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Disclaimer

Het handboek: “Praktische richtlijnen anesthesiologi-
sche pijnbestrijding, gebaseerd op klinische diagno-
sen” heeft als doelstelling aanbevelingen te formuleren 
voor kwalitatief goede zorg. Deze aanbevelingen zijn 
gebaseerd op de evidentie die momenteel beschikbaar 
is, aangevuld met de inzichten van de verschillende ex-
perts die hieraan meewerkten. Deze aanbevelingen zijn 
geen wettelijke voorschriften. Zorgverleners kunnen 
op basis van hun professionele autonomie, in functie 
van de specifieke situatie van de patiënt afwijken van 
de hier geformuleerde aanbevelingen. 
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 Woord vooraf

Het onstaan van het handboek “Praktische richtlijnen 
anesthesiologische pijnbestrijding, gebaseerd op klini-
sche diagnosen” kadert in een evolutie van de “algolo-
gische discipline”. Een korte schets van de historische 
achtergrond moet dit duidelijker maken. 
Pijn en pijnbeleving is ongetwijfeld zo oud als de mens-
heid zelf. Toch werd pijn zeer lang als een bijverschijn-
sel van een onderliggende aandoening beschouwd. De 
symptomatische pijnbehandeling bleef dan ook onder-
geschikt aan de oorzakelijke. Zo richtte de chirurg zich 
op het operatief verwijderen of herstellen van aange-
taste organen, de oncoloog op tumoren, de neuroloog 
op aandoeningen van het zenuwstelsel. Pijnbestrijding 
was, en is vaak nog, hierbij van secundair belang. 

Door een samenloop van omstandigheden kreeg de 
pijnbestrijding halfweg vorige eeuw een belangrijke 
impuls. 

Vooreerst groeide er in de Verenigde Staten na de oor-
log in Korea, en later Vietnam, een uitgesproken vraag 
naar pijnbestrijding bij de oud-strijders die gekwetst 
werden aan het front, en die de militaire kliniek (vete-
rans hospital) bezochten met pijnklachten na amputa-
ties, zenuwletsels of  andere posttraumatische stoor-
nissen.

Een tweede element was de opkomst van de anesthe-
siologie als een zelfstandige discipline. De ontwikke-
ling van intraveneuze producten voor algemene ver-
doving en curarisatie, een beter instrumentarium en 
aangepaste beademingsapparatuur schiepen wel opti-
male werkvoorwaarden voor de chirurgie, maar voor de 
behandeling van chronische pijn leken de locoregionale 
technieken die vroeger door de chirurgen ontwikkeld 
werden toch beter geschikt. Dus hebben de anesthesis-
ten de lumbale sympathische blokkades, de ganglion 
stellatum blocks, en in de verloskunde de spinale en 
epidurale verdoving terug ingevoerd.

Een derde gegeven  was de ontwikkeling van nieuwe lo-
kale anesthetica. Waar voordien de keuze beperkt was 

tot procaïne en cocaïne, verschenen lidocaïne en later 
bupivacaïne op de markt, die de flexibiliteit van locore-
gionale toepassingen verhoogden.

De anesthesiologie is het specialisme dat zich van 
meet af aan met nadruk toelegde op de pijnbestrijding 
tijdens en na operaties. Vandaar dat de stap naar het 
toepassen van de locoregionale technieken in de zo-
genaamde “nerve block units” of “nerve block clinics” 
voor de behandeling van chronische pijnsyndromen 
ook logischer wijze door de anesthesiologen gezet 
werd. Zenuwblokkaden en andere beschikbare behan-
delmogelijkheden bleken echter geen afdoende ant-
woord te bieden voor de complexe pijnklachten waar-
mee de oorlogsveteranen zich aandienden. 

John Bonica een Amerikaans staatsburger met 
Siciliaanse roots zag met een visionaire blik, dat dit 
soor complexe pijnklachten aanzienlijk beter behan-
deld zou kunnen worden binnen een samenwerkings-
verband van artsen en wetenschappers. Hij legde de 
nadruk op een zorgvuldige diagnostiek en hamerde op 
het belang van een juiste indicatiestelling bij het uitvoe-
ren van pijnbestrijdingstechnieken. Hij was de stichter 
van de “eerste multidisciplinaire pijnkliniek” in Seattle 
waar werd samengewerkt met John Loeser, neuro- 
chirurg, Wil Fordyce, revalidatiearts, Dick Chapman, 
psycholoog, en nog enkele andere disciplines zoals  
farmacologie en sociale geneeskunde.
Anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken kunnen 
bij een groot aantal wel omschreven pijnsyndromen, 
indien correct toegepast van groot nut zijn. Vaak ma-
ken zij deel uit van een breed behandelplan waarbij ook 
psychologische en fysiek reactiverende interventies 
een belangrijke plaats innemen. 
Er is lange tijd gedacht dat pijnsignalen via een star 
systeem -te vergelijken met een kabelnet- werden 
getransporteerd. Nu weten we dat het zenuwstelsel 
moet worden opgevat als een vervormbaar ‘plastisch’  
systeem. Voortdurende bombardementen van pijnprik-
kels veranderen het functioneren en de bouw van het 
zenuwstelsel.

Woord vooraf

H. Adriaensen, B. Crul
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Tenslotte kan dat bombardement er toe leiden dat het 
zenuwstelsel als het ware op tilt slaat; een proces dat 
we kennen als ‘centrale sensitisatie’. 
Houdt deze situatie aan dan krijgt de verwerking van 
het pijnsignaal een ander karakter. 
Ze wordt losgekoppeld van de aanvankelijke oorzaak 
en gaat een zelfstandig bestaan leiden. Chronische pijn 
is dan een feit. Recent onderzoek maakt steeds meer 
duidelijk dat  de representatie van pijn in de hersenen 
onderhevig is aan allerlei invloeden. Naast invloeden 
van farmaca en zenuwblokkades blijken ook cognities 
en emoties een rol te spelen bij de mate van aanwezig-
heid van pijnrepresentaties in het brein.
Een juiste inzet van de verschillende behandelaspecten 
stelt het zenuwstelsel, dankzij het  vermogen tot plasti-
citeit, in de mogelijkheid zich zodanig te herstellen dat 
de pijnrepresentatie afneemt.
Wel moet dan zo min mogelijk worden ingegrepen in 
de geleidingssystemen. Daarom is terughoudendheid 
met neuroablatieve behandelingen aangewezen. Waar 
ongebreidelde neuroablatie toe kan leiden is bekend 
door de onbehandelbare en uiterst pijnlijke anesthesia 
dolorosa.

Dit alles heeft er toe geleid dat binnen de anesthesio-
logische pijnbestrijding technieken waarbij zenuwweef-
sel niet beschadigd behoeft te worden zoals neurosti-
mulatie, spinale infusietechnieken en gepulseerde ra-
diofrequentietechnieken een steeds belangrijker plaats 
zijn gaan innemen.

De gestructureerde manier waarop dit boek is sa-
mengesteld moet de lezer helpen bij de keuze van de 
behandeling die, volgens de principes van evidence 
based medicine, het best geschikt is voor de specifieke  
situatie van de patiënt. 

Het boek toont aan dat de anesthesiologische pijnbe-
strijding de beginfase met enthousiaste pioniers, maar 
met weinig middelen, succesvol heeft afgesloten en 
doorgroeit naar een compleet medisch vakgebied met 
alles wat daarbij hoort.
De “prikkliniek” is verleden tijd, de pijnkliniek heeft 
haar intrede gemaakt. Dit boek vormt daarvan een van 
de bewijzen!
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Het handboek: “Praktische richtlijnen anesthesiologi-
sche pijnbestrijding, gebaseerd op klinische diagno-
sen” is ontstaan uit een regelmatig verwoorde nood-
zaak aan “Good Clinical Practice”-richtlijnen voor de di-
agnose en behandeling van pijnpatiënten.  Het is mede 
de rol van de anesthesioloog om in een pijnbehandel-
traject erop toe te zien dat de juiste patiënt de juiste 
behandeling op het juiste moment aangeboden krijgt. 
Belangrijk hierbij is dat bij patiënten die in aanmerking 
komen voor een symptomatische pijnbehandeling, on-
derliggende “primaire” pathologie uitgesloten is, om-
dat hiervoor eerst een oorzakelijke behandeling dient 
te gebeuren. Wanneer “rode vlaggen” uitgesloten zijn 
en de patiënt doorverwezen wordt voor een (inter-
ventionele) pijnbehandeling wordt deze eerst door de 
anesthesioloog op de consultatie/poli geëvalueerd. Op 
basis van anamnese, lichamelijk onderzoek,  eventueel 
aangevuld met technische hulponderzoeken wordt een 
differentiaal diagnose opgesteld. Naar aanleiding hier-
van wordt in samenspraak met de patiënt een behan-
delplan voorgesteld dat rekening houdt met de biopsy-
chosociale context. Indien geïndiceerd, dient de patiënt 
eerst binnen een multidisciplinair team geëvalueerd te 
worden, waarna hij/zij eventueel kan doorverwezen 
worden voor een cognitief-gedragsmatig revalidatie-
programma. 

Het gebruik van interventionele pijnbestrijdings- 
technieken dient afgewogen te worden ten opzichte van 
of in combinatie met een conservatieve, niet-invasieve 
en/of farmacologische behandeling.

Farmacologische behandeling van 
(chronische) pijn

De publicatie van de WHO pijnladder in 1986 is wel-
iswaar in eerste instantie gericht op een adequaat 
gebruik van de beschikbare analgetica voor de behan-
deling van pijn bij kanker. Toch heeft deze pijnladder 
zeker haar waarde bewezen in het liberaliseren van het 
gebruik van opioïden voor de behandeling van pijn. De 
waarde van opioïden, zelfs sterke opioïden bij de be-
handeling van chronische niet-maligne pijn wordt nu 
algemeen erkend. 

In het hoofdstuk: “Farmacologische behandeling van 
pijn bij kanker” wordt het gebruik van de farmaca die 
tot de verschillende stappen van de WHO ladder beho-
ren uitvoerig besproken. Extrapolatie naar de behande-
ling van niet-maligne pijn vergt wel een kanttekening. 
Bij het behandelen van pijn bij kanker worden de stap 
2 analgetica (zwakke opioïden) steeds vaker overgesla-
gen. Bij de behandeling van niet-maligne pijn blijven 
deze middelen echter hun vaste plaats behouden. 
Sinds de publicatie van de WHO ladder is veel onder-
zoek gebeurd naar de rol van de zogenaamde co-anal-
getica. Hiertoe behoren onder andere de antidepres-
siva, de anticonvulsiva, de NMDA antagonisten, anti-
arrythmica, clonidine en lokale anesthetica. Ook van 
de topicale anesthetica is in welomschreven omstan-
digheden het nut aangetoond. Deze middelen worden 
voornamelijk aangewend voor de behandeling van neu-
ropathische pijnsyndromen. De werkingsmechanismen 
en de toepassing van deze middelen worden uitvoerig 
beschreven in het hoofdstuk: “Neuropathische pijn en 
farmacologische behandeling”

Interventionele behandeling van 
chronische pijn 

Het bepalen van de rol en plaats van de interventio-
nele pijnbestrijdingstechnieken kan enkel op basis van 
de best beschikbare evidentie. Het toepassen van deze 
technieken vergt een goede theoretische kennis en een 
praktische ervaring die enkel door aangepaste oplei-
ding en training kan verkregen worden. Deze richtlijn 
verzamelt de informatie omtrent diagnose en behande-
ling per indicatie, er worden dan ook aanbevelingen ge-
formuleerd op basis van de score die aan de evidentie 
voor de anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken 
is toegekend. De evidentiescore werd bepaald door het 
afwegen van de mogelijke voor- en nadelen (effecten/
complicaties), de waarde van de beschikbare eviden-
tie, de gedocumenteerde uitkomst en de invasiviteit  
en kostprijs. Voor meer details omtrent de scoring  
verwijzen we naar de “Verantwoording”.

Samenvatting - Kernpunten
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Wervelkolom gerelateerde pijn en pijn uitgaande van de gewrichten

 
Cervicaal

Cervicaal radiculaire pijn

Subacuut 
Interlaminaire epidurale corticosteroïden aanbevolen (2 B +)
Transforaminale epidurale corticosteroïden negatief advies (2 B -)

Chronisch 
PRF cervicaal ganglion spinale (DRG) aanbevolen (1 B +)
RF cervicaal ganglion spinale (DRG) aanbevolen (2 B +)
Ruggenmergstimulatie, in gespecialiseerde centra in studieverband (0)

Pijn uitgaande van de cervicale facetgewrichten 
RF mediale tak van de cervicale rami dorsales/facet overwogen (2 C +)
Intra-articulaire injecties in studieverband (0)

Cervicogene hoofdpijn
Injectie n. occipitalis major aanbevolen (1 B +)
RF mediale tak van de cervicale rami dorsales/facet overwogen (2 B ±)
Injectie atlanto-axiale gewricht negatief advies (2 C -)
(P)RF cervicaal ganglion spinale (DRG) (C2-C3) in studieverband (0)

Whiplash Associated Disorders 
RF mediale tak van de cervicale rami dorsales/facet aanbevolen (2 B +)
Intra-articulaire injectie negatief advies (2 B -)

Occipitalis neuralgie
Eenmalige infiltratie n. occipitalis major overwogen (2 C +)
PRF cervicaal ganglion spinale (DRG) in studieverband (0)
PRF n. occipitalis  in studieverband (0)
N. occipitalis stimulatie, in gespecialiseerde centra  overwogen (2 C +)

Schouderpijnsyndromen
Corticosteroïdinjecties  overwogen (2 B ±)
PRF n. suprascapularis overwogen (2 C +)
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Thoracaal

Thoracaal radiculaire pijn 
(P)RF thoracaal ganglion spinale (DRG) overwogen (2 C +)
Intercostaal blokkade in studieverband (0)

Pijn uitgaande van de thoracale facetgewrichten 
RF mediale tak van de thoracale rami dorsales/facet overwogen (2 C +)

Lumbosacraal

Lumbosacraal radiculaire pijn

Subacuut 
Transforaminale epidurale corticosteroïden “contained herniation” aanbevolen (2 B +)
Interlaminaire epidurale corticosteroïden  overwogen (2 B ±)
Transforaminale epidurale corticosteroïden “extruded herniation” negatief advies (2 B -)

Chronisch 
PRF lumbaal ganglion spinale (DRG) overwogen (2 C+)
Ruggenmergstimulatie voor FBSS in gespecialiseerde centra  aanbevolen (2 A +)
Adhesiolyse – epiduroscopie in gespecialiseerde centra overwogen (2 B ±)
RF lumbaal ganglion spinale (DRG)  negatief advies (2 A -)

Pijn uitgaande van de lumbale facetgewrichten 
RF mediale tak van de lumbale rami dorsales/facet aanbevolen (1 B +)
Intra-articulaire injecties overwogen (2 B ±)

Sacro-iliacale gewrichtspijn 
Intra-articulaire injecties aanbevolen (1 B +)
(P)RF mediale tak van de rami dorsales/facet L5 tot S3 overwogen (2 C +)

Coccygodynie
Lokale injecties overwogen (2 C +)
Intradiscale corticosteroïdinjecties, ganglion Impar block, 
RF ganglion Impar, caudal block in studieverband (0)

Discogene pijn 
RF ramus communicans aanbevolen (2 B +)
IDET, in studieverband overwogen (2 B ±)
Biacuplastiek in studieverband (0)
Intradiscaal corticosteroïden negatief advies (2 B -)
RF discus negatief advies (2 B -)
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Niet wervelkolom gerelateerde pijn

 
Hoofd- en aangezichtspijn

Trigeminusneuralgie
RF ganglion van Gasser aanbevolen (2 B +)
PRF ganglion van Gasser negatief advies (2 B -)

Clusterhoofdpijn 
RF ganglion pterygopalatinum (sphenopalatinum) overwogen (2 C +)
Occipitalis stimulatie, in studieverband in gespecialiseerde centra overwogen (2 C +)

Atypische aangezichtspijn
PRF ganglion pterygopalatinum (sphenopalatinum) overwogen (2 C +)

Vasculaire en viscerale pijn 

Chronisch refractaire angina pectoris
Ruggenmergstimulatie, in gespecialiseerde centra aanbevolen (2 B +)

Ischemische pijn van de extremiteiten 
Sympathicus blokkade,  overwogen (2 B ±)
Ruggenmergstimulatie, in studieverband in gespecialiseerde centra overwogen (2 B ±)

Raynaud syndroom
Sympathicus blokkade overwogen (2 C +)

Pijn bij chronische pancreatitis
RF n. splanchnicus overwogen (2 C +)
Ruggenmergstimulatie, in gespecialiseerde centra in studieverband (0)

Neuropathische pijn

Complex Regionaal PijnSyndroom
Sympathicus blokkade aanbevolen (2 B +)
Ruggenmergstimulatie, in gespecialiseerde centra aanbevolen (2 B +)

Herpes zoster en postherpetische neuralgie

Acuut 
Epidurale corticosteroïden  aanbevolen (2 B +)
Sympathicus blokkade overwogen (2 C +)

Preventie postherpetische neuralgie 
Sympathicus blokkade    overwogen (2 C +)
Epidurale corticosteroïden negatief advies (2 B -)
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Chronisch 
Sympathicus blokkade,  overwogen (2 C +)
Ruggenmergstimulatie, in studieverband in gespecialiseerde centra overwogen (2 C +)
Epidurale corticosteroïden in studieverband (0)

Carpaal tunnel syndroom
Lokale injecties aanbevolen (1 B +)
PRF n. medianus in studieverband (0)

Meralgia Paraesthetica
Lokale infiltratie n. cutaneus femoris lateralis overwogen (2 C +)
PRF n. cutaneus femoris lateralis in studieverband (0)

Traumatische plexus laesie
Ruggenmergstimulatie, in gespecialiseerde centra in studieverband (0)

Diabetische polyneuropathie
Ruggenmergstimulatie, in studieverband in gespecialiseerde centra overwogen (2 C +)

Pijn bij kanker

Epidurale en intrathecale medicatietoediening
Intrathecale toediening aanbevolen (2 B +)
Epidurale toediening overwogen (2 C +)

Eenzijdige pijn met beperkte levensverwachting
Cervicale chordotomie  overwogen (2 C +)

Bovenbuikspijn ten gevolge van pancreascarcinoom/maagcarcinoom
Neurolytisch plexus coeliacus block aanbevolen (2 A +)
Neurolytisch n. splanchnicus block aanbevolen (2 B +)

Viscerale pijn ten gevolge van tumoren in het bekken 
Neurolytisch plexus hypogastricus block overwogen (2 C +)

Perineale pijn ten gevolge van tumoren in het bekken
Fenolisatie van de onderste sacrale wortels van de cauda equina  
bij patiënten zonder blaas- en rectumfunctie (lower end block) in studieverband (0)
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Speciële technieken

In dit hoofdstuk worden neurostimulatietechnieken, 
intrathecale medicatietoediening en epiduroscopie be-
sproken omdat deze technieken in verschillende hoofd-
stukken bij de klinische syndromen aan bod kunnen 
komen. De evidentie voor de verschillende technieken 
wordt dan ook aangegeven in de respectievelijke klini-
sche hoofdstukken. Gezien het meestal om meer ge-
avanceerde, invasieve en/of duurdere technieken gaat 
worden deze meestal geadviseerd in studieverband 
met uitzondering van duidelijk omschreven indicaties. 
Om die reden dienen deze technieken ook toegepast te 
worden in gespecialiseerde centra die hiervoor de no-
dige expertise en uitrusting hebben.

Ruggenmergstimulatie
Ruggenmergstimulatie kan overwogen worden voor de 
behandeling van verschillende aandoeningen, zie eer-
der in de tekst. De keuze van de elektroden en pulse ge-
neratoren wordt onder andere bepaald door de uitge-
strektheid van het pijnlijk gebied. Het correct plaatsen 
en programmeren van de elektroden en pulse genera-
tor vergen expertise en een goed uitgerust centrum. 

Intrathecale medicatietoediening bij chronische 
pijnsyndromen
Deze behandeling wordt enkel als laatste optie in het 
therapeutisch arsenaal beschouwd. De evidentie is ho-
ger voor de behandeling van pijn bij kanker. 

Epiduroscopie
Epiduroscopie kan als diagnostische en therapeutische 
techniek aangewend worden. De visualisatie van het 
spinaal kanaal en de zenuwwortel alsook het testen van 
de prikkelbaarheid van de zenuwwortel zijn diagnosti-
sche middelen. Adhesies kunnen in min of meerdere 
mate mechanisch verwijderd worden en geneesmidde-
len kunnen ter plaatste van de ontstoken zenuwwortel 
worden achtergelaten. 

Systeem, organisatie en juridische 
aspecten behandelproces

De anesthesioloog met aandachtsgebied 
pijngeneeskunde
Pijnbehandeling is een goed uitgebalanceerd, vaak 
multidisciplinair uitgewerkt programma dat rekening 

houdt met de biopsychosociale aspecten. Naast de 
conservatieve behandeling hebben ook de interventi-
onele pijnbestrijdingstechnieken een plaats in de be-
handelingsalgoritmen. Het verwerven van theoretische 
en praktische vaardigheden vereist een degelijke oplei-
ding. In België en Nederland worden initiatieven geno-
men om een gestructureerd opleidingsprogramma uit 
te werken. Er wordt ook gestreefd naar het uitwerken 
van een kwaliteitssysteem dat moet waarborgen of de 
pijnspecialist over de nodige vaardigheden beschikt. 
Deze programma’s zijn momenteel nog niet officieel 
erkend, er zijn aanwijzingen dat dit in de nabije toe-
komst zal veranderen. 

Juridische aspecten van de anesthesiologische 
pijnbestrijding 
Pijn wordt niet langer beschouwd als bijverschijnsel van 
ziekten. De pijnbehandeling en meer specifiek de be-
handeling van chronische pijn wordt meer en meer als 
afzonderlijk specialisme erkend. De anesthesioloog/
pijnspecialist moet er dan ook voor zorgen dat de juri-
dische aspecten van de praktijkvoering nageleefd wor-
den. De jurisprudentie omtrent pijnbehandeling is nog 
vrij jong, toch zijn er vooral in Duitsland reeds enkele 
voorbeelden. Vele juridische aspecten van de pijnbe-
handeling kunnen afgeleid worden uit de geneeskundi-
ge wetgeving. De wetgeving blijkt op bepaalde punten 
verschillend te zijn in België en Nederland. Het correct 
informeren van de patiënt is echter in beide landen be-
langrijk. Het geven van toestemmingsinformatie, om 
een informed consent te verkrijgen voor diagnostische 
en therapeutische interventies, rust op de beroepsbe-
oefenaar die de ingreep voorstelt of zal uitvoeren, of 
met wie de patiënt een behandelingsovereenkomst 
heeft. Het is noodzakelijk de verschillende stappen 
van de informatieverschaffing in het medisch dossier 
te documenteren. Het verkrijgen van een schriftelijke 
toestemming voor het uitvoeren van een diagnostische 
of therapeutische procedure is echter niet wettelijk ver-
plicht. 
De anesthesioloog/pijnspecialist is volledig verant-
woordelijk voor de diagnose en de daaruit getrokken 
therapeutische beslissing. 

Veiligheid in de pijnbestrijding
De tijdspanne waarbinnen de veiligheid van de pa-
tiënt, die pijnbestrijding behoeft, in het geding is be-
gint bij het eerste consult. Rekening houdend met de 
verantwoordelijkheid van de pijnspecialist is het van 
uitzonderlijk belang dat geen enkele (interventionele) 
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behandeling wordt ingesteld of uitgevoerd zonder een 
eerste intake consult. Tijdens deze consultatie wordt 
een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld, waarna in sa-
menspraak met de patiënt het behandelplan wordt uit-
gestippeld. Interventionele pijnbestrijdingstechnieken 
kunnen een onderdeel zijn van het behandelplan, deze 
technieken zijn nooit een alleenstaande oplossing. Zij 
moeten in de juiste omgeving uitgevoerd worden. Dit 
betekent dat het juiste materiaal en de aangepaste 
voorzieningen voorhanden moeten zijn. Voor vele van 
de procedures is doorlichting een noodzakelijk hulp-
middel, het is vanzelfsprekend dat de nodige stralings-
bescherming moet voorzien zijn voor de arts en het 
personeel in de behandelruimte. Voor de patiënt zal de 
stralingsbelasting tot het minimum beperkt worden. 

Radiologische ondersteuning
Het toepassen van interventionele pijnbestrijdings-
technieken vergt in de eerste plaats een degelijke ken-
nis van de neuroanatomie. Het accuraat gebruik van 
röntgendoorlichting is vaak een onmisbaar hulpmiddel 
om de naaldplaatsing te volgen en te controleren. De 
pijnspecialist moet een degelijke kennis hebben van de 
mogelijkheden, risico’s en de beschermende maatre-
gelen van röntgenstralen. In Nederland en België zijn 
opleidingsprogramma’s voor radioprotectie voorzien. 
Het gebruik van doorlichting en bijgevolg het toepas-
sen van interventionele pijnbestrijdingstechnieken is 
enkel toegelaten indien de arts bewijs heeft geleverd 
een opleiding radioprotectie te hebben gevolgd. 
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Pijn en meer nog chronische pijn is een complex pro-
bleem. Het is aangetoond dat naast de pijn, psycho-
logische factoren zoals bijvoorbeeld angst en depres-
sie maar eveneens sociaaleconomische aspecten  een 
belangrijke invloed hebben op de pijnperceptie van de 
chronische pijnpatiënt. De behandeling van chroni-
sche pijnsyndromen vergt een aanpak volgens het bio- 
psychosociale model, waarin de patiënt centraal staat 
en een verantwoordelijkheid heeft om mee te werken 
aan het genezingsproces, dat erop gericht is de pijn tot 
een aanvaardbaar niveau te reduceren, de mobiliteit 
van de patiënt te bevorderen en een sociale herinte-
gratie te stimuleren. 

Plaats van de anesthesioloog in een 
multidisciplinair pijnteam

De anesthesiologen hebben in de meeste multidisci-
plinaire pijncentra een centrale en leidinggevende rol. 
Zij hebben een uitgebreide kennis van de farmacodyna-
miek, de farmacokinetiek en de interacties van genees-
middelen en zijn gevormd om de homeostase in stand 
te houden.  Daarnaast heeft de anesthesioloog een uit-
gebreide kennis van de anatomie van het zenuwstelsel 
verworven om de locoregionale anesthesie te kunnen 
toepassen. Vanuit deze expertise is er vanaf 1975 een 
belangstelling ontstaan binnen de professie voor het 
bestrijden van acute, chronische en oncologische pijn 
door middel van geneesmiddelen en interventionele 
pijnbehandelingen. 
Na een periode van 25 jaar kan gesteld worden dat de 
anesthesiologische pijnbehandeling een vaste plaats 
verworven heeft binnen het geneeskundig behandel-
arsenaal. De verworven positie vraagt om een verdere 
professionalisering van de anesthesiologen die bij de be-
handeling van pijnpatiënten betrokken zijn. De hiervoor-
liggende praktische richtlijnen vormen een essentieel 
onderdeel van deze ontwikkeling. Patiënten die doorver-
wezen worden voor een interventionele pijnbehandeling 
moeten eerst tijdens een consultatie/polikliniek bezoek 
geëvalueerd worden. Aan de hand van de anamnese en 
het klinische onderzoek wordt een werkdiagnose gesteld. 
De anesthesioloog/pijnspecialist (in België ook algoloog 

genoemd) zal op basis van de gegevens die tijdens het 
eerste consult verzameld werden, in samenspraak met 
de patiënt, een verder diagnostisch proces en behandel-
plan opstellen binnen multidisciplinaire kaders rekening 
houdend met het biopsychosociale pijnmodel.1 
De praktijk waarbij in het verleden door de anesthesi-
oloog een interventionele pijnbehandeling werd uitge-
voerd op vraag van een verwijzer zonder dat de patiënt 
voorafgaand, op een aparte consultatie/polikliniek be-
zoek geëvalueerd werd door de anesthesioloog, is in de 
21ste eeuw niet langer aanvaardbaar. De anesthesioloog/
pijnspecialist is zelf verantwoordelijk voor het stellen 
of bevestigen van de pijndiagnose én het opstellen van 
een behandelplan.

Plaats van de anesthesiologische 
pijnbestrijding binnen een 
multimodaal behandelplan

Het multidisciplinaire team zal een behandelplan uit-
werken waarin naast farmacologische behandeling, de 
interventionele pijnbestrijdingstechnieken een plaats 
kunnen hebben. De indicatie stelling voor een inter-
ventionele pijnbestrijdingstechniek en het correcte toe-
passen ervan vergt bekwaamheden die uitsluitend via 
een specifieke opleiding en praktische training kunnen 
verkregen worden. 
Wanneer we de literatuur bekijken met betrekking tot 
interventionele pijnbehandeling zien we dat er ongeveer 
50 tot 60 prospectief gerandomiseerde studies gepubli-
ceerd zijn op dit moment. De meeste zijn gepubliceerd 
rondom de effectiviteit van radiofrequente procedures, 
maar er zijn ook verschillende gerandomiseerde studies 
met betrekking tot ruggenmergstimulatie en het epi-
duraal toedienen van corticosteroïden. Op het gebied 
van oncologische invasieve pijnbestrijding zijn er een 
beperkt aantal gerandomiseerde studies. Het probleem 
van veel van deze studies is dat ze vaak niet getest zijn 
tegen de beste medische behandeling, maar tegen een 
sham-behandeling, een aantal studies geen adequate 
evaluatiemetingen gebruikt hebben of de studies klein 
van opzet zijn en daarmee ‘under-powered’ en het me-
rendeel van de studies heeft een beperkte follow-up. 

Verantwoording
M. van Kleef, J. Van Zundert, F. Huygen, J. Patijn
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Ondanks het feit dat het aantal gerandomiseerde pros-
pectieve studies beperkt is, zijn er toch bijvoorbeeld 
op het gebied van effectiviteit van radiofrequentie een 
vijftal review artikelen. De conclusie van deze review 
artikelen is, ondanks het feit dat dezelfde artikelen als 
basis gebruikt worden, dikwijls verrassend verschil-
lend. De specialist behandelaar kan in deze wirwar van 
literatuur vaak moeilijk zijn weg vinden. Richtlijnen zijn 
vaak gebaseerd op studies die niet geheel in lijn lopen 
met de klinische praktijk, hierdoor worden de diagnose 
en de behandeling van pijnpatiënten vaak onderwerp 
van willekeur. De hierboven beschreven observaties ge-
ven duidelijk aan dat er behoefte is aan meer praktisch 
georiënteerde richtlijnen.

Deze ‘Praktische Richtlijnen Anesthesiologische 
Pijnbestrijding, gebaseerd op de klinische diagnosen’ 
heeft als doel om een zekere consensus te bereiken in 
de behandeling van de chronische pijnpatiënt. Een aan-
tal experts uit Nederland en België, geselecteerd op ba-
sis van hun specifieke expertise met betrekking tot het 
onderwerp, heeft hun kennis gebundeld en is gekomen 
tot het voorliggend boek. De diagnose en behandelad-
viezen zijn gebaseerd op de best beschikbare literatuur. 
Er zijn vier grote hoofdstukken te onderscheiden: wervel-
kolom en niet-wervelkolom gerelateerde pijnsyndromen,  
speciële technieken en systeem, organisatie en juridi-
sche aspecten van het behandelproces. Voor de ver-
schillende diagnosen werd ernaar gestreefd een vast for-
maat aan te houden waarbij aandacht besteed wordt aan 
de diagnose, en differentiaal diagnose, het aanvullend 
onderzoek, de conservatieve behandelmogelijkheden 
en de effectiviteit en complicaties van interventionele 
behandelmogelijkheden. De beschikbare evidentie voor 
deze laatste werd volgens een vast schema gescoord. Op 
basis van deze scoring werden aanbevelingen geformu-
leerd. De technische aspecten voor het correct uitvoeren 
van de aanbevolen technieken worden dan in detail be-
schreven. Voor de meerderheid van de diagnosen wordt 
een algoritme voorgesteld voor de anesthesiologische 
pijnbestrijdingstechnieken, waarbij naast de evidentie 
en mogelijke complicaties ook rekening gehouden werd 
met de graad van invasiviteit en de kostprijs.

Selectie van de literatuur en 
beoordeling van de evidentie 

Het scoren van de evidentie is een moeilijke oefening, 
zeker aangezien er in de literatuur verschillende syste-
men worden gerapporteerd. 

Voor elke behandeling geldt het principe “Primo non 
nocere” vandaar dat een rating ook rekening moet 
houden met de incidentie en ernst van bijwerkingen 
en complicaties. De evidentiescoring die het best deze 
overwegingen in acht neemt werd gepubliceerd door 
Guyatt et al.: “Grading strength of recommendations and 
quality of evidence in clinical guidelines: report from an 
American college of chest physicians task force.” Chest 
2006.3 Hiervoor komen enkel artikelen in aanmerking 
die gepubliceerd zijn in peer reviewed journals. Voor de 
bijwerkingen en complicaties werd naast de specifieke 
literatuur per diagnose ook gebruik gemaakt van de 
drie reviews die ook specifiek op complicaties van inter-
ventionele pijnbestrijdingstechnieken gericht zijn.4,5,6 
Teneinde een zo correct mogelijke weerspiegeling te 
geven van de beschikbare literatuur op het ogenblik dat 
dit boek gerealiseerd werd, werd bij het uitvoeren van 
de literatuursearches en vooral de updates daarvan een 
cut-off datum gehanteerd. Om praktische redenen kon 
literatuur, die na 1 juni 2008 gepubliceerd werd, niet 
meer in aanmerking komen voor de evidentiebepaling 
in deze praktische richtlijnen.
 

Voor het scoren van de evidentie gaat het erom • 
eerst af te wegen of het mogelijke voordeel belang-
rijker is dan het potentiële nadeel. De voordeel/na-
deel ratio wordt met een cijfer 1 of 2 aangegeven. 

- Cijfer 1: voordeel van effectiviteit van de behan-
deling groter dan het mogelijke nadeel van de 
complicatie van de behandeling. Praktisch werd 
deze code uitsluitend  toegekend wanneer geen 
majeure complicaties beschreven zijn voor de 
desbetreffende techniek.

- Cijfer 2: voordeel van effect niet duidelijk belang-
rijker dan het nadeel van mogelijke complicaties.  

De graad van evidentie wordt met een letter A, B • 
of C aangeduid. Waarbij A de hoogste level of evi-
dence is (verschillende RCT’s van goede kwaliteit), 
B staat voor RCT’s met methodologische beperkin-
gen of grote observationele studies en C staat voor 
observationele studies of case series. 

De evidentie werd bovendien geïnterpreteerd: voor • 
een positieve outcome volgt +, een negatieve out-
come werd aangeduid met – en wanneer er zowel 
positieve als negatieve studies zijn werd ± gebruikt. 
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Wat betekent “in studieverband”

Voor technieken waar de beschikbare evidentie bij de 
behandeling van de specifieke diagnose onvoldoende 
is wordt aangeraden deze enkel in studieverband uit te 
voeren. Hieronder wordt verstaan: 

Het systematisch registreren van: • 
Patiëntenkenmerken• 
Diagnostisch proces• 
Behandeling met inbegrip van de details betref-• 
fende de techniek
De evaluatie van het resultaat (bij voorkeur • 
VAS, Euro Qol en klachten specifieke schaal ge-
durende 3, 6 en 12 maanden)
Registreren van bijwerkingen en complicaties • 

Het systematisch rapporteren van de resultaten. • 

Het is de bedoeling om op deze wijze gegevens te ver-
zamelen die toelaten de “waarde” van de techniek in te 
schatten wanneer toegepast bij een groter aantal pa-
tiënten. Indien deze resultaten positief blijken kan dit 
de rechtvaardiging zijn voor een prospectieve gerando-
miseerde studie. 

Validatie door de Nederlandse 
en Vlaamse anesthesiologische 
verenigingen voor pijnbestrijding

De behoefte aan richtlijnen anesthesiologische pijn-
bestrijding werd door de Nederlandse Vereniging voor 
Anesthesiologie Sectie Pijn (NVAsP) en de Vlaamse 
Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding 
(VAVP) erkend en het initiatief werd dan ook onder-

Overzicht evidentie scores en bijbehorende implicatie voor aanbeveling:

Score Omschrijving Implicatie
1 A + Effectiviteit aangetoond in verschillende RCT’s van goede kwaliteit. Het 

risico voor bijwerkingen en complicaties is beduidend lager dan de kans 
op een goed klinisch resultaat.

Positieve aanbeveling
1 B + Een RCT of meerdere RCT’s doch met methodologische zwakheden 

tonen effectiviteit aan. Het risico voor bijwerkingen en complicaties is 
beduidend lager dan de kans op een goed klinisch resultaat.

2 B + Een RCT of meerdere RCT’s met methodologische zwakheden tonen 
effectiviteit aan. De complicaties, indien ze optreden, kunnen belangrijk 
zijn.

2B ± Meerdere RCT’s met methodologische zwakheden tonen tegenstrijdige 
resultaten beter of slechter dan de controlebehandeling. De 
complicaties, indien ze optreden, kunnen belangrijk zijn. Overwogen, preferentieel 

in studieverband2 C + Effectiviteit enkel aangetoond in observationele studies. Aangezien er 
geen afdoende bewijs is voor het effect  kunnen de complicaties, indien 
ze optreden, belangrijk zijn.

0 Er is geen literatuur of er zijn case reports voor handen, maar deze zijn 
onvoldoende om een effectiviteit en of veiligheid aan te tonen. Deze 
behandelingen kunnen enkel in studieverband worden toegepast.

Uitsluitend in 
studieverband

2 C - Observationele studies tonen geen of te kortdurende effectiviteit. 
Aangezien er geen positief klinisch effect is, overtreft elke (zelfs 
mineure) complicatie het voordeel (dat er eigenlijk niet is) van de 
behandeling.

Negatieve aanbeveling

2 B- Een RCT of meerdere RCT’s met methodologische zwakheden of 
grote observationele studies tonen geen meerwaarde tov van de 
controlebehandeling. Aangezien er geen positief klinisch effect is, 
overtreft elke (zelfs mineure) complicatie het voordeel (dat er eigenlijk 
niet is) van de behandeling.

2 A - RCT van goede kwaliteit toont geen klinisch effect aan. Aangezien er 
geen positief klinisch effect is, overtreft elke (zelfs mineure) complicatie 
het voordeel (dat er eigenlijk niet is) van de behandeling.
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steund. Teneinde de formele goedkeuring en steun van 
beide verenigingen te bekomen werden volgende for-
mele stappen ondernomen:

Goedkeuring bestuur NVAsP: 10 oktober 2007• 
Presentatie concept tijdens het NVA-VAVP congres: • 
1 december 2007
Algemene ledenvergadering NVAsP:  • 
1 december 2007
Goedkeuring raad van bestuur VAVP:  • 
20 december 2007
Algemene ledenvergadering VAVP:  • 
19 april 2008

De meerderheid van de auteurs zijn leden van de 
NVAsP en van de VAVP. Voor elke diagnose werd ge-
zocht naar een of twee auteurs die zich specialiseerden 
in dit specifiek onderwerp. Verder werd gestreefd om 
zoveel mogelijk een Nederlandse en een Belgische au-
teur per hoofdstuk te hebben. Vijftig auteurs, waarvan 
33 Nederlanders, 16 Belgen en 1 Brit verleenden hun 
medewerking. De meerderheid is anesthesioloog, maar 
waar nodig werd deze expertise ondersteund door ju-
risten, neurologen, anatomen, een gastro-enteroloog 
en een oncoloog.
Over de inhoud van het boek werd de input van de an-
dere leden van beide verenigingen gevraagd in twee 
uitgebreide commentaarrondes. Hiervoor werden in 
eerste instantie 30 klinische hoofdstukken op een af-
gesloten website ter inzage aan de leden aangeboden. 
Gedurende de maand, van 15 september 2008 tot 15 ok-
tober 2008, die toegestaan werd voor de commentaar-
ronde werd de website 352 maal bezocht, 295 bezoekers 
bekeken ook de inhoud. Na afloop werden 30 commen-
taren ontvangen waarvan 3 algemene opmerkingen en 
27 reacties op individuele hoofdstukken. Alle com-
mentaren en de daaropvolgende aanpassingen werden 
tijdens een ledenvergadering van beide vereningen op 
14 november 2008 besproken en met meerderheid van 
stemmen goedgekeurd. 

Systeem, organisatie en juridische aspecten behandel-
proces, hoofdstuk IV, alsook twee nog ontbrekende kli-
nische hoofdstukken werden later via de website ter in-
zage aangeboden. Ook deze commentaarronde duurde 
een maand, van 20 december 2008 tot 25 januari 2009. 
De 223 bezoekers stuurden 19 commentaren binnen. 
De aanpassingen werden met de auteurs besproken en 
ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van beide 
verenigingen. 

Dankzij deze uitgebreide review procedure kan ge-
steld worden dat deze richtlijn gedragen wordt door 
de anesthesiologen/pijnspecialisten in Nederland en 
Vlaanderen.

Tevens werd er juridisch advies gevraagd over deze 
richtlijn aan de juridische commissie van de NVA ( Drs. 
van Diejen)

Taalkundig advies omtrent de titel van het boek werd 
gevraag aan Prof. Smedts van de “Onderzoekseenheid 
Nederlandse, Duitse en Computationele Taalkunde, 
K.U.Leuven” . 

Het gebruik van anatomische illustraties verduidelijkt 
de beschrijvingen. Er werd gekozen om de illustraties 
die door de auteurs werden voorgesteld waar nodig te 
laten hertekenen door een gespecialiseerd medisch illu-
strator, Rogier Trompert. Deze werkte onder de super-
visie van Drs. A. Lataster, Anatomie en Embryologie, 
van de Universiteit Maastricht. Drs. Lataster sugge-
reerde het gebruik van de Latijnse benamingen van 
de beschreven anatomische structuren waarvoor het 
boek “Terminologia Anatomica” 7 als referentie werd 
gebruikt. Omdat de Anglosaxische literatuur primeert 
in de geneeskunde zijn een aantal verbasterde termen 
onze taal binnen gedrongen. Bijvoorbeeld: dorsal root 
ganglion (DRG) wordt frequent vertaald als “dorsale 
ganglion” terwijl de correcte benaming “het ganglion 
spinale” is. Voor de meest courante termen werden vol-
gende afkortingen gebruikt: 

a.  arteria aa.  arteriae
m. musculus mm. musculi
n.  nervus nn.  nervi
v.  vena vv.  venae

Update

Er verschijnen regelmatig nieuwe publicaties omtrent 
de waarde en de veiligheid van de interventionele pijn-
bestrijdingstechnieken. Het is dan ook de intentie van 
de NVAsP en de VAVP om regelmatig, bijvoorbeeld om 
de 5 jaar een update van dit werk tot stand te laten ko-
men. 
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Hoofdstuk I
Wervelkolomgerelateerde pijn
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Inleiding

Cervicaal radiculaire pijn doet zich bij ongeveer 1 op duizend volwassenen voor. De classificatie van de International 
Association for the Study of Pain (IASP) definieert cervicaal radiculaire pijn als pijn die waargenomen wordt als afkom-
stig van het bovenste lidmaat en veroorzaakt door ectopische activatie van nociceptieve afferente vezels in een spinale 
zenuw, zijn wortels of andere neuropathische mechanismen. Deze definitie houdt toch een moeilijkheid in omdat 
ectopische activatie zelden of nooit aangetoond kon worden in een klinische setting.1 
Cervicaal radiculaire pijn moet onderscheiden worden van cervicale radiculopathie. Bij deze laatste aandoening is 
er een objectief verlies van de sensorische en/of motorische functie. Radiculaire pijn en radiculopathie zijn geen 
synoniemen, alhoewel deze termen in de literatuur door elkaar gebruikt worden. Radiculaire pijn is een symptoom 
dat veroorzaakt wordt door ectopische impulsvorming, terwijl radiculopathie ook neurologische tekenen omvat zoals 
bijvoorbeeld sensorische of motorische veranderingen. Toch kunnen de twee type aandoeningen tezamen voorko-
men. Bovendien kunnen zij veroorzaakt worden door dezelfde klinische entiteiten (bv. vernauwing van het foramen 
intervertebrale of discus intervertebralis herniatie). Beide symptomen kunnen deel zijn van een continuüm. Zo kan 
radiculopathie volgen op radiculaire pijn wanneer de onderliggende aandoening zich verder uitbreidt.1

I.1
Cervicaal
Cervicaal radiculaire pijn

J. Van Zundert, J. Patijn
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Anamnese en klachtenpatroon

Cervicaal radiculaire pijn wordt gekenmerkt door pijn 
in de nek die uitstraalt over de posterieure schouder in 
de arm al dan niet tot in de hand. De uitstraling volgt 
een specifiek segmentaal patroon. Pijn vanuit C4 be-
perkt zich tot de nek en de suprascapulaire regio. Pijn 
vanuit C5 straalt uit tot in de bovenarm en pijn vanuit 
C6 en C7 straalt uit vanuit de nek naar de schouder, in 
de voorarm en de hand. De pijn overdekt de postero-
laterale zijde van de bovenarm, maar deze van C7 strekt 
zich eveneens meer dorsaal uit2,3. 
Pijn vanuit verschillende dermatomen kan overlappen 
en er is geen specifieke regio van de arm die kenmer-
kend is voor een bepaald segment. Radiculaire pijn is 
niet gelimiteerd tot een bepaald dermatoom en kan 
waargenomen worden in alle structuren die door de 
aangetaste zenuwwortels geïnerveerd worden, zoals 
spieren, gewrichten, ligamenten en de huid. 

Lichamelijk onderzoek

Zoals voor de meeste pijnsyndromen is er tot op heden 
geen gouden standaard om de diagnose van cervicaal 
radiculaire pijn te stellen. Om die reden wordt een diag-
nose gesteld op basis van een combinatie van anamne-
se, klinisch onderzoek en aanvullend hulponderzoek.1 
Het klassiek neurologisch onderzoek omvat het testen 
van de sensibiliteit, kracht en peesreflexen.
Er worden specifieke klinische testen beschreven voor 
de diagnose van cervicaal radiculaire pijn: de nekcom-
pressietest of Spurling test, de schouderabductietest 
en axiale manuele tractietest. De omschrijving van 
deze testen is weergegeven in tabel I.1-1.

De validiteit van deze drie testen is geëvalueerd bij de 
diagnose van wortelcompressie ten gevolge van cervi-
cale discus herniatie aangetoond met myelografie als 
referentietest. Al deze testen hebben een hoge specifi-
citeit (81-100%), maar een lage sensitiviteit. 
De Spurling test werd tevens gevalideerd ten opzichte 
van elektromyografie. De resultaten waren vergelijkbaar 
(sensitiviteit 30% specificiteit 93%) 
Deze drie onderzoeken worden als waardevolle hulp-
middelen beschouwd bij het klinische onderzoek van 
een patiënt met pijn in de nek en de arm. 
De neurologische kenmerken van cervicaal radiculaire 
pijn zijn in tabel I.1-2 weergegeven. 

Aanvullend onderzoek 

De drie meest frequent aangevraagde aanvullende on-
derzoeken zijn de medische beeldvormingstechnieken, 
de elektrofysiologische onderzoeken en de segmentale 
selectieve diagnostische proefblokkades. 

Medische beeldvorming
Medische beeldvorming heeft als voornaamste rol het 
uitsluiten van primaire pathologieën, de zogenaamde 
“rode vlaggen” (bv. tumor, infectie, fracturen). CT-
scans geven een goed beeld van de corticale been-
structuren. CT-scans zijn gevoeliger voor de weergave 
van veranderingen in de botstructuur dan nucleaire 
magnetische resonantie beelden (MRI), maar zij heb-
ben beperkingen wanneer letsels aan de weke weefsels 
moeten worden aangetoond. MRI is beter geschikt 
voor het aantonen van veranderingen in de discus in-
tervertebralis, het ruggenmerg, de zenuwwortels en de 
omgevende weke weefsels. 
MRI wordt momenteel als de meest geschikte beeld-
vormingstechniek voor patiënten met cervicaal radi-

Tabel I.1-1: Klinische testen voor de diagnose van cervicaal radiculaire pijn

Test Omschrijving

Spurling test De wervelkolom van het hoofd wordt naar de aangetaste schouder gedraaid en ver-
volgens axiaal belast. Reproductie van de pijn in de schouder of arm wijst op een 
mogelijke zenuwcompressie. 

Schouderabductietest De patiënt heft de hand boven het hoofd. Wanneer de radiculaire pijn vermindert of 
verdwijnt is de test positief

Axiale manuele tractietest In rugligging wordt een axiale tractie die overeenkomt met 10 tot 15 kg uitgeoefend. 
Wanneer de radiculaire pijn vermindert of verdwijnt is de test positief
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culaire pijn beschouwd. Er zijn echter geen gegevens 
omtrent de sensitiviteit en de specificiteit van de ver-
schillende beeldvormingstechnieken, aangezien er ook 
geen “gouden standaard” voor de diagnose van cervi-
caal radiculaire pijn bestaat.1 

Een directe link tussen het pijnsyndroom en de re-
sultaten van medische beeldvorming bestaat niet. 
Prospectieve studies toonden abnormale MRI beelden 
bij 19 tot 28% asymptomatische personen.4,5 

Elektrofysiologische onderzoeken
Van de verschillende elektrodiagnostische studies zijn 
de naaldelektrografie en de zenuwgeleidingstesten de 
testen die als nuttig beschreven werden, indien het li-
chamelijk onderzoek en de anamnese niet toelaten om 
het onderscheid te maken tussen cervicaal radiculaire 
pijn en andere neurologische oorzaken van pijn in de 
arm en de nek. Ongeveer 3 weken na een zenuwcom-
pressie ziet men typisch abnormale insertie activiteit, 
met positieve scherpe golvenpotentialen en vibratiepo-
tentialen in de armspieren.6

Elektrofysiologische onderzoeken kunnen aangevraagd 
worden bij vermoeden van zenuwschade maar zullen 
geen informatie geven over de pijn. Om die reden is 
de laatste jaren de Quantitative Sensory Testing (QST) 
in de literatuur aan bod gekomen als een elektrofysio-

logisch onderzoek dat meer specifieke informatie over 
pijn kan geven. Een QST-studie bij patiënten met cer-
vicaal radiculair lijden toonde een verhoogde detectie 
drempel voor lichte aanraking in het pijnlijke niveau die 
significant verschilde van deze bij gezonde personen. 
QST kon het niveau bevestigen dat door selectieve  
diagnostische blokkades werd geïdentificeerd.7 

Segmentale selectieve diagnostische blokkades 
De radiologische beelden tonen de morfologische ken-
merken van de pathologie. Bij chronische pijnpatiënten 
in het algemeen en zeker ook bij cervicaal radiculaire 
pijn is het echter zeer moeilijk om met zekerheid te 
bepalen welke discus intervertebralis of zenuwwor-
tel de oorzaak is van de pijn. Om die reden wordt 
één of meerdere segmentale selectieve diagnostische 
blokkades uitgevoerd om het vermoedelijke niveau 
te bevestigen. De diagnostische blokkades dienen in 
afzonderlijke sessies per niveau te gebeuren. Onder 
röntgendoorlichting met contrastvloeistof wordt een 
kleine hoeveelheid lokaal anestheticum ingespoten 
(0,5-0,75 ml). Na een periode van 30 minuten tot 1 uur 
wordt de pijnscore op regelmatige tijdstippen geëvalu-
eerd. Indien er ministens 50% pijnverlichting optreedt 
komt het desbetreffende niveau in aanmerking voor 
verdere behandeling.

Tabel I.1-2: Neurologische kenmerken van cervicaal radiculaire pijn
(van: Carette S, Fehlings MG: Clinical practice. Cervical radiculopathy. N Engl J Med. 2005; 353, (4): 392-9. met toestemming van de 
uitgever)

Niveau 
discus

Wortel Pijn distributie Spierzwakte Sensibele uitval Reflex  
veranderingen

C4-C5 C5 margo medialis 
scapulae, laterale 
bovenarm tot 
elleboog

m. deltoideus,  
m. supraspinatus,  
m. infraspinatus

laterale bovenarm supinator reflex

C5-C6 C6 laterale onderarm, 
duim en wijsvinger

m. biceps brachii, 
m. brachioradialis,  
pols extensoren

duim- en wijsvinger biceps reflex

C6-C7 C7 mediale scapula, 
posterieure arm, 
dorsum van 
de onderarm, 
middelvinger

m. triceps brachii, 
polsflexoren, 
vingerextensoren

posterieure onderarm, 
middelvinger

triceps reflex

C7-T1 C8 schouder, ulnaire 
zijde van de 
onderarm, pink

duimflexoren, 
duimabductoren, 
intrinsieke handspieren

pink -
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Differentiaal diagnose

Aangezien er geen gouden standaard bestaat om de 
diagnose cervicaal radiculaire pijn te stellen, wordt in 
de praktijk beroep gedaan op een volledige anamnese, 
klinisch onderzoek en indien geïndiceerd medische 
beeldvorming en/of elektrofysiologische onderzoeken. 
Tot slot volgt bevestiging van het vermoedelijke niveau 
door middel van segmentale selectieve diagnostische 
blokkades. 
De differentiaal diagnose zal er in de eerste plaats op 
gericht zijn om de “rode vlaggen” uit te sluiten, zoals 
infecties, vasculaire aandoeningen en tumoren. Een 
van de meest voorkomende tumoren die uitgesloten 
moet worden is de pancoast tumor, een tumor van de 
longtop, die compressie kan veroorzaken van de a. sub-
clavia, de n. phrenicus, de plexus brachialis en het sym-
pathische ganglion waardoor een reeks symptomen 
veroorzaakt worden die bekend staan als het Horner 
syndroom. Indien de radiculaire pijn gepaard gaat met 
sterk uitgesproken spinale klachten, moet differentieel 
diagnostisch spinale tumoren alsook de metastasen 
uitgesloten worden. Andere zeldzamer voorkomende 
tumoren van de spinale zenuwen zijn onder andere 
neurofibroma. Ook pijn ten gevolge van het carpaal 
tunnel syndroom kan soms opstijgen tot in de nek, en 
meer bepaald tijdens de nacht.8

Voor de differentiaal diagnose bij brachialgie op basis 
van schouderpathologie of pijn uitgaande van de facet-
gewrichten is het klinisch onderzoek van groot belang. 
Bij schouderpijn is er meestal sprake van een bewe-
gingsbeperking van het schoudergewricht en bij pijn 
uitgaande van de facetgewrichten is er meestal een ro-
tatiebeperking van de cervicale wervelkolom. Er is een 
paravertebrale drukpijn die nooit gepaard gaat met een 
radiculair uitstralingspatroon maar soms wel met een 
pseudoradiculaire uitstraling tot in de occipitale en/of 
schouderregio. Voor gedetailleerde diagnostiek verwij-
zen we naar de desbetreffende hoofdstukken.  

Behandelmogelijkheden cervicaal 
radiculaire pijn

Conservatieve behandeling
De niet-steroïdale Anti-inflammatoire (NSAID’s) mid-
delen zijn omwille van het evenwicht tussen effecti-
viteit en bijwerkingen voornamelijk aangewezen voor 
kortdurende behandelingen. 

De anticonvulsiva zoals carbamazepine, oxcarbazepine, 
gabapentine en pregabaline worden frequent gebruikt 
voor de behandeling van neuropathische pijn, maar zij 
werden niet bestudeerd voor de behandeling van cervi-
caal radiculaire pijn.1 
Multidisciplinaire revalidatie met gedragsmatige thera-
pie wordt aanbevolen.9

Interventionele pijnbehandeling

Epidurale corticosteroïdtoediening
Het principe van de epidurale toediening van cortico-
steroïden berust op de ontstekingsremmende werking 
door inhibitie van de fosfolipase A2 geïnitiëerde ara-
chidonzuur cascade. Er zijn twee benaderingsmoge-
lijkheden: de interlaminaire en transforaminale weg.  
(Figuur I.1-1) Er zijn geen rechtstreekse vergelijkingen 
beschikbaar tussen de interlaminaire en transforami-
nale toediening op cervicaal niveau. 

Interlaminaire toediening: doeltreffendheid
Een systematische review10 vond twee gecontroleerde 
studies omtrent de cervicale interlaminaire toediening 
van corticosteroïden. Een wat oudere gerandomiseerde 
studie die interlaminaire en intramusculaire corticoste-
roïdtoediening vergeleek, vond dat 68% van de patiën-
ten op de interlaminaire manier behandeld een goede 
pijnverlichting toonden in vergelijking met slechts 12% 
in de groep die intramusculair behandeld werd gedu-
rende minstens een jaar.11 
De tweede studie bestudeerde de meerwaarde van 
morfinetoediening tezamen met het corticosteroïd. 
Deze praktijk bleek geen significant beter resultaat op 
te leveren. 
De update van de Cochrane systematische review weer-
houdt enkel de eerste studie.12 

Interlaminaire toediening: complicaties
Interlaminaire cervicale corticosteroïdtoediening wordt 
in een review als relatief veilig omschreven.13 Een syste-
matisch literatuuronderzoek concludeerde dat slechts 
2 studies specifiek naar complicaties van cervicale cor-
ticosteroïdtoediening keken. De ene studie meldt < 1% 
terwijl de tweede 16,8% complicatie ratio meldt. Deze 
verschillen zijn voornamelijk te wijten aan het moment 
waarop de complicaties genoteerd werden en de ma-
nier waarop deze geregistreerd werden. Bij de mineure 
complicaties, die meestal spontaan verdwijnen, vaak 
binnen de 24 u, zijn onder andere: toegenomen axiale 
nekpijn, houdingsonafhankelijke hoofdpijn, flushing 
in het gezicht en vasovagale episodes. Als majeure 
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complicaties werden vermeld: epiduraal hematoom, 
subdurale injectie met ademhalingsdepressie en hypo-
tensie als gevolg. Deze complicatie moet onderschei-
den worden van apnoe en acute cardiovasculaire col-
laps die waargenomen worden na intrathecale injectie. 
Paresthesieën werden beschreven na een wortelletsel. 
Er werden twee gevallen van blijvend letsel aan het rug-
genmerg gerapporteerd, die mogelijk te wijten waren 
aan het feit dat de patiënten gesedeerd waren. Ook 
intravasculaire opname van contrastmiddel werd be-
schreven alhoewel dit minder frequent voorkomt bij 
interlaminaire toediening in vergelijking met de trans-
foraminale weg. Bij een correct uitgevoerde interventie, 
onder röntgendoorlichting bij een coöperatieve patiënt 
is de incidentie van complicaties laag.13 

Transforaminale toediening: doeltreffendheid
De transforaminale toediening kreeg meer bijval om-
wille van de meer precieze toediening van het actieve 
product ter hoogte van de ontstoken zenuwwortel. De 
eerste gerandomiseerde, gecontroleerde studie van 
Anderberg et al.14 bestudeert 40 opeenvolgende pa-
tiënten met cervicaal radiculaire pijn. Deze kregen at 
random een transforaminale epidurale injectie met cor-
ticosteroïd en lokaal anestheticum of met fysiologisch 
en lokaal anestheticum. Drie weken na de injectie werd 
geen verschil in de subjectieve effecten van beide be-
handelingen genoteerd. 

Transforaminale toediening: complicaties
Er werden verschillende gevallen van ernstige com-
plicaties gemeld in de literatuur en dit is ongetwijfeld 

Interlaminair

Transforaminaal

Ganglion spinale (DRG)

Dura mater

A. vertebralis

Ligamentum flavum

Figuur I.1-1: Interlaminaire en transforaminale benadering van de epidurale ruimte
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slechts het topje van de ijsberg. Een recent gepubli-
ceerde anoniem uitgevoerde enquête bij pijnspecialis-
ten, leden van de American Pain Society, gaf aan dat 
287 respondenten 78 complicaties rapporteerden van 
voornamelijk neurologische aard, waarvan 15 met fa-
tale afloop.15 De hypothesen over de mogelijke patho-
fysiologie zijn wisselend, maar lijken alle te berusten 
op directe injectie of beschadiging van de a. vertebralis 
door een naaldpositie in of dichtbij deze a. vertebralis. 
Andere hypothese hierbij is dat er partikels van cortico-
steroïden zorgen voor een microvasculaire occlusie van 
de bloedvoorziening van het ruggenmerg. In sommige 
publicaties wordt gesuggereerd dat met name de me-
thylprednisolon dit veroorzaakt, omdat de doorsnede 
van deze partikels groter is dan van middelen zoals tri-
amcinolonacetaat.16 De vraag is echter of dit zo is, om-
dat er ook ernstige complicaties beschreven zijn met 
triamcinolonacetaat. Daarentegen toont een recente 
publicatie in Anesthesiology aan dat de discussie over 
de partikel grootte erg gecompliceerd is, zeker als er 
rekening gehouden wordt met verschillende concentra-
ties en oplossingen.17

Deze ernstige en tot hiertoe moeilijk te verklaren com-
plicaties vormen voldoende redenen om actueel uiter-
mate terughoudend te zijn met transforaminale cervi-
cale epidurale injecties van depot corticosteroïden. 

Praktische aanbeveling
Rechtstreekse vergelijkingen tussen interlaminaire en 
transforaminale cervicale epidurale corticosteroïdin-
filtraties zijn niet bekend. De positieve RCT voor de 
interlaminaire toediening en meer nog de snel op el-
kaar volgende meldingen van ernstige complicaties na 
transforaminale cervicale epidurale corticosteroïdinjec-
ties ondersteunen de voorkeur voor de interlaminaire 
toedieningsweg. 
Er zijn geen studies die de effectiviteit van de verschil-
lende depot corticosteroïden bestudeerden zodat een 
onderscheid tussen deze producten niet gestaafd kan 
worden.
De partikelgrootte van het depot corticosteroïd is mo-
gelijks gerelateerd aan de gerapporteerde neurologi-
sche complicaties, maar ook daar is de literatuur niet 
conclusief.17 Er is momenteel geen bewijskracht dat een 
hogere dosis corticosteroïd een beter klinisch effect 
geeft.18 Anderzijds is het risico op endocriene nevenef-
fecten aanzienlijk hoger. 
In de RCT werden 1-3 infiltraties, met een interval van 
2 weken toegediend.11 Dit interval is belangrijk omwille 
van het verhoogde risico op endocriene bijwerkingen.

(Gepulseerde) radiofrequente behandeling

Radiofrequente behandeling: effectiviteit
De effectiviteit van radiofrequente (RF) behandeling ter 
hoogte van het cervicaal ganglion spinale (dorsal root 
ganglion - DRG) werd aangetoond in twee gerandomi-
seerde klinische studies.19,20 De eerste studie vergeleek 
RF ter hoogte van het cervicaal DRG met een sham in-
terventie. Voor de actief behandelde groep was 8 weken 
na de interventie het Number Needed to Treat (NNT) 
of het aantal patiënten dat moet behandeld worden om 
minstens één patiënt te hebben die minimaal 50% pijn-
reductie heeft is 1,4.19 De tweede studie vergeleek RF 
met een elektrodetiptemperatuur van 40°C met RF aan 
67°C.20 Zes weken en 3 maanden na de behandeling 
was er een significante daling van de VAS pijnscore in 
beide groepen. Er was geen significant verschil tussen 
de resultaten in beide groepen. 

Radiofrequente behandeling: complicaties
In de hierboven beschreven studies werden neuritis 
en/of een branderig gevoel in de behandelde spinale 
zenuw van voorbijgaande aard vastgesteld. Daarnaast 
werd een licht verlies van spierkracht in de hand en arm 
van de behandelde zijde gerapporteerd. 

Gepulseerde radiofrequente behandeling: effectiviteit
Momenteel wordt de voorkeur gegeven aan de gepul-
seerde radiofrequente behandeling (PRF) waarbij de 
tiptemperatuur van de elektrode de kritische drempel 
van 42°C niet overschrijdt en er bijgevolg slechts mi-
nimale neurodestructie optreedt. PRF ter hoogte van 
het DRG bleek in een gerandomiseerde klinische stu-
die doeltreffender dan placebo 3 maanden na de be-
handeling. Ook 6 maanden na de behandeling was er 
een tendens in het voordeel van de PRF behandeling, 
maar in de studie werd de statistische significatie net 
verloren.21 

Gepulseerde radiofrequente behandeling: complicaties
Tot op heden werden geen complicaties gemeld met 
PRF.22 

Operatieve behandeling
Operatieve behandeling kan pijnverlichting geven bij 
patiënten wiens symptomen refractair blijken te zijn 
aan alle andere behandelingen. Operatieve behande-
ling is aangewezen bij cervicale radiculopathie met 
letsel van het ruggenmerg aangezien dit kan leiden tot 
progressief en mogelijks irreversibel neurologisch de-
ficiet. 
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In een gerandomiseerde studie waarbij operatieve 
behandeling vergeleken werd met conservatieve be-
handeling werd een significant betere pijnverlichting 
aangetoond 3 maand na de interventie. Een jaar na de 
ingreep was er echter geen verschil tussen beide groe-
pen.23 Een kleine, gerandomiseerde studie toonde geen 
verschillen in neurologische outcome tussen patiënten 
die operatief of conventioneel behandeld werden.24

Ruggenmergstimulatie 
Ruggenmergstimulatie (Spinal Cord Stimulation (SCS)) 
bestaat uit het percutaan aanbrengen van elektroden 
ter hoogte van het betrokken segment van het ruggen-
merg. Deze worden daarna verbonden met een gene-
rator die stroomstoten aflevert om zo het pijnlijke der-
matoom te stimuleren en een veranderde pijngeleiding 
te induceren. Het werkingsmechanisme van de SCS 
berust onder andere op de pijnpoorttheorie. 
Tot op heden is er geen outcome literatuur over SCS 
voor de behandeling van cervicaal radiculaire pijn. 
SCS kan in de praktijk toch overwogen worden voor 
chronisch cervicaal radiculair lijden bij goed geselec-
teerde patiënten wanneer andere behandelingsmodali-
teiten falen, aangezien de efficaciteit wel is aangetoond 
bij vergelijkbare neuropathische pijnsyndromen. 
Voor de techniek en complicaties van implantatie ver-
wijzen wij naar hoofdstuk III.1

Aanbevelingen 

Op basis van de beschikbare evidentie voor wat betreft 
effect en complicatie worden voor de behandeling van 
cervicaal radiculaire pijn volgende technieken aangera-
den:

1. In de subacute fase wordt een interlaminaire behan-
deling van lokaal anesthetica met corticosteroïden 
aanbevolen onder röntgendoorlichting. 
Voor de transforaminale behandeling met cortico-
steroïden wordt negatief geadviseerd.  

2. Bij chronische radiculaire pijn wordt een PRF 
behandeling ter hoogte van het cervicaal  
ganglion spinale (DRG) in de eerste plaats aan-
bevolen aangezien tot op heden geen neurologi-
sche complicaties met PRF werden gerapporteerd.  
In geval van onvoldoende of kortdurend effect kan 
een radiofrequente behandeling ter hoogte van het 
DRG aanbevolen worden.   

3. In geval van persisterende klachten valt SCS in stu-
dieverband te overwegen na uitgebreide multidis-
ciplinaire evaluatie. Deze behandeling zal bij voor-
keur gebeuren in een gespecialiseerd centrum. 

Het praktijkalgoritme is voorgesteld in figuur I.1-2   

Technieken 

Interlaminaire cervicale epidurale 
steroïdtoediening 
Cervicale epidurale infiltraties worden bij voorkeur uit-
gevoerd met de patiënt in zittende houding. 
De cervicale wervelkolom wordt voorover gebogen. 
De huid wordt ontsmet. Voor de positie C5-C6 of  
C6-C7 plaatst de anesthesist de middel- en wijsvinger 
aan weerszijden van de processus spinosi. De midlijn 
van de geselecteerde tussenwervelruimte wordt geïden-
tificeerd door palpatie van de processus spinosi boven 
en onder de tussenwervelruimte. De huid, subcutane 

Evidentie voor de interventionele pijnbehandelingen 

Techniek Beoordeling

Subacuut

Interlaminaire corticosteroïdtoediening 2 B +

Transforaminale corticosteroïdtoediening 2 B -

Chronisch

Radiofrequente behandeling ter hoogte van het cervicaal ganglion spinale (DRG) 2 B +

Gepulseerde radiofrequente behandeling ter hoogte van het cervicaal ganglion  
spinale (DRG) 

1 B +

Ruggenmergstimulatie in gespecialiseerde centra 0
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Praktijkalgoritme

Cervicaal radiculaire pijn 

Rode vlaggen werden uitgesloten? 

Subacuut probleem Chronisch probleem 

Interlaminaire epidurale 
corticosteroïdtoediening

Bevestiging van het vermoedelijk niveau door
middel van diagnostisch block 

Onvoldoende resultaat

Overweeg  SCS in studieverband

Onvoldoende resultaat

Ja

Conservatieve behandeling werd 
adequaat uitgevoerd zonder afdoende 

resultaat (VAS>4) 

Ja

PRF behandeling ter hoogte van het cervicaal
ganglion spinale (DRG)

RF behandeling ter hoogte van het
cervicaal ganglion spinale (DRG)

Figuur I.1-2: Praktijkalgoritme voor de behandeling van cervicaal radiculaire pijn
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weefsels en de ligamenta supraspinalia worden ver-
doofd met behulp van injectie van kleine hoeveelheden 
lokaal anestheticum. Er wordt een 18G Tuohy naald in-
gebracht in de midlijn met de bevel craniaal. Na onge-
veer 1,5 cm wordt het ligamentum interspinale bereikt. 
De procedure wordt verder gezet met de techniek van de 
hangende druppel waarbij na het passeren van het liga-
mentum flavum de druppel in de naald wordt gezogen. 
Wanneer de naald correct geplaatst is wordt een spuit 
met de in te brengen oplossing verbonden. (Figuur I.1-3) 
Een voorzichtige aspiratie wordt uitgevoerd om cere-
brospinaal vocht of bloed te identificeren. 
Een kleine hoeveelheid contrastvloeistof kan ingespo-
ten worden om onder röntgendoorlichting de correcte 
epidurale eindpositie van de naald te controleren. 
(Figuur I.1-4)25

Gepulseerde radiofrequentie behandeling21

Diagnostische blokkades
Na het stellen van de klinische diagnose cervicaal ra-
diculaire pijn, wordt bevestiging gezocht voor het seg-
ment dat het meest betrokken schijnt, door middel van 
selectieve diagnostische blokkades. 
De C-arm van de fluoroscoop wordt zo geplaatst dat de 
X-stralen parallel zijn met de intervertebrale as. De as is 
25-35° anterieur en 10° caudaal. Op deze manier wordt 

het aanprikpunt bepaald door de projectie van een me-
taal latje over het caudale deel van het foramen inter-
vertebrale. Parallel met de X-stralen wordt een 60 mm 
24G neuroradiografie naald geïntroduceerd. Daarna 
wordt de richting van de X-stralen gewijzigd naar de 
antero-posterieure positie en de canula wordt verder 
opgeschoven tot de tip lateraal over de facetkolom 
geprojecteerd wordt. Wanneer de segmentale zenuw 
geïdentificeerd is met 0,4 ml iohexol constrastmiddel, 
wordt 0,5 tot 1 ml lidocaïne traag rond de zenuw geïn-
filtreerd. Overflow in de epidurale ruimte wordt verme-
den door “real time” observatie van de radio-opaque 
mengeling. 

De pijnverlichting wordt gedurende 30 minuten na de 
infiltratie geobserveerd. Een positieve diagnostische 
blokkade geeft minimaal 50% pijnverlichting .

(P)RF techniek – plaatsen van de elektrode
Het aanprikpunt wordt op dezelfde manier bepaald 
als voor de diagnostische blokkades, door een metaal 
latje te projecteren over het caudale en posterieure deel 
van het foramen intervertebrale. De canula (22G SMK 
Pole naald 54 mm met 4 mm aktieve tip) wordt paral-
lel met de X-stralen ingebracht en indien nodig wordt 
de richting gecorrigeerd terwijl de canule zich nog in 
de bovenste subcutane lagen bevindt. De goede posi-

Figuur I.1-2: Interlaminaire epidurale corticosteroïdtoe-
diening C6-C7, laterale opname

Figuur I.1-3: Interlaminaire epidurale corticosteroïdtoe-
diening C6-C7; laterale opname met contrastvloeistof
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tie wordt bereikt wanneer de canule als één punt op 
het scherm geprojecteerd wordt. Dit punt moet recht 
boven het dorsale deel van het foramen intervertebrale 
liggen. Dit is de overgang tussen het middenste en 
het meest caudale derde deel. Deze positie wordt ge-
kozen om mogelijke schade aan de a. vertebralis, die  
anterieur van het foramen intervertebrale loopt, te 
vermijden. De richting van de X-stralen wordt dan ge-
wijzigd naar de antero-posterieure stand en de canule 
wordt verder opgeschoven tot de tip over het midden 
van de facetkolom geprojecteerd wordt. (Figuur I.1-4)   

De stilet wordt dan vervangen door een radiofre-
quentieprobe. De impedantie wordt gecontroleerd 
om na te gaan of een gesloten elektrisch circuit ge-
maakt wordt. Daarna wordt de stimulatie gestart 
bij 50 Hz om de sensoriële stimulatiedrempel te 
bepalen. De patiënt moet een tinteling voelen bij  
< 0,5 V. Dit geeft aan dat er een kleine variatie is op de 
afstand tot het ganglion spinale (DRG). 

Figuur I.1-5: PRF ganglion spinale (DRG) C6 oblique op-
name, naaldpunt in het posterieure caudale quadrant

Figuur I.1-6: PRF ganglion spinale (DRG): AP opname 
naald in het midden van de facetkolom

Samenvatting

1. Geen gouden standaard voor de diagnose van cervicaal radiculaire pijn
2. Anamnese en klinisch onderzoek vormen de hoekstenen van het diagnostisch proces
3. Medische beeldvorming, met een lichte voorkeur voor MRI is aangewezen bij vermoeden van specifieke patho-

logie en/of neurologische uitvalsverschijnselen
4. Het vermoedelijke niveau kan mede bevestigd worden door segmentale selectieve diagnostische blokkades
5. Wanneer conservatieve behandeling faalt:

a. Bij (sub)acuut cervicaal radiculaire pijn wordt de interlaminaire corticosteroïd toediening aanbevolen
b. Bij chronisch cervicaal radiculaire pijn wordt eerst een gepulseerde radiofrequentebehandeling ter hoogte 

van het cervicaal ganglion spinale (DRG) aanbevolen, omdat nog geen complicaties gerapporteerd werden.
c. In geval van onvoldoende of kortdurend effect kan een radiofrequente behandeling van het cerviaal  

ganglion spinale (DRG) aanbevolen worden.
6. Indien deze therapie faalt kan ruggenmergstimulatie (SCS) overwogen worden in studieverband
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Gepulseerde radiofrequentebehandeling
De radiofrequente stroom wordt in stootjes afgeleverd 
bij 45 V, deze output kan eventueel aangepast worden 
indien de temperatuur boven de 42°C stijgt. De 42°C 
is de maximum temperatuur maar niet de obligaat te 
bereiken temperatuur. De gepulseerde stroom wordt 
gedurende 120 sec afgeleverd. 
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Inleiding

Nekpijn wordt gedefinieerd als pijn in het gebied vanaf het occiput tot aan de eerste thoracale wervel. Indien pijn ook 
aangegeven wordt buiten dit gebied, spreken we van nekpijn met uitstraling b.v. naar het hoofd (cervicogene hoofd-
pijn) of de bovenarm (al dan niet radiculair).1 

Nekpijn komt in de algemene populatie vaak voor. De 12-maanden–prevalentie varieert tussen de 30 en 50%. De pre-
valentie van nekpijn waardoor activiteiten fors beperkt worden is lager (2-11%). Nekpijn komt vaker voor bij vrouwen 
en er is een piek op middelbare leeftijd. Risicofactoren zijn genetische predispositie en roken. 2 Een duidelijke relatie 
met werk is niet aangetoond, wel lijken het hebben van weinig controle over workload en een weinig ondersteunende 
werkomgeving van invloed te zijn. Psychologische factoren als vermijdingsgedrag en catastroferen laten, in tegenstel-
ling tot patiënten met lage rugklachten, geen relatie zien met nekklachten.3 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen al dan niet aan trauma-gerelateerde nekklachten (Whiplash Associated 
Disorders) en aspecifieke nekklachten. Dit onderscheid heeft echter geen etiologische basis. Omdat oorzaken van 
nekpijn veelal niet duidelijk zijn, wordt wel een onderscheid gemaakt tussen oorzaak (cause) en bron (source) van 
nekpijn.3 Structuren in de nek, die geïnnerveerd zijn en een bron van pijn kunnen vormen, zijn wervels, de discus, 
uncovertebrale gewrichten, ligamenten, spieren en de facetgewrichten. Aangezien de facetgewrichten een belangrijke 
pijnbron zijn en toegankelijk zijn voor anesthesiologische behandeling wordt het cervicale facetsyndroom apart be-
handeld. Degeneratieve afwijkingen, veelal vastgesteld door middel van röntgenfoto’s, komen vaak voor. De relatie 
tussen degeneratieve verschijnselen en pijnklachten is niet duidelijk. 
Er is veel onderzoek gedaan naar degeneratieve verschijnselen van de wervelkolom met name gericht op de discus. 
Componenten van structurele discuspathologie zijn (a) scheuren in de annulus, (b) discusprolaps, (c) eindplaat be-
schadiging en interne discus disruptie (IDD).4 Ook andere structuren in de nek vertonen degeneratieve verschijnselen 
zoals de facetgewrichten en de uncovertebrale gewrichten. De hypothese, dat discusdegeneratie en –versmalling tot 
belasting van de facetgewrichten (en facetartrose) leidt, lijkt aannemelijk, maar is niet bewezen. Er zijn onderzoe-
kers die beweren dat de discus en de facetgewrichten, onafhankelijk van elkaar, als pijngenerator beschouwd kunnen 
worden.5 Klinisch worden degeneratieve verschijnselen veelal beschreven op basis van radiologische bevindingen. 
Spondylosis (afwijkingen aan de niet-synoviale gewrichten) en osteoartrose (facetartrose) komen op hogere leeftijd 
frequent voor. Degeneratieve afwijkingen worden het meest gezien op de laag en mid-cervicale niveau’s (C4-C5, C5-C6, 
C6-C7). Een causale relatie met pijnklachten is niet bewezen.
De innervatie van de verschillende structuren in de nek is van belang voor de interpretatie van diagnostische blocks en 
eventuele lokale behandelingen.6 (Figuur I.2-1)

I.2
Cervicaal
Pijn uitgaande van de cervicale 
facetgewrichten 
M. van Eerd, J. Van Zundert, J. Patijn
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In de pijnkliniek worden veelal chronische patiënten 
gezien waarbij de klachten langer dan 3 maanden aan-
wezig zijn. Prognostische factoren voor chroniciteit zijn 
leeftijd (ouder dan 40 jaar), eerdere periodes van nek-
pijn, trauma en tevens het aanwezig zijn van klachten 
van lage rugpijn.7 Het is van belang om na te gaan of 
de klachten beperkingen veroorzaken in het dagelijks 
functioneren (o.a. aankleden, tillen, autorijden, lezen, 
werk, slaap).

Onlangs werd de volgende indeling voor nekpijn en bij-
komende verschijnselen voorgesteld:8  

Graad I nekpijn: geen symptomen wijzend op ern-• 
stige pathologie en minimale invloed op dagelijkse 
activiteiten.  
Graad II nekpijn: geen symptomen wijzend op ern-• 
stig pathologie, invloed op dagelijkse activiteiten. 
Graad III nekpijn: geen symptomen wijzend op ern-• 
stige pathologie, aanwezigheid van neurologische 
afwijkingen zoals verminderde reflexen, spierzwak-
te of verminderde sensoriek.

Tuberculum anterius

Tuberculum posterius

Ganglion spinale (DRG)

Ramus medialis van de
ramus dorsalis (Medial branch)

N. spinalis, ramus ventralis

A. vertebralis sinistra

Ramus dorsalis

Facetgewricht

Figuur I.2-1: Innervatie van de cervicale wervelkolom en de facetgewrichten
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Graad IV nekpijn: aanwijzingen voor ernstige on-• 
derliggende pathologie zoals fractuur, myelopathie, 
neoplasma.

Pijn uitgaande van de cervicale facetgewrichten 
Nekpijn kan veroorzaakt worden door pijn vanuit de 
cervicale facetgewrichten. Het lumbale facetsyndroom 
is, sinds de eerste beschrijving in het begin van vorige 
eeuw, onderwerp van veel onderzoek geweest. 
Naar cervicale facetdisfunctie is pas de laatste decen-
nia meer onderzoek gedaan. Bogduk en Marsland be-
schreven in 1988 het positieve effect van lokale verdo-
ving rond het facetgewricht bij patiënten met nekpijn.9

Een diagnose wordt gedefinieerd als een ziektebeeld 
waarbij etiologie en prognose bekend zijn. Van een syn-
droom spreken we als een combinatie van symptomen 
in een bepaalde populatie in hogere frequentie voor-
komen.
Het cervicale facetsyndroom is een constellatie van 
symptomen bestaande uit axiale nekpijn, niet of zel-
den uitstralend voorbij de schouders, drukpijn aan de 
posterieure zijde van de wervelkolom ter hoogte van 
de facetgewrichten, pijn en beperkingen bij extensie en 
rotatie en afwezigheid van neurologische symptomen.
Hoe vaak nekpijn vanuit het facetgewricht komt is niet 
geheel duidelijk. In de literatuur worden percentages 
genoemd die variëren tussen 25% en 65%, afhankelijk 
van selectiemethoden en patiëntengroep. In de patiën-
tengroep, die een pijnpolikliniek bezoekt is dit waar-
schijnlijk meer dan 50%.10 Dit is dus een aanzienlijk 
hoger percentage dan facetpijn in de lumbale regio.

Anatomie van de facetgewrichten
De facetgewrichten zijn diarthrotische gewrichten met 
gewrichtsoppervlakken, synoviale membraan en een 
gewrichtskapsel. De gewrichtsvlakken maken een hoek 
van gemiddeld 45° t.o.v. de lengte-as van de cervicale 
wervelkolom.
Er is een hogere dichtheid van mechanoreceptoren in 
de cervicale facetgewrichten in vergelijking met de lum-
bale facetgewrichten.
Innervatie facetgewrichten: de facetgewrichten van C3 
tot C7 worden geïnnerveerd door de mediale aftakking 
(medial branch) van de ramus dorsalis van de segme-
nale zenuw. Elk facetgewricht wordt geïnnerveerd door 
zenuwaftakkingen van het boven- en onderliggende 
segment.6 (Figuur I.2-1)

Anamnese en klachtenpatroon 

Anamnese is belangrijk om de kans op ernstig onder-
liggend lijden (“red flags”) in te kunnen schatten. In 
de voorgeschiedenis is vragen naar een doorgemaakt 
trauma of oncologische behandeling van belang. 
Anamnestische gegevens die kunnen wijzen op spinale 
metastasen zijn 1) maligniteit in de voorgeschiedenis, 
2) begin van de pijn na het vijftigste levensjaar 3) con-
tinue pijn, onafhankelijk van houding of beweging 4) 
nachtelijke pijn. Bij symptomen als gewichtsverlies, 
koorts, misselijkheid, braken, dysphagie, hoesten of 
frequente infecties is een uitgebreide tractus anam-
nese en verder onderzoek noodzakelijk.

De meest voorkomende klacht bij pijn uitgaande van de 
cervicale facetgewrichten is unilaterale pijn, niet uitstra-
lend voorbij de schouder. De pijn heeft vaak een statische 

C 2-3

C 4-5

C 6-7

C 3-4

C 5-6

Figuur I.2-2: Uitstralingspatroon van cervicale facetpijn

(naar: Dwyer A, Aprill C, Bogduk N: Cervical zygapo-
physeal joint pain patterns. I: A study in normal volun-
teers. Spine. 1990; 15, (6): 453-7. Met toestemming van 
de uitgever)
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component, omdat niet altijd pijn aangegeven wordt in 
relatie met beweging. Als pijnlijke of beperkte beweging 
wordt meestal rotatie en retroflexie aangegeven. 
Uitstralingspatroon: Dwyer toonde aan dat het inspui-
ten van irriterende stoffen in het facetgewricht een 
specifiek uitstralingspatroon laat zien.11 (Figuur I.2- 2) 
Ditzelfde uitstralingspatroon werd gezien met mechani-
sche en elektrische stimulatie. Later werd aangetoond, 
dat stimulatie van de discus hetzelfde patroon liet zien 
als stimulatie van de facetgewrichten. We hebben hier 
dus waarschijnlijk te maken met een segmentaal feno-
meen. Het uitstralingspatroon is niet onderscheidend 
voor facetproblematiek, maar kan aanwijzingen geven 
voor segmentale lokalisatie.

Lichamelijk onderzoek

Neurologisch onderzoek (reflexen, sensibiliteit, moto-
riek) is belangrijk om radiculopathie uit te sluiten. Om 
de functie van de nek te onderzoeken zijn de volgende 
onderzoeken van belang :

(a) flexie en extensie - passief en actief
(b) lateroflexie - passief en actief
(c) rotatie - passief en actief
(d) rotatie bij maximale flexie - passief en actief
(e) rotatie in extensie - passief en actief

Rotatie in neutrale stand bepaalt de rotatiebewe-
ging van de gehele cervicale wervelkolom. Rotatie in 
flexie onderzoekt met name de beweging in de hoog- 
cervicale segmenten. Rotatie in extensie de beweging 
in de laag-cervicale segmenten.
Lokale segmentale drukpijn over de facetgewrichten 
kan duiden op problemen vanuit de facetgewrichten. 
Een recent onderzoek toont aan, dat lokale drukpijn, 
gedefinieerd als pijn bij druk van minimaal 4 kg, een 
predictor is voor succes van een radiofrequente behan-
deling (zie behandelmogelijkheden).12

Bij nekklachten, zeker indien er uitstraling is naar het 
schoudergebied, dient schouderpathologie uitgesloten 
te worden.
Er zijn geen onderzoeken die aantonen, dat bevindin-
gen uit anamnese en lichamelijk onderzoek bewijzend 
zijn voor pijn uitgaande van de cervicale facetgewrich-
ten. In de dagelijkse praktijk zijn anamnese en onder-
zoek zinvol om ernstige pathologie uit te sluiten en 
om te komen tot een werkdiagnose. Verder kan het  
een indicatie geven over het segmentale niveau  
(hoog-mid-laag cervicaal).

Aanvullend onderzoek 

Op indicatie kan een radiografie van de cervicale wer-
velkolom (2 of 3-richtingen) worden gemaakt om os-
sale tumoren of fracturen uit te sluiten. Tot op heden 
dragen röntgenfoto’s niet bij tot het stellen van de diag-
nose facetproblematiek. Met behulp van röntgenfoto’s 
kan de mate van degeneratie ingeschat worden. Aan de 
voorzijde van de wervelkolom wordt dan gekeken naar 
versmalling van de discus, osteophytvorming anteri-
eur en posterieur (uncarthrose) en aan de achterzijde 
van de wervelkolom naar facetartrose (facetsclerose en 
osteophytvorming). Al in 1963 toonde Kellgren aan dat 
indien op röntgenfoto’s degeneratieve afwijkingen te 
zien zijn, anatomisch, degeneratie al in een ver gevor-
derd stadium is.13 Met het vorderen van de leeftijd ko-
men degeneratieve afwijkingen frequenter voor: in het 
vijftigste levensjaar rond de 25% en in het zeventigste 
levensjaar tot wel 75%.14 Uit een aantal onderzoeken 
blijkt, dat ook bij asymptomatische personen dege-
neratieve afwijkingen bij röntgenonderzoek frequent 
voorkomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
degeneratieve afwijkingen vaak voorkomen en niet per 
definitie pijnklachten veroorzaken.
Er zijn onderzoeken waarbij wel een relatie gevonden 
werd tussen degeneratieve afwijkingen en pijnklach-
ten.14,15 Samenvattend kan gesteld worden dat de relatie 
tussen röntgenologisch vastgestelde degeneratieve af-
wijkingen en pijnklachten niet bewezen is. Opvallend 
is, dat het segmentale niveau van afwijkingen voor de 
discus en de facetgewrichten niet hetzelfde is.

Bij verdenking op neurologische etiologie van de pijn-
klachten is een MRI of CT-onderzoek geïndiceerd. 
Afhankelijk van de klinische setting zal overleg met of 
verwijzing plaats vinden naar de neuroloog.
Het verrichten van cervicale proefdiscografie in de da-
gelijkse praktijk is niet zinvol. Het kan bijdragen aan 
de diagnostiek naar de pijnbron, maar het heeft tot op 
heden geen directe therapeutische consequenties.

Diagnostische blokkades
Bij verdenking op pijn uitgaande van de facetgewrichten 
kan een lokaal anestheticum onder röntgendoorlichting 
in het facetgewricht of bij de innerverende zenuw (medi-
ale tak) geïnjecteerd worden. Er is geen consensus over 
de definitie van een succesvol proefblok. Er zijn auteurs 
die stellen dat 100% pijnvermindering bereikt moet 
worden. Cohen toonde aan dat er geen verschil is in ef-
fect van een definitieve behandeling in de groep 80% en 
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meer dan 50% pijnvermindering na proefblok.12 In de 
dagelijkse praktijk kunnen we dan ook van een succesvol 
proefblok spreken als meer dan 50% pijnvermindering 
aangegeven wordt. Aangezien zelfs een klein volume 
het gewrichtskapsel kan overrekken en doen scheuren 
en het technisch niet altijd mogelijk is een naald in het 
facetgewricht te positioneren wordt veelal gekozen voor 
blokkade van de mediale tak van de ramus dorsalis. 
Aangetoond is, dat de innervatie van het facetgewricht 
verloopt via de mediale tak van de ramus dorsalis. Een 
diagnostische blokkade kan gebruikt worden voor diag-
nostische doeleinden en als selectiecriterium voor een 
interventionele behandeling. Een diagnostische blok-
kade gaat uit van de veronderstelling, dat indien een 
anatomische structuur verdoofd wordt en er vervolgens 
pijnvermindering optreedt deze structuur een pijnbron 
is. Dit lijkt een bruikbaar concept. Uit onderzoek en er-
varing blijkt echter, dat na een eenmalige blokkade bij 
nekpijn, slechts en klein percentage (2/47 ≈ 4 %) nega-
tief reageert.16 Vals-negatieve reacties lijken na eenma-
lige diagnostische blokkades dus niet relevant. Om het 
aantal mogelijk vals-positieve reacties te verkleinen is 
door een aantal onderzoekers gesteld, dat een tweede 
blokkade verricht zou moeten worden met een lokaal 
anestheticum met andere werkingsduur b.v. lidocaïne 
en bupivacaïne (dubbel block). Pas als men op een twee-
de blokkade (langer of korter afhankelijk van het lokaal 
anestheticum) reageert zou er sprake zijn van facetpro-
blematiek. In feite is dit geen anatomisch of etiologisch, 
maar een farmacologisch criterium. Deze onderzoekers 
stellen, dat dubbel blocks de gouden-standaard zijn 
voor de diagnose facetpijn. Een gouden-standaard moet 
echter algemeen geaccepteerd en gebruikt worden. Aan 
het concept van dubbel-blocks kleven zowel theoreti-
sche als praktische bezwaren. Veronderstelde verlaging 
van het aantal vals-positieven kan ten koste gaan van 
het aantal vals-negatieve reacties: patiënten reageren 
immers wel op het lokaal-anestheticum, maar niet vol-
gens het van tevoren vastgelegde farmacologische cri-
terium. Verder is een cervicale injectie een voor een pa-
tiënt relatief belastende ingreep. Tenslotte zijn dubbel 
blocks niet kosten-effectief.17 Zolang er geen gouden-
standaard is, die een relatie heeft met de etiologie van 
pijn uitgaande van het facetgewricht is het om bovenge-
noemde redenen verdedigbaar om niet te kiezen voor 
dubbel blocks als selectiecriterium voor diagnose en  
behandeling. In tegenstelling tot het lumbale niveau, 
waar de incidentie van facetpijn lager is, reageert 
slechts een klein percentage negatief op een eenmalige 
cervicale facetblokkade. Samenvattend kan gesteld wor-

den, dat indien op basis van anamnese en onderzoek 
de werkdiagnose cervicale facetproblematiek gesteld 
wordt, een diagnostische blokkade weinig meerwaarde 
heeft en dus niet noodzakelijk is.
Bij twijfel over de werkdiagnose facetpijn, of bij ondui-
delijkheid over het segmentale niveau kan een proef-
blokkade zinvol zijn.

Differentiaal diagnose

Ernstige oorzaken van nekpijn zoals tumoren, infectie, 
fracturen en systeemziekten komen zelden voor. Een 
klinisch relevante discus prolaps en cervicale spon-
dylotische myelopathie veroorzaken neurologische 
verschijnselen. Iedere patiënt met motorische uitval  
en/of reflexverschillen en/of sensibele uitval moet ver-
der geanalyseerd worden (graad III).
Op basis van anamnese en (aanvullend) onderzoek 
dienen metastasen, cervicale hernia’s met een radi-
culopathie en fracturen uitgesloten te worden.
Diagnosen als segmentale disfunctie, instabiliteit en 
spierspanning (“muscle strain”) zijn als diagnose voor 
chronische nekpijn te weinig onderbouwd om in een 
differentiaal diagnose opgenomen te worden.3 

Behandelmogelijkheden cervicale 
facetpijn

Fysiotherapie/oefentherapie 
In een onderzoek waarbij fysiotherapie vergeleken 
werd met een korte interventie bestaande uit een aan-
moedigend beleid om te komen tot een normaal ac-
tiviteitenpatroon door zelf-management, heeft fysio-
therapie een betere uitkomst.18 De verbeteringen van 
beide interventies zijn echter klein (op alle outcome-
schalen). Bewegingsoefeningen hebben een pijnredu-
cerend effect zeker als de patiënt geïnstrueerd wordt. 
Fysiotherapie, gericht op instructie voor oefeningen die 
ook in de thuissituatie gebruikt kunnen worden is van 
de conventionele interventies de beste keus.

Manipulatie/mobilisatie 
In tegenstelling tot acute nekklachten zijn er, tot op he-
den, geen onderzoeken die aantonen, dat manipulatie/
mobilisatie bij chronische nekklachten effect heeft.

Multidisciplinaire therapie 
Er bestaat geen eenduidige definitie uit welke componen-
ten multidisciplinaire therapie moet bestaan. Er wordt 
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uitgegaan van een benadering gericht op biopsychoso-
ciale revalidatie. Of dit vanuit verschillende disciplines 
dan wel als een multi-modale benadering aangeboden 
kan worden is nog niet uitgekristalliseerd en nog niet 
wetenschappelijk onderbouwd. Cognitieve gedragsthe-
rapie laat verbeteringen zien in somatische en cognitieve 
klachten, maar het effect op pijnklachten is klein.
Bij patiënten met nekklachten dient hierbij opgemerkt 
te worden, dat er weinig tot geen relatie is gevonden tus-
sen psychologische factoren en pijn. Een multidiscipli-
naire behandeling dient naast conservatieve ook mini-
maal invasieve interventionele technieken te omvatten.

Interventionele pijnbehandeling 

Intra-articulaire steroïdinjecties 
Er zijn geen goede onderzoeken bekend over het effect 
van intra-articulaire steroïdinjecties.
Ook zijn er geen vergelijkende onderzoeken tussen 
intra-articulaire steroïdinjecties en radiofrequente be-
handeling. 

Lokaal infiltratie van de mediale tak van de ramus 
dorsalis (medial branch) 
Aanvankelijk werd lokaal infiltratie ook als behandeling 
beschreven. Hoewel het effect van lokaal anesthetica 
langer aan kan houden dan de farmacologische wer-
kingsduur is nooit uitgezocht of dit boven het placebo 
effect uitkomt. Aangetoond is dat de toevoeging van 
corticosteroïden aan blokkade van de mediale tak van 
de ramus dorsalis niet zinvol is.
Op theoretische gronden en bij betere alternatieven 
lijkt dit geen rationele behandeling.

Radiofrequente behandeling van de mediale tak van 
de ramus dorsalis 
Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van per-
cutane radiofrequente denervatie bij cervicale pijn. Er 
zijn 4 systematische reviews19-22 die verwijzen naar oor-
spronkelijke artikelen. Slechts één RCT bestudeerde de 
radiofrequente facetdenervatie maar bij patiënten met 
whiplashklachten.23 Bij degeneratieve nekklachten werd 
het effect van deze behandeling aangetoond in een ob-
servationele studie.12 

Zo beschrijven Lord en Bogduk23 een techniek, waarbij 
de mediale tak van de ramus dorsalis zowel van late-
raal als van posterieur benaderd wordt. Dit kan alleen 
als de patiënt in buikligging gepositioneerd wordt. Dit 
is een belastende en tijdrovende procedure. Er worden 
ook goede resultaten beschreven met een eenvoudigere 

techniek zoals die beschreven is door Sluijter, Raj en van 
Kleef 24,25. Theoretisch zou een blokkade van de mediale 
tak, dicht bij de aftakking van de ramus dorsalis, waar de 
anatomische spreiding van de mediale tak het kleinst is, 
op geleide van sensorische en motorische stimulatie-pa-
rameters eenzelfde effect kunnen genereren als een uit-
gebreide denervatie over het gehele verwachte verloop 
van de zenuw. Hoewel er geen onderzoeken bekend zijn 
die beide technieken vergelijken gaat onze voorkeur uit 
naar de voor de patiënt minst belastende techniek.
Gezien de uitgebreide observationele beschrijvingen 
van een positief effect is bij de klinische diagnose chro-
nische degeneratieve cervicale facetpijn een percutane 
cervicale facetdenervatie een geaccepteerde behande-
lingsmogelijkheid.

Complicaties cervicale facetblokkade
Complicaties zijn zeldzaam. Men dient er altijd op be-
dacht te zijn, dat als de naald te ver in het foramen in-
tervertebrale terecht komt (met name aan de anterieure 
zijde) er een risico is dat de a. vertebralis gepuncteerd 
wordt. Ter voorkoming van injectie van het lokaal anes-
theticum in de intrathecale ruimte dient altijd verifica-
tie van de naaldpunt in AP-doorlichting te gebeuren. 
Bewaking met saturatiemeting en aanwezigheid van 
resuscitatiemiddelen is noodzakelijk.
Infecties zijn beschreven, maar de incidentie is niet be-
kend en waarschijnlijk erg laag.
Regelmatig (>30%) wordt post-operatief enige bran-
dende pijn aangegeven. Deze napijn verdwijnt na 1 tot 
3 weken.26

Heelkundige behandelingen 
Van de verschillende chirurgische technieken is met 
name de anterieure cervicale fusie (voor niet radicu-
laire pijn) beschreven. Een onderzoek laat een duidelijk 
effect zien op pijn en functioneren, maar lange termijn 
effecten van deze invasieve behandelingmogelijkheid 
zijn niet bekend.27

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Intra-articulaire injecties

Radiofrequente behandeling van de 
mediale tak van de cervicale rami 
dorsales
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Praktijkalgoritme

Gelokaliseerde uni/bi laterale nekpijn > 6 weken 

Rode vlaggen uitgesloten 

Neen 

Ja

 
Neurologische afwijkingen ? 

  Ja 

Neurologisch onderzoek Uitstraling niet voorbij de schouder 
Pijn bij druk op het facetgewricht 
Eventueel pijnlijke en/of beperkte 

extensie of rotatie en rotatie 

Werkdiagnose Cervicale 

“Facetpijn” 
Twijfel aan diagnose “Facetpijn” 

Diagnostische blokkade > 50 % 

pijnverlichting 

      Ja Neen 

RF mediale tak cervicale rami 

dorsales/facet 
     Re-evaluatie 

Figuur I.2-3: Praktijkalgoritme behandeling van cerviale facetpijn
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Aanbevelingen 

Bij patiënten met een degeneratieve nekpijn op basis 
van een cervicale facetartrose kan bij falen van conser-
vatieve behandeling een radiofrequente behandeling 
van de ramus dorsalis van de segmentale zenuwen van 
C3 tot en met C6 overwogen worden. 

Voor intra-articulaire infiltraties van de cervicale facet-
gewrichten is er op dit moment geen evidence voor-
handen. Ze dienen derhalve uitsluitend in studiever-
band plaats te vinden. 

Technieken

Percutane facetdenervatie
Hieronder wordt de postero-laterale benadering in 
rugligging beschreven. (Figuur I.2-4) Het voordeel van 
deze techniek is, dat oogcontact met de patiënt moge-
lijk is. Sedatie is dan ook zelden nodig.

De patiënt wordt in rugligging gepositioneerd met het 
hoofd op een klein kussen, licht geëxtendeerd. De C-arm 
wordt gepositioneerd in een oblique positie  (+/- 30°). In 
deze positie loopt de stralenbundel parallel met de uit-
tredende zenuwwortel die enigszins caudo-frontaal ver-
loopt. In deze stand worden de pedicles van de contra-
laterale zijde anterior van de helft van het wervellichaam 
geprojecteerd. In het frontale vlak (AP richting) wordt 
de C-arm in een kleine hoek ten opzichte van het trans-
versale vlak gepositioneerd. Hierdoor worden de inter-
vertebrale discusruimte en de neuroforamina zichtbaar.  
(Figuur I.2- 5) De mediale tak van de ramus dorsalis 
loopt over de basis van de processus articularis supe-
rior. Het aanprikpunt wordt gemarkeerd op de huid, 
iets posterieur en caudaal van de eindpositie van de 
naald, dit wil zeggen dorsaal van de posterieure grens 
van de facetkolom. De eerste naald wordt in een hori-
zontal vlak, enigszins craniaal waarts ingebracht zo dat 
de punt van de naald in de richting van de eindpositie 
wijst. Belangrijk is om ons te realiseren dat dit geen 
“tunnel-vision“ techniek is. De naald wordt langzaam 
naar anterieur en craniaal opgevoerd tot botcontact 

Ganglion spinale (DRG)

Ramus ventralis

N. spinalis

Ramus medialis

Ramus lateralis

Ramus dorsalis

Figuur I.2-4: Postero-laterale benadering van de mediale tak van de cervicale ramus dorsalis
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optreedt met de facetkolom. Hoe verder de naald op-
gevoerd wordt, hoe moeilijker het wordt de richting te 
veranderen. Daarom moet tijdens het opvoeren fre-
quent de positie gecontroleerd worden. Als de naald 
teveel richting foramen intervertebrale gaat, zonder 
botcontact, dient de richting meer posterieur te zijn. 
Indien geen botcontact optreedt in posterieure richting 
bestaat het risico, dat de naald tussen de laminae in het 
spinale kanaal komt: om dit te voorkomen kan vanuit 
de AP richting de naaldpositie gecontroleerd worden. 
De uiteindelijke positie van de naald in AP richting is in 
de concave zijde (“waist”) van de facetkolom.
Na het plaatsen van de eerste naald worden de andere 
naalden op dezelfde wijze ingebracht, waarbij de eerste 
naald als leidraad kan dienen om richting en diepte aan 
te geven. 
Voor de facetgewrichten van C3-C4 tot C6-C7 geldt de-
zelfde techniek. Voor het facetgewricht C2-C3 geldt een 

andere eindpositie van de naald namelijk ter hoogte 
van het gewricht C2-C3.  
Indien röntgenologisch een optimale anatomische lo-
kalisatie is bereikt, wordt de positie van de naaldpunt 
bij de mediale tak van de ramus dorsalis met behulp 
van elektrische stimulatie bevestigd. Hiertoe wordt de 
stimulatiedrempel bepaald: een elektrische stimulatie 
van 50 Hz moet een reactie (tinteling) geven in de nek 
bij minder dan 0,5 V. Vervolgens wordt gestimuleerd 
met 2 Hz. Contracties van de paraspinale spieren kun-
nen optreden. Spiercontracties in de arm duiden op een 
positie dicht bij de uittredende segmentale zenuw. De 
naald dient dan meer posterieur geplaatst te worden. 
Indien de juiste positie bepaald is wordt 0,5 -1 ml lokaal-
anestheticum (lidocaïne 1 of 2%) gegeven. Vervolgens 
wordt een radiofrequente laesie van 8°C gemaakt gedu-
rende 60 seconden.

Figuur I.2-5: RF rami dorsales/facet C4, C5, C6 links: AP 
opname 

Figuur I.2-6: RF rami dorsales/facet C4, C5, C6 links: obli-
que opname 

Samenvatting

Nekpijn komt frequent voor. Op basis van anamnese, lichamelijk en radiologisch onderzoek is de etiologie niet 
altijd vast te stellen. Conservatieve behandeling is de eerste keus . 
Op cervicaal niveau lijkt het facetgewricht een belangrijke oorzaak voor pijn bij degeneratieve nekklachten. Bij aan-
wijzingen dat de pijn vanuit de facetgewrichten komt wordt een minimaal invasieve techniek zoals radiofrequente 
denervatie (RF) van de mediale tak van de ramus dorsalis overwogen. 
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Inleiding

De prevalentie van Cervicogene Hoofdpijn (CEH), volgens de criteria van Sjaastad, bedraagt 1% indien de criteria 
strikt worden toegepast.1 Afhankelijk van de bestudeerde populatie (population-based versus hospital based) en de 
gebruikte criteria worden prevalentiecijfers van 2,5% 2 tot 13,8 % gerapporteerd.3 
CEH is een klinisch gedefinieerd hoofdpijnsyndroom voortkomend vanuit cervicale nociceptieve structuren. Welke die 
structuren zijn is tot op heden onvoldoende bekend. Bogduk beschrijft dat alle structuren (o.a. facetgewrichten, dis-
cus, spieren en ligamenten) welke geïnnerveerd worden door de segmentale zenuwen van C1-C3 een bron kunnen zijn 
voor het ontstaan van CEH.4 De Quebec Headache Study Group beschrijft dat cervicale facetdisfunctie waarschijnlijk 
de meest belangrijke bron is.5 De transmissie van de pijnprikkels via de n. occipitalis minor of de ramus ventralis van 
C2 zou een belangrijke rol spelen.6 De rol van het sympatisch zenuwstelsel bij CEH is vooralsnog onduidelijk. 
De nucleus trigeminocervicalis staat centraal in de gepostuleerde mechanismen van cervicogene hoofdpijn. Deze 
nucleus wordt gevormd door de pars caudalis van de spinale nucleus nervi trigemini en door de grijze stof van de 
bovenste drie cervicale ruggenmergsegmenten.7 Nociceptieve afferenten van de n. trigeminus en de eerste drie cervi-
cale zenuwen staan hier in verbinding met elkaar en vormen hier multipele collaterale zenuwuiteinden.8 In de nucleus 
trigeminocervicalis treden overlapping en convergentie op van die zenuwuiteinden op second-order neuronen.9 Deze 
convergentie vormt de basis van de gerefereerde pijn. Convergentie tussen de n. trigeminus en cervicale afferenten 
kan resulteren in cervicale pijn welke gevoeld wordt in het verzorgingsgebied van de n. trigeminus.10 Het blijkt dat 
met name de eerste divisie van de n. trigeminus de grootste overlap heeft met de zenuwuiteinden van de cervicale 
zenuwen.

I.3
Cervicaal
Cervicogene hoofdpijn

H. van Suijlekom
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Anamnese en klachtenpatroon

Het zijn de hoofdpijnklachten, komende vanuit de nek, 
waarvoor de patiënt hulp zoekt. Anamnestisch dient 
een aantal algemene vragen zoals: duur van de klach-
ten, frequentie, lokalisatie, provocerende factoren, 
migraine verschijnselen, trauma, medicatie, reeds toe-
gepaste behandelingen, familie-anamnese enzoverder, 
aan de orde te zijn gekomen. Door middel van speci-
fieke vragen (zie tabel I.3-1) kan men tot een duidelijke 
werkdiagnose komen.
CEH is in principe een unilaterale hoofdpijn maar kan 
ook bilateraal voorkomen. De pijn start gewoonlijk in 
de nek en straalt uit naar het fronto-temporale gebied 
en mogelijk tot boven het oog. De hoofdpijn is gewoon-
lijk zeurend, niet pulserend, van aard. De hoofdpijn kan 
in aanvallen komen, variërend in duur van enige uren 
tot enkele dagen. De duur van een aanval is onvoor-
spelbaar (uren tot dagen). Het patroon van aanvallen 
kan ook veranderen in een chronische hoofdpijn die 
fluctueert. Symptomen die betrokkenheid van de cer-
vicale wervelkolom suggereren zijn essentieel, zoals 
een bewegingsbeperking van de nek, provocatie van 
de nek/hoofdpijn klachten door mechanische prikkels 
enz. (zie tabel I.3-1). Migraine-achtige symptomen, zo-
als misselijkheid, braken en fotofobie zijn, indien aan-
wezig, meestal mild van aard. Positieve respons op een 
diagnostische/prognostische blokkade met een lokaal 
anestheticum bevestigt de diagnose CEH.
De Cervicogenic Headache International Study Group 
(CHISG) beschreef de volgende criteria volgens 
Sjaastad in 1998: 11

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek van de nek omvat een aantal 
elementen:
1. Bewegingsonderzoek van de cervicale wervelko-

lom: passieve flexie, retroflexie, latero flexie en rota-
tie dienen beoordeeld te worden op bewegingsbe-
perkingen. 

2. Segmentale palpatie van de cervicale facetgewrich-
ten: hoog-, mid- en laag cervicaal

3. Beoordeling van de volgende ’drukpunten’:
a. n. occipitalis major (occipitaal-temporaal ge-

deelde van de schedel)
b. n. occiptalis minor (aanhechting m. sternoclei-

domatoideus aan de schedel)
c. derde cervicale zenuwwortel (facetgewricht C2-

C3)
d. voor-, op- en achter de m. trapeziusrand.12

Met de beoordeling van de ’drukpunten’ poogt men 
een aanwijzing te krijgen via welk segmentaal niveau 
de nociceptieve prikkel mogelijk verloopt. Te vermel-
den is dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de 
beoordeling van die drukpunten. Beoordeling berust 
op empirie en is subjectief. Nader onderzoek dient de 
waarde hiervan te beoordelen.

Aanvullend onderzoek

De relatie tussen röntgenafwijkingen en pijn is zeker niet 
éénduidig.13,14 Conventioneel röntgenonderzoek is dan 
ook ongeschikt om betrokkenheid van de halswervelko-
lom aan te tonen of uit te sluiten. Indien er aanwijzingen 
zijn voor ‘rode vlaggen’ dient men altijd nader diagnos-
tisch onderzoek, zoals MRI en CT-scans te verrichten. 

Tabel I.3-1: Diagnostische criteria van cervicogene hoofdpijn volgens Sjaastad
( van: Sjaastad O, Fredriksen TA, Pfaffenrath V: Cervicogenic headache: diagnostic criteria. The Cervicogenic Headache International 
Study Group. Headache. 1998; 38, (6): 442-5. Met toestemming van de uitgever)

1.  symptomen die wijzen op pijn uitgaande van de nek:
a.  provocatie van de uitstralende hoofdpijn vanuit de nek door:
  - nekbewegingen en/of aanhoudend achterover buigen van het hoofd en/of
  - externe druk over de occipitale of hoge cervicale regio aan de symptomatische zijde
b.  bewegingsbeperking in de nek
c.  ipsilaterale nek, schouder- of armpijn van een meestal niet-radiculaire aard

2.  positieve repons op een diagnostische/prognostische blokkade met behulp van een lokaal anestheticum 
3.  unilaterale hoofdpijn

De diagnose CEH kan worden gesteld indien de patiënt voldoet aan 1a en 2. Indien de patiënt het symptoom 1a niet 
vertoont, is echter de combinatie 1b, 1c, 2 en 3 zeer suggestief voor de diagnose CEH. Een bilaterale vorm van CEH 
kan voorkomen.
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Differentiaal diagnose

In de differentiaal diagnose van CEH, zoals ook bij an-
dere hoofdpijn, dienen organische afwijkingen zoals 
een ruimte innemend proces in de fossa posterior en 
andere tumoren, sinusthrombose, arthritiden van de 
cervicale wervelkolom enzoverder uitgesloten te wor-
den. 
Differentiaal diagnostisch komen in aanmerking o.a.: 
1.  Migraine zonder aura
2.  Spanningshoofdpijn 
3.  Cluster hoofdpijn 
4.  Hemicrania continua
5.  Chronische Paroxysmale Hemicrania (CPH)

Migraine zonder aura is nogal eens moeilijk te diffe-
rentiëren van unilaterale CEH. Overeenkomsten zijn: 
a. Unilateraliteit van de hoofdpijn  b. Overwegend 
voorkomend bij vrouwen  c. Misselijkheid en bra-
ken kunnen voorkomen. Echter er zijn ook fun-
damentele verschillen tussen migraine en CEH:  
1. Unilateraliteit zonder ’side shift’ bij CEH, terwijl bij 
migraine zonder aura er nogal eens een shift van de 
hoofdpijn is zowel gedurende dezelfde hoofdpijnaan-
val als tussen de verscheidene hoofdpijn aanvallen   
2. CEH start gewoonlijk in de nek terwijl migraine 
meestal start in het fronto-temporale gebied 3. CEH 
kan geprovoceerd worden door mechanische druk hoog 
lateraal op de cervicale wervelkolom, aan de sympto-
matische zijde en/of door aanhoudend achterover bui-
gen van het hoofd terwijl dit niet geldt voor migraine   
4. Bij CEH is er vaak een bewegingsbeperking in de nek 
hetgeen niet karakteristiek is voor migraine  5. Een niet-
radiculaire, ipsilaterale diffuse schouder/arm pijn komt 
nogal eens voor bij CEH doch niet bij migraine.
Unilaterale CEH is gemakkelijk te onderscheiden van 
spierspanningshoofdpijn, doch bij de bilaterale vorm 
is dit moeilijker. Echter met behulp van de volgende 
karakteristieken van CEH, zijn CEH en spierspannings-
hoofdpijn meestal van elkaar te onderscheiden: provo-
catie van de hoofdpijnklachten door mechanische druk 
en/of aanhoudend achteroverbuigen van het hoofd, be-
wegingsbeperking van de nek en een niet-radiculaire, 
ipsilaterale diffuse schouder/arm pijn.
CEH is gemakkelijk te onderscheiden van cluster 
hoofdpijn. Cluster hoofdpijn is qua intensiteit veel er-
ger en het patroon i.c. clustering van de aanvallen is 
geheel anders dan bij CEH. Gedurende de aanval is het 
vaak onmogelijk voor de patiënt om rustig stil te zitten. 
Soms kan bij CEH wel eens een tranend oog en con-

junctivale injectie voorkomen doch nooit een Horner 
syndroom.
Hemicrania continua is een altijd aanwezige hoofd-
pijn, welke kan fluctueren gedurende de dag. 
Pathognomonisch is echter het totaal verdwijnen van 
de hoofdpijnklachten op indomethacine medicatie.
Chronische paroxysmale hemicrania wordt gekenmerkt 
door een hoge frequentie van unilaterale hoofdpijnaan-
vallen, welke van korte duur zijn (10-30 min), met een 
zeer heftig karakter. Toediening van een onderhouds-
dosering van indomethacine (3 dd. 25 mg, eventueel 
stijgend naar 3 dd. 50 mg) doet de ondraaglijke hoofd-
pijn verdwijnen.
Het is mogelijk dat bij één patiënt meerdere typen 
hoofdpijn naast elkaar voorkomen. Door een zeer zorg-
vuldige anamnese en lichamelijk onderzoek blijkt het 
vaak mogelijk deze hoofdpijntypen te analyseren en zo 
mogelijk gericht selectief te behandelen.

Behandelmogelijkheden: CEH

In het algemeen dient eerst conservatieve behandeling 
plaats te vinden alvorens men overgaat tot invasieve 
pijnbestrijding. Onder conservatieve pijnbestrijding 
wordt o.a. verstaan; medicamenteuze therapie, fysio-
therapie, manuele geneeskunde en TENS. Er is geen 
methode die de voorkeur verdient. Meestal zijn de pa-
tiënten met CEH al uitgebreid conservatief behandeld. 

Transcutane Elektrische Zenuw Stimulatie 
(TENS)
TENS is een voorbeeld van een niet invasieve zenuwsti-
mulatietechniek. Transcutane zenuwstimulatie wordt 
regelmatig gebruikt. Farina et al.15 beschrijven in hun, 
overigens niet gerandomiseerde, studie dat TENS een 
effectieve behandelingsmethode is voor CEH . Tarhan 
en Inan beschrijven in hun gerandomiseerde studie bij 
patiënten met CEH een significante verbetering van de 
hoofdpijnklachten na 3 maanden TENS gebruik t.o.v. de 
placebo groep.16 

Interventionele pijnbehandelingen
Vanuit het mechanisch-anatomisch concept van CEH 
zijn de behandelingen veelal invasief/operatief geweest. 
Sindsdien zijn vele therapeutische procedures voor 
CEH gepubliceerd. Een algemeen aanvaarde behan-
delingsvorm voor CEH is tot nu toe niet aanwezig. Dit 
wordt mede veroorzaakt door het feit dat de oorzaak 
van de CEH in het algemeen niet bekend is, waardoor 
veel behandelingen symptomatisch van aard zijn.
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Hieronder wordt een aantal invasieve procedures be-
schreven voor patiënten met CEH. Richtinggevend 
voor invasieve behandeling zijn de gegevens verkregen 
van de patiënt middels anamnese en lichamelijk onder-
zoek.

Blokkadetechnieken
Injecties met een lokaal anestheticum met/zonder 
corticosteroïden ter plaatse van de n. occipitalis ma-
jor geven een tijdelijk positief effect voor CEH.17-19 Een 
gerandomiseerde studie van Naja et al. laat een signifi-
cante pijnreductie zien na een follow-up van 2 weken.20 
Deze studie werd gecontinueerd in de vorm van een 
prospectieve studie waarbij nog steeds een significante 
pijnreductie werd bewerkstelligd na een follow-up van 
6 maanden. In deze laatste studie had 87% van de pa-
tiënten een extra injectie nodig. Behalve de n. occipital 
major werd ook een injectie verricht ter plaatse van de 
n. occipitalis minor.21

Injectie in het atlanto-axiale gewricht met een lokaal 
anestheticum en een corticosteroïd bij patiënten met 
CEH, waarbij het klinisch beeld suggestief was voor 
atlanto-axiale gewrichtspijn. Het effect na 6 maan-
den was niet meer meetbaar in deze retrospectieve  
studie.22

Percutane onderbrekingstechnieken
Indien bij patiënten met CEH bij het lichamelijk onder-
zoek segmentale paravertebrale drukpijn wordt gediag-
nosticeerd in de cervicale wervelkolom kan dit duiden 
op betrokkenheid van de cervicale facetgewrichten. 
In dat geval kan besloten worden tot een percutane 
cervica le facetblokkade middels radiofrequente laesies 
(RF laesies) van de mediale tak van de ramus dorsalis 
van de segmentale zenuwen.  
In 1986 toonde Hildebrandt et al.23, in een open studie, 
een goed resultaat aan bij 37%, een redelijk resultaat bij 
28% en geen verbetering bij 35% van de patiënten met 
hoofd- en nekpijn. Het is niet bekend of deze patiënten 
cervicogene hoofdpijn hadden. De gemiddelde follow-
up bedroeg van 12 (3-30) maanden.
In een prospectieve studie bij patiënten met CEH, vol-
gens de criteria van Sjaastad, die behandeld werden 
met een cervicale facetdenervatie was het resultaat uit-
stekend tot goed bij 65%, een matig resultaat bij 14% 
en geen resultaat bij 21% met een gemiddelde follow-
up van 16,8 maanden (range 12-22).24

Hierna volgden 2 RCT’s naar het effect van een cer-
vicale facetdenervatie bij patiënten met CEH. Stovner 
et al.25 includeerden 12 patiënten met CEH volgens de 
criteria van Sjaastad, en behandelden 6 patiënten met 

een cervicale facet denervatie C2–C6 en 6 patiënten 
met een sham laesie. Follow-up na 3, 12 en 24 maan-
den toonde geen verschil aan tussen de 2 groepen. 
Lichamelijk onderzoek van de cervicale facetgewrich-
ten werd niet verricht in deze studie.
Haspeslagh et al.26 includeerden 30 patiënten met uni-
laterale CEH volgens de criteria van Sjaastad. Hiervan 
werden 15 patiënten behandeld met een cervicale fa-
cetdenervatie en eventueel gevolgd door een RF-laesie 
van het ganglion spinale (DRG). De andere 15 patiën-
ten werden behandeld met een serie injecties van de 
n. occipitalis major en eventueel gevolgd door TENS 
behandeling indien nodig. Hoewel er geen significant 
verschil tussen de groepen kon worden aangetoond, 
waren in beide groepen patiënten met een significante 
VAS-reductie en/of een positief effect op de Global 
Perceived Effect schaal. Na een follow-up van 1 jaar wa-
ren dit 8 (53%) patiënten in de facetdenervatie groep 
en 7 (46%) in de injectie/TENS groep. Onderzoek naar 
pijnlijke facetgewrichten was een onderdeel van de in-
clusie in deze studie. 

Complicaties cervicale facetblokkades
Zie degeratief cervicaal lijden: facetblokkades.

Heelkundige behandelingen
Neurolyse van de n. occipitalis major bij patiënten met 
CEH, volgens de criteria van Sjaastad, gaf een signifi-
cante pijnreductie na 1 week. Follow-up na 1 jaar liet 
zien dat bij 92% van de patiënten de klachten geheel 
terug waren.27 
Microchirurgische decompressie van het ganglion 
C2 bij 35 patiënten met CEH, volgens de criteria van 
Sjaastad, toonde aan dat 37% van de patiënten pijnvrij 
was en bij 51% een duidelijke verbetering was opgetre-
den.28 De follow-up bedroeg gemiddeld 21 (3-70) maan-
den. Tijdens microchirurgische decompressie van het 
ganglion worden ligamenteuze structuren en venen 
rondom het ganglion ‘verwijderd’ d.m.v. electrocoagu-
latie. Stechinson beweert dat de resultaten van Pikus et 
al. ook verklaard kunnen worden door de effecten van 
electrocoagulatie nabij het ganglion spinale, een soort 
‘radiofrequente laesie’.29
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Evidentie interventionele 
behandelingen 

Techniek Beoordeling

Injectie n. occipitalis major 
met corticosteroïd + lokaal 
anestheticum

Injectie atlanto-axiale gewricht 
met corticosteroïd + lokaal 
anestheticum

Radiofrequente behandeling van de 
mediale tak van de cervicale rami 
dorsales 

Gepulseerde radiofrequente 
behandeling van het cervicaal 
ganglion spinale (DRG) (C2-C3)

 
 
1 B +

 
 
2 C -

 
 
2 B ±

 
 
0

Aanbevelingen interventionele 
behandelingen

Bij patiënten met CEH, therapieresistent voor andere 
dan invasieve behandelmogelijkheden, wordt het injec-
teren van n. occipitalis major met behulp van corticoste-
roïden en lokaal anestheticum aanbevolen. Injectie van 
het atlanto-axiale gewricht kan overwogen worden. 

In geval van onvoldoende resultaat kan radiofrequente 
laesie van de mediale tak van de cervicale ramus dorsa-
lis overwogen worden, preferentieel in studieverband. 
Radiofrequente en gepulseerde radiofrequente behan-
deling van het cervicaal ganglion spinale niveau C2-C3 
kan in studieverband overwogen worden.
Op basis van de beschikbare gegevens uit de literatuur 
kan het algoritme van technieken worden aangeraden. 
(Figuur I.3-1)  Neurochirurgische behandelingen wor-
den hier verder niet besproken.

Technieken interventionele 
pijnbehandelingen

N. occipitalis injectie
Voor de beschrijving van de techniek verwijzen wij naar 
hoofdstuk “Occipitalis neuralgie”.

Percutane facetdenervatie
Voor de beschrijving van deze techniek verwijzen we 
naar het hoofdstuk: “Degeneratieve nekklachten en 
pijn uitgaande van de facetgewrichten”.

Samenvatting

Cervicogene hoofdpijn wordt gekenmerkt door voornamelijk unilaterale hoofdpijnklachten komende vanuit de nek 
met uitstraling naar het fronto-temporale gebied, mogelijk tot boven het oog.
Het lichamelijk onderzoek omvat bewegingsonderzoek van de cervicale wervelkolom, segmentale palpitatie van de 
cervicale facetgewrichten.
De injectie van de n. occipitalis major wordt aangeraden bij onvoldoende resultaat met conservatieve behandeling. 
In geval van onvoldoende resultaat met het injecteren van de n. occipitalis major kan radiofrequente laesie van de 
mediale tak van de cervicale ramus dorsalis overwogen worden. 
Bij onvoldoende resultaat kan gepulseerde radiofrequente behandeling van het ganglion spinale van C2 en/of C3 in 
studieverband overwogen worden
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Praktijkalgoritme

Cervicogene hoofdpijn 

Rode vlaggen uitgesloten ? 

Ja 

Drukpijn in het verloop van n. 
occipitalis major 

Ja 

RF mediale tak van de rami 
dorsales 

Corticosteroïd-injectie n. 
occipitalis major 

Onvoldoende resultaat 

Drukpijn facetgewrichten? 

Ja 

Figuur I.3-1: praktijkalgoritme voor de anesthesiologische behandeling van cervicogene hoofdpijn.
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Inleiding

Wiplash associated disorders (WAD) is de officiële naam voor het klachtenpatroon ontstaan na een ongeval met 
acceleratie-deceleratie mechanisme waarbij krachten inwerken op de nek. Het treedt op bij (auto)ongelukken, met 
name bij aanrijding van achteren of van de zijkant, maar kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld duiken. 
Onderzoek in Nederland toont aan dat de prevalentie van nekpijn door auto-ongevallen is gestegen van 3,4/100.000 
in ‘70-‘74 naar 40,2/100.000 in de periode ‘90-’94.1 
In 1995 is door de Quebec Task Force een theoretische indeling gemaakt van het whiplash trauma.2 
Hierdoor werd het gemakkelijker om onderzoek internationaal te vergelijken.  
Zij onderscheiden een vijftal klassen:
Graad 0: geen nekklachten, geen lichamelijke afwijkingen
Graad I: klachten van nekpijn, stijfheid en gevoeligheid, zonder lichamelijke afwijkingen
Graad II: nekklachten en neuromusculaire afwijkingen
Graad III: nekklachten en neurologische afwijkingen
Graad IV: nekklachten met fractuur of dislocatie
In dit hoofdstuk zal voornamelijk alleen WAD I en II nader besproken worden. Spitzer beschrijft dat het natuurlijk be-
loop bij whiplash redelijk gunstig is.2 Ongeveer 85% van de patiënten heeft binnen 6 maanden na het ongeval weer zijn 
werkzaamheden hervat. Algemeen wordt aangenomen dat in 15 tot 30% van de WAD patiënten de klachten chronisch 
worden.3 

I.4
Cervicaal
Whiplash Associated Disorders

H. van Suijlekom, J. Patijn



H. van Suijlekom, J. Patijn

68|

Anamnese en klachtenpatroon

Typische klachten van het acute whiplash letsel zijn: 
1) pijn in de nek, schouders en eventueel de armen 
2) hoofdpijn, vooral in het occipitale deel, soms uit-
stralend naar het voorhoofd tot boven de beide ogen 
3) bewegingsbeperking van de nek ten gevolge van 
stijfheid in de nek direct aansluitend aan het ongeval. 
Bijkomende klachten zijn duizeligheid, visusstoornis-
sen, misselijkheid, oorsuizen en doofheid en tintelin-
gen in de handen, eenzijdige brachialgie op basis van 
schouderklachten, lage rugklachten, post-traumatische 
stress stoornissen (depressie) en cognitieve functie-
stoornissen.
Het belang van de anamnese is om neurologische 
symptomen die kunnen wijzen op beschadiging van 
het zenuwstelsel en ossale structuren uit te sluiten.
Men spreekt van het acute whiplash syndroom gedu-
rende de eerste 3 weken na het ongeval. Hierna breekt 
een subacuut stadium aan waarin de meeste klachten 
verdwijnen middels conservatieve therapie. Als de 
klachten persisteren na 3 maanden spreekt men van 
een chronisch whiplash syndroom.3 

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek is erop gericht om bescha-
diging van het zenuwstelsel aan te tonen dan wel uit 
te sluiten. Tevens dienen fracturen uitgesloten te wor-
den. Een standaard neurologisch onderzoek van de nek 
dient uitgevoerd te worden gericht op sensibiliteit en 
motoriek van de armen en handen en radiculaire prik-
kelingsproeven (Spurling).

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek dient op indicatie verricht te 
worden. Een MRI scan van de nek is niet zinvol bij een 
WAD I en II doch kan overwogen worden bij verdenking 
op neurologische problemen. 3 Onderzoek heeft aan-
getoond dat een MRI scan in het chronische stadium 
van een whiplash zelden een traumatische afwijking 
laat zien.4

Differentiaal diagnose 

Uit de anamnese blijkt de relatie met het acceleratie-
decelaratie trauma.

Behandelmogelijkheden WAD

Conservatieve behandelmogelijkheden
Een review artikel van Verhagen et al. binnen de 
Cochrane Collaboration beschrijft hoofdzakelijk het ef-
fect van conservatieve behandelingen bij acute whip-
lash patiënten met WAD graad I en II.5 De behandelin-
gen in deze studies varieerden van immobilisatie mid-
dels een halskraag tot vroegtijdige actieve mobilisatie 
en multimodale behandeling. Uit deze studies werd 
geconcludeerd dat actieve behandelstrategieën enigs-
zins effectiever zijn dan passieve behandelstrategieën 
en dat behandelen (passief dan wel actief) effectie-
ver is dan niet behandelen. Er is geen duidelijke aan-
wijzing welke behandeling de voorkeur verdiend. De 
CBO werkgroep adviseert om aan de patiënt met WAD  
(graad I - II) een duidelijke uitleg te geven over de klach-
ten en het te verwachten natuurlijk beloop.3 
In de literatuur worden 2 studies gevonden van medica-
menteuze behandeling bij chronische WAD. Schreider 
et al. onderzochten in een gerandomiseerde studie bij 
40 patiënten, met rugpijn of nekpijn ten gevolge.van 
een whiplash ongeval, het effect op de pijn van fluoxe-
tine versus amitriptyline.6 Men vond geen significante 
verschillen. In een andere studie werd geen significant 
effect voor slaapstoornissen aangetoond van melato-
nine in vergelijking met placebo.7

Interventionele pijnbehandelingen
Interventionele pijnbehandelingen worden slechts in 
overweging genomen na minimaal 1 jaar zodat het kli-
nisch beeld voldoende gestabiliseerd is. In de literatuur 
is voornamelijk het effect van de RF behandeling van 
de cervicale facetgewrichten goed gedocumenteerd. 
In 1994 onderzochten Barnsley et al. in een gerando-
miseerde studie het effect van intra-articulaire injecties 
van corticosteroïden in cervicale facetgewrichten bij 
chronische whiplash patiënten.8 Er was geen significant 
verschil in de beide groepen.
In 1996 publiceerden Lord et al. in een gerandomiseer-
de, dubbel-blinde studie bij 24 chronische whiplash  
patiënten het effect van percutane radiofrequente lae-
sies van de mediale tak van de ramus dorsalis van de 
cervicale facetgewrichten.9 Patiënten (n = 54) werden 
voor deze studie geselecteerd op een dubbel-blinde 
wijze waarbij iedere patiënt driemaal een proefblok-
kade onderging van de verschillende dorsale zenuwtak-
jes, waarbij at random gebruik werd gemaakt van lido-
caïne 2%, bupivacaïne 0,5% of fysiologisch zout (dub-
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bel-blind, placebo-gecontroleerd). Uiteindelijk werden 
24 patiënten geïncludeerd voor de studie. Patiënten 
werden gerandomiseerd in 2 groepen van 12 patiën-
ten waarbij groep I de behandeling, middels meerdere 
RF laesies van de ramus dorsalis, onderging. Groep 
II kreeg een sham behandeling. Na 27 weken waren 7 
(58%) patiënten uit groep I pijnvrij en 1 (8%) patiënt 
uit groep II. De gemiddelde tijd van terugkeer van de 
pijnklachten tot ten minste 50% van het pre-operatieve 
niveau was 263 dagen bij 12 patiënten in groep I en 8 
dagen bij 12 patiënten in groep II. 
Psychologische stoornissen zijn een kenmerk van 
veel chronische pijn syndromen. Wallis et al toonden 
aan dat in de hierboven vermelde patiënten groep de 
psychologische stress factoren, gemeten middels de 
McGill Pain Questionnaire en de SCL-90-R, geheel nor-
maliseerden bij die patiënten waarbij de pijn na de cer-
vicale facetdenervatie geheel was verdwenen.10 
In 1999 publiceerde McDonald et al. een prospectieve 
long-term follow-up studie naar het langdurig effect van 
RF laesies van de mediale tak van de ramus dorsalis van 
de cervicale facetgewrichten bij 28 chronische whiplash 
patiënten met nekpijn.11 Bij 20 patiënten (71%) was er 
sprake van een complete pijnvermindering. De gemid-
delde tijd van terugkeer van de pijnklachten tot ten min-
ste 50% van het preoperatieve niveau was 219 dagen  
(0-1095 dagen) bij alle 28 patiënten en 422 dagen wan-
neer alleen de positieve resultaten werden beoordeeld. 
Bij 11 patiënten (55%) is de procedure wegens terug-
keer van de pijnklachten nogmaals herhaald met we-
derom een complete pijnvermindering. Bij 4 patiënten 
(20%) zijn zelfs meerdere procedures verricht waarbij 
iedere keer sprake was van een volledige pijnreductie 
gedurende minimaal 90 dagen.

Freund en Schwartz publiceerden in 2000 een geran-
domiseerde, placebo gecontroleerde pilot studie in 26 
chronische whiplash patiënten (WAD graad II), naar 
het effect van Botuline toxine op nekpijn en nekfunc-
tie.12 De behandel groep (Groep I) kreeg 5 injecties van 
0,2 ml (20 EH) Botuline toxine type A en de controle 
groep (Groep II) kreeg 5 injecties van 0,2 ml fysiolo-
gisch zout. De follow-up parameters waren: VAS voor 
nekpijn en functie meting middels de Vernon-Mior in-
dex. Na 4 weken follow-up was er geen significant ver-
schil op de effect parameters tussen de 2 groepen.

Evidentie interventionele 
behandelingen

Techniek Beoordeling

Intra-articulaire injectie

Radiofrequente behandeling van de 
mediale tak van de cervicale ramus 
dorsalis

2 B - 

2 B +

Aanbevelingen interventionele 
behandelingen

1. Bij patiënten met WAD worden intra-articulaire in-
jecties met lokaal anesthetica en corticosteroïden 
negatief geadviseerd.

2. Radiofrequente laesie van de rami dorsales van de 
cervicale segmentale zenuwen wordt aanbevolen 
bij therapieresistente nekklachten en aanwijzingen 
voor betrokkenheid van de cervicale facetgewrich-
ten bij het pijnsyndroom. 
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Praktijkalgoritme

Rode vlaggen uitgesloten? 

Ja

Ja

Whiplash Associated Disorders 

Cervicale facetgewrichten pijnlijk 

Ja Neen

Proefblokkade facetten 

Ja Neen

RF cervicale rami 
dorsales/facet Geen RF laesie 

Geen RF laesie 

Conservatieve behandeling werd gedurende 
minimaal 1 jaar adequaat uitgevoerd zonder 

afdoende resultaat (VAS ≥ 4) 

 ≥ 50% pijnreductie 

Figuur I.4-1: Praktijkalgoritme voor de behandeling van Whiplash associated disorders
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Technieken

De radiofrequente facetdenervatie wordt beschreven in 
het hoofdstuk: “Pijn uitgaande van de cervicale facet-
gewrichten” 
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Samenvatting

Whiplash associated disorders omvat een waaier van symptomen waarvan de nekklachten en hoofdpijn de belang-
rijkste wervelkolom gerelateerde pijn is. 
De conservatieve behandeling wordt gedurende 1 jaar aanbevolen.
Indien de facetgewrichten pijnlijk zijn kan een radiofrequente behandeling van de mediale tak van de cervicale rami 
dorsales aanbevolen worden.
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Inleiding 

De International Headache Society1 definieert occipitalis neuralgie als paroxysmale schietende, stekende of drukkende 
pijn in het gebied van de n. occipitalis major of minor, suboccipitaal en uitstralend over de schedel. De pijn kan ge-
paard gaan met een verminderd gevoel of dysesthesia in het aangedane gebied. Meestal wordt drukpijn ervaren over 
de betrokken zenuw. 
Er zijn in de literatuur geen gegevens beschikbaar over de prevalentie of incidentie van occipitalis neuralgie. Binnen 
de aandoening is de n. occipitalis major frequenter (90%) betrokken dan de n. occipitalis minor (10%). In 8,7% zijn 
de beide occipitale zenuwen verantwoordelijk voor de neuralgie. In 85% lokaliseert de occipitalis neuralgie zich unila-
teraal, in 15% bilateraal.2

De etiologie van occipitalis neuralgie is terug te brengen op beschadiging of prikkeling van de n. occipitalis major of 
minor op zijn verloop vanaf het ruggenmerg tot in zijn eindtakken. Vital et al.3 beschreef 2 bochten die het verloop 
van de n. occipitalis major in 3 delen verdeelt. De n. occipitalis major wordt gevormd door de ramus dorsalis van de 
zenuwwortel C2. Het 1ste deel verloopt tussen het ontstaan van de zenuw en de m. obliquus capitis inferior waarrond 
de zenuw zijn 1ste bocht naar mediaal maakt. Het 2de deel van de zenuw verloopt craniaalwaards tussen 2 spiergroe-
pen: enerzijds de m. semispinalis capitis en anderzijds de m. obliquus capitis inferior, m. rectus capitis posterior en  
m. rectus capitis anterior. Bij perforatie van de m. semispinalis capitis naar de oppervlakte maakt de zenuw zijn 2de 
bocht naar lateraal. Het 3de deel van de zenuw verloopt verder lateraalwaarts waar de m. trapezius geperforeerd wordt 
ter hoogte van zijn aponeurose en de zenuw zijn subcutaan traject begint. Meestal vertakt de n. occipitalis major zich 
na perforatie van de aponeurose. De oorzaken van deze prikkeling zijn echter velerlei:

1. Vasculair:
a. Prikkeling van zenuwwortels C1/C2 door een aberrante tak van de PICA 4 
b. Durale arterioveneuze fistel op cervicaal niveau5 
c. Bloeding uit een bulbocaverneus hemangioom6

d. Cervicaal intramedullair caverneus hemangioom7

e. Reuscel arteritis8-10 
f. Gefenestreerde a. vertebralis drukkend op C1/C2 zenuwwortel 11 
g. Aberrant verloop van de a. vertebralis12 

I.5
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2. Neurogeen: 
a. Schwannoom ter hoogte van de craniocervicale 

junctie13. Schwannoom van de n. occipitalis14

b. C2 myelitis15

3. Musculair/tendineus16 
4. Osteogeen

a. C1/C2 arthrosis, atlantodentaal sclerose17 
b. Hypermobiele posterieure arcus van de atlas 18

c. Cervicaal osteochondroma19 
d. Osteolytische letsel van de schedel20 
e. Overmatige callusvorming na fractuur C1/C221 

Lichamelijk onderzoek

De patiënt klaagt over schietende stekende of druk-
kende pijn in de nek uitstralend over de schedel. Een 
constante pijn kan persisteren tussen de paroxysmen. 
Door overlap van de dorsale wortel C2 en de nucleus 
trigeminus pars caudalis kan de pijn tot retro-orbitaal 
reiken22. Visusstoornissen/oculaire pijn (67%), tinnitus 
(33%), duizeligheid (50%), nausea (50%), neusverstop-
ping (17%) kunnen aanwezig zijn door connecties met 
nn. VIII, IX, X en de cervicale sympaticus23. 
Bij klinisch onderzoek kan men hypesthesie of dyses-
thesiën in het gebied van de n. occipitalis major of 
minor vinden alsook drukpijn over het verloop van de  
n. occipitalis major of minor en een positief Tinel teken 
(pijn bij percussie over de betrokken zenuw).
Een suggestieve anamnese en een tijdelijke verbetering 
met een diagnostisch blok van de n. occipitalis major 
en/of minor zijn nodig voor het stellen van de diagnose 
volgens de International Headache Society.1 Vals po-
sitieve resultaten komen voor bij migraine en cluster-
hoofdpijn.24

Differentiaal diagnose

In de eerste plaats zullen mogelijke ernstige aandoe-
ningen zoals: tumoren, infectie en congenitale afwijken 
(Arnold-Chiari malformatie) uitgesloten worden. De 
occipitalis neuralgie kan verward worden met migrai-
ne, cluster hoofdpijn, spanningshoofdpijn en hemicra-
nia continua. Andere structuren kunnen oorzaak zijn 
van de pijn zoals de cervicale facetgewrichten (C2-C3), 
arthrose van het atlanto-occipitaal of atlanto-axiaal ge-
wricht, reuscel arteritis en tumoren van de cervicale 
wervelkolom.25

Aanvullend onderzoek

Radiografie wordt aangeraden om mogelijke andere 
oorzaken uit te sluiten. Anderzijds kan radiografisch 
onderzoek ook andere condities aantonen zoals bv. ar-
tritis. Radiografie met open mond kunnen een beeld 
geven van de C2 facetgewrichten. CT-scan van de cra-
nio cervicale overgang zijn belangrijk bij verdenking 
van osseuse pathologie in deze regio zoals atlantoden-
taal sclerose. Het is belangrijk op te merken dat dege-
neratieve veranderingen van de cervicale wervelkolom 
niet noodzakelijk corresponderen met de symptomen 
die de patiënt heeft. 
MRI toont de paravertebrale en occipitale weke weefsels 
en helpt andere oorzaken van hoofdpijn uit te sluiten. 
Een diagnostisch block met lokaal anestheticum ter 
hoogte van de meest pijnlijke zenuw kan de klinische 
diagnose bevestigen. 

Behandelmogelijkheden occipitalis 
neuralgie

De conservatieve behandeling richt zich er voorname-
lijk op om de secundaire spierspanning te verminderen 
en de houding te verbeteren. 
Voor de farmacologische behandeling kunnen de tri- 
cyclische antidepressiva en de anti-epileptica carbama-
zepine, gabapentine en pregabaline overwogen worden. 

Interventionele pijnbehandelingen

Eenmalige infiltratie van de betrokken occipitale 
zenuwen met lokaal anestheticum en corticosteroïden 
De meest voor de hand liggende plaats om de n. occipi-
talis major te infiltreren is ter hoogte van de penetratie 
van de aponeurose van de m. trapezius vermits hier het 
meest frequent een afklemming optreedt 26 en de ze-
nuw hier zijn subcutaan traject inzet. Vital et al.3 vonden 
dat deze locatie zich bevindt op een lijn die het midden 
van de 2 oren verbindt, op 31,8 mm van de middellijn. 
Becser et al.27 vonden dat het subcutane traject van de 
zenuw start ter hoogte van de intermastoid lijn op 13 
mm van de middellijn. Loukas et al.28 onderzochten de 
beste plaats om de n. occipitalis major te infiltreren aan 
de hand van externe landmarks. De n. occipitalis ma-
jor verliep gemiddeld 3,8 cm lateraal van de middellijn 
en op 22% van een lijn die de protuberantia occipitalis  
externa met het mastoïd verbindt ofwel 2 cm late-
raal en 2 cm inferieur van de protuberantia occipitalis  
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externa. Dit is in overeenstemming met het subcutane 
verloop van de zenuw zoals beschreven door Vital.3

Ook Natsis et al.29 definieerden deze plaats als opti-
maal voor infiltratie van de n. occipitalis major, name-
lijk 1,5 cm lateraal en 2-2,5 cm inferieur van de protube-
rantia occipitalis externa. Een grote variabiliteit in het 
verloop van de n. occipitalis major is beschreven.30 
In een retrospectieve studie van Kuhn et al.23 waarbij de 
n. occipitalis major geïnfiltreerd werd met corticoste-
roïden na positief proefblok met bupivacaïne vonden 
de auteurs een effectduur van minder dan 1 week bij 
1/10 patiënten, 1 week bij 3/10 patiënten, 2 weken bij 
3/10 patiënten, 1 maand bij 1/10 patiënten en meer dan 
2,5 maanden bij 2/10 patiënten. Hammond et al2 von-
den een kortstondig effect (minder dan 1 week) bij 64% 
van de patiënten na één infiltratie met lokale anestheti-
ca, 36% van de patiënten hadden een effect langer dan  
1 maand. In een kleine studie met 6 patiënten vermeldt 
Kapural et al.31 een gemiddelde effectduur van 2 weken 
na een infiltratie met lokale anesthetica.

Gepulseerde radiofrequente therapie n. occipitalis
Tot op heden werd een case report gepubliceerd met 
betrekking tot gepulseerde radiofrequente (PRF) be-
handeling bij occipitalis neuralgie32, 20-msec bursts 
met een frequentie van 2 Hz en een maximale tempe-
ratuur van 42°C gedurende 4 minuten werd toegepast 
op de n. occipitalis major met 70% pijnverlichting ge-
durende 4 maanden. Bij recidief van de pijn werd een 
de behandeling herhaald met 70% pijnverlichting ge-
durende 5 maanden. 

Gepulseerde radiofrequente therapie van het ganglion 
spinale C2
Gepulseerde radiofrequentie behandeling ter hoogte 
van het cervicale ganglion spinale werd in een pros-
pectieve audit bestudeerd. Bij vier van de 18 patiënten 
werd de procedure uitgevoerd ter hoogte van C2 als 
behandeling van hoofdpijn. Twee van deze vier patiën-
ten hadden een langdurig effect (18 en > 24 maanden) 
terwijl bij de andere twee patiënten geen verbetering 
werd waargenomen.33

Neurostimulatie van de occipitale zenuwen door 
middel van subcutane zenuwstimulatie  
Slavin et al.34 voerden een proefstimulatie uit bij 14 pa-
tiënten met therapieresistente occipitalis neuralgie. Bij 
10 patiënten die een pijnreductie hadden van >50% 
werd een definitieve neurostimulator subcutaan geïm-
planteerd. Na een gemiddelde follow-up van 22 maan-
den had 70% van de patiënten nog een goed resultaat. 

Hiermee worden de resultaten van een eerdere studie 
van Slavin35 (13/18 patiënten met een gunstig resultaat 
op proefstimulatie met een gunstig effect in 85% van de 
geïmplanteerde patiënten na een gemiddelde follow-up 
van 28 maanden) en andere auteurs36,37 herhaald. 

Mogelijke complicaties van de percutane 
behandeltechnieken

1. Infectie
2. Bloeding

Evidentie interventionele 
behandelingen 

Techniek Beoordeling

Eenmalige infiltratie van de  
n. occipitalis

Gepulseerde radiofrequente 
behandeling van de n. occipitalis 

Gepulseerde radiofrequente 
behandeling van het cervicale 
ganglion spinale (DRG)

Subcutane n. occipitalis stimulatie

 
2 C + 

 
0 

 
 
0 

2 C +

Aanbevelingen

Eenmalige infiltratie van de n. occipitalis major kan 
overwogen worden voor de behandeling van occipitalis 
neuralgie. 
Gepulseerde radiofrequente behandeling van de  
n. occipitalis en van het ganglion spinale C2 of C3 wordt 
alleen in studieverband geadviseerd.
Subcutane zenuwstimulatie kan overwogen worden bij 
therapieresistentie invaliderende klachten, doch reke-
ning houdend met de kostprijs en de graad van inva-
siviteit wordt studieverband aanbevolen. Deze behan-
deling moet in een gespecialiseerd centrum uitgevoerd 
worden.
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Technieken

Infiltratie n. occipitalis major en minor
De infiltratieplaatsen van de n. occipitalis major en 
minor worden bepaald aan de hand van de externe 
landmarks zoals beschreven door Vital en Becser  
(zie figuur I.5-2). 

De naald (22G) wordt geïntroduceerd tot er botcon-
tact of paresthesiën worden waargenomen. Vervolgens 
wordt de naald wat teruggetrokken en worden het lo-
kaal anestethicum en de corticosteroïden ingespoten.

Gepulseerde radiofrequente behandeling  
n. occipitalis major en minor
Plaatsbepaling voor naaldintroductie (22G, 5 cm, 1 cm 
actieve tip) gebeurd aan de hand van de externe land-

Praktijkalgoritme

Ja 

Occipitalis neuralgie 

Positief proefblok 

Infiltratie van de n. occipitalis met 
corticosteroïden + lokaal 

anestheticum 

Onvoldoende effect 

Overweeg PRF n. occipitalis 
(in studieverband)  

Onvoldoende effect 

Overweeg n. occipitalis stimulatie 
(in studieverband)  

Figuur I.5-1: Algoritme voor de behandeling van occipitalis neuralgie
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marks zoals beschreven door Vital en Becser. Na per-
foratie van de huid wordt het thermokoppel ingebracht. 
Met 50 Hz, 0,5 V stimulatie wordt de n. occipitalis ma-
jor en minor opgezocht tot de patiënt paresthesieën 

waarneemt in het bezenuwingsgebied. Nadien wordt 
tweemaal een gepulseerde radiofrequente behandeling 
met 45 V gedurende 120 sec en een maximale tempera-
tuur van 42°C toegepast.

Processus mastoideus

N. occipitalis minor

N. occipitalis major

Protuberantia occipitalis externa

Linea nuchalis suprema

Linea nuchalis inferior

Linea nuchalis superior

± 32mm

± 50mm

Figuur I.5-2: Landmarks voor n. occipitalis injectie

Samenvatting

Occipitalis neuralgie is verantwoordelijk voor nek- en hoofdpijn, doch absolute data over prevalentie en incidentie 
zijn niet beschikbaar. 
Anamnese, klinisch onderzoek en een positief proefblok met lokale anesthetica kunnen een indicatie geven voor 
de diagnose. 
Eénmalige infiltratie van de n. occipitalis major met corticosteroïden en lokale anesthetica wordt aanbevolen
Indien de klachten therapieresistent zijn kunnen PRF van de n. occipitalis, PRF ganglion spinale (DRG) C2-C3 of 
subcutane zenuwstimulatie in studieverband overwogen worden. 
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I.6
Cervicaal
Schouderpijnsyndromen

F. Huygen, J. Patijn, O. Rohof

Inleiding

Schouderklachten komen veel voor in de dagelijkse huisartsenpraktijk. In de huisartsenpraktijk wordt de incidentie 
geschat op 24 episodes per 1000 patiëntjaren met een prevalentie van 35 per 1000 patiënten per jaar, waarvan in 60% 
het vrouwen betreft.1 Hoewel 60% van de schouderklachten na een jaar hersteld is kunnen zij een recidiverend beloop 
hebben.1 

Etiologie
De oorzaak voor het ontstaan van schouderklachten is buiten een trauma niet altijd duidelijk. Afwijkingen zoals asep-
tische ontstekingen van het glenohumerale gewricht, de acromio- en sternoclaviculaire gewrichten en ontstekingen 
van de weke delen van het schoudergewricht kunnen aanleiding geven tot schouderklachten. In een systematic review 
wordt vastgesteld dat er een relatie is tussen artherosclerose en schouderpijn.2 Daarnaast spelen functiestoornissen 
van de cervicale wervelkolom en cervicothoracale overgang een rol in de etiologie van schouderklachten. Het is dan 
ook van groot belang naast het onderzoek van de schouderfunctie ook de cervicale wervelkolom in het onderzoek te 
betrekken. Schouderklachten kunnen vele oorzaken hebben en/of een onderdeel vormen van een reeds bestaande 
aandoening. 

Anamnese klachtenpatroon 
Over het algemeen wordt het klachtenpatroon gekenmerkt door pijn aan een zijde waarop niet geslapen kan worden. 
De lokalisatie en uitstralingspatroon van de pijn kunnen aanwijzingen geven of men met een primaire aandoening van 
de schouder heeft te maken of dat een oorzaak buiten schouder aanwezig is. Met name bij niet-traumatische schou-
derklachten waarbij een afwijkend natuurlijk beloop is moeten andere, ernstige aandoeningen worden uitgevraagd 
zoals pijn over gewrichtsklachten elders, koorts, malaise, gewichtsverlies, dyspnoe, angina pectoris. Met name een 
pancoast tumor moet worden uitgesloten. De bevindingen bij het schouderonderzoek zijn hierbij van groot belang.
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Onderzoek en indeling 
schouderklachten

Voor het onderzoek van schouderklachten zijn drie 
schoudertesten van belang: de schouderabductie, de 
schouderexorotatie en de horizontale schouderad-
ductie. Met deze drie testen kan men de belangrijk-
ste schouderpathologie, die zich meestal uit in een  
brachialgie, vaststellen.

Normale actieve en passieve schouderabductie
Bij de actieve en passieve schouderabductie staat de 
onderzoeker achter de zittende patiënt. Wanneer de 
rechter schouder wordt onderzocht legt men de lin-
ker (fixerende) hand op de linker schouder en fixeert 
met de linker duim op het niveau C7. Dit om tijdens 
de abductie van de rechter schouder te voorkomen dat 
de patiënt naar links lateroflecteert. Met de onderzoe-
kende (open) rechter hand wordt ter plaatse van de el-
leboog de actieve abductie van de arm begeleid tot het 
punt waar de patiënt stopt vanwege de pijn en wordt 
wanneer mogelijk de passieve schouderabductie verder 
uitgevoerd. De abductie wordt zoveel mogelijk in het 
frontale vlak uitgevoerd, door de (open) rechter hand 
iets aan de ventrale zijde van de elleboog te houden 

(zie figuur I.6-1), waardoor men tijdens de abductie 
ventrale translatie van de arm voorkomt. Onder nor-
male omstandigheden zal tussen de 1450 en 1800 ab-
ductie een spontane exorotatie van de arm optreden. 
Dit, omdat de tuberculum majus van de humeruskop 
onder het acromion naar achteren moet draaien. Het 
is van groot belang dat de abductie zoveel mogelijk in 
het frontale vlak wordt uitgevoerd omdat bij abductie in 
andere bewegingsvlakken meestal een normale abduc-
tie uitgevoerd kan worden en derhalve een mogelijke 
schouderpathologie wordt gemist. 

Normale actieve en passieve schouderexorotatie
Bij de actieve en passieve schouderexorotatie staat 
de onderzoeker achter de zittende patiënt. Wanneer 
de rechter schouder wordt onderzocht fixeert men 
met de linker hand de elleboog tegen het lichaam  
(zie figuur I.6-2). Dit om tijdens de exorotatie van de 
rechter schouder te voorkomen dat de schouder abdu-
ceert. Met de onderzoekende rechter hand wordt ter 
plaatse van de pols de actieve exorotatie van de schou-
der begeleid tot het punt waar de patiënt stopt vanwege 
de pijn en wordt wanneer mogel ijk de passieve schou-
derexorotatie verder uitgevoerd.Figuur I.6-1: Actieve en passieve schouderabductie

Figuur I.6-2: Schouderexorotatie
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Normale actieve en passieve horizontale 
schouderadductie
Bij de actieve en passieve horizontale schouderadduc-
tie staat de onderzoeker aan de te onderzoeken zijde 
van de patiënt. Wanneer de rechter schouder wordt 
onderzocht legt men de linker (fixerende) hand op de 
linker schouder en fixeert met de linker duim op het 
niveau C7. Dit om tijdens de horizontale schouderad-
ductie van de rechter schouder te voorkomen dat de 
patiënt naar links lateroflecteert (zie figuur I.6-3). Met 
de onderzoekende rechter hand wordt ter plaatse van 
de elleboog de actieve horizontale schouderadductie 
begeleid tot het punt waar de patiënt stopt vanwege de 
pijn en wordt wanneer mogelijk de passieve horizontale 
schouderadductie verder uitgevoerd.

Omdat de etiologie van schouderklachten meestal niet 
duidelijk of zelfs onbekend is wordt voor de indeling 
schouderklachten de bevindingen bij het actieve en pas-
sieve bewegingsonderzoek van het schoudergewricht 
genomen.3 Hierbij kan men op grond van de actieve en 
passieve abductie, exorotatie en horizontale adductie 
van schouder de meeste onderliggende oorzaken van 
schouderklachten achterhalen en de volgende drie 
groepen onderscheiden.4

a. Schouderklachten met passieve bewegingsbeper-
kingen  

b. Schouderklachten zonder passieve bewegingsbe-
perkingen maar met een pijnlijk traject in de schou-
derabductie of retro-abductie

c. Schouderklachten zonder passieve bewegingsbe-
perkingen en geen pijnlijk abductietraject.

Schouderklachten met passieve 
bewegingsbeperking
In tabel I.6-1 staan de schouderklachten met bewe-
gingsbeperkingen. Hierbij zijn niet de aandoeningen 
van de schouder vermeld die in het kader van een  
systeemaandoening worden gezien zoals bijvoorbeeld 
rheumatoïde arthritis

Schouderklachten zonder passieve 
bewegingsbeperking maar met een pijnlijk 
abductietraject
In tabel I.6-2 staan de schouderklachten zonder bewe-
gingsbeperkingen maar met een pijnlijk traject zowel 
in de actieve als passieve schouderabductie. Hierbij 
kunnen een of meerdere structuren in de subacromiale 
ruimte zijn aangedaan. Binnen de orthopedie wordt dit 

ook wel het impingement syndroom genoemd. Een veel 
voorkomend klinisch beeld is de bursitis subacromialis.

Schouderklachten zonder passieve 
bewegingsbeperking en zonder een pijnlijk 
abductietraject
Vindt men bij het actieve en passieve bewegingsonder-
zoek van de schouder geen afwijking dan wordt de pijn 
meestal veroorzaakt door structuren buiten de schou-
der of kan de schouderpijn een onderdeel vormen van 
een uitstralingspatroon zoals brachialgie in het kader 
van cervicaal radiculair syndroom of een plexus bra-
chialis laesie. Hieronder vallen ook neurologische 
aandoeningen zoals het Parsonage Turner syndroom 
(amyotrofische schouder neuralgie)5 en de gerefereerde 
pijnsyndromen van de schouder, waarbij van de laatste 
een viscerale genese aanwezig kan zijn. Een uitzonde-
ring vormt de instabiele schouder zoals bij habituele 
schouderluxatie. In tabel I.6-3 staan de meest voorko-
mende schouderklachten zonder passieve bewegings-
beperkingen. 

Aanvullend onderzoek

In de beginfase bij ongecompliceerde schouderklach-
ten zijn beeldvorming en laboratorium onderzoek niet 
geïndiceerd. Bij verdenking op systeemaandoening 
of andere ernstige aandoening zal bij persisterende 
schouderklachten aanvullend bloedonderzoek moeten 
worden verricht (CRP, Hb, BSE, rheumafactoren).6 Bij 
langdurig aanblijven van de schouderklachten zijn rönt-
genfoto’s, echografie en MRI-onderzoek geïndiceerd. 
Een botscan is geïndiceerd bij vermoeden van klachten 
op metastase of primaire tumor.

Figuur I.6-3: Schouderadductie
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Behandelmogelijkheden 
schouderpijn

In zijn algemeenheid worden schouderklachten pri-
mair conservatief behandeld. Invasieve behandelingen 
betreffen (wanneer geïndiceerd) meestal lokale injec-
ties met corticosteroïden en een lokaal anestheticum. 
Interventionele behandelingen zijn meestal beperkt tot 
schouderklachten op basis van een capsulitis van het 
schoudergewricht, hetzij spontaan ontstaan hetzij in 
het kader van een postoperatieve capsulitis. Daarnaast 
kunnen interventionele behandelingen overwogen 
worden bij het impingement syndroom of een bursitis 
subacromialis, aandoeningen van het acromioclavicu-
laire gewricht en aandoeningen van het glenohumerale 
gewricht zoals een frozen shoulder.

Medicatie en manuele therapie
De initiële conservatieve behandeling bestaat uit 
NSAID’s1 eventueel in combinatie met manuele ge-
neeskunde/therapie7 en/of oefentherapie, met name 
wanneer er functiestoornissen zijn van de cervicale 
wervelkolom en cervicothoracale overgang. De lokale 
applicatie van hitte en koude kan zijn onvoldoende on-
derzocht.1 

Interventionele pijnbehandeling
Afhankelijk van de aandoening; bursitis subacromialis, 
aandoeningen van het acromioclaviculaire gewricht, 
een capsulitis adhesiva (frozen shoulder) en een ro-
tatur cuff aandoening kan een lokale injectie met een 
anestheticum en corticosteroïden worden gegeven.1 
Op basis van een Cochrane review8 is er weinig bewijs 
om de effectiviteit van corticosteroïdinjecties te onder-
steunen of te verwerpen. 

• Bij het impingement syndroom of een bursitis 
subacromialis wordt meestal 40 mg corticosteroï-
den in depot gegeven met een lokaal anestheticum.8 
Bij een juist uitgevoerde injectie moet direct na de 
injectie de actieve abductie pijnvrij zijn. Er is beperkt 
bewijs voor de effectiviteit op de korte termijn.1

• Bij aandoeningen van het acromioclaviculaire ge-
wricht is een intra-articulaire injectie bij persiste-
rende klachten geïndiceerd.9 Bij een juist uitge-
voerde injectie moet direct na de injectie de pas-
sieve abductie pijnvrij en qua bewegingsbeperking 
genormaliseerd zijn.

• Bij aandoeningen van het glenohumerale gewricht 
zoals een frozen shoulder kan bij ernstige pijn-
klachten een intra-articulaire injectie met een anes-

Tabel I.6-2: Schouderklachten zonder bewegingsbeperkingen maar met pijnlijk traject

Aandoening Passieve 
exorotatie

Actieve abductie 
in neutrale pos. arm

Passieve abductie 
in exorotatie arm

Passieve 
horizontale 

abductie
Impingement - +++ - -
Bursitis subacromialis - +++ - -

+ mate beperkt, - normaal, pos. = positie

Tabel I.6-1: Schouderklachten met beweginsbeperkingen

Aandoening Passieve 
exorotatie

Actieve abductie 
in neutrale  
pos. arm

Passieve abductie 
in exorotatie arm

Passieve 
horizontale 

abductie
Arthrosis/Artritis glenohumeraal gewricht +++ +++ +++ +
Capsulitis glenohumeraal gewricht +++ +++ +++ +
Rotator cuff syndroom ++ +++ +++ +
Arthrosis/Artritis acromioclaviculair gewricht - +++ +++ +++
Degeneratieve afwijkingen subacromiale 
ruimte (bv kalk deposities) - +++ - -

+ mate beperkt, - normaal, pos. = positie
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theticum en corticosteroïden worden overwogen.1 
Hiervoor is beperkt bewijs maar na 3 tot 6 maan-
den hebben deze injecties geen voordeel meer ten 
opzichte van andere conservatieve behandelingen.1

Het natuurlijk beloop van een ongecompliceerde 
frozen shoulder is die van een een self-limiting 
disease waarbij het grootste deel van de patiënten 
volledig hertstelt.10 In de eerste fase van 2 – 9 
maanden staat de pijn op de voorgrond, in de 
tweede fase van 4 – 12 maanden staat de bewe-
gingsbeperking meer op de voorgrond dan de pijn 
en in de laatste fase van 5 – 24 maanden treedt er 
geleidelijk een herstel op.

• Bij een capsulitis van het schoudergewricht kan 
een PRF behandeling van de n. suprascapularis 
worden overwogen. Er zijn tot op heden slechts re-
trospectieve studies beschikbaar die het effect van  
PRF-behandeling van de n. suprascapularis bij 
schouderklachten bestuderen.11-13

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen 

Techniek Beoordeling

Corticosteroïdinjecties 

PRF n. suprascapularis

2 B ±

2 C +

Aanbevelingen 
Primair dienen schouderklachten conservatief bena-
derd te worden middels medicatie en/of manuele ge-
neeskunde/therapie en/of oefentherapie. Alleen bij the-
rapieresistentie kunnen bij specifieke aandoeningen in-
terventies met een lokale injectie met een anestheticum 
en corticosteroïden overwogen worden. Gepulseerde 
radiofrequente behandeling van de n. suprascapularis 
kan overwogen worden bij voorkeur in studieverband 
bij frozen shoulder en capsulitis.

Technieken schouderpijnsyndromen

Bursitis subacromialis
Leg patiënt in een liggende houding. Na steriel afdek-
ken wordt 4 ml bupivacaïne 0,25% + 40 mg cortico-
steroïden in depot geïnjecteerd. Hiervoor wordt de 
laterale hoek van het acromion opgezocht. Precies in 
het midden wordt de bursa aangeprikt. Bij ernstige cal-
cificatie van de bursa dienen de calcificaties chirurgisch 
verwijderd te worden. De belangrijkste complicatie van 
de injectie is een infectie. Na de injectie kan er een tij-
delijke toename van pijn zijn. 

Tabel I.6-3: Schouderklachten zonder passieve bewegingsbeperkngen

Aandoening Passieve 
exorotatie

Actieve abductie 
in neutrale pos. arm

Passieve abductie 
in exorotatie arm

Passieve 
horizontale 

abductie
Schouder instabiliteit (habituele luxatie) - +++ - -
Amyotrofische schouder neuralgie 
(Parsonage/Turner) - - - -

Cervicaal radiculair syndroom - - - -
Plexus brachialis laesie - - - -
Cervicale spondylarthrosis - - - -
Gerefereerde pijnsyndromen
Galblaaslijden - - - -
Pneumothorax - - - -
Cardiovasculair lijden - - - -
Subdiafragma pathologie - - - -
Intrathoracale tumoren - - - -
Metatstasen - - - -

+ mate beperkt, - normaal, pos. = positie
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Acromioclaviculaire gewrichtsstoornissen
Intra-articulaire injectie van het acromioclaviculaire ge-
wricht wordt uitgevoerd bij een patiënt in liggende po-
sitie. Na steriel afdekken wordt 1 ml bupivacaïne 0,25% 
met 40 mg corticosteroïden in depot geïnjecteerd. De 
top van het acromion wordt geïdentificeerd. Twee en een 
halve cm mediaal van dit punt wordt de gewrichtsspleet 
geïdentificeerd. Er moet enige weerstand zijn bij injectie 
omdat het een kleine gewrichtsruimte betreft. Bij veel 
weerstand zit de punt van de naald waarschijnlijk in een 
kapsel. Bij te weinig weerstand is de gewrichtsruimte 
mogelijk niet meer intact en moet een MRI gemaakt 
worden. De belangrijkste complicatie is een infectie.

Glenohumorale gewricht 
Intra-articulaire injectie van de schouder wordt uitge-
voerd bij een patiënt in liggende positie. Na steriel af-
dekken wordt 2 ml bupivacaïne 0,25% met 40 mg cor-
ticosteroïden in depot geïnjecteerd. Het midden van 
het acromion wordt geïdentificeerd. Twee en een halve 
cm onder dit punt wordt de gewrichtsspleet geïdenti-
ficeerd. Er moet weinig weerstand zijn bij injectie. Bij 
veel weerstand zit de punt van de naald waarschijnlijk 

in een kapsel. De belangrijkste complicatie is een in-
fectie. 25% van de patiënten klaagt na injectie over een 
tijdelijke verergering van de pijn.

N. suprascapularis 
Een gepulseerde radiofrequente behandeling van de  
n. suprascapularis wordt als volgt uitgevoerd. De 
patiënt zit op de rand van het bed met iets gebogen 
nek. Het is niet nodig voor deze techniek gebruik te 
maken van beeldvormende technieken. De lokalisatie 
en behandeling met behulp van landmarks is efficiën-
ter, goedkoper, met minder stralenbelasting en beter  
resultaat. 
De anatomie en innervatie van de schouder, met vooral 
aandacht voor de n. suprascapularis en de landmarks 
voor de PRF behandeling worden in figuur I.6-4 weer-
gegeven.

De spina scapulae wordt vanaf de craniale zijde gepal-
peerd en afgetekend. Over het midden van deze lijn, 
die van het acromion tot de mediale scapularand loopt, 
wordt een lijn evenwijdig aan de cervicale wervelkolom 
getrokken, de laterale hoek wordt dan in 2 gelijke delen 

Clavicula

Acromion

N. suprascapularis

Spina scapulae

Takken naar de m. supraspinatus

Takken naar de
m. infraspinatus

Figuur I.6-4: Anatomie van het schoudergewricht, landmarks voor de PRF behandeling van de n. suprascapularis
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verdeeld met een lijn en een X (het aanprikpunt) wordt 
aangetekend op deze lijn 2,5 cm vanaf de hoekpunt. 
Een SMK 10/5 naald wordt loodrecht op de huid in alle 
richtingen ingebracht tot botcontact met de scapula 
optreedt, dit gebeurt meestal op een diepte van 5 tot 
6,5 cm, waar de incisura scapulae gelokaliseerd wordt. 
(Figuur I.6-5) Men moet oppassen de elektrode niet 
te ver naar ventraal in te brengen, dan is er een kleine 
kans op ribcontact of een pneumothorax. De elektrode 
wordt op de generator aangesloten en bij een motori-
sche (2 Hz) stimulatie < 0.3 V moeten er twitches te 

zien zijn in de schoudergordel. Dan wordt een PRF be-
handeling van met een frequentie van 2 Hz , 20ms en 
45 V gedurende 4 min uitgevoerd. Bij de meeste pa-
tiënten treedt er dan onmiddellijk een verbetering op 
qua beweeglijkheid en pijn. Indien de klachten geheel 
verdwijnen kan de behandeling hiermee als effectief 
worden afgesloten, soms moet men deze na enkele we-
ken nog eenmaal herhalen. Bij injectietechnieken dient 
men bedacht te zijn op intravasale injectie in de a. of 
v. suprascapularis. Ook een punctie van de long hoort 
tot de risico’s.

Figuur I.6-5: Naaldplaatsing voor de behandeling van de n. suprascapularis.

Samenvatting

Anamnese en het actief en passief bewegingsonderzoek van de schouder vormen de hoeksteen van het diagnos-
tisch proces. 
Wanneer conservatieve behandeling faalt kan injectie met lokaal anesthetica en corticosteroïden overwogen wor-
den. Bij een frozen shoulder of capsulitis kan een gepulseerde radiofrequente behandeling van de n. suprascapula-
ris overwogen worden bij voorkeur in studieverband 
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I.7
Thoracaal
Thoracaal radiculaire pijn

M. van Kleef, R.J. Stolker

Inleiding

Thoracale pijnklachten zijn betrekkelijk zeldzaam en naar schatting heeft 5% van de naar een pijnpolikliniek verwe-
zen patiënten deze klachten.1-3 Thoracale pijnklachten zijn belangrijk maar het aantal publicaties over de orgine van 
thoracale pijn is beperkt. Patiënten met thoracale pijn dienen altijd goed geëvalueerd te worden omdat belangrijke 
onderliggende pathologie de oorzaak kan zijn van de klachten. Diagnosen zoals angina pectoris, infectie met herpes 
zoster, thoracale discus herniaties, tumoren van long of van de pleura maar ook aneurysmata kunnen aanleiding 
geven tot langdurige thoracale klachten van onbekende oorzaak.4 Chronische thoracale pijn na chirurgische interven-
ties, zoals thoracotomieën, mastectomie en by-pass chirurgie komt relatief veel voor als oorzaak van thoracale pijn.5-7 
Gerefereerde pijn uit inwendige organen kan veroorzaakt worden door longembolieën, oesophagus carcinoom, acha-
lasie of aandoeningen van de pancreas en geven vaak diffuse thoracale pijnklachten.
Indien bovenstaande oorzaken uitgesloten zijn is de oorzaak van de meeste pijnklachten post-chirurgisch of wer-
velkolom gerelateerd8 en vindt zijn oorsprong in de zenuwuiteinden van periost, intercostaal zenuwen, ligamenten, 
tussenwervelschijven en gewrichten. In de praktijk komen derhalve de volgende wervelkolom gerelateerde thoracale 
pijnsyndromen veel voor: pijn ten gevolge van wervelfractuur, gelokaliseerde pijn uitgaande van de discus of thoracaal 
facetgewricht. Vaak zijn ze nociceptief van aard. Post-chirurgische pijn komt vaak voor na thoracotomieën, sternoto-
mie en mastectomie en geeft vaak neurogene pijn klachten.
Omdat er vele oorzaken van thoracale pijn zijn hebben we de keuze gemaakt ons te beperken tot pijnklachten waar-
voor wellicht een anesthesiologische interventie mogelijk is te weten: thoracaal radiculaire pijn en pijn uitgaande van 
de thoracale facetgewrichten.
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Thoracale radiculaire pijnklachten
Thoracale radiculaire pijn wordt gekenmerkt door uit-
stralende pijn in het verzorgingsgebied van een inter-
costaalzenuw. De klachten zijn meestal eenzijdig. Het 
is mogelijk dat de pijn gevoeld wordt in het gebied van 
twee (zelden meer) zenuwen. Thoracale radiculaire pijn 
is geen afgebakend klinisch syndroom. Verschillende 
oorzaken kunnen aanleiding geven tot thoracale radi-
culaire pijn (zie tabel I.7-1). Er zijn verschillende pijn-
patronen, constant en aanvalsgewijs; daarnaast kan 
er sprake zijn van nociceptieve en van neuropathische 
pijn of van mengvormen. In een aantal gevallen is er 
sprake van een maligne oorzaak van de pijn. In tegen-
stelling tot het lumbale niveau veroorzaakt een thora-
cale hernia geen radiculair beeld met radiculaire pijn, 
maar lange baansverschijnselen.
De innervatiegebieden van de intercostaalzenuwen zijn 
overlappend waardoor het vaak moeilijk is om een re-
latie te leggen tussen het pijnpatroon en de betrokken 
zenuw(wortel). Thoracale radiculaire pijn kan veroor-
zaakt worden door een onbekende neuralgie van de 
intercostaal zenuw, compressie van een segmentale 
zenuw bij uittreden uit het intervertebraal foramen of 
ten gevolge van ribpathologie. Bij oudere patiënten 
komt er nog een speciale vorm voor beschreven als het 
12e ribsyndroom. Hierbij is er een irritatie van de sub-
costale zenuw door compressie tegen de bekkenkam. 
De pijn wordt vaak ervaren in het segment van de 11e 
en 12e rib.

Anamnese en klachtenpatroon

In eerste instantie wordt naar de lokalisatie van de pijn 
gevraagd. Het is van belang om te proberen een moge-
lijke oorzaak op te sporen (zie tabel I.7-1). In het geval 
van operaties en trauma’s kan de speciële anamnese 
kort zijn. Het is van belang om te vragen naar klachten 
van de thoracale wervelkolom, of de pijn vast zit aan de 
ademhaling of verergert bij hoesten. Algemene zaken 
als gewichtsverlies en (chronisch) hoesten moeten niet 
vergeten worden. 
In geval van intercostaal neuralgie wordt er een hevige 
pijn, schietend en scherp, aangegeven in het verloop 
van de intercostaal zenuw. Deze pijn is niet te beïnvloe-
den door houding of manipulatie. Pijn ten gevolge van 
ribpathologie of compressie van intercostaal zenuwen 
is vaak houdingsafhankelijk en wordt vaak erger bij zit-
ten en minder bij liggen.9

Tabel I.7-1: Oorzaken van thoracaal radiculaire pijn

Neuralgie
• Intercostaal neuralgie
• Buikwandneuralgie
Uitstralende pijn wervelkolom
• Osteoporose
• Ingezakte wervel
• Vertebrale metastasen
Littekenpijn 
• Post-thoracotomie
• Post-mastectomie
• Post-thoracoscopie
• Intercostobrachialisneuralgie
• Post-lumbotomie
• Pfannenstiel
Ribpathologie
• Na fractuur/pseudartrose
• Ribresectie
• Metastase rib
• 12e rib syndroom
Intrathoracale pathologie
Thoraxwand pathologie

Lichamelijk onderzoek

Onderzoek van de thoracale wervelkolom bestaat uit 
inspectie in rust en beweging en uit palpatie van de 
wervels en paravertebraal. Provocatie van pijn door 
met name roterende bewegingen kan een aanwijzing 
zijn voor een spinale oorzaak van de pijn.
De sensibiliteit van de thorax en buik dient te worden 
onderzocht. Sensibiliteitsverlies geeft een aanwijzing 
of er sprake is van neuropathische pijn. 
Drukpijn op het sternum en sternocostale overgang(en) 
gaat meestal gepaard met een lokaal pijnpatroon (bv. 
het syndroom van Tietze), maar kan soms samengaan 
met radiculaire pijn. 
Drukpijn over een rib kan een aanwijzing geven over het 
pijngenererend niveau. Met name bij oudere patiënten 
wordt er drukpijn gevonden over het verloop van het 
distale deel van de 11e en/of 12e rib.
Compressie van de thorax kan gevoelig zijn bij pijn uit-
gaand van de sternocostale gewrichten en bij pijn uit-
gaand van de sternocostale overgang. 
Palpatie van de buik is nodig om intra-abdominale pa-
thologie uit te sluiten. 
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Aanvullend onderzoek

Aangezien thoracale radiculaire pijn geen klinisch syn-
droom is en de oorzaak niet altijd eenduidig uit anam-
nese en lichamelijk onderzoek volgt, is in deze gevallen 
hulponderzoek aangewezen. In het geval van een in-
gezakte wervel is een röntgenfoto van de wervelkolom 
voldoende. Naast een anamnese van een trauma al dan 
niet in combinatie met osteoporose, is de diagnostiek 
dan rond. 
Een MRI is noodzakelijk om met name maligne oorza-
ken van de pijn en epidurale metastasen uit te sluiten. 
Dit is met name van belang indien er in de voorgeschie-
denis sprake is van een maligniteit, als er een anamnese 
is van acuut ontstane zeer heftige pijn of progressieve 
pijnklachten, maar ook als er bij lichamelijk onderzoek 
recent ontstane neurologische uitvalsverschijnselen 
gevonden worden.
In het geval van thoraxwandpathologie kan een tho-
raxfoto zinvol zijn. Indien afwijkend zal verwijzing naar 
een longarts voor verdere evaluatie plaats moeten vin-
den. In het geval van twijfel of er sprake is van intra-
abdominale pathologie kan een echo of een CT-scan 
geïndiceerd zijn.

Diagnostische selectieve zenuwblokkades
Omdat de innervatiegebieden van een intercostaalze-
nuw overlappen kan op basis van het klinisch onder-
zoek moeilijk bepaald worden welke zenuw de pijn 
veroorzaakt. Daarom wordt gebruik gemaakt van test-
blokkade van een intercostaalzenuw. Op niveau Th11 
of Th12 kan ook een blokkade van de desbetreffende 
spinale zenuw uitgevoerd worden volgens dezelfde 
techniek als gebruikelijk op lumbaal niveau. Boven het 
niveau Th10 kan een intercostaalblok verricht worden 
om het niveau van de klachten te lokaliseren. Uiteraard 
moet men bedacht zijn op het veroorzaken van een 
pneumothorax. Het voordeel van een intercostaalblok-
kade is dat gezien de meer perifere ligging overloop 
naar de epidurale ruimte minder waarschijnlijk is, waar-
door (theoretisch) de selectiviteit van het testblok beter 
gewaarborgd is.
De intercostaal blokkade kan na vaststellen van het ni-
veau onder doorlichting uitgevoerd worden.
Eerst wordt de rib opgezocht en daarna voorzichtig en-
kele millimeters dieper gegaan. De exacte naaldpositie 
wordt gecontroleerd na inspuiting van 0,5 ml contrast. 
Als de zenuw zich afbeeldt kan 1 ml lokaal anestheti-
cum ingespoten worden. Als de intercostaal zenuwen 

zich niet afbeelden, moet de naald nog iets dieper ge-
bracht worden.
Na de injectie dient er een pijnklachtenreductie > 50% 
te zijn tijdens de werkingsduur van het gebruikte lokaal 
anestheticum. Meestal worden drie niveau’s getest 
omdat er vaak een overlap is van segmenten. Het ni-
veau waarop de meeste tijdelijke pijnklachtenreductie 
optreedt wordt geselecteerd voor behandeling.

Differentiaal diagnose

De differentiaal diagnose van thoracale radiculaire pijn 
kan lastig zijn. Pijn afkomstig uit sternocostale over-
gangen en sternum zoals boven beschreven bij het 
syndroom van Tietze kan behandeld worden met een 
injectie van lokaal anesthetica eventueel met cortico-
steroïden.10 
Uitstraling bij een thoracaal facetsyndroom kan zich als 
radiculaire pijn presenteren. Vaak is dan niet het gehele 
segment aangedaan, maar alleen een dorsaal (proxi-
maal) deel.
Pijn vanuit costovertebrale gewrichten komt meestal 
voor bij spondylitis ankylopoetica (M. Bechterew). De 
eerste, elfde en twaalfde rib (de ribben met maar één 
facetvlak) en zesde tot en met de achtste rib (de lang-
ste ribben) zijn het meest frequent aangedaan.11 
Pijn gerelateerd aan costovertebraal gewrichten is 
meestal eenzijdig, zeurderig of branderig van aard. De 
pijn kan acuut beginnen. De projectie van de pijn op 
de huid is meestal in een (paravertebraal) deel van het 
dermatoom, maar kan gezien de bilaterale innervatie 
ook in meer dan een segment gelokaliseerd zijn. Soms 
manifesteert de pijn zich als atypische pijn op de borst. 
Vaak is er sprake van hyperalgesie in het aangrenzend 
huidgebied. Er kan sprake zijn van drukpijn over de 
gewrichten en pijn uitgelokt door het manipuleren 
van de corresponderende rib. Dit laatste symptoom 
is typerend voor pijn afkomstig uit de costovertebrale 
gewrichten. De overige symptomatologie toont veel ge-
lijkenis met de pijn afkomstig uit de thoracale facetge-
wrichten. In het geval van een lokalisatie in de segmen-
ten Th10-Th12 kan differentiaal diagnostisch gedacht 
worden aan een renale oorzaak van de pijn.
In uitzonderlijke gevallen kan een mesothelioom zich 
als thoracale radiculaire pijn presenteren. Het is te ver-
wachten dat het pijnlijk gebied dan groter is dan een of 
twee segmenten.
Als er geen oorzaak gevonden wordt is meestal sprake 
van een intercostaal neuralgie of, bij de lagere thoracale 
segmenten, een buikwand neuralgie.
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Behandelmogelijkheden thoracaal 
radiculaire pijn

Conservatieve behandelmogelijkheden
Medicamenteuze behandeling met analgetica kan vol-
gens de WHO-pijnladder worden toegepast. In het ge-
val van neuropathische pijn kunnen co-analgetica (anti-
epileptica en antidepressiva) worden ingezet.
Gezien het innervatiepatroon is TENS een optie bij de 
behandeling van thoracale radiculaire pijn. Resultaten 
voor deze specifieke groep zijn niet bekend.
Fysische therapie wordt meestal in de vorm van manu-
ele therapie toegepast en richt zich op facetgewrichten 
of costovertebrale gewrichten.

Interventionele pijnbehandeling
Interventionele pijnbehandeling bestaat uit intercos-
taalblokkade, percutane radiofrequente thermolaesie 
van het ganglion spinale (DRG) en gepulseerde radio-
frequente behandeling van het ganglion spinale of van 
de intercostaal zenuw.

Intercostaal blokkade
Er zijn geen recente publicaties die het effect van in-
tercostaal blokkades bij bovengenoemde pijnklachten 
evalueren. 

(Gepulseerde) radiofrequente behandeling
Er zijn twee publicaties die goede resultaten beschrij-
ven van thermolaesies bij de behandeling van thoracale 
radiculaire pijn. Stolker12 evalueerde 45 patiënten met 
thoracale radiculaire pijn. Er was een belangrijke pijn-
klachtenreductie bij meer dan 70% van de patiënten 
13 tot 46 maanden na de behandeling. Een dergelijke 
studie werd verricht door van Kleef 2. Op langere ter-
mijn (9-39 maanden) vond hij bij 52% van de patiën-
ten belangrijke klachtenreductie. De effectiviteit van 
de behandeling was minder indien er meerdere seg-
menten betrokken waren in het pijnsyndroom. Er zijn 
geen studies die thermolaesies en behandeling met ge-
pulseerde radiofrequentie vergelijken. Er is één kleine 
retrospectieve studie13 met een korte follow-up waarin 
de behandeling met gepulseerde radiofrequentie van 
intercostaal zenuwen vergeleken wordt met die van 
ganglia spinalia. De behandeling van de spinale ganglia 
geeft een hoger percentage succes (en de duur van de 
pijnvermindering is langer (5 versus 3 maanden)). De 
resultaten van de klassieke thermolaesie zijn beter en 

duren langer, maar hebben beschadiging van het gan-
glion spinale tot gevolg. 

Complicaties interventionle pijnbehandelingen
De meest voorkomende complicatie van invasieve 
behandeling is napijn. Bij bijna alle procedures komt 
lokale napijn gedurende enkele dagen voor. Bij radio-
frequente behandeling is napijn gedurende enkele 
weken beschreven bij een vijfde tot een zesde van de 
patiënten. De belangrijkste complicatie van thoracale 
blokkades is een pneumothorax. Indien er een pneu-
mothorax ontstaat is in een aantal gevallen drainage 
noodzakelijk.
De patiënt wordt meestal ontslagen uit het dagzieken-
huis enkele uren na de procedure. Hierbij moet bena-
drukt worden dat eerst gecontroleerd dient te worden 
of er sprake is van een pneumothorax. Bij twijfel dient 
er een thoraxfoto gemaakt te worden ter uitsluiting van 
een pneumothorax. 

Invasieve behandelmogelijkheden
In geval van impressiefracturen ten gevolge van osteo-
porose of zelfs metastasen kan een vertebroplastiekbe-
handeling overwogen worden.14 

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen 

Techniek Beoordeling

Intercostaal blokkade

Radiofrequente behandeling 
thoracaal ganglion spinale (DRG)

Gepulseerde radiofrequente 
behandeling thoracaal ganglion 
spinale (DRG) 

0 

 
2 C +

 
 
2 C +

Aanbevelingen interventionele 
behandelingen
Bij chronische thoracale radiculaire pijnklachten kan 
een intercostaalblokkade in studieverband overwogen 
worden.   
Bij therapieresistentie klachten kan een radiofrequente 
laesie of gepulseerde  radiofrequente behandeling van 
het ganglion spinale (DRG) overwogen worden. 
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Praktijkalgoritme

Thoracaal radiculaire pijn 

Rode vlaggen 
uitgesloten?

Ja 

Ja 

Ja 

Conservatieve behandeling werd 
adequaat toegepast zonder afdoende 

resultaat 

Vermoedelijk niveau door middel van 
diagnostische blokkade bevestigd 

(Gepulseerde) radiofrequente 
behandeling van het ganglion spinale 

(DRG)

Figuur I.7-1: Praktijkalgoritme voor de behandeling van thoracaal radiculaire pijn
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Technieken

Radiofrequente behandeling van het thoracaal 
ganglion spinale boven Th7
De behandeling wordt in buikligging uitgevoerd zonder 
sedatie zodat de communicatie met de patiënt opti-
maal is. 
Omwille van het feit dat er frequente overlapping is van 
het ene thoracale segmentale segment naar het ande-
re, wordt aangeraden om twee of meer diagnostische 
blokkades uit te voeren om het betrokken segment te 
identificeren. Om de betrokkenheid van een thoracale 
segmentale zenuw te bevestigen kan een intercostaal 
blokkade uitgevoerd worden.15 De radiofrequente be-
handeling zal uitgevoerd worden op het niveau waar 
de grootste tijdelijke pijnverlichting verkregen is. In 
de hogere thoracale regio kan de klassieke posterola-
terale benadering niet aangewend worden omdat de 
foramina meer anterieur gericht zijn en de correcte 
naaldplaatsing gehinderd wordt door de hoek met de 
ribben. Om deze reden wordt een alternatieve techniek 
toegepast om het ganglion spinale te benaderen op 
Th7 en hoger. 

Benadering ganglion spinale boven Th7
Hier wordt voor de dorsale benadering gekozen met de 
patiënt in buikligging. De eindpositie van de naaldpunt 
is het craniodorsale deel van het foramen interverte-
brale, wat hetzelfde is als bij de klassieke dorsolaterale 
benadering. Het intreedpunt van de naald is het mid-
denpunt (buitenste helft!) van de pedikel in AP zicht.  
(Figuur I.7-2). Deze benadering wordt ondersteund 
door gegevens uit een kadaverstudie waaruit blijkt dat 
het ganglion meer lateraal ligt. 16 Het aanprikpunt wordt 
in lateraal zicht gecontroleerd. Dit moet gericht zijn op 
het mediane dorsale kwadrant van de foramina waar het 
ganglion spinale (DRG) zou moeten liggen. Onder lo-
kale anesthesie wordt onder fluoroscopische controle in 
AP zicht met een 16G Kirschner draad een klein gaatje 
geboord door de achterste lamina van de wervel. Tijdens 
het boren dient een laterale doorlichting gehanteerd te 
worden om doorschieten van de Kirschner draad te ver-
mijden. Daarna wordt de radiofrequentie canule inge-
bracht door de 14G naald en het boorgat om de correcte 
positie in het foramen intervertebrale te bereiken. Het 
is van belang dat de 14G naald door een assistent goed 
in positie gehouden wordt opdat het gemaakte boorgat 
niet gemist wordt. Het positioneren van de radiofre-
quentie canule wordt in lateraal zicht gecontroleerd. De 
naald moet zich in het craniomediale dorsale deel van 

Figuur I.7-2: Radiofrequente behandeling ganglion spinale 
(DRG) Th10: oblique opname

Figuur I.7-3: Radiofrequente behandeling ganglion spinale 
(DRG)  Th10: laterale opname
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het foramen intervertebrale bevinden. (Figuur I.7-3 en 
figuur I.7-4)
Het stilet van de canule wordt vervangen door de ra-
diofrequentie elektrode en stimulatie bij 50 Hz wordt 
uitgevoerd. De patiënt moet tintelingen voelen in het 
geselecteerde dermatoom bij 0,4 tot 1,0 V. Stimulatie 
bij 2 Hz zou spiercontracties van de intercostale spie-
ren moeten veroorzaken bij een stimulatiedrempel die 
lager is dan 1,5 keer de sensorische drempel. Wanneer 
de elektrode correct geplaatst is wordt 0,4 ml iohexol 
contrastmiddel ingespoten om na te gaan of er geen 
intradurale of intravasculaire verspreiding is. Daarna 
wordt 1 tot 2 ml lidocaïne (1 of 2%) ingespoten en een 
60 sec laesie bij 67°C wordt gemaakt. 

Radiofrequente behandeling van het thoracaal 
ganglion spinale (DRG) beneden Th7
Voor de lage thoracale niveaus kan men het ganglion 
spinale behandelen met een techniek als op lumbaal 
niveau. Onder röntgendoorlichting wordt het foramen 
in 15° oblique positie afgebeeld. De tip van de 10 cm 
lange naald komt in AP-doorlichting caudaal van de pe-
dikel en ter hoogte van de laterale helft ervan. In dwarse 
doorlichting komt de tip in het craniodorsale deel van 
het foramen. De stilet wordt verwijderd en de elektrode 
geplaatst. Bij stimulatie met 50 Hz stroom moet tus-

sen 0,4 en 0,8 V een tintelend gevoel ontstaan in het 
corresponderend dermatoom, bij stimulatie met 2 Hz 
stroom dient de drempelwaarde minimaal tweemaal zo 
hoog te zijn als de sensorische drempelwaarde. Na con-
trole van de positie met wateroplosbaar contrastmiddel 
om een intravasale positie uit te sluiten en de zenuw 
zichtbaar te maken, wordt verdoofd met lidocaïne 2%. 
Daarna kan een thermolaesie van 67°C gedurende 60 
seconden gemaakt worden. In het geval dat men ge-
pulseerde radiofrequente behandeling wil uitvoeren, is 
er geen ondergrens voor de sensibele drempelwaarde. 
Hoewel deze behandeling vaak weinig of niet pijnlijk 
is, is verdoving toch vaak noodzakelijk omdat er con-
tracties op kunnen treden die voor de patiënt hinderlijk 
kunnen zijn en mogelijk de elektrode kunnen doen dis-
loceren. Bij de toepassing van een thermolaesie is een 
minimum drempelwaarde nodig omdat anders de elek-
trode te dicht bij het ganglion kan komen en een totale 
destructie van het ganglion dreigt, zeker in het geval van 
de thoracale ganglia. Met uitzondering van het ganglion 
spinale (DRG) van Th1 dat theoretisch kleiner is dan een 
radiofrequente thermolaesie. De percutane radiofre-
quente behandeling van het ganglion spinale (DRG) in 
het bovenste thoracale segment (tot Th8-Th10) is altijd 
gecompliceerd geweest. Een oblique benadering is niet 
mogelijk vanwege het risico op een pneumothorax. 

Gepulseerde radiofrequente behandeling van het 
thoracaal ganglion spinale. 
In de literatuur zijn op dit moment alleen retrospec-
tieve studies beschikbaar naar de effecten van radiofre-
quente laesies van het het ganglion spinale (DRG) op 
thoracaal niveau.
In de jaren negentig kwam het gebruik van gepulseerde 
radiofrequentie op. De bedoeling was om de nadelen 
van de thermolaesie, i.e. destructie van neuraal weefsel, 
te vermijden met behoud van het lange termijn effect 
op de pijn. Met deze techniek is het wel mogelijk om 
intercostaal zenuwen te behandelen. Boven het niveau 
Th7 hoeft bij deze techniek geen boorgat gemaakt te 
worden omdat gepulseerde radiofrequentie ook toege-
past zou kunnen worden op de meer perifeer gelegen 
segmentale zenuw. Er wordt gebruik gemaakt van een 
canule om een radiofrequentie elektrode in te brengen 
(bv SMK 10). Het positioneren gaat net als bij een ge-
woon intercostaalblok. Vervolgens wordt de elektrode in 
de canule geplaatst en stimulatiestroom van 50 Hz ge-
geven. Er zal een respons volgen bij minder dan 0,6 mA. 
Deze kan zich uiten door een tintelend gevoel. Soms 
treedt bij iets verder opvoeren van de stroomsterkte een 

Figuur I.7-4: Radiofrequente behandeling ganglion spinale 
(DRG) Th10: AP opname De naald is in het midden van 
de facetkolom
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tetanische contractie op van de intercostaalspieren. Het 
gaat hier immers om een gemengde zenuw. De effecti-
viteit van deze behandeling is niet bekend. 

Indien deze techniek niet effectief is kan een klassieke 
radiofrequente behandeling overwogen worden. 
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Samenvatting

Thoracaal radiculaire pijn heeft een uitgebreide differentiaal diagnose. De behandelaar dient altijd bedacht te zijn 
op maligne oorzaken voor deze pijnklacht en in geval van toename of verandering van klachten hernieuwde diag-
nostiek te verrichten. Een CT- of MRI-scan lijkt ons in alle gevallen redelijk alvorens symptomatische therapie (inter-
ventionele therapie) te starten. Het inschatten van het juiste niveau dient te geschieden door middel van een aantal 
intercostaal blokkades rondom de pijnlijke segmenten. Het segment dat het meeste tijdelijke verlichting geeft van 
de pijnklachten kan geselecteerd worden voor een behandeling.
Op dit moment zijn er beperkte resultaten bekend van gepulseerde radiofrequente behandeling van het ganglion 
spinale (DRG) op thoracaal niveau maar gezien het minder invasieve karakter van deze behandeling lijkt dit voor-
alsnog de voorkeur te hebben. Indien deze behandeling een kortdurend effect heeft en (mono)segmentale pijn 
waarschijnlijk is kan een radiofrequente laesie van het ganglion spinale verricht worden. Boven het niveau van 
Th7 zijn hiervoor wel uitgebreide vaardigheden noodzakelijk. Deze behandeling dient derhalve plaats te vinden in 
gespecialiseerde centra.
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I.8
Thoracaal
Pijn uitgaande van de thoracale 
facetgewrichten

R.J. Stolker, M. van Kleef

Inleiding

Het staat vast dat thoracale facetgewrichten een bron van thoracale pijn kunnen zijn.
Een recente studie toont aan1 dat de prevalentie van thoracale facetpijn 42% bedraagt in een populatie met geloka-
liseerde thoracale klachten. Op cervicaal niveau zijn volgens deze studie de facetgewrichten in 55% bijdragend aan 
cervicale klachten en op lumbaal niveau zou dit rond de 30% liggen.
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Anatomie
De anatomie en de innervatie van de facetgewrichten 
wordt hier beschreven omdat er discussie is rondom de 
juiste techniek. Wellicht dat de beschreven techniek in 
de toekomst aangepast moet worden. 
Thoracale facetgewrichten zijn meer vertikaal gericht 
dan de lumbale facetgewrichten en worden ook geïn-
nerveerd door de mediale takken van de ramus dorsalis 
van de segmentale zenuwen. Elk facetgewricht wordt 
dubbel geïnnerveerd door de mediale tak van hetzelfde 
niveau en door de mediale tak van het niveau erboven. 
Over het preciese verloop van de zenuwen bestaat dis-
cussie.2,3 De thoracale mediale takken gaan door de 
ruimte tussen de processus transversi en raken het su-
perolaterale deel van de processus tranversus. Daarna 

lopen deze zenuwen mediaal en inferior over de achter-
ste oppervlakte van de processus transversus waarbij 
de mediale tak de mm. multifidi innerveert. Terwijl het 
gebogen verloop essentieel hetzelfde blijft, buigen de 
zenuwen af op een punt superieur aan de superolate-
rale hoek van de processus transversus. Figuur I.8-1

Anamnese en klachtenpatroon

Er zijn geen formele publicaties over het klachtenpa-
troon van thoracale facetpijn.
Onze ervaring is dat de diagnose thoracale facetpijn te 
overwegen is indien de patiënt klaagt over paraverte-
brale pijn, die soms verergert bij lang staan, hyperex-
tensie of rotatie van de thoracale wervelkolom. 

Ganglion spinale (DRG)

Ramus lateralis
van de
ramus dorsalis

Ramus dorsalis

Processus articularis superior

Ramus medialis van de
ramus dorsalis
(Medial branch)

Ramus medialis van de
ramus dorsalis

(Medial branch)

M. multifidus

Figuur I.8-1: Anatomie en innervatie van de thoracale wervelkolom; Medial branch onder (L) of over (R) mm. multifidi.
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De pijn is vaak dubbelzijdig en beslaat meerdere seg-
menten. Soms is er sprake van dat de pijn meer ven-
traal gevoeld wordt, soms is er een hyperesthesie in het 
aangrenzend huidgebied.

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek zijn er geen neurologische 
uitvalverschijnselen. Wel is er sprake van paraverte-
brale drukpijn. In analogie van het cervicale en lumbale 
gebied zou paravertebrale drukpijn wel eens een pre-
dictor kunnen zijn voor thoracale facetpijn.4 Geen van 
de symptomen bij lichamelijk onderzoek lijken speci-
fiek voor de diagnose thoracale facetpijn.

Aanvullend onderzoek

Bij het standaard onderzoek van thoracale pijn hoort 
een CT- of een MRI-scan ter uitsluiting van de patho-
logieën zoals ook bij de thoracale segmentale pijn be-
schreven. 
Hierop kan discopathie en/of facetpathologie gezien 
worden alhoewel dit geen voorwaarde is voor de diag-
nose. De diagnose kan wellicht bevestigd worden door 
het verrichten van proefblokkade van rami mediales op 
twee niveau’s per gewricht overeenkomend met het ni-
veau van de paravertebrale drukpijn.

Behandelmogelijkheden 
thoracale pijn uitgaande van de 
facetgewrichten

Conservatieve behandelmogelijkheden
Er zijn geen studies bekend naar de andere behande-
lingsmodaliteiten op het gebied van thoracale facet-
pijn. Gebruikelijk is dat alvorens interventionele behan-
deling toe te passen, het effect te bezien van medicatie, 
fysiotherapie, TENS en wellicht manipulatie. 

Interventionele behandelmogelijkheden

Percutane radiofrequente facetdenervatie
Met betrekking tot de effectiviteit is er een beperkt aan-
tal studies. Stolker et al.2  evalueerde 40 patiënten met 
thoracale pijnklachten die 51 percutane facetdenerva-
ties ondergingen. Vierentwintig ondergingen de proce-
dure aan de linkerkant, 21 aan de rechterkant en 6 bila-
teraal. Deze studie toont aan dat 82% van de patiënten 

50 tot 75% pijnklachtenvermindering had 2 maanden 
na de interventie. Het lange termijn resultaat was ook 
hoog in deze studie. Binnen een studie uitgevoerd 
door Tzaan en Tasker5 kregen 15 patiënten één radiofre-
quente laesie van de mediale tak van de thoracale rami 
dorsales. Bij 40% werden de resultaten als een succes 
geëvalueerd.

Complicaties interventionele behandelingen
Net als bij iedere radiofrequente procedure  is er altijd 
de mogelijkheid dat de pijn na de procedure kort toe-
neemt. Op thoracaal niveau dient men steeds te den-
ken aan de complicatie van een pneumothorax. Het 
correct toepassen van de techniek en het gebruik van 
richtingsapparatuur dient dit risico te minimaliseren

Evidentie interventionele 
behandelingen 

Techniek Beoordeling
Radiofrequente behandeling van de 
mediale tak van de thoracale rami 
dorsales 

2 C +

Aanbevelingen interventioneel
Bij patiënten met thoracale facetpijn die een tijdelijke 
pijnklachtenreductie hebben na een proefblokkade van 
de thoracale facetgewrichten kan een radiofrequente 
behandeling van de rami dorsales van de thoracale seg-
mentale zenuw overwogen worden. 

Technieken

Radiofrequente laesie thoracale facetgewrichten
De patiënt wordt op zijn buik op de operatietafel gelegd. 
In tegenstelling tot de intra-articulaire proefblokkades 
is er discussie omtrent de radiofrequente laesie van de 
mediale takken van de rami dorsales op thoracaal ni-
veau. Volgende techniek wordt aanbevolen. De C-boog  
wordt gepositioneerd in het axiale vlak, uiteraard wordt 
het goede niveau geïdentificeerd door gebruik te ma-
ken van een stalen liniaal. In een zuivere AP doorlich-
ting dienen de eindplaten van de wervels mooi over 
elkaar geprojecteerd te worden. Dan wordt de C-boog 
enigszins oblique gedraaid en de eindpositie van de 
naaldpunt wordt de verbinding/hoek tussen processus 
articularis superior en de processus tranversus. Het 
aanprikpunt van de naald wordt gemarkeerd op de huid 
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en een radiofrequentie naald wordt ingebracht parallel 
aan de röntgenstralen tot er contact is met het bot ter 
hoogte van de verbinding tussen de processus articu-
laris superior en de processus transversus. Dan wordt 
de naald een klein beetje meer naar craniaal en lateraal 
gepositioneerd. De naaldpositie wordt gecontroleerd in 
een laterale doorlichting. De punt van de naald moet 
net posterior liggen van de lijn die het achterste aspect 
van de neuroforamina verbindt. Dan vindt neurostimu-

latie plaats eerst met 50 Hz dan met 2 Hz. De 2Hz sti-
mulatie geeft contracties van de paravertebrale muscu-
latuur beneden de drempel van 0,5-0,7 V. Na het geven 
van lokale anesthetica wordt er een 60 sec 20 V laesie 
bij 80°C gemaakt. Normaal gesproken voeren we deze 
behandeling uit op 3 aangrenzende niveaus gezien de 
multisegmentale innervatie van de facetgewrichten.

Praktijkalgoritme

Thoracale facetpijn 

Rode vlaggen 
uitgesloten? 

Ja 

Conservatieve behandeling werd 
adequaat toegepast zonder afdoende 

resultaat 

Ja 

Bevestiging vermoedelijk niveau door 
middel van diagnostisch block 

RF thoracale rami dorsales/facet (3 niveaus) 

Figuur I.8-2: Praktijkalgoritme voor de behandeling van thoracale facetpijn
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Figuur I.8-3: Thoracale facetdenervatie naaldplaatsing in 
AP opname

Figuur I.8-4: Thoracale facetdenervatie naaldplaatsing 
controle in laterale opname

Samenvatting

Thoracale facetpijn is geen klinische entiteit. Derhalve wordt de diagnose per exclusionem bepaald. De diagnose 
kan aannemelijker gemaakt worden door een tijdelijke pijnverlichtende reactie op een diagnostisch facetblock. 
Indien deze pijnverlichting minimaal 50% is kan overgegaan worden tot een radiofrequente laesie van de innervatie 
van deze facetgewrichten. De wetenschappelijke onderbouwing van deze procedure is beperkt. 
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I.9 
Lumbosacraal
Lumbosacraal radiculaire pijn

K. Van Boxem, J. Van Zundert

Inleiding

Een lumbosacraal radiculair syndroom wordt gekenmerkt door een uitstralende pijn in een of meer lumbale of sacrale 
dermatomen, al of niet met andere radiculaire prikkelingsverschijnselen en/of uitvalsverschijnselen. In het algemeen 
hebben 5 tot 10% van de patiënten met een lumbalgie ook een radiculaire pijn, waarbij de “lifetime” prevalentie  
schommelt tussen de 49% en 70%.1 
De jaarprevalentie schommelt tussen de 1 en 5% met een incidentie van 0,5 tot 1,4%2-4, waardoor het vermoedelijk de 
meest voorkomende vorm van neuropathische pijn betreft.5,6 De belangrijkste risicofactoren zijn: mannelijk geslacht, 
obesiteit, roken, voorgeschiedenis van lumbalgie, angst en depressie, arbeid met langdurig staan en voorwaarts bui-
gen, zware manuele arbeid, heffen van zware voorwerpen en blootstelling aan vibraties.2

In de literatuur kan deze aandoening ook als sciatica, ischias of zenuwwortelpijn aangeduid zijn. Ook worden de 
termen radiculaire pijn en radiculopathie soms door elkaar gebruikt, alhoewel deze zeker geen synoniem zijn. Bij 
radiculaire pijn is er enkel sprake van een uitstralende pijn, terwijl bij radiculopathie een objectiveerbaar sensorische 
en/of motorische uitval kan worden vastgesteld. Beide syndromen komen frequent samen voor en radiculopathie kan 
een continuüm van radiculaire pijn zijn.  
Bij patiënten onder de 50 jaar is een discus hernia de meest frequente oorzaak van een lumbosacraal radiculair syn-
droom. Na de leeftijd van 50 jaar wordt radiculaire pijn vaak veroorzaakt door degeneratieve spinale veranderingen 
(b.v. door vernauwing van het foramen intervertebrale en/of de recessus lateralis).
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Anamnese

De patiënt kan de uitstralende pijn ervaren als scherp, 
dof, schrijnend, bonkend of brandend. Pijn veroorzaakt 
door een discus hernia neemt klassiek toe door naar 
voren buigen, zitten, hoesten of (over)belasting en 
kan verminderen door liggen of soms door wandelen.7 
Omgekeerd kan pijn door een lumbale spinaal kanaal-
stenose typisch toenemen door wandelen en direct 
verbeteren door naar voren te buigen.7 Naast de pijn 
melden de patiënten dikwijls ook paresthesieën in het 
betreffende dermatoom. De distributie van pijn langs 
een dermatoom kan richtinggevend zijn voor de bepa-
ling van het betrokken niveau, indien aanwezig is de 
dermatomere distributie van paresthesieën meer spe-
cifiek.7

Lichamelijk onderzoek

De diagnostische waarde van anamnese en fysisch on-
derzoek is nog onvoldoende bestudeerd. Uit de anam-
nese wordt enkel de pijndistributie als zinvolle parame-
ter weerhouden.8

De meest beschreven klinische test voor het lumbosa-
craal radiculair syndroom betreft de proef van Lasègue. 
Indien een radiculaire pijn kan worden uitgelokt bene-
den de 60° is er een grote kans dat er een lumbale dis-
cus hernia is. De sensitiviteit van deze test voor het op-
sporen van een lumbosacraal radiculair syndroom door 
een discus hernia varieert echter sterk: de globale sen-

sitiviteit bedraagt 0,91 met een specificiteit van 0,26. 9 
Deze specificiteit daalt nog wanneer de test positief is 
boven de 60°. De gekruiste Lasègue test is het enige 
onderzoek met een goede specificiteit (0,88), maar dit 
ten koste van de sensitiviteit (0,29).9 

De proef van Lasègue wordt uitgevoerd door bij een 
patiënt in rugligging het aangedane been (met de 
knie gestrekt) op te tillen, met vermijding van rotatie, 
ab- en adductie in de heup, omdat die bewegingen 
invloed hebben op de uitslag. De proef is positief als 
deze manoeuvre de symptomen reproduceert.

De gekruiste proef van Lasègue wordt uitgevoerd 
door bij een patiënt in rugligging het contralatera-
le been op te tillen. De proef is positief als heffen 
gepaard gaat met een pijnreactie in het aangedane 
been volgens hetzelfde patroon als bij de gewone 
proef van Lasègue. 

Er is geen consensus over de specificiteit van de andere 
neurologische tekenen (parese, sensorisch verlies of 
verlies van reflexen).8 Praktisch wordt in het neurolo-
gisch onderzoek nagegaan of er toch tekenen zijn die 
richtinggevend zijn voor een L4 betrokkenheid (vermin-
derde kniepees-reflex, voetinversie), of een L5-S1 hernia 
(achillespees-reflex). Een L5 motorische parese zal mo-
gelijks klinisch gekenmerkt worden door de “klapvoet”, 

Tabel I.9-1: Neurologisch onderzoek van het lumbosacraal radiculair syndroom
(van: Tarulli AW, Raynor EM: Lumbosacral radiculopathy. Neurol Clin. 2007; 25, (2): 387-405. Met toestemming van de uitgever)

Niveau Pijn Sensorisch verlies
Paresthesie

Motorische stoornissen of 
zwakte

Stoornissen in reflexen

L3 Voorzijde van het 
bovenbeen tot de 
knie 

Mediaal deel 
bovenbeen en knie

m. quadriceps, m. 
iliopsoas, heup adductoren

Kniepeesreflex, 
adductoren reflex

L4 Mediaal deel 
onderbeen

Mediaal deel 
onderbeen

m. tibialis anterior, 
m. quadriceps, heup 
adductoren

Kniepeesreflex

L5 Lateraal deel boven- 
en onderbeen, 
voetrug

Lateraal deel 
onderbeen, voetrug, 
grote teen

Teen extensoren 
en flexoren, enkel 
dorsiflexoren, enkel 
eversoren en inversoren, 
heup abductoren

S1 Posterieur deel 
bovenbeen, kuit en 
hiel

Voetzool, lateraal 
deel voet en enkel, 
buitenste twee tenen

m. gastrocnemius, 
hamstrings, m. gluteus 
maximus, teen flexoren

Achillespees reflex
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verminderde enkel dorsiflexie en/of  extensie van de te-
nen; een S1 uitval door onder andere een vermindering 
van de plantaire flexie.7 (Tabel I.9-1)  

Samenvattend lijkt het gerechtvaardigd om tot een di-
agnose van lumbosacraal radiculair lijden te besluiten 
indien de patiënt een radiculaire pijn meldt in 1 been, 
gecombineerd met 1 of meer positieve neurologische 
testen die wijzen op zenuwwortelirritatie of neurologi-
sche uitval. 1

Aanvullend onderzoek

Aangezien het natuurlijke verloop van lumbosacrale ra-
diculaire pijn gunstig is bij 60-80% van de patiënten en 
de pijn spontaan verbetert of zelfs volledig verdwijnt na 
6-12 weken heeft aanvullend onderzoek in deze acute 
fase weinig nut.10,11 Medische beeldvorming, voorna-
melijk MRI, kan de aanwezigheid van een discus her-
nia bevestigen, deze techniek geniet de voorkeur om-
wille van de betere visualisatie van weke delen en de 
lagere stralingsbelasting.1 De specificiteit van MRI en 
CT is zeer laag aangezien bij 20-36% van de asympto-
matische populatie door CT of MRI een discus hernia  
geïdentificeerd werd12 en er weinig correlatie is tussen 
de ernst van een eventuele radiculopathie en de grootte 
van een discus hernia. Bijkomend kunnen de sympto-
men verdwijnen na een conservatieve therapie, zonder 
een overeenkomstige volumevermindering van de dis-
cus hernia.13-16

Daarnaast kon bij sommige patiënten mét klinische 
symptomen van een radiculair lijden geen hernia aan-
getoond worden op de scanners.17,18

Bij een onduidelijk klinisch beeld of het ontbreken van 
radiologische argumenten voor radiculair lijden kan 
eventueel een EMG uitgevoerd worden (sensitiviteit 
0,45 tot 0,65).19  

Selectieve segmentale blokkades
Alhoewel de diagnostische wortelblokkade een alge-
meen gebruikte techniek is om het niveau te bepalen 
van de radiculaire pijn, is er onduidelijkheid over de 
sensitiviteit en specificiteit van de test. Bij patiënten 
met een lumbosacraal radiculair syndroom zonder 
duidelijke tekenen van een focaal neurologisch deficit, 
bleek er reeds een variabele hypesthesie aanwezig bij 
naaldprik bij de meerderheid van de patiënten voor 
het uitvoeren van een diagnostische wortelblokkade.20 
Deze veranderingen in sensorische functie kunnen bo-
vendien variëren in tijd en locatie.  

Bij een intraforaminale blokkade is de kans verder reëel 
op een gelijktijdige blokkade van de n. sinuvertebralis. 
Deze is verantwoordelijk voor afferente input van onder 
andere nabijgelegen disci intervertebrales, anterieure 
en posterieure ligamenten en ventrale dura. Bijkomend 
passeren de sensorische vezels van de dorsale zenuw 
doorheen het ganglion spinale (DRG), waardoor deze 
ook geblokkeerd worden. Deze zenuw innerveert lokale 
rugspieren en nabijgelegen facetgewrichten. Verder is 
het bekend dat indien de pijnetiologie proximaal gele-
gen is van een zenuwblokkade,  deze pijn verlicht kan 
worden door een perifere zenuwblokkade. Hierdoor 
kan pijn afkomstig van proximale spinale zenuwwortel 
excitatie met overeenkomstige pijn in het been en rug, 
toch beïnvloed worden door een meer perifere blokka-
de.21 Dit wordt bevestigd in een publicatie van North22 
waar  bij patiënten met als hoofdklacht radiculaire pijn, 
4 verschillende blokkades met lokale anesthetica werd 
uitgevoerd. Hierbij bleken zowel paraspinale lumbosa-
crale wortelblokkades, blokkade van de mediale tak van 
de ramus dorsalis (op het niveau of proximaal hiervan) 
als een n. ischiadicus blokkade (collateraal of distaal 
van de pathologie) met 3 ml bupivacaïne 0,5% bij de 
meerderheid een tijdelijke pijnverlichting te geven, in 
vergelijking met een gelijkwaardige subcutane lumbale 
toediening. Hierdoor lijkt de specificiteit van diagnosti-
sche wortelblokkades beperkt: een negatieve blokkade 
heeft een bepaalde predictieve waarde, maar geïsoleer-
de positieve blokkades zijn aspecifiek.22

Een voorbeeld van de variabiliteit van het effect van 
wortelblokkades bij patiënten met een lumbaal radi-
culair syndroom zonder een neurologisch deficiet is 
de incidentie, locatie en uitgebreidheid van de huidre-
gio’s met een hypesthesie. Met name het totale gebied 
waar hypesthesie gevonden kan worden is zeer uitge-
breid, bijzonder is dat anderzijds bij sommige patiën-
ten er helemaal geen hypesthesie ontwikkelt alhoewel 
de uitgevoerde techniek identiek is.23 Dit patroon van 
hypesthesie en radiculaire pijn overschrijdt meestal 
de grenzen van standaard dermatoomkaarten, maar 
wordt beter begrepen indien rekening gehouden wordt 
met een overlapping met naburige dermatomeren. De 
resulterende aangepaste dermatomeren zijn dubbel zo 
groot als bij standaard dermatoomkaarten, maar hier-
door liggen de sensorische effecten van diagnostische 
wortelblokkades meer binnen de grenzen van de (aan-
gepaste) dermatoomkaarten.23 
De variabiliteit daarentegen van paresthesieën ten ge-
volge van elektrostimulatie lijkt veel kleiner, waarbij dit 
vooral geregistreerd werd in het centrale deel van de 
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standaarddermatomen. Ook de reproduceerbaarheid 
van paresthesieën door elektrostimulatie blijkt hoog: 
80% van de paresthesie is terug te vinden binnen de 
grenzen van de standaard dermatoomkaarten, 98% 
zelfs binnen de grenzen van de aangepaste derma-
tomeerkaarten. Ondanks dit blijft de relatie met pijn 
onduidelijk: wanneer pijn gemeld wordt in een “aan-
gepast” dermatomeer kan slechts in 1/3 van de geval-
len een corresponderende pijnreductie, paresthesie en 
hypesthesie uitgelokt worden door elektrostimulatie en 
wortelblokkade. 
Na een blokkade vermindert de gemiddelde spier-
kracht binnen het corresponderende myotoom, maar 
de spierkracht binnen het myotoom neemt juist toe 
na een wortelblokkade indien hierdoor de pijn vermin-
dert.24 Een mogelijke verklaring hiervoor bij patiënten 
met een chronisch lumbaal radiculair syndroom is de 
vaststelling dat bij deze patiënten pijn een inhiberende 
functie heeft op de spierkracht (diffuse noxious inhi-
bitory control of DNIC).25 Na pijnreductie vermindert 

de inhibitie, met een normalisatie van de spierkracht 
tot gevolg.26

In de praktijk is het nog steeds het meest gangbaar om 
het niveau van radiculair lijden dat bij klinisch onder-
zoek vermoed wordt te bevestigen door één of meerde-
re selectieve diagnostische blokkaden. Deze selectieve 
infiltraties dienen met een beperkte hoeveelheid lokaal 
anestheticum (max 1 ml) per niveau en in afzonderlijke 
sessies te gebeuren. 

Differentiaal diagnose

Bij acute lage rugpijn worden in de eerste plaats licha-
melijke afwijkingen die de klachten kunnen verklaren 
uitgesloten aan de hand van de zogenaamde “rode 
vlaggen”, toch wordt aangeraden om ook bij chroni-
sche lage rugpijn eveneens na te gaan of er geen te-
kenen zijn die kunnen wijzen op een onderliggende 
pathologie zoals onder andere tumoren en infecties. 
(Tabel I.9-2).
Bij de differentiaal diagnose moet ook rekening gehou-
den worden met inflammatoire /metabole oorzaken 
(diabetes, spondylitis ankylosans, Paget, arachnoïditis, 
sarcoïdosis), deze dienen eerst uitgesloten te worden.7

Behandelmogelijkheden 
lumbosacraal radiculaire pijn

Conservatieve behandelmogelijkheden 

(Sub)acuut radiculair lijden
Er bestaat een controverse rond de conservatieve aan-
pak van het lumbosacraal radiculair syndroom vermits 
er geen sterk bewijs is van effectiviteit voor de meeste 
behandelingen.27

Het adequaat informeren van patiënten over de oorza-
ken en prognose van het lumbosacraal radiculair syn-
droom kan een logische stap zijn in het management 
van dit probleem, maar dit werd nog nooit in gerando-
miseerde gecontroleerde studies onderzocht.1

Er is geen verschil tussen advies om bedrust te nemen 
in vergelijking met advies om actief te blijven.28 Ook 
het gebruik van NSAID’s kon de pijn en functieherstel 
na één, drie en 12 maanden niet beïnvloeden in verge-
lijking met placebo.29 
Oefentherapie kan mogelijk een gunstig effect heb-
ben. Hierdoor wordt ze dikwijls als eerste lijnsbehan-
deling naar voren geschoven.7 Tot op heden ontbreekt 
hiervoor echter bewijskracht.8,27 Een gerandomiseerde 

Tabel I.9-2: Rode vlaggen 

• Debuut rugklachten optredend voor het 20e of 
na het 55e jaar

• Trauma 
• Constante progressieve rugpijn
• Maligne aandoening in de voorgeschiedenis
• Langdurig gebruik van corticosteroïden
• Drugsgebruik, immunosuppressie, HIV
• (Regelmatig) algemene malaise
• Onverklaard gewichtsverlies
• Structurele misvormingen van de wervelkolom
• Infectieuze aandoening (bv. herpes zoster, epi-

duraal abces, HIV, Lyme ziekte)
• Neurologische uitval (motorische uitval, sensi-

biliteitsstoornissen en/of mictiestoornissen)
Het acuut cauda equina syndroom is meestal 
het gevolg van een grote, centrale discus hernia 
met compressie van de laag lumbale en sacrale 
zenuwwortels, meestal op L4-L5. Door de 
sacrale polyradiculopathie kan een belangrijke 
darm- en mictiedisfunctie optreden met een 
karakteristieke zadelanesthesie. Indien de lum-
bale zenuwwortels ook betrokken zijn, leidt dit 
tot beenzwakte die mogelijks tot paraplegie kan 
leiden. Een snelle herkenning van deze sympto-
men en doorverwijzing voor urgente chirurgie 
is aan te raden.7
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studie kon een betere outcome aantonen na 52 weken 
bij patiënten die fysiotherapie, in de vorm van oefen-
therapie, kregen met een conservatieve therapie door 
de huisarts, in vergelijking met patiënten die enkel de 
conservatieve therapie kregen (resp 79% versus 56% 
Global Perceived Effect). Dit bleek echter niet kosten 
effectief te zijn.30 
Een chirurgische ingreep bij een geselecteerde popu-
latie geeft in vergelijking met een conservatieve aan-
pak een snellere vermindering van het acuut radicu-
lair lijden, maar de outcome na 1 tot 2 jaren is gelijk-
lopend.29,31-33 Bovendien is het effect van chirurgie op 
het natuurlijk verloop van de discus hernia onduidelijk 
en zijn er geen bewezen argumenten van een optimaal 
tijdstip voor heelkunde.34   
Voor patiënten met een neurologische uitval door een 
discus hernia wordt meestal onmiddellijke heelkundige 
behandeling aangeraden. Uit de beschikbare studies 
blijkt dat deze uitval initieel behouden blijft maar dat 
deze na heelkunde nog kan regresseren (tot 50% van 
de patiënten).35,36

Bij heelkunde op patiënten met een spinaal kanaal-
stenose met secundaire neurologische uitval, zullen 
afwijkingen op reflexen en sensorische en motorische 
deficieten permanent aanwezig blijven of slechts zeer 
traag partieel herstellen. Tot 70% van de patiënten zul-
len na een decompressie nog resterende neurologische 
afwijkingen behouden 37 en het risico op blijvende neu-
ropathie is groter bij centrale spinaal kanaalstenose in 
vergelijking met laterale spinaal kanaalstenose.38

Samenvattend kan men stellen dat de uitkomst ten aan-
zien van neurologische uitval bij discus hernia wordt 
bepaald door de ernst van de laesie in het begin, en niet 
door wel of niet vroeger of later ingrijpen.39

Chronisch radiculair lijden 
Ook hier is de plaats van fysiotherapie onduidelijk ver-
mits er geen gerandomiseerde studies voorhanden 
zijn.40

Voor het chronisch lumbosacraal radiculair syndroom is 
een proefperiode met medicatie aangewezen. Klassiek 
worden voor de behandeling van neuropathische pijn 
tricyclische antidepressiva (TCA) voorgeschreven zoals 
amitryptiline.41 Alhoewel een medicamenteus beleid 
nog steeds op de voorgrond staat, is dit in praktijk niet 
altijd evident. Zo zal voor deze neurogene condities 
minder dan 1/3 van de patiënten een pijnverlichting er-
varen die beter is dan “moderate”.41 Bovendien werden 
er verschillende reviews uitgevoerd omtrent de plaats 
van de TCA’s42 en anti-epileptica6,41 in de behandeling 

van neuropathische pijn. Opvallend hierbij is het feit 
dat ze grotendeels werden uitgevoerd op patiënten 
met een diabetische neuropathie en postherpetische 
neuralgie. Het doortrekken van deze resultaten naar 
patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom, 
met een fysiopathologie meer gebaseerd op compres-
sie en inflammatie van een zenuwwortel en ganglion 
spinale, is tot op dit moment onvoldoende weten-
schappelijk bewezen.43

Een mogelijk alternatief voor de behandeling van neu-
ropathische pijn, indien tricyclische antidepressiva niet 
verdragen worden of gecontra-indiceerd zijn, vormen 
de anti-epileptica. Gabapentine werd het vaakst bestu-
deerd in deze indicatie en ondersteund door een RCT.44 
De resultaten zijn wisselend en optimalisatie van de do-
sering wordt frequent belemmerd door bijwerkingen. 
De rol van opioïden bij de behandeling van neuropa-
thische pijn werd lang als controversieel beschouwd. 
Recente richtlijnen over de behandeling van neuropa-
thische pijn vermelden tramadol en oxycodone als mo-
gelijke therapeutische opties.6

In een open-label studie met transdermaal fentanyl bij 
18 patiënten met radiculaire pijn werd een gemiddelde 
pijnreductie bekomen van 32%.45

Interventionele pijnbehandelingen 
De anesthesiologische behandelingstechnieken zijn 
geïndiceerd bij patiënten met radiculaire pijn. 
Twee technieken kunnen overwogen worden, namelijk 
de epidurale corticosteroïdtoediening die voornamelijk 
geïndiceerd is bij subacute radiculaire pijn. Bij patiën-
ten met een chronisch radiculair lijden gaan corticoste-
roïden geen verbetering geven van de outcome in ver-
gelijking met lokale anesthetica alleen. Dit wijst erop 
dat epidurale corticosteroïden meer effectief zijn bij 
(sub)acute radiculaire pijn waar een significante inflam-
matoire pijncomponent aanwezig is.46 De (gepulseer-
de) radiofrequente behandeling geniet de voorkeur bij 
de behandeling van chronische radiculaire pijn. 

Epidurale corticosteroïdtoediening
De logica van epidurale corticosteroidtoediening berust 
op het anti-inflammatoir effect van de corticosteroïden 
die onmiddellijk op de ontstoken zenuwwortel worden 
toegediend. Er zijn 2 mogelijke benaderingswijzen: in-
terlaminair of transforaminaal.

Interlaminaire corticosteroïden 
De beschikbare evidentie omtrent de interlaminaire 
corticosteroïdtoediening werd in systematische re-
views bestudeerd. De conclusies van deze studies zijn 
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uiteenlopend naargelang de gekozen evaluatie para-
meters. McQuay and Moore berekenden de Number 
Needed to Treat (NNT). Om 50% pijnreductie te beko-
men, wordt een NNT bekomen van 3 op korte termijn 
(1 dag - 3 maanden) en een NNT van 13 op lange termijn 
(3 maanden tot 1 jaar).47 Een systematische review van 
RCT’s kwam tot het besluit dat er onvoldoende bewijs 
is voor de doeltreffendheid van deze techniek. Indien er 
voordelen zijn, dan zijn deze van korte duur.48

Transforaminale corticosteroïden 
De variabele resultaten van interlaminair toegediende 
corticosteroïden werd toegeschreven aan het feit dat 
er geen zekerheid bestaat dat de naald de epidurale 
ruimte bereikt en zelfs indien dit wel het geval is er 
geen zekerheid is dat de medicatie het ventrale deel 
van de epidurale ruimte bereikt.49 De transforaminale 
toediening laat een meer precies aanbrengen van de 
corticosteroïden ter hoogte van de ontstoken zenuw-
wortel toe. 
In een dubbel blind gerandomiseerde studie kregen 
patiënten, gepland voor een heelkundige ingreep at 
random een epidurale injectie met lokaal anestheticum 
alleen of lokaal anestheticum met corticosteroïd. Bij 
follow-up (13 tot 28 maanden) hadden 20/28 patiënten 
in de groep lokaal anestheticum met corticosteroïd be-
sloten geen heelkunde te ondergaan, terwijl in de groep 
lokaal anestheticum alleen 9/27 besloten af te zien van 
een chirurgische ingreep.50

De meerderheid (81%) van de patiënten die 1 jaar na 
infiltratie nog niet geopereerd waren konden na 5 jaren 
de operatie vermijden.51 Er was geen statistisch verschil 
tussen beide behandelgroepen. 
Een prospectief gecontroleerde studie over transfo-
raminale epidurale corticosteroïden toont de superi-
oriteit van deze procedure over trigger-point injecties 
bij patiënten met een discus hernia.52 De groep van 
Karpinnen53 voerde een gerandomiseerde gecontro-
leerde studie uit bij patiënten met radiculaire pijn en 
op MRI gedocumenteerde discus hernia, waarbij de 
transforaminale toediening van lokaal anestheticum 
met corticosteroïd vergeleken werd met transforami-
nale inspuitingen van fysiologisch serum. Twee weken 
na de behandeling was het klinisch resultaat in de cor-
ticosteroïd groep beter dan in de groep behandeld met 
fysiologisch serum. Na 3 en 6 maanden daarentegen 
waren patiënten in de groep met fysiologisch serum 
beter, omdat een rebound effect genoteerd werd in de 
corticosteroïd groep. Een subanalyse waarbij de resul-
taten van patiënten met een “contained” vergeleken 
met deze van patiënten met een “extruded” herniatie 

toonde aan dat in de eerste groep corticosteroïd injec-
ties superieur waren aan placebo terwijl in de groep 
met “extruded” herniatie het tegenovergestelde werd 
vastgesteld.54 
“Contained herniation” werd in deze studie gedefini-
eerd als een herniatie met brede basis die nog steeds 
gevat is binnen het ligamentum longitudinale posterius. 
“Extruded herniation” is een herniatie die doorbreekt 
doorheen het ligamentum longitudinale posterius. 

In een vergelijkende studie werd de effectiviteit van 
caudale, interlaminaire en transforaminale corticoste-
roïdtoediening in de epidurale ruimte vergeleken bij 
patiënten met radiculaire pijn ten gevolge van discus 
hernia. De transforaminale benadering gaf de beste kli-
nische resultaten.55

Een dubbel blinde gerandomiseerde studie vergeleek 
de efficaciteit van interlaminaire en transforaminale 
corticosteroïdtoediening bij patiënten met lumbaal 
radiculaire pijn ten gevolge van CT of MRI geconfir-
meerde discus hernia die minder dan 30 dagen duurde. 
Zes maanden na de behandeling was het resultaat in 
de transforaminaal behandelde groep significant beter 
dan in de groep die interlaminair behandeld werd op 
het vlak van pijnvermindering, dagelijkse activiteiten, 
vrije tijds- en werkactiviteiten en angst en depressie.56

Samenvattend kan men stellen dat de transforaminale 
epidurale corticosteroïdtoediening de voorkeur geniet. 
Omwille van de nog niet volledig opgehelderde zeldza-
me neurologische complicaties bij de transforaminele 
toedieningsweg, kan in praktijk ook nog de interlami-
naire benadering overwogen worden.

Complicaties en bijwerkingen epidurale 
corticosteroïden

Interlaminaire epidurale corticosteroïden
De meest frequente bijwerking is een durale punctie 
(2,5%) al dan niet met een transiënte hoofdpijn (2,3%).57 
Mineure bijwerkingen zoals transiënte toename van 
klachten of het verschijnen van nieuwe neurologische 
symptomen meer dan 24 uren na de infiltratie traden 
op bij 4% van de patiënten, de mediane duur van de 
klachten bedroeg 3 dagen (1-20 dagen).58

Bij een onderzoek naar de bijwerkingen bij 4722 infiltra-
ties met betamethasondipropionaat en betamethason-
dinatriumfosfaat werden 14 (0,7%) ernstige nevenwer-
kingen weerhouden (cardiovasculair, gastro-intestinaal, 
allergie), waarvan 7 aan het product werden toegeschre-
ven.59 Meer ernstige complicaties zijn casussen van 
aseptische meningitis, arachnoïditis en conus medulla-
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ris syndroom, maar dit typisch na multipele accidentele 
subarachnoïdale injecties. Twee casussen van epiduraal 
abces, 1 casus van bacteriële meningitis en 1 casus van 
aseptische meningitis werden ook vermeld. 

Transforaminale epidurale corticosteroïden  
Verschillende case-reports met neurologische compli-
caties zijn gemeld60, het vermoedelijk mechanisme is 
een intra-arteriële injectie van radiculaire arteriën die 
het ruggenmerg vasculariseren.61,62 De grootste radicu-
laire arterie is de a. van Adamkiewicz, deze komt bij 
80% van de populatie in het spinaal kanaal tussen Th9 
en L1. Bij een minderheid kan dit echter ook gebeuren 
tussen Th7 en L4, waardoor deze mogelijk in de na-
bijheid komt van de eindpositie van de naald bij een 
transforaminale infiltratie. Depot-preparaten kunnen 
dan een embool effect mimeren, indien dit gebeurt in 
een kritische arterie die de a. spinalis anterior bevloeit 
kan dit mogelijks ruggenmergischemie veroorzaken.63

Een retroperitoneaal hematoom werd gerapporteerd 
bij een patiënt onder anticoagulantia therapie die een 
transforaminale injectie kreeg.53

De recent gemelde casussen van ernstige complicaties 
met de transforaminale benadering rechtvaardigen 
een voorzichtig beleid. Er wordt aangeraden om enkel 
onder het niveau L3 transforaminale infiltraties uit te 
voeren en om de injectiestof steeds onder real-time 
imaging toe te dienen. Tevens wordt aangeraden eerst 
een testdosis lokaal anestheticum te geven vooraleer 
de depot-corticosteroïden te infiltreren.
Neurologische complicaties komen zelden voor bij het 
gebruik van een correcte techniek en wanneer sedatie 
wordt vermeden. Indien een belangrijke pijntoename 
gerapporteerd wordt tijdens injectie van contrast, lo-
kale anesthetica en/of corticosteroïden, dient men de 
procedure onmiddellijk te staken om de oorzaak op te 
sporen. 

Endocriene neveneffecten 
Cushing syndroom werd gemeld in de prospectieve 
studie omtrent de bijwerkingen van epiduraal toege-
diend betamethasondipropionaat en betamethasondi-
natriumfosfaat.59 

Praktische aanbeveling
Er zijn 6 systematische reviews omtrent epidurale cor-
ticosteroïdtoediening voor de behandeling van lumbo-
sacrale radiculaire pijn. Wat betreft effectiviteit op kor-
te termijn geven 5 van de 6 systematische reviews een 
positief oordeel en 1 een negatief oordeel (conflicting 
evidence).57,64-68 

Er zijn geen vergelijkende studies voor handen die de ef-
fectiviteit en/of complicaties van de verschillende depot-
corticosteroïden bestudeerden zodat een onderscheid 
tussen deze producten niet gestaafd kan worden.  
De partikelgrootte van het depot-corticosteroïd is mo-
gelijks gerelateerd aan de gerapporteerde neurologi-
sche complicaties, maar ook daar is de literatuur niet 
conclusief.69 Er is momenteel geen bewijskracht dat 
een hogere dosis corticosteroïd een beter klinisch ef-
fect geeft70, anderzijds is het risico op endocriene ne-
veneffecten aanzienlijk hoger. Daarom wordt momen-
teel de laagste dosis depot corticosteroïd aanbevolen.

Wat betreft het aantal infiltraties bestaan er geen ver-
gelijkende studies die aantonen dat het systematisch 
uitvoeren van 3 infiltraties superieure resultaten zou 
geven.71 Uit de beschikbare RCT’s over de transforami-
nale toediening van corticosteroïden komt men onge-
veer op een gemiddelde van 1-2 infiltraties. Op basis 
van de endocriene bijwerkingen wordt aangeraden 
minstens een 2 weken interval tussen twee infiltraties 
aan te houden. 

(Gepulseerde) radiofrequente behandeling
De toepassing van conventionele radiofrequente (RF) 
thermolaesies (bij 67 °C) ter hoogte van het lumbale 
ganglion spinale heeft aan belangstelling moeten in-
boeten doordat geen meerwaarde kon worden aange-
toond in vergelijking met een sham procedure in een 
gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, sham gecon-
troleerde studie.72

Gepulseerde radiofrequente (PRF) behandeling ter 
hoogte van het lumbale ganglion spinale (DRG) werd 
bestudeerd in een retrospectieve studie. In een groep 
van 13 patiënten voor wie een heelkundige ingreep ge-
pland was kon de toepassing van een PRF behandeling 
op het ganglion spinale van de betrokken zenuw bij 11 
patiënten de ingreep voorkomen. Eén patiënt kreeg een 
discusoperatie, en 1 onderging een spinale fusie 1 jaar 
na de behandeling, weliswaar zonder radiculaire pijn 
meer op het moment van de operatie.73

In een andere retrospectieve studie werden PRF behan-
delingen uitgevoerd bij patiënten met een radiculair 
syndroom door discus hernia, spinaal kanaalstenose of 
failed back surgery syndroom (FBSS). Een significante 
pijnreductie en analgetica-reductie werd bekomen bij 
de patiënten met een discus hernia (NNT:1.38) en spi-
naal kanaalstenose (NNT: 1.19), maar niet bij het FBSS 
(NNT: 6.5).74  
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Bijwerkingen en complicaties radiofrequente 
behandelingen

Conventionele radiofrequente behandeling (RF)
Bij 60% van de behandelde patiënten kan een branden-
de pijn ontstaan en een hyposensibiliteit bij 35% in het 
geassocieerde dermatoom.75 Deze neveneffecten ver-
dwenen spontaan na 6 weken. In een latere studie was 
er echter geen verschil in bijwerkingen en complicaties 
tussen een klassieke RF groep en een sham groep.72

Gepulseerde radiofrequente behandeling
Tot op heden werden geen neurologische complicaties 
van PRF gerapporteerd.76

Andere behandelmogelijkheden

Adhesiolyse en epiduroscopie
Epiduroscopie wordt in hoofdstuk 3 uitvoerig beschre-
ven. 

Ruggenmergstimulatie (SCS) bij Failed Back Surgery 
Syndrome (FBSS)
Failed Back Surgery Syndrome, is een persisterende 
rugpijn al dan niet gecombineerd met uitstraling in het 
been na één of meerdere rugoperaties. 
Ruggenmergstimulatie (Spinal Cord Stimulation (SCS)) 
bestaat uit het percutaan aanbrengen van elektroden 
ter hoogte van het betrokken segment van het ruggen-
merg. Deze worden daarna verbonden met een gene-
rator die stroomstoten aflevert om zo het pijnlijke der-
matoom te stimuleren en een veranderde pijngeleiding 
te induceren. 
Een systematische review over de effectiviteit van 
SCS voor de behandeling van chronische lage rug- en 
beenpijn bij patiënten met FBSS omvatte een RCT, een 
cohort studie en 72 case reports. De RCT toonde een 
duidelijk voordeel van SCS in vergelijking met herope-
ratie. De resultaten van de case reports zijn echter zeer 
heterogeen.77

Een gerandomiseerde studie die SCS vergeleek met 
conventionele behandeling bij FBSS patiënten toonde 
aan dat minder patiënten uit de SCS groep overscha-
kelde naar conventionele behandeling, dan patiënten 
die initieel een conventionele behandeling kregen, en 
overschakelden op SCS. Het aantal patiënten, tevreden 
met de behandeling, was hoger in de SCS groep.78

Evidentie interventionele 
behandelingen 

Techniek Beoordeling

Subacuut

Interlaminaire 
corticosteroïdtoediening

Transforaminale 
corticosteroïdtoediening bij 
“contained herniation”

Transforaminale 
corticosteroïdtoediening bij 
“extruded herniation”

Chronisch

Radiofrequente laesie ter hoogte 
van het ganglion spinale (DRG)

Gepulseerde radiofrequente 
behandeling ter hoogte van het 
ganglion spinale (DRG)

Spinal cord stimulation  
(enkel FBSS)

Adhesiolyse - epiduroscopie

 
2 B ±

 
 
2 B +

 
 
2 B –

 
2 A –

 
 
2 C +

 
2 A +

2 B ±

Aanbevelingen 
Op basis van de beschikbare evidentie voor wat betreft 
effect en complicatie raden we voor de behandeling van 
het lumbosacraal radiculair syndroom volgende tech-
nieken aan:
Omdat epidurale corticosteroïdinjecties voornamelijk 
een effect op korte termijn hebben, worden deze tech-
nieken aangeraden bij patiënten met subacute radicu-
laire pijnklachten.
Bij patiënten met pijn op lumbaal niveau (L4, L5, S1) 
ten gevolge van een “contained herniation” wordt een 
transforaminale epidurale injectie met lokaal anestheti-
ca en corticosteroïden aanbevolen. Er lijkt een voorkeur 
te bestaan voor transforaminale epidurale corticoste- 
roïd toediening boven de interlaminaire corticosteroï-
den onder het niveau L3. 
Radiofrequente laesie van het ganglion spinale (DRG) 
wordt negatief geadviseerd. Een gepulseerde radiofre-
quente behandeling van het ganglion spinale (DRG) kan 
overwogen worden. 
Ruggenmergstimulatie bij patiënten met een therapie-
resistent radiculair syndroom wordt aanbevolen maar 
dit uitsluitend in gespecialiseerde centra. 
Epiduroscopie en adhesiolyse kunnen overwogen wor-
den in studieverband en uitsluitend in gespecialiseerde 
centra. 
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Praktijkalgoritme

Ja

Ja

Lumbosacrale radiculaire pijn

Rode vlaggen uitgesloten?

Conservatieve behandeling werd adequaat  

uitgevoerd zonder afdoende resultaat (VAS ≥ 4)

Subacuut probleem 

(Transforaminale) epidurale 
corticosteroïdtoediening

Chronisch probleem 

Bevestig het vermoedelijk niveau door 
middel van een diagnostisch block 

Overweeg gepulseerde radiofrequente 
behandeling ter hoogte van het ganglion 

spinale (DRG) 

Onvoldoende resultaat 

SCS bij  (FBSS) aanbevolen 

Overweeg epiduroscopie/adhesiolyse in 
studieverband in gespecialiseerde centra 

Figuur I.9-1: Praktijkalgoritme voor de anesthesiologische behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom
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Technieken interventionele 
pijnbehandelingen

Interlaminaire epidurale corticosteroïdtoediening
Deze techniek kan uitgevoerd worden in buikligging, 
laterale decubitus of zittende houding, bij de 2 laatste 
technieken telkens met de patiënt in een flexie of “foe-
tus” houding. De zittende houding wordt als het meest 
comfortabele beschouwd, zowel door de patiënt als 
door de pijntherapeut. Deze positie laat een correcte 
beoordeling van de middenlijn toe, en vermijdt de rota-
tie bij een laterale decubitus houding.
De bepaling van het correcte niveau kan gebeuren 
op basis van de crista iliaca of via fluoroscopie. Bij de 
mediane benadering zal in het midden van de proces-
sus spinosi eerst een lokaal anestheticum geïnfiltreerd 
worden (b.v. Xylocaïne 1%), met een epidurale naald 
zal dan achtereenvolgens het subcutaan weefsel en 
het ligamentum supraspinale benaderd worden. Deze 
laatste geeft voldoende weerstand zodat de epidurale 
naald in positie blijft staan wanneer men deze loslaat. 
Vervolgens komt de naald in het ligamentum interspi-
nale en ligamentum flavum, die een bijkomende weer-
stand geven. Mogelijks kan er een vals gevoel van weer-
standsverlies optreden bij het binnenkomen in de ruim-
te tussen ligamentum interspinale en ligamentum fla-
vum. Deze laatste geeft 
de grootste weerstand 
aan de epidurale naald, 
vermits ze haast vol-
ledig is opgebouwd uit 
elastine vezels. Bij het 
doorbreken van dit liga-
ment naar de epidurale 
ruimte toe, zal er dan 
ook een belangrijk weer-
standsverlies optreden. 
Bij de injectie van me-
dicatie in de epidurale 
ruimte mag er normaal 
geen weerstand ge-
voeld worden, vermits 
deze gevuld is met vet, 
bloedvaten, lymfeweef-
sel en bindweefsel. De 
epidurale ruimte is 5 
tot 6 mm breed op het 
niveau L2-L3 bij een pa-
tiënt in flexie houding. 

Bijkomend kan de injectie van contrast de correcte po-
sitionering in de epidurale ruimte verifiëren.
Bij aspiratie van bloed dient de naald geheroriënteerd 
te worden, bij aspiratie van cerebrospinaal vocht dient 
de procedure herhaald te worden op een ander niveau. 
In het laatste geval is een overloop mogelijk van de pro-
ducten via de durale punctieplaats, waardoor dit met 
omzicht dient te gebeuren.
Klassiek bestaat een infiltratie uit de injectie van een 
lokaal anestheticum met een corticosteroïd. Er is een 
tendens om deze behandeling meer onder fluorosco-
pie uit te voeren, doch tot op heden werd geen voordeel 
aangetoond.79,80

Transforaminale epidurale 
corticosteroïdtoediening
Bij een transforaminale benadering wordt de C-boog 
zodanig ingesteld, dat de stralen evenwijdig lopen 
met de dekplaten van het betreffende niveau. Daarna 
wordt de C-boog uitgedraaid tot de processus spinosus 
projecteert over de contralaterale facetkolom. Met de 
C-boog in deze projectie wordt het aanprikpunt gevon-
den door een metalen liniaal over het mediaal deel van 
het foramen te projecteren. Indien er een superpositie 
is van de processus articularis superior van het onder-
liggende gewricht, dient de C-boog craniaalwaarts ge-
roteerd te worden. 

Pediculus

Processus transversus

‘Save’ triangle

Ramus ventralis

Ganglion spinale (DRG)

Figuur I.9-2: Safe triangle” voor de naaldinsertie bij transforaminale epidural injectie.
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Een 10 cm lange, 22G naald wordt hier ter plaatse in-
gebracht in de stralenrichting. Vervolgens wordt de 
richting zo gecorrigeerd, dat de naald als een stip op 
het scherm geprojecteerd wordt. In een profielopname 
wordt dan de diepte van de naaldtip gecontroleerd: 
deze dient zich te bevinden in het dorsocraniaal kwa-
drant van het neuroforamen. Het wordt aangeraden 
om te vermijden dat de naald paresthesieën uitlokt bij 
de patiënt, deze worden als hinderlijk beschouwd door 
de patiënt en bijkomend kunnen segmentale medul-
laire bloedvaten geraakt worden.60,81 Daarom wordt re-
kening gehouden met de “safe triangle”. (Figuur I.9-2) 
Deze wordt craniaal gevormd door de onderkant van 
de bovenste pediculus, lateraal door een lijn tussen 
de laterale randen van de bovenste en onderste pedi-
culus en mediaal door de spinale zenuwwortel (als de  
tangentiële basis van de driehoek). Dit wordt als een 
veilige zone beschouwd, indien toch een uitstralende 
pijn bekomen wordt tijdens de procedure, dient de 
naald enkele millimeter teruggetrokken te worden.

De stralenrichting wordt nu gewijzigd naar voor-achter-
waarts, de punt van de naald zou zich hierdoor moeten 
bevinden tussen de laterale rand en het midden van de 
facetkolom.
Na inspuiting van een kleine hoeveelheid contrast on-
der real-time imaging, wordt het verloop van de seg-
mentale zenuw naar epiduraal of laterocaudaal zicht-
baar. Indien dit beeld niet bekomen wordt door een te 
laterale positie, dient de naald dieper geschoven te wor-
den naar het ganglion spinale (DRG) toe. Het uitvoeren 
van deze procedure onder real-time imaging laat toe 
het onderscheid te maken tussen een accidentele intra-
thecale, intra-arteriële of intraveneuze injectie. 
Na een correcte visualisatie van de segmentale zenuw 
wordt een test met 1 ml bupivacaïne 0,5% of xylocaïne 
uitgevoerd, 60 sec hierna wordt de patiënt gevraagd 
om het been te bewegen om een plotse parese op basis 
van medullaire ischemie uit te sluiten. Hierna kan de 
corticosteroïdendosis ingespoten worden (bv methyl-
prednisolon 40mg). 

S1 transforaminale epidurale procedure
De techniek gebruikt op het S1 niveau is analoog aan 
die van de lumbale niveau’s, ditmaal wordt de naald 
echter door het foramen sacrale dorsale van S1 ge-
plaatst op de S1 pediculus. Het doel ligt hiervoor op 
de caudale rand van de S1 pediculus, op een homologe 
plaats als voor de lumbale transforaminale infiltraties. 
Dit foramen is radiologisch niet zo duidelijk om te on-

derscheiden, maar door de C-boog cefalo-caudaal te 
heroriënteren en ipsilateraal uit te draaien kan men het 
foramen sacrale ventrale en dorsale van S1 doen over-
lappen. Het punctiepunt wordt gekozen ter hoogte van 
de laterale rand van het foramen sacrale dorsale van S1. 
In een optimale positie is de naaldtip gepositioneerd 
op 5 mm van de vloer van het canalis sacralis in een 
profiel opname. 

(Gepulseerde) radiofrequente behandeling

Techniek diagnostische blokkades
Bij een diagnostisch block wordt de C-boog zodanig in-
gesteld, dat de stralen evenwijdig lopen met de dekpla-
ten van het betreffende niveau. Daarna wordt de C-boog 
uitgedraaid tot de processus spinosus projecteert over 
de contralaterale facetkolom. Met de C-boog in deze 
projectie wordt het aanprikpunt gevonden door een 
metalen liniaal over het laterale deel van het foramen 
te projecteren. Een 10 cm lange, 22G naald wordt hier 
ter plaatse ingebracht in de stralenrichting. Vervolgens 
wordt de richting zo gecorrigeerd, dat de naald als een 
stip op het scherm geprojecteerd wordt (Figuur I.9-3). 
De stralenrichting wordt nu gewijzigd naar een profiel-
opname en de naald opgevoerd tot de punt zich in het 
craniodorsale deel van het foramen intervertebrale be-
vindt. (Figuur I.9-4) 

Figuur I.9-3: Lumbaal ganglion spinale (DRG): oblique 
opname 
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In een AP opname wordt dan onder “real-time ima-
ging” het verloop van een kleine hoeveelheid contrast 
gevolgd, deze verspreidt zich langs de segmentale ze-
nuw naar laterocaudaal. (Figuur I.9-5) Tenslotte wordt 

maximaal 1 ml lidocaïne 2% of bupivacaïne 0,5% inge-
spoten. 

Een prognostisch block wordt als positief beoordeeld 
als er 20-30 min na de ingreep een 50% klachtenreduc-
tie is. Het niveau dat het best aan bovenstaande criteria 
voldoet, wordt gekozen voor de PRF-behandeling.

Naaldplaatsing voor een blokkade van het ganglion spi-
nale op het niveau S1 is geïllustreerd in Figuren I.9-6, 
I.9-7. 

Techniek van de percutane lumbale gepulseerde 
radiofrequente behandeling
Voor de PRF behandeling wordt op dezelfde manier 
als voor het diagnostisch block het aanprikpunt be-
paald, de projectie wordt ditmaal zo mediaal mogelijk 
gehouden om het ganglion spinale maximaal te berei-
ken. De canule wordt in de stralenrichting ingebracht. 
Terwijl de canule zich nog in de oppervlakkige lagen 
bevindt, wordt de richting zodanig gecorrigeerd dat de 
canule als een stip op het scherm wordt geprojecteerd. 
Vervolgens wordt de canule voorzichtig verder inge-
voerd totdat op de profielopname de punt halverwege 
het foramen intervertebrale ligt.
De stilet wordt verwijderd en vervangen door de radio-
frequente voeler. De impedantie wordt gecontroleerd 

Figuur I.9-4: Lumbaal ganglion spinale (DRG): laterale 
opname 

Figuur I.9-5: Lumbaal ganglion spinale (DRG): spreiding 
van contrastvloeistof langs de segmentale zenuw

Figuur I.9-6: Gepulseerde radiofrequente behandeling van 
het ganglion spinale (DRG) op niveau S1: AP opname
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en vervolgens wordt een prikkelstroom van 50 Hz toe-
gediend. De patiënt behoort nu tintelingen te voelen bij 
een voltage < 0,5 V. 
Als aan deze criteria is voldaan, wordt de positie van 
de canule in twee richtingen vastgelegd op een vi-
deoprinter. Vervolgens wordt een gepulseerde stroom  
(20 msec stroom en 480 msec zonder stroom) toe-
gediend gedurende 120 sec met een output van 45 V, 
waarbij de temperatuur aan de tip van de electrode 
nooit de 42°C mag overschrijden. Eventueel dient de 
output verminderd te worden. 
Er wordt gestreefd naar een impedantie lager dan 
500 W, indien hoger kan de injectie van een vloeistof 
deze waarde verlagen. Er werd wel gerapporteerd dat 
de injectie van een contrastmiddel  paradoxaal de im-
pedantie kon verhogen. Eventueel kan na herpositione-
ring gezocht worden naar een lagere stimulatiedrempel 
voor een bijkomende behandeling.

Figuur I.9-7: Gepulseerde radiofrequente behandeling van 
het ganglion spinale (DRG) op niveau S1: AP opname met 
contrastvloeistof

Samenvatting

Geen gouden standaard voor de diagnose van lumbosacraal radiculair lijden. 
• Anamnese en klinisch onderzoek vormen de hoekstenen van het diagnostisch proces
• Bij rode vlaggen of indien een interventionele behandeling overwogen wordt, wordt medische beeldvor-

ming aangeraden, met een lichte voorkeur voor MRI.
• Wanneer conservatieve behandeling faalt

• Bij (sub)acuut lumbosacraal radiculaire pijn onder het niveau L3 ten gevolge van een contained herniation 
wordt de transforaminale corticosteroïdtoediening aanbevolen.

• Bij chronisch lumbosacraal radiculaire pijn kan gepulseerde radiofrequentiebehandeling ter hoogte van het 
ganglion spinale (DRG) overwogen worden. 

• Bij patiënten met een therapieresistente radiculaire pijn in het kader van een FBSS wordt ruggenmergstimu-
latie aangeraden. Buiten het kader van een FBSS kunnen adhesiolyse en epiduroscopie overwogen worden 
in studieverband
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I.10
Lumbosacraal
Pijn uitgaande van de lumbale 
facetgewrichten

P. Vanelderen, M. van Kleef

Inleiding 

Pijn uitgaande van de lumbale facetgewrichten is een mogelijke oorzaak voor lage rugpijn bij een volwassen populatie. 
Golthwaite1 was de eerste die het syndroom in 1911 beschreef  en Ghormley2 benoemde het in 1933 als “facetsyn-
droom”. Facetpijn is gedefinieerd als pijn die ontstaat uit iedere structuur die een onderdeel uitmaakt van de facetge-
wrichten, inclusief het fibreuze kapsel, synoviale membraan, hyaliene kraakbeen en het bot.3

De prevalentie wisselt sterk in de verschillende studies van minder dan 5% tot mogelijk wel 90%  sterk afhankelijk van 
de gebruikte definitie en de selectiemethoden.4-11 Afgaande op informatie van studies die uitgevoerd zijn bij redelijk 
goed omschreven patiëntenpopulaties schatten wij de prevalentie op dit moment tussen de 17% en 30% van een po-
pulatie met lage rugpijn.12-14 De prevalentie lijkt toe te nemen met de leeftijd. 

Hoewel het ”facetsyndroom” lange tijd in twijfel getrokken werd, hebben meerdere studies bij zowel patiënten als 
vrijwilligers het bestaan ervan bevestigd.15-20 Slechts in een minderheid van de gevallen is facetpijn het gevolg van één 
specifiek trauma (vaak hoogenergetisch met een combinatie van hyperflexie, extensie en distractie).21 Bij de meerder-
heid is het het gevolg van repetitieve belasting en/of accumulatie van laaggradige traumata ter hoogte van de facet-
gewrichten. Dit leidt tot inflammatie waardoor het facetgewricht zich vult met vloeistof, uitzet en het gewrichtskapsel 
rekt, leidend tot pijn.22 Inflammatie van het facetgewricht kan tevens de spinale zenuw irriteren en zo dusdanig ischial-
gie veroorzaken. Predisponerende factoren zijn spondylolisthesis/lysis, degeneratief discuslijden en hogere leeftijd. 
De behandeling is tot op heden een onderwerp van discussie. Hirsch et al16 was de eerste die injectie verrichte van 
de facetgewrichten en Shealy publiceerde in 1975 de eerste radiofrequente behandeling van de facetgewrichten onder 
röntgendoorlichting.23,24 De innervatie van de facetgewrichten komt van twee verschillende niveaus, derhalve dienen 
meerdere niveaus behandeld te worden.25 (Figuur I.10-1)
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Anamnese  en klachtenpatroon

Een aantal onderzoekers heeft een poging gedaan om 
facetpijn als klinische entiteit te omschrijven, meest-
al door provocatie van de pijn bij vrijwilligers.18,26-31 
Hieronder volgt een opsomming van mogelijke “symp-
tomen” en bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Men 
dient zich te realiseren dat geen van de bevindingen pa-
thogonomonisch is voor het stellen van de diagnose. 
De meest voorkomende klacht is unilaterale of bilate-
rale rugpijn. Mediaan gelokaliseerde rugpijn is minder 

verdacht voor facetlijden en lijkt meer gerelateerd aan 
discogene pijn.
Soms is er uitstraling naar lies- of dijbeen.18 Pijn voort-
komend uit de bovenste facetgewrichten straalt uit 
naar de flank, heup en lateraal bovenbeen. Pijn vanuit 
de onderste facetgewrichten daarentegen straalt uit 
naar het posterieure bovenbeen. Pijn distaal van de 
knie is zelden een aanwijzing voor facetpathologie. 
(Figuur I.10-2)

Ganglion spinale (DRG)

Ramus lateralis van de
ramus dorsalis

N. spinalis, ramus ventralis

Ramus dorsalis

Dura mater

Facetgewricht

Crista iliaca

Ramus medialis van de
ramus dorsalis

(Medial branch)

Discus intervertebralis

Figuur I.10-1: Anatomie van de lumbale wervelkolom
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Lichamelijk onderzoek

Er zijn geen bevindingen bij lichamelijk onderzoek die 
bepalend zijn voor de diagnose.
Omdat facetpijn uitgaat van de bewegende delen van 
de rug, lijkt bewegingsonderzoek relevant. Lanuzzi et 
al21 heeft een bewegingsonderzoek verricht en kwam 
tot de conclusie dat flexie gerelateerd is aan de grootste 
belasting van de gewrichten L4/L5 en L5/S1. Extensie 
belast ook L5/S1. Mogelijk dat pijn bij flexie en extensie 
een indicatie is dat de pijn uitgaat van het laagste lum-
bale segment. Zijwaarts buigen belast de facetgewrich-
ten L1 t/m L4 meer. 

Revel12,31 is de eerste geweest die een aantal klachten 
en symptomen heeft gecorreleerd aan het lichamelijk 
onderzoek
Deze zogenaamde Revel criteria zijn de volgende: 

pijn niet verergerd door hoesten• 
pijn niet verergerd bij rechtkomen uit flexie• 
pijn niet verergerd bij extensie-rotatie• 
pijn niet verergerd bij hyperextensie• 
pijn verlicht in liggende positie• 

Deze criteria zijn echter bij opeenvolgende controle 
studies nooit bewezen.32,33

Algemeen wordt aangenomen dat lumbale paraverte-
brale drukpijn gepaard gaat met een hogere prevalentie 
van lumbale facetpijn.34 

Recent zijn indicatoren van facetpijn omschreven aan 
de hand van een survey van een expertpanel met be-
hulp van de zogenaamde Delphi techniek. Zij omschre-
ven 11 indicatoren die kaderstellend zouden zijn voor 
de diagnose facetpijn.35 (Tabel I.10-1)

Tabel I.10-1: Indicatoren voor lumbale facetpijn, 
gerangschikt naar belangrijkheids prioritisering van 
een expert panel 

Pijnverlichting na onder röntgendoorlichting • 
uitgevoerde anesthetische blokkaden van de me-
diale tak van de ramus dorsalis die de facetge-
wrichten innerveert
Gelokaliseerde unilaterale lage rugpijn• 
Geen radiculaire symptomen• 
Uitlokken of verergeren van de pijn door unila-• 
terale druk op het facetgewricht of de processus 
transversus
Pijn bij extensie, lateroflexie of rotatie naar de ip-• 
silaterale zijde
Unilaterale spierhypertonie ter hoogte van het • 
betrokken facetgewricht
Gerefereerde pijn in het been blijft beperkt tot • 
boven de knie
Pijn in extensie• 
Palpatie: lokale unilaterale beweging toont een • 
beperking in de beweeglijkheid of verhoogde 
stijfheid aan de kant van de facetpijn
De volgende informatie laat niet toe om het fa-• 
cetgewricht als oorzaak van de pijn aan te dui-
den: voorgeschiedenis, met inbegrip van begin 
en het patroon van pijnlijke beperkingen van de 
lumbale beweging
Pijn wordt verlicht door flexie• 

Aanvullend onderzoek

Het voorkomen van abnormale veranderingen van de 
facetgewrichten bij radiologisch onderzoek hangt af 
van de leeftijd, de gebruikte radiologische techniek 
en de definitie van abnormaal.36 Degeneratieve facet-
gewrichten zijn het best waar te nemen bij CT onder-
zoek.

Figuur I.10-2: Uitstralingspatroon van lumbale facetpijn

(naar: McCall IW, Park WM, O’Brien JP: Induced pain referral 
from posterior lumbar elements in normal subjects. Spine. 
1979; 4, (5): 441-6. Met toestemming van de uitgever)
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Studies met CT onderzoek bij patiënten met lage rug-
klachten lieten een incidentie van 40% tot 80% dege-
neratieve facetgewrichten zien.10,37 MRI scan is mogelijk 
iets minder sensitief in het opsporen van facetpatholo-
gie.5,36 Opvallend is dat het aantal studies dat positieve 
correlatie10,11,29,37,38 aangeeft tussen afwijkingen op CT of 
MRI en het effect van proefblokkades van de facetge-
wrichten even groot is als het aantal dat een negatieve 
correlatie aangeeft.5,9,12,28,32,39 

Differentiaal diagnose

Zoals de consensusrichtlijn aspecifieke rugklachten 
(CBO 2003)40 aangeeft, dient er bij langer bestaande 
rugklachten of progressieve rugklachten aanvullend 
röntgenonderzoek verricht te worden. Dit ter uitsluiting 
van zogenaamde “red flags” zoals maligne aandoe- 
ningen, impressie fracturen of ontsteking van de discus 
intervertebralis.
Andere oorzaken van lage rugpijn die overwogen die-
nen te worden: discopathie, sacroiliacale gewrichts-
pathologie of  myofasciale pijn. Binnen het kader van 
facetpathologie dient naast osteoarthrose gedacht te 
worden aan inflammatoire arthritiden zoals reuma-
toïde artritis, ankyloserende spondylitis, jichtartritis, 
reactieve artritis en synovitis.

Diagnostische blokkades
De meest gebruikte diagnostische testen zijn onder 
röntgencontrole uitgevoerde blokkades van de mediale 
tak van de ramus dorsalis (medial branch block) of laag 
volume intra-articulaire blocks.41-43 In de literatuur is 
geen superioriteit voor een van beide technieken terug 
te vinden.17 Zowel blokkades van de mediale tak van de 
ramus dorsalis als intra-articulaire blocks gaan gepaard 
met vals positieve en vals negatieve resultaten. Voor 
beide technieken bedragen de vals positieve ratio’s  
15-40%, het percentage vals negatieve blocks bij de me-
diale tak van de ramus dorsalis techniek bedraagt 11%.
Vals positieve resultaten kunnen toegeschreven wor-
den aan: placeborespons, gebruik van sedatie en/of 
excessief gebruik van lokale anesthetica voor anesthe-
sie van cutis en subcutis waardoor myofasciale pijn ge-
camoufleerd wordt. Het lokaal anestheticum kan zich 
verspreiden naar omliggende structuren. Bij medial 
branch blocks kan 0,5 ml injectievloeistof zich versprei-
den over een oppervlakte van 6 cm2 weefsel. Gezien de 
nabijheid van de laterale en intermediaire takken van de 
ramus dorsalis is de kans groot dat deze mee geblok-
keerd worden met de mediale tak van de ramus dorsa-

lis. Bij intra-articulaire facetblocks daarentegen kan het 
kapsel ruptureren na injecteren van 1-2 ml injectievloei-
stof met spreiding van het lokaal anestheticum naar 
andere pijngenererende structuren. 

Vals negatieve resultaten daarentegen kunnen veroor-
zaakt worden door een vasculaire uptake van het lokaal 
anestheticum, aberante innervatie van het facetge-
wricht buiten de mediale tak van de ramus dorsalis en/
of falen om het lokaal anestheticum intra-articulair of 
in de buurt van de mediale tak van de ramus dorsalis 
te injecteren.

Op dit moment worden de proefblokkades van de me-
diale tak van de ramus dorsalis het meest uitgevoerd.
Dreyfuss et al44 heeft onderzoek gedaan naar de plaats 
waar een lumbale proefblokkade het best uitgevoerd 
kan worden. Hij vergeleek twee eindposities van de 
naaldpunt:
Een met de naaldpunt aan de bovenrand van de proces-
sus transversus, de andere met de naaldpunt halverwe-
ge de bovenrand van de processus en het ligamentum 
mamilloaccessorium.
De laatste eindpositie van de naaldpunt gaf de minste 
spreiding naar de segmentale zenuwen en de epidu-
rale ruimte indien een volume lokaal anestheticum van 
0,5 ml gebruikt werd. Derhalve adviseren we deze tech-
niek voor het uitvoeren van een proefblokkade van de 
facetgewrichten. 
Over het algemeen wordt een definitieve behandeling 
uitgevoerd indien een patiënt 50% klachtenreductie 
heeft 30 minuten na het verrichten van de proefblokka-
de. Omdat sommige patiënten aanzienlijke pijnklach-
tenreductie na een proefblokkade ervaren lijkt het erop 
dat een tweede proefblokkade geen verhoging van de 
sensitiviteit geeft om de diagnose facetpijn te beves-
tigen.45,46 Derhalve worden twee diagnostische blokka-
des niet zinvol geacht.

Behandelmogelijkheden pijn 
uitgaande van de lumbale 
facetgewrichten

Conservatieve behandelingen
De behandeling van facetpijn dient in het overgrote 
deel van de patiënten multidisciplinair te geschieden 
en wellicht zowel conservatieve (farmacologische be-
handeling, cognitief gedragsmatige therapie, manuele 
geneeskunde, oefentherapie en revalidatiebehande-
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ling, en zo nodig, psychiatrische evaluatie) als interven-
tionele pijnbestrijdingtechnieken te omvatten.
Er zijn geen klinische studies naar de farmacologische 
of niet-interventionele behandeling van facetpatholo-
gie. Daarom dient verwezen te worden naar studies 
die uitgevoerd zijn naar de behandeling van patiënten 
met chronisch aspecifieke lage rugklachten. Hoewel 
niet steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) 
veel gebruikt worden is het wetenschappelijk bewijs 
voor chronisch gebruik bij lage rugklachten niet voor-
handen.47 Antidepressiva zouden wel effectief zijn.48 
Manipulatie kan effectief zijn49,50 hoewel een studie 
geen verschil aantoonde met “sham” therapie.51

Interventionele behandelingen 
De evidentie in de literatuur voor zowel intra-articulaire 
facetinfiltraties met corticosteroïden als radiofrequente 
laesies van de mediale tak van de ramus dorsalis is te-
genstrijdig. Temperatuur gecontroleerde radiofrequente 
laesies geven meer reproduceerbare laesiedimensies.52 
Radiofrequente facetdenervatie kan herhaald worden 
zonder verlies van resultaat.53 Er zijn geen vergelijkende 
studies die superioriteit aantonen van radiofrequente 
facetdenervaties of intra-articulaire injecties.3

Intra-articulaire corticosteroïdeninjecties
Het gebruik van intra-articulaire corticosteroïdeninjec-
ties van de facetgewrichten is controversieel.
Ongecontroleerde studies laten enig effect zien maar 
de resultaten van vergelijkende studies verschillen aan-
zienlijk. Lilius54 voerde de grootste studie uit. Hij ver-
geleek meer dan 100 patiënten en vond geen verschil 
tussen zoutinjecties, relatief grote hoeveelheden (8 ml) 
lokaal anestheticum en corticosteroïden. Carette et al55 
toonde in een vergelijkende studie een klein verschil 
aan tussen het injecteren van zout (10% goed effect) en 
20 mg prednisolon acetaat (22% goed effect) 6 maan-
den na de behandeling. Observationele studies waarbij 
lokaal anesthestica met corticosteroïden geïnjecteerd 
werden lieten slechts 3 maanden pijnklachtenreductie 
zien.38,56

Derhalve kan geconcludeerd worden dat intra-articu-
laire injecties een zeer beperkte waarde hebben bij de 
behandeling van patiënten met facetpijn.

Radiofrequente denervatie
Deze behandeling wordt frequent uitgevoerd voor wer-
velkolom gerelateerde pijn hoewel het wetenschappelijk 
bewijs voor deze interventie ook nog controversieel is.

De eerste studie is uitgevoerd door Gallagher57. Zij in-
cludeerde 41 patiënten met lage rugklachten geselec-
teerd met een intra-articulaire injectie en behandelde 
die met een “sham” blok of een radiofrequente leasie 
van de mediale takken van de rami dorsales. Deze stu-
die laat na 6 maanden voordeel zien voor de radiofre-
quente behandeling. Van Kleef et al58 lieten een derge-
lijk resultaat zien 6 en 12 maanden na de behandeling.
Leclair et al46 toonden geen effect aan van een radio-
frequente behandeling maar op deze studie is veel kri-
tiek, omdat de evaluatie van de proefblokkade meer 
dan 24 uur na de injectie geschied is door de huisarts. 
Vierennegentig procent van de patiënten met rugpijn 
is derhalve geselecteerd in deze studie en dat is veel 
meer dan de veronderstelde prevalentie (17-30%) van 
het pijnsyndroom.
Van Wijk et al45 vond geen verschil tussen de behandel- 
en controlegroep met betrekking tot VAS-score, medi-
catie gebruik en functie. De radiofrequentie groep rap-
porteerde echter wel significant vaker > 50 % klachten 
reductie (62% versus 39%). In een recente RCT waarbij 
20 patiënten een radiofrequente laesie van het facet-
gewricht kregen, terwijl de controlegroep een sham 
interventie onderging werd een significant grotere ver-
betering van de pijnklachten, globale perceptie van ver-
betering en levenskwaliteit geobserveerd 6 maanden 
na de behandeling.59

Geconcludeerd kan worden dat vier studies enig ef-
fect aantonen van radiofrequente behandelingen bij 
patiënten met lage rugklachten uitgaande van de facet-
gewrichten.
Het gebruik van gepulseerde radiofrequentie voor de 
behandeling van facetpijn lijkt geen aanvullend voor-
deel te geven. Een recente prospectief gerandomiseer-
de studie toonde aan dat radiofrequente behandeling 
de meest effectieve is.60

Complicaties en neveneffecten

Complicatie proefblokkade
De meest voorkomende complicatie van een proefblok-
kade is het gevolg van overloop van het lokaal anesthe-
ticum naar de segmentale zenuwen. Dit kan tijdelijke 
doofheid in de benen geven en uitval van motoriek. 

Complicatie radiofrequente laesie
In een retrospectieve studie zijn de complicaties en bij-
werkingen van deze procedure beschreven. De ingreep 
is nagenoeg zonder complicaties. Bij 116 procedures 
werd als meest voorkomende complicatie (0,5%) een 
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gelokaliseerde rugpijn die meer dan 2 weken duurde 
genoteerd. Verder beschreef 0,5% van de patiënten 
een brandende pijn die minder dan 2 weken duurde. 
Er werden geen infecties, motorisch deficiet en nieuwe 
sensorische deficieten geïdentificeerd.61

Andere behandelmogelijkheden

Met betrekking tot operatieve behandeling bestaat er 
licht bewijs tegen deze behandeling bij chronische lage 
rugklachten.62 Met betrekking tot nieuwe ontwikkelin-
gen zoals devices gemaakt voor facetproblematiek zijn 
geen studies bekend.

Evidentie interventionele 
behandelingen 

Techniek Beoordeling

Intra-articulaire injecties

Radiofrequente behandeling van de 
mediale tak van de lumbale rami  
dorsales

2 B ±

 
 
1 B +

Praktijkalgoritme voor lumbaal facetlijden

Gelokaliseerde unilaterale lage rugpijn > 6 weken 

Rode vlaggen uitgesloten?

Ja

Pijn bij druk op het facetgewricht
Uitstraling in het been, indien aanwezig, beperkt tot boven de knie
Pijn bij extensie, laterale flexie of rotatie naar de ipsilaterale zijde

Pijn verlicht met flexie

Indicatief voor facetlijdenDiagnostische blokkade geeft > 50% pijnverlichting

Ja

Radiofrequente behandeling van de mediale
tak van de lumbale rami dorsales/facet

Figuur I.10-3 Praktijkalgoritme voor de behandeling van lumbale facetpijn
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Aanbevelingen 

Bij patiënten met chronisch lage rugklachten uitgaande 
van de facetgewrichten kan na een positieve proefblok-
kade een radiofrequente laesie van de mediale tak van 
de rami dorsales van de lumbale segmentale zenuwen 
worden aanbevolen. 
In geval van contra indicaties met RF kan intra-articulai-
re injecties aanbevolen worden. 

Techniek

Procedure radiofrequente laesie van de lumbale 
facetten
In zijn algemeenheid is het tijdens interventies van be-
lang om een continue feed-back te hebben met de pa-
tiënt. Derhalve wordt deze ingreep niet gedaan onder 
sedatie. De patiënt wordt in buikligging gepositioneerd 
op een doorlichtingstafel. Een kussen wordt geplaatst 
onder de buik om de fysiologische lumbale lordose 
te verminderen. Ten eerste worden de anatomische 
structuren geïdentificeerd met een AP doorlichting. 
Dan wordt de C-arm axiaal geroteerd zodat er geen 
dubbelcontouren zijn van de caudale eindplaten van 
L5. Vervolgens wordt de C-arm ongeveer 15° oblique 
geroteerd zodat de hoek tussen de processus articula-

ris superior en de processus transversus gemakkelijker 
toegankelijk wordt. Vervolgens wordt het aanprikpunt 
op de huid gemarkeerd, dit punt is het punt op de ver-
binding tussen de processus articularis superior en 
de processus transversus. Indien u een diagnostische 
blokkade verricht dient de eindpositie van de naald-
punt lager gekozen te worden en te liggen tussen de 
bovenrand van de processus transversus en de proces-
sus accessorius (ongeveer halverwege de processus 
transversus).

Indien u een radiofrequente laesie van de mediale tak 
van de ramus dorsalis maakt dient u eerst contact te 
maken met de processus transversus zo dicht mogelijk 
tegen de processus articularis superior aan. Nadat u 
botcontact gemaakt heeft schuift u de naald iets meer 
craniaal zodat de naald over de processus transversus 
schuift richting foramen. (Figuur I.10-4) Vervolgens 
wordt de C-arm gepositioneerd in een laterale positie 
waarbij de naaldtip nu moet liggen binnen een lijn, ge-
vormd door de zogenaamde facetkolom op het niveau 
van het onderste gedeelte van de foramen interverte-
brale, ongeveer 1 mm dorsaal van de lijn die het achter-
ste aspect van de foramina intervertebralia verbindt. 
(Figuur I.10-5 en Figuur I.10-6) Als deze naaldpositie 
is bereikt wordt de impedantie gecheckt en wordt er 
gestimuleerd met 2 Hz. Deze stimulatie is essentieel 

Figuur I.10-4: Radiofrequente behandeling rami dorsales/
facet L3, L4, L5, oblique opname

Figuur I.10-5: Radiofrequente behandeling rami dorsales/
facet L3, L4, L5, laterale opname 
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Samenvatting

Er is geen gouden standaard om de diagnose lage rugklachten uitgaande van de facetgewrichten te stellen.
Eenzijdig gelokaliseerde rugpijn zonder radiculaire uitstraling en pijn bij bewegingsonderzoek tezamen met • 
drukpijn paravertebraal lijkt voorspellend te zijn voor deze diagnose.
De diagnose dient echter bevestigd te worden door een diagnostische blokkade van de pijnlijk veronderstelde • 
facetgewrichten. Indien deze behandeling tenminste 50% pijnklachtenreductie geeft lijkt het verantwoord over 
te gaan tot een radiofrequente laesiebehandeling. Indien radiofrequente laesiebehandeling gecontraïndiceerd 
is kan een eenmalige intra-articulaire injectie met lokaal anesthetica overwogen worden.

bij deze techniek. De naaldpositie is immers dicht bij 
de oorsprong van de ramus dorsalis en derhalve dicht 
bij de segmentale zenuwen. Stimulatie met 2 Hz dient 
contracties te geven van de mm. multifidi en geen 
contracties in het been. De lokale contracties in de 
rug kunnen gepalpeerd worden door de behandelaar. 
Indien de patiënt contracties in het been voelt dient de 
naald gerepositioneerd te worden. Indien de behande-
laar overtuigd is van de juiste naaldpositie wordt 1 tot 
2 ml lokaal anestheticum geïnjecteerd en wordt ver-
volgens een radiofrequente laesie gemaakt van 22 V of 
67°C gedurende 60 sec. Deze techniek geldt voor de 
niveau’s L1 tot en met L4. Op het niveau L5/S1 verschilt 
de loop van de mediale tak van de ramus dorsalis ten 
opzichte van de andere niveau’s: de mediale tak van 
L5 ligt op de verbinding tussen de processus articula-
ris superior ossis sacri en het bovenste gedeelte van 
het sacrum. Omdat hier geen pediculus is moet de 
C-arm zo gepositioneerd worden dat de verbinding 
tussen boven genoemde structuren gezien wordt als 

een rondvormige overgang. De C-arm wordt wederom 
enigszins oblique geroteerd en de naald wordt in tun-
nel visie geplaatst op de overgang tussen de proces-
sus articularis superior ossis sacri en het bovenste 
gedeelte van het sacrum. Wederom wordt de laterale 
positie gecontroleerd waarbij de naald geprojecteerd 
dient te zijn over het achterste gedeelte van de facet-
kolom en niet in het foramen mag komen. Twee Hz 
stimulatie geeft op dit niveau meestal geen contractie 
van de mm. multidifidi, toch wordt hier met 2 Hz gesti-
muleerd om accidentele plaatsing dicht bij de segmen-
tale zenuw van L5 op te sporen. Verder is de procedure 
zoals hierboven beschreven. Voor de diagnostische 
procedure kan een 10 cm 22G naald gebruikt worden 
en voor de radiofrequente laesie een 22G, 10 cm lange 
naald met een 5 mm actieve tip. De patiënt mag na een 
korte observatieperiode van 30 min direct naar huis. 
Autorijden en het besturen van machinerie wordt ver-
boden voor 12 uur. 
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I.11  
Lumbosacraal
Sacro-iliacale gewrichtspijn

P. Vanelderen, K. Szadek, J. De Witte, J. Van Zundert

Inleiding

Het sacro-iliacaal gewricht (SIG) wordt sedert geruime tijd als een belangrijke bron van lage rugpijn beschouwd. Dit 
berust grotendeels op de empirische bevinding dat behandelingen gericht op het SIG lage rugpijnpatiënten verlichting 
gaven. 
De International Association for the Study of Pain stelde criteria op die toelaten de diagnose SIG-pijn te stellen. De pijn 
is gelokaliseerd in de regio van het SIG, is reproduceerbaar door stress- en provocatietesten van het SIG, en selectieve 
infiltratie van het SIG met een lokaal anestheticum verlicht volledig de specifieke pijn.
Afhankelijk van de gebruikte diagnostische criteria (enkel klinisch onderzoek, positief antwoord op intra-articulaire 
lokale anesthetica en medische beeldvorming) varieert de gerapporteerde prevalentie van sacro-iliacale pijn tussen 
16 en 30%.1-3

Het SIG is een diarthrodiaal synoviaal gewricht. Enkel het anterieure derde van het gewrichtsoppervlak is een waar sy-
noviaal gewricht. Het SIG kan niet afzonderlijk functioneren want alle spieren worden gedeeld met het heupgewricht. 
De ligamenteuze structuren en de spieren die ze ondersteunen, beïnvloeden de stabiliteit van het SIG. Het SIG wordt 
voornamelijk geïnnerveerd door de sacrale rami dorsales.4 
De oorzaken van SIG-pijn kunnen onderverdeeld worden in intra- (infectie, arthritis, maligniteit) en extra-articulair 
(enthesiopathie, fracturen, ligamentair en myofasciaal letsel). Echter, vaak is er geen specifieke oorzaak aantoonbaar.
Unidirectionele pelvische shear stress, repetitieve torsionele krachten en inflammatie kunnen pijn veroorzaken. 
Risicofactoren omvatten: verschil in beenlengte5, abnormaal gangpatroon6, scoliosis7, lumbale fusiechirurgie met fixa-
tie aan het sacrum8, zware fysieke inspanningen9 en zwangerschap10. Bij patiënten die lijden aan persisterende lage 
rugpijn na een technisch geslaagde lumbale arthrodese, werd een prevalentie van respectievelijk 32 en 35% sacro-
iliacale disfunctie aangetoond door middel van diagnostische intra-articulaire blokkades.8
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Anamnese en klachtenpatroon

Pijn van het SIG lokaliseert zich in de bilregio (94%). 
Gerefereerde pijn wordt waargenomen laag lumbaal 
(72%), ter hoogte van de lies (14%), de bovenste lum-
bale regio (6%) en het abdomen (2%). Gerefereerde 
pijn tot in het onderste lidmaat komt voor bij 28% van 
de patiënten waarbij 12% pijn tot in de voet aangeeft.11 
(Figuur I.11-1) 

Lichamelijk onderzoek

Er is weinig bewijs voor de accuraatheid van afzonder-
lijke provocatieve manoeuvres, onder andere omwille 
van de grootte en de immobiliteit van het SIG waar-
door grote krachten nodig zijn om een belasting uit 
te oefenen op het SIG (waardoor vals negatieven ont-
staan). Als de krachten daarenboven op de verkeerde 
plaats uitgeoefend worden, kan de pijn afkomstig zijn 
van naburige structuren (en aanleiding geven tot vals 
positieven). Hoe meer testen positief zijn, hoe groter 
de sensitiviteit en specificiteit van het klinisch onder-
zoek. Het onderzoek toonde aan dat bij 5 uitgevoerde 
provocatietesten de hoogste waarde van specificiteit 
en sensitiviteit bij 3 of meer positieve provocatietesten 
ligt. In een studie was de specificiteit en de sensitiviteit 
79% en 85% respectievelijk, in een andere studie 78% 
en 94% voor 3/6 positieve stresstesten.12,13 Young et 
al.14 vonden een positieve correlatie tussen SIG-pijn en 
verergering van de klachten bij rechtkomen vanuit zit, 
unilaterale pijn en 3 positieve provocatietesten.

De belangrijkste 7 klinische testen, die positief zijn wan-
neer zij de pijn reproduceren, zijn hieronder vermeld.

1. Compressie test: (Approximatie test) patiënt in zijlig-
ging met de aangedane zijde naar boven. Heupen 
in flexie 45° en knieën in flexie 90°. De onderzoeker 
staat achter de patiënt en plaatst beide handen op 
de voorzijde van de crista iliaca en vervolgens oefent 
hij een mediale neerwaartse druk uit.

2. Distractie test: (Gapping test) de onderzoeker 
staat naast de aangedane zijde en plaatst de han-
den op de spina iliaca anterior superior (SIAS) van 
de op de rug liggende patiënt en vervolgens oefent 
hij een dorsaal laterale kracht uit.

3. Patrick sign test: (FABER test) patiënt in ruglig-
ging en de onderzoeker staat naast de aangedane 
zijde. Een been wordt gebogen in de heup en knie, 
de voet wordt onder de knie van het andere been 

geplaatst. Vervolgens wordt druk op de knie van de 
aangedane zijde uitgeoefend.

4. Gaenslen test: (Pelvic torsion test) bij een op de 
rug liggende patiënt met de aangedane zijde op de 
rand van de onderzoeksbank, wordt een been (niet 
aangedane zijde) gebogen in de knie en de heup 
tot de knie tegen het abdomen drukt. Het contra-
laterale been wordt in hyperextensie gebracht en er 
wordt een lichte druk op de knie uitgeoefend.

Figuur I.11-1: Typisch uitstralingspatroon van SIG pijn 

(aangepast naar Van de Wurf, thesis Utrecht, 2004) 
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5. Thigh Thrust test: (POSH Test) de patiënt ligt op 
de rug met het niet-aangedane been in extensie. 
Onderzoeker staat naast de aangedane zijde en 
buigt het been in de heup tot ongeveer 90° en lichte 
adductie, en oefent een lichte druk op de gebogen 
knie uit.  

6. Fortin vinger test: de patiënt kan de pijn consistent 
met 1 vinger aanwijzen inferomediaal van de spina 
iliaca posterior superior (SIPS).

7. Gillet test: de patiënt staat op 1 been en trekt het 
andere been op tot tegen de borst.

Aanvullend onderzoek

Medische beeldvorming wordt in de eerste plaats 
aangeraden om de zogenaamde “rode vlaggen” uit 
te sluiten. Gebruik van radiografie, CT, single photon 
emission computed tomografy (SPECT), botscans en 
andere nucleaire beeldvorming werden in verschillende 
studies als doeltreffend beschreven voor het aantonen 
van specifieke aandoeningen van het SIG. Er konden 
echter geen definitieve correlaties gevonden worden 
tussen de resultaten van de medische beeldvorming en 
het SIG pijnsyndroom.15 MRI van het normale SIG werd 
gecorreleerd met de histologische onderzoeken en een 
follow-up MRI (na 1 jaar) bij patiënten met beginnend 
spondyloarthropathie. MRI liet niet toe de normale 
anatomie te evalueren. Wanneer er echter afwijkingen 
zijn aan de ventrale en dorsale kraakbeenranden van 
het SIG, kan MRI significante inflammatoire en des-
tructieve veranderingen over de periode van 1 jaar de-
tecteren, en dit ondanks minimale veranderingen in de 
klinische parameters.16,17 Hieruit kan besloten worden 
dat MRI een sensitieve methode is die met minimale ri-
sico’s gepaard gaat om vroege spondyloarthropathie te 
diagnostiseren. Medische beeldvorming voor het vast-
stellen van een SIG-disfunctie heeft verder een zeer be-
perkt nut en is in de routine niet aangewezen.  

Diagnostische blokkaden
De IASP neemt als diagnostisch criterium voor SIG-pijn 
aan dat de pijn moet verdwijnen door intra-articulaire 
infiltratie met lokaal anestheticum. Een aantal auteurs 
beschrijven het gebruik van een éénmalige diagnosti-
sche blokkade.2,4,11,18 Anderen gebruiken dubbele diag-
nostische blokkades, eerst met een kortwerkend en 
later met een langwerkend lokaal anestheticum of vice 
versa.3,12,13,19-22 Wanneer een motorische blokkade op-
treedt, wordt de proefblokkade van het SIG als foutief 
beschouwd en moet deze herhaald worden, eventueel 

onder CT-geleide. De diagnostische waarde van SIG-
infiltraties met lokale anesthetica blijft controversieel. 
De innervatie van het SIG is nog steeds onderwerp van 
discussie. Zowel vals positieve als vals negatieve resul-
taten van de SIG infiltratie komen voor. Spreiding van 
lokaal anestheticum naar andere nociceptoren (spieren, 
ligamenten, zenuwwortels) brengt vals positieve resul-
taten teweeg, terwijl de onmogelijkheid om het SIG 
te infiltreren en onvoldoende spreiding van het lokaal 
anestheticum binnen het SIG, vals negatieve resultaten 
veroorzaken. Röntgencontrole van de infiltratie wordt 
sterk aanbevolen: blinde infiltraties van het SIG leiden 
slechts in 22% tot intra-articulaire positionering van de 
naald.23 CT geleide injecties zijn nuttig indien het SIG 
onder röntgencontrole niet kan gepuncteerd worden.24 

Differentiaal diagnose

Ankyloserende spondylitis (M. Bechterew)• 
Lumbale zenuwcompressie • 
Reactieve artritis• 
Psoriatische artritis• 
Artritis geassocieerd met een primaire  • 
(inflammatoire) darmaandoening
Facetpijn• 
Heuppijn• 
Endometriose • 

Behandelmogelijkheden SIG

De behandeling van SIG-pijn dient in het overgrote 
deel van de patiënten multidisciplinair te geschieden 
en wellicht zowel conservatieve (farmacologische be-
handeling, cognitief gedragsmatige therapie, manuele 
geneeskunde, oefentherapie en revalidatiebehande-
ling, en zo nodig, psychiatrische evaluatie) als interven-
tionele pijnbestrijdingstechnieken te omvatten.
De conservatieve behandelingen zijn er voornamelijk 
op gericht om de onderliggende oorzaak te corrigeren. 
Bij SIG-pijn die te wijten is aan houding- en gangstoor-
nissen, kunnen oefentherapie en manipulatie de pijn 
verminderen en de mobiliteit verbeteren. Er zijn ech-
ter geen gecontroleerde studies die het effect van deze 
behandelingen aantonen bij patiënten die enkel SIG-
gerelateerde pijn hebben.25

M. Bechterew is een inflammatoire reumatische 
aandoening die de wervelkolom en het SIG treft. 
Verschillende studies evalueren de efficaciteit van far-
macologische behandelingen van ankyloserende spon-
dilitis en andere spondylarthropathieën. Deze studies 
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laten echter niet toe om conclusies te trekken in ver-
band met de doeltreffendheid voor SIG-pijn aangezien 
dit zelden specifiek bekeken werd.25 Orale medicatie is 
de eerste behandeling.

Interventionele pijnbehandelingen
Patiënten met SIG-pijn, refractair aan de conservatieve 
behandeling, komen in aanmerking voor intra-articulai-
re injecties of radiofrequente behandeling. 

Articulaire injecties
SIG-injecties met lokaal anestheticum en corticoste-
roïden zouden een goede pijnverlichting kunnen geven 
voor periodes tussen 6 maanden en 1 jaar. Er wordt 
aangenomen dat intra-articulaire injecties een beter 
resultaat zouden geven dan peri-articulaire infiltraties 
alhoewel in twee dubbel blinde studies peri-articulaire 
infiltraties ook goede pijnverlichting gaven.26,27 Diverse 
studies ondersteunen het positief effect van de intra-
articulaire injecties.
Luukkainen et al26 behandelde 24 patiënten, 13 kre-
gen een corticosteroïd met lokaal anestheticum en 11 
kregen enkel een lokaal anestheticum peri-articulair 
toegediend. Een maand na de interventie was de VAS-
pijnscore significant meer gedaald in de corticoste-
roïdgroep. 
Maugars et al28 behandelde 13 SI-gewrichten bij 10 pa-
tiënten. In 6 SI-gewrichten werd intra-articulair cortico-
steroïden en in 7 gewrichten werd fysiologisch serum 
geïnfiltreerd. Na 1 maand werd voor 5 van de 6 SIG 
gewrichten met corticosteroïd behandeld een pijnre-
ductie van >70% genoteerd, terwijl in de placebogroep 
geen verandering merkbaar was. Bij alle patiënten uit 
de placebogroep en 2 uit de corticosteroïdgroep die 
onvoldoende resultaat hadden na de eerste injectie of 
bij wie de pijn terug kwam, werd een nieuwe cortico-
steroïdinjectie intra-articulair uitgevoerd. Na 1, 3 en 6 
maanden werd een significante pijnvermindering waar-
genomen bij 86%, 62% en 58% van de patiënten. 

Radiofrequente behandeling van het SIG
De bewijskracht voor de efficiëntie van een radiofre-
quente denervatie van het SIG wordt geleverd door re-
trospectieve29-31 en prospectieve32 studies. De gebruikte 
temperatuur, duur en locaties van de laesies variëren 
tussen de verschillende studies. Gevargez32 voerde 3 
laesies van 90°C uit ter hoogte van de ligamenta sa-
croiliaca dorsalia en 1 laesie ter hoogte van de ramus 
dorsalis L5. Ferrante29 daarentegen verrichtte multipele 
intra-articulaire laesies op 90°C. Cohen30 gebruikte lae-

sies van 80°C ter hoogte van de ramus dorsalis L4-L5 
en rami laterales S1-S3. Yin31 paste dezelfde techniek toe 
doch liet de ramus dorsalis L4 ongemoeid. Burnham 
en Yasui33 tenslotte voerden radiofrequente strip lesi-
ons uit lateraal van de foramina sacralia dorsalia en een 
monopolaire RF laesie ter hoogte van de ramus dor-
salis L5.
Een studie34 rapporteert het gebruik van gepulseerde 
radiofrequente therapie voor de behandeling van SIG-
lijden. De rami mediales van L4,L5 en de rami laterales 
van S1,S2 waren het doelwit van de therapie. 73% van 
de patiënten vertoonden een goed of excellent resul-
taat (respectievelijk > 50% en 80% daling in VAS). Het 
klinisch effect varieerde van 6 tot 32 weken.

Evidentie interventionele 
behandelingen 

Techniek Beoordeling

Therapeutische intra-articulaire 
injecties met corticosteroïden en 
lokaal anestheticum

Radiofrequentiebehandeling  
van de mediale tak van de rami 
dorsales/facet

Gepulseerde radiofrequentie-
behandeling van de mediale tak van 
de rami dorsales/facet

 
 
1 B +

 
2 C +

 
2 C +

Aanbevelingen 
Bij patiënten met chronische aspecifieke lage rugklach-
ten mogelijk uitgaande van het SIG, kan een intra-arti-
culaire injectie met een lokaal anestheticum en cortico-
steroïd aanbevolen worden. 
Indien het effect kortdurend is, kan een radiofrequente 
laesie of gepulseerde radiofrequentie behandeling van 
de rami dorsales van L5 tot en met S3 overwogen wor-
den.



Wervelkolomgerelateerde pijn 

Lumbosacraal - Sacro-iliacale gewrichtspijn

|135

Technieken

Klassieke techniek van de SIG-infiltratie:

De patiënt ligt op de buik.• 
Onder röntgendoorlichting•  in AP-zicht wordt de 
mediale SIG-lijn gevormd door de posterieure ge-
wrichtsspleet. 

Vervolgens wordt de C-boog contralateraal gero-• 
teerd tot de mediale corticale lijn van de posteri-
eure gewrichtsspleet scherp in beeld is. Kantelen 
van de C-boog in de lengterichting van de patiënt 
(cephalo-caudaal) kan helpen om de anterieure en 
posterieure gewrichtsspleet van elkaar te onder-
scheiden.
De insteekplaats ter hoogte van de huid is 1-2 cm • 
craniaal van de onderste rand van het SIG ter hoog-

Praktijkalgoritme

SIG-pijn 

“Rode vlaggen” 
uitgesloten? 

Ja 

Bevestig SIG-pijn met 
diagnostische blokkade 

Positief Negatief 

Verfijn diagnose Overweeg intra- 
articulaire injecties 

Onvoldoende resultaat 

RF-rami dorsales L5-S3 

Figuur I.11-2: Praktijkalgoritme behandeling sacroiliacale gewrichtspijn
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te van de zone van maximale radiolucentie van het 
SIG.
Penetratie van het SIG•  wordt gekenmerkt door ver-
lies van weerstand. De tip van de naald lijkt vaak 
licht gebogen tussen het sacrum en ilium. 
Injectie van contrastvloeistof toont een spreiding • 
volgens de gewrichtslijnen en tevens een vulling 
van het caudale gewrichtskapsel. Gebruik slechts 
0,25 – 0,5 ml contrastvloeistof.
Als deze techniek niet lukt, benader het gewricht • 
dan dieper, vanuit een meer rostrale insteekplaats.

De naaldplaatsing is geïllustreerd in figuren I.11- 3 en 
I.11-4.

Mogelijke complicaties SIG-infiltratie
Tijdelijke parese van de n. ischiadicus.• 
Beschadiging van de n. ischiadicus, lumbale en sa-• 
crale zenuwwortels
Hematoom• 
Infectie• 
Toename van de pijnklachten• 
Bijwerkingen van de corticosteroïden, lokale anes-• 
thetica. 

Techniek radiofrequente behandeling van het SIG
Een RF-denervatie van het SIG wordt onder röntgen-
doorlichting uitgevoerd bij patiënten die een positieve 

diagnostische blokkade hadden. De patiënt wordt licht 
gesedeerd. De C-arm wordt zo geplaatst dat, ofwel een 
licht schuin (L4 ramus dorsalis), AP (L5 ramus dorsalis 
en laterale takken), of cephalo-caudaal (laterale S1-S2 
takken) beeld verkregen wordt. 22G SMK-C10 cannule 
met een 5-mm actieve tip worden ingebracht tot er 
contact gemaakt wordt met het bot ter hoogte van de 
target zenuw. De correcte naaldplaatsing wordt beves-
tigd door elektrostimulatie bij 50 Hz, waarbij represen-
tatieve pijn moet worden gevoeld onder 0,5 V en dit op 
alle niveau’s tussen L4 en S2. Voor interventies op de 
rechter zijde werden optimale stimulatie patronen ge-
vonden tussen “1u en 5u”. Bij interventies aan de linker 
zijde worden optimale stimulatie patronen genoteerd 
tussen “7u en 11u”. Alvorens de laesies uit te voeren 
moeten beenspiercontracties gecontroleerd worden. 
Deze mogen niet optreden bij een motorische stimula-
tie. Nadat de röntgenopname en de stimulatieparame-
ters de correcte plaatsing van de elektrode aangeven 
wordt de RF probe ingebracht en een laesie van 90 sec 
bij 80°C uitgevoerd.30 
Er is eveneens een techniek beschreven waarbij de rami 
dorsales van S1, S2 , S3 worden behandeld met een lae-
sie per niveau die met succes werd toegepast.35

Figuur I.11-3: Intra-articulaire injectie SIG met contrast. Figuur I.11-4: Intra-articulaire injectie SIG met contrast
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Toekomstige ontwikkelingen

Het is niet eenvoudig om de uitgebreide vertakkingen 
van de bezenuwing van het dorsale SIG met “klas-
sieke” RF-methodes te behandelen. Ook is de afstand 
van deze zenuwtakjes ten opzichte van het sacrale 
periosteum variabel. Daarom werden recent voor het 
SIG twee nieuwe technieken ontwikkeld. Een techniek 
waarbij een elektrode gekoeld wordt met een gesloten 
vloeistofcircuit, doet de grootte van de laesie aanzien-
lijk toenemen. Hierdoor volstaat het om volgens een 

welbepaalde methode slechts 8 overlappende laesies 
te maken in het gebied tussen de sacrale foramina en 
het SIG. Een verdere vereenvoudiging vindt men in een 
tweede techniek om met één enkele gekromde tripolai-
re elektrode overlappende laesies te creëren in de zone 
tussen de foramina sacralia en het SIG. Deze beide 
technieken worden nog aangevuld met een klassieke 
RF-laesie van de ramus dorsalis van L5. Momenteel zijn 
er onvoldoende data beschikbaar om deze technieken 
naar waarde te schatten. 
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I.12
Lumbosacraal
Coccygodynie

J. Patijn, M. Janssen

Inleiding

Coccygodynie is een pijnlijke aandoening van het staartbeen (os coccygis) gelokaliseerd net boven de anus waarbij 
zowel een traumatische als een idiopathische vorm onderscheiden kan worden.
Precieze incidentie en prevalentie cijfers over de traumatische en idiopathische vorm zijn niet voorhanden. Wel is 
bekend dat de idiopathische vorm minder dan 1% van alle niet-traumatische aandoeningen van de wervelkolom om-
vat.1 Er bestaat een duidelijke relatie tussen coccygodynie en het vrouwelijke geslacht, waarbij de vrouw/man ratio 5:1 
is.2 Daarnaast bestaat er een relatie tussen gewicht en het ontstaan van coccygodynie, waarbij een body massa index 
(BMI) van > 27,4 bij vrouwen en > 29,4 bij mannen de kans op het ontwikkelen van coccygodynie vergroot.3 
Bij de acute vorm van coccygodynie is in het overgrote deel van de gevallen een trauma (meestal een val in zittende 
houding) de oorzaak van de klachten.3,4 Ook kunnen repetitieve microtraumata door inadequate zithouding of bij 
sporten zoals fietsen en motorsport aanleiding geven tot coccygodynie.5,6 Bij vrouwen kan de partus als trauma voor 
het ontstaan van een coccygodynie worden aangemerkt.7 In 70% van de traumatische gevallen zijn de coccygeale 
gewrichtjes betrokken.4 Op grond van dynamisch radiologisch functieonderzoek (os coccygis belast en onbelast) en 
discografie zouden bij deze traumatische en idiopathische coccygodynie vier verschillende oorzaken en rol kunnen 
spelen: anterieure luxatie, hypermobiliteit, coccygeale spiculae, subluxatie of luxatie.4,7 
MRI-onderzoek toont aan dat de beweeglijkheid gedurende aanspannen van de bekkenbodemspieren en defaecatie 
onafhankelijk is van leeftijd, geslacht en het al dan niet bestaan van coccygodynie. 
Het os coccygis bestaat meestal uit vier benige segmenten die rostraal met het sacrum verbonden zijn doormiddel van 
het sacrococcygeale gewricht. Tussen de eerste twee segmenten kan een rudimentaire discus intervertebralis aanwe-
zig zijn en derhalve een potentiële lokalisatie vormen voor posttraumatische hypermobiliteit.3 De overige segmenten 
zijn synarthroses en hebben geen mobiliteit.8 Vrouwen hebben door een meer posterieur gelegen sacrum en os coc-
cygis9, waarbij het os coccygis op zich langer is in vergelijking met mannen10, een grotere kans om een coccygodynie 
te ontwikkelen. 
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Anamnese en klachtenpatroon

De meeste patiënten met een coccygodynie klagen 
anamnestisch over pijn ter plaatse van staartbeen, 
meestal geprovoceerd door zitten.10 Fietsen is door di-
recte druk van het zadel op het os coccygis veelal on-
mogelijk. 

Lichamelijk onderzoek 

De diagnose wordt meestal gesteld op grond van de 
typische anamnese, waarin de klachten meestal ge-
relateerd zijn aan een doorgemaakt trauma (inclusief 
partus). Bij een BMI van > 27,4 bij vrouwen en > 29,4 
bij mannen kan dit overgewicht door repetitieve micro-
traumata bij zitten de kans op het ontwikkelen van coc-
cygodynie vergroten.3 Naast het standaard lichamelijk 
en neurologisch onderzoek is manueel onderzoek van 
het os coccygis van groot belang.10 Het al of niet aanwe-
zig zijn van een pijnlijke mobilisatie van het os coccygis 
zou kunnen differentiëren tussen een nociceptieve pijn 
van het os coccygis met de ligamentaire en musculaire 
structuren en een gerefereerde pijn door pathologie in 
het kleine bekken.10 Daarnaast zou de Vasalva manoeu-
vre bij coccygodynie op basis van aandoeningen van 
neurale structuren positief en bij primaire betrokken-
heid van het os coccygis negatief zijn.10

Differentiaal diagnose

Bij de differentiaal diagnoses van coccygodynie kan 
men drie groepen diagnoses onderscheiden: een noci-
ceptieve (van het os coccygis), neuropathische en vis-
cerale diagnose.
Bij de nociceptieve differentiaal diagnose moet men 
denken aan het levator ani syndroom11, waarbij de mo-
bilisatie van het os coccygis niet pijnlijk is zoals bij een 
traumatische etiologie. Daarnaast moet differentiaal 
diagnostisch gedacht worden aan een osteomyelitis, 
artritis en intra-ossale lipoma, intra-ossale chondroma 
en avasculaire botnecrosis.12

Bij een neuropathische differentiaal diagnose moet 
men primair denken aan een lumbale discus hernia.9 
Hierbij hebben de klachten meestal geen relatie met 
provocatie door zitten en manipulatie van het os coccy-
gis. Andere diagnoses die een oorzaak kunnen zijn voor 
een gerefereerde neuropathische pijn in het gebied van 
het os coccygis zijn neurale tumoren in dit gebied zo-
als schwannoma, neurinoma, arachnoidale cysten van 
de cauda equina, sacrococcygeale meningeale cysten, 

chordoom en zeer zeldzaam een glomus tumor bij het 
caudale einde van het os coccygis.9

Coccygodynie kan tevens het gevolg zijn van gerefe-
reerde pijn vanuit viscerale structuren zoals aandoe-
ningen van het rectum, het colon sigmoïdeum en het 
urogenitaal systeem. Hierbij kunnen zowel infecties als 
primaire tumoren en metastasen het klinisch beeld van 
een coccygodynie geven.10

Aanvullend onderzoek 

Laterale opnames van het os coccygis zijn het eerste 
geïndiceerd. Tevens kan men dynamische radiologische 
opnames bij deze patiënten laten verrichten. Hierbij 
wordt de hoek volgens de methode van Maigne3,4,7 ge-
meten in staande en zittende (voor het os coccygis be-
lastende) positie. Een coccygeale mobiliteit tussen 20 
en 250 wordt als normaal beschouwd. 
De plaats van de discografie is onduidelijk. Van alle 
diagnostiek zijn geen specificiteits- en sensitiviteitson-
derzoeken gepubliceerd.
Gezien de relatie met overgewicht is het bepalen van de 
BMI zinvol, waarbij een body massa BMI van > 27,4 bij 
vrouwen en > 29,4 bij mannen de kans op het ontwik-
kelen van coccygodynie vergroot.3 
Zoals bij alle chronische pijnklachten (> 3 maanden) 
is oriënterend psychocognitief onderzoek geïndiceerd 
waarbij met name naar bewegingsangst, catastroferen 
en depressie gekeken moet worden. 
Zeker bij verdenking van andere oorzaken en met name 
bij de idiopathische coccygodynie, moet nadere diag-
nostiek en/of doorverwijzing plaatsvinden om infecties 
en maligniteiten uit te kunnen sluiten.

Behandelmogelijkheden 
coccygodynie

Conservatieve behandeling
In zijn algemeenheid zijn er geen gecontroleerde stu-
dies die het effect van welke behandeling van coccygo-
dynie dan ook aantonen. De meeste behandelingen zijn 
geëvalueerd in retrospectieve studies. 
In de acute fase van een posttraumatische coccygody-
nie wordt een conservatief beleid met NSAID en een 
aangepaste zitting gepropageerd.10 Conservatieve be-
handeling in de zin van mobilisatie van het os coccygis 
zou in een gecontroleerde pilotstudie in een kwart van 
de patiënten een langdurig effect hebben.12
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Interventionele pijnbehandelingen
De combinatie van lokale injecties van corticoste-
roïden/lokaal anesthetica met mobilisatie zou in een 
prospectieve studie in 85% van de gevallen een positief 
effect hebben in vergelijking met 60% succes met al-
leen lokale injecties van corticosteroïden/ lokaal anes-
thetica.1 In deze studie wordt aangegeven dat naast 
het os coccygis en ter hoogte van het caudale uiteinde 
geinfiltreerd werd maar dat er niet geprobeerd werd om 
in het sacrococcygeale gewricht te injecteren. 
Het effect van intradiscale corticosteroïdeninjecties 
van het os coccygis moet nog worden aangetoond.4 
Interventionele pijnbestrijding bestaat naast lokale in-
jecties van corticosteroïden/lokaal anesthetica uit RF-
laesies van de sacrale wortels. Echter zijn geen studies 
voorhanden die het nut hiervan bewijzen. Hetzelfde 
geldt voor het caudale block.
Slechts een enkele en zeer matige studie beschrijft de 
lange termijn effecten van rhizotomie van S5 en S6 wor-
tels, waarbij op grond van de resultaten en complica-
ties de behandeling wordt afgeraden.13 

Blokkaden van het ganglion Impar met lokaal anesthe-
tica werd in een case report en een case serie beschre-
ven. De serie bestond uit 6 patiënten die 20 blokkaden 
met 0,5% bupivacaïne ondergingen. Elke injectie gaf 
een pijnverlichting die door de meerderheid van de pa-
tiënten als meer dan 75% gescoord werd. Het gunstig 
effect bleef behouden bij herhaling van de injecties.14

Het case report meldt bij een patiënte 100% pijnver-
lichting die meer dan een jaar aanhoudt.15 
Reig16 heeft een prospective studie met 13 patiënten ge-
daan, waarvan 4 patiënten met de diagnose coccygody-
nie, waarbij met twee naalden een radiofrequente ther-
mische laesie van het ganglion Impar toegepast wordt. 
De thermische laesie wordt alleen toegepast als van 
tevoren een positief resultaat (pijnreductie > 50% met 
een proefblokkade met lokaal anesthetica met cortico-
steroïden) bereikt werd. Reig beschrijft een significante 
pijnvermindering van meer dan 50% over de hele groep 
(alle vormen van niet-oncologische pijn in het bekken) 
met een werkingsduur van gemiddeld 2,2 maanden. 
Gezien de kleine groep patiënten met coccygodynie 
die onderzocht werd en de relatief korte werkingsduur, 

kan mede door het aan de methode inherente risico 
van een punctie van het rectum deze techniek alleen 
in studieverband aanbevolen worden (Niveau 0). De 
auteurs bevelen de techniek met 2 naalden aan omdat 
de ligging van het ganglion Impar erg variabel is. Dit 
komt overeen met de resultaten uit anatomische studie 
van Oh.17

Operatieve behandeling
In de subacute en chronische fase worden er vele vor-
men van behandeling voor coccygodynie tot operatieve 
verwijdering van het os coccygis toe geadviseerd.
Hoewel nog steeds retrospectieve studies worden 
gepubliceerd over coccygectomie wordt deze chirur-
gische interventie sterk afgeraden gezien de op lange 
termijn matige resultaten en de kans op majeure com-
plicaties.10,18

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Lokale injecties corticosteroïden/ 
lokaal anestheticum

Intradiscale 
corticosteroïdeninjecties, ganglion 
Impar block, RF ganglion Impar, 
caudaal block
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Aanbevelingen

In het chronische stadium van coccygodynie is een 
combinatie van manuele mobilisatie van het sacrococ-
cygeale kapsel of het eerste intercoccygeale gewricht en 
een lokale corticosteroïden met anestheticum injectie 
de eerste keuze. De andere interventionele pijnbehan-
delingen kunnen enkel  in studieverband overwogen 
worden.



J. Patijn, M. Janssen

142| Figuur I.12-2: RF ganglion Impar: AP opname  

Praktijkalgoritme

Coccygodynie 

Conservatieve behandeling onvoldoende 
resultaat 

Lokale injectie corticosteroïden/lokaal 
anestheticum 

Onvoldoende resultaat 

Overweeg RF behandeling ganglion 
Impar 

Figuur I.12-1: Algoritme voor de behandeling van coccygodynie

Figuur I.12-3: RF ganglion Impar: AP opname met con-
trastvloeistof in plaats. 
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Techniek

Radiofrequente behandeling van het ganglion 
Impar
Bij deze techniek ligt de patiënt op de buik. Onder rönt-
gendoorlichting wordt één naald  transsacrococcygeaal 

(dus door het sacrococcygeale ligament) ingebracht, 
de tweede naald wordt door een coccygeale discus in-
gebracht. Met zijwaartse doorlichting wordt de positie 
van de naalden gecontroleerd onder toediening van 
contrastmiddel, na stimulatie met 50 Hz (tot 1 V) en 
2 Hz (geen motorische reactie tot 3 V), wordt elke naald 
80 seconden met RF op 8 °C verwarmd.

Samenvatting

Coccygodynie is een ernstige invaliderende aandoening met weinig bewezen therapeutische ingangen. Conservatieve 
behandeling (NSAID’s) is – zeker in het acute posttraumatische stadium – altijd geïndiceerd. Zeker bij verdenking 
op andere oorzaken en met name bij de idiopathische coccygodynie moet nadere diagnostiek en/of doorverwijzing 
plaatsvinden om infecties en maligniteiten uit te kunnen sluiten.
In het chronische stadium is een combinatie van manuele mobilisatie van het kapsel van het sacrococcygeale ge-
wricht of het eerste intercoccygeale gewricht en een lokale corticosteroïden/anestheticum injectie de eerste keuze. 
Intradiscale corticosteroïdeninjecties, ganglion Impar block, RF ganglion Impar, caudaal block kunnen enkel in 
studieverband overwogen worden
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I.13  
Lumbosacraal
Discogene lage rugpijn 

J.W. Kallewaard, M. Terheggen, G.J. Groen, M. Sluijter, M. van Kleef

Inleiding

Jaarlijks raken vele mensen arbeidsongeschikt in verband met rugklachten. Rugpijn is multifactorieel bepaald. In on-
geveer 45% van de gevallen zou lage rugpijn van discogene oorsprong zijn.1,2 Het sacro-iliacale gewricht of de facetge-
wrichten worden in respectievelijk 13% en 15-40% als oorzaak aangeduid.2 Bovendien ziet men in praktijk dat er vaak 
meerdere oorzaken tegelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor de pijnklachten van de patiënt. Discogene pijn deelt 
de klinische tekenen met lumbosacraal radiculair lijden, gekenmerkt door uitstralende pijn in een of meer lumbale 
of sacrale dermatomen, al dan niet met andere radiculaire prikkelingsverschijnselen en/of uitvalsverschijnselen. Als 
mogelijke oorzaken worden  discus hernia en degeneratieve spinale veranderingen aangegeven. Discus hernia komt 
voornamelijk bij patiënten onder de 50 jaar voor, terwijl na deze leeftijd degeneratieve spinale veranderingen de voor-
naamste oorzaak zijn. Ontwikkeling van interventionele behandelingstechnieken die specifiek op discogeen lijden 
gericht zijn, heeft de verfijning van de diagnostische procedures gestimuleerd. Het is dus zaak om door middel van 
diagnostische testen, met een hoge specificiteit en sensitiviteit de oorzaak van de lage rugklachten te achterhalen om 
vervolgens een behandelplan op te kunnen stellen met een grote kans van slagen.
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Anatomie van de discus intervertebralis
De discus intervertebralis is opgebouwd uit 3 compo-
nenten: de nucleus pulposus (NP), de annulus fibrosus 
(AF), en de vertebrale eindplaten (VE). Boven en onder 
de discus liggen de wervellichamen. Aan de achterzijde 
wordt de discus ondersteund door 2 facetgewrichten. 
Samen zorgen de steungewrichten voor ondersteu-
ning en stabiliteit van de wervelkolom door met name 
bewegingen van de wervelkolom in alle richtingen te 
limiteren.3

De gezonde discus is avasculair en voor zijn voeding 
afhankelijk van diffusie via de AF en VE. De nucleus zelf 
heeft geen bloedvoorziening. 
De zenuwvoorziening van de discus intervertebralis is 
complex. De belangrijkste innervatiebron komt van het 
ganglion spinale (DRG) van L2.   
De sensibele zenuwvoorziening van de discus inter-
vertebralis geschiedt via takjes van de sympathische 
grensstreng.4 De dorsale zijde van de discus wordt 

voorzien via takjes van de zogenaamde n. sinuverte-
bralis (Figuur I.13-1). Deze takken af van rami commu-
nicantes en lopen, ventraal van de zenuwwortel, terug 
naar het spinale kanaal, alwaar ze zich opsplitsen in fij-
nere vertakkingen die met elkaar zenuwnetwerken vor-
men.4 Eén in het ligamentum longitudinale posterius 
(LLP), en vanuit deze een netwerk in de ventrale dura. 
De zenuwplexus wordt gekenmerkt door veel links-
rechts verbindingen en veel cranio-caudale verbindin-
gen. Uiteindelijk worden discus (en corpus) vanuit de 
plexus longitudinalis posterius (PLP) voorzien.
Ook in het ligamentum longitudinale anterius (LLA) 
vormt zich een zenuwnetwerk door de vele links-rechts 
en hoog-laag verbindingen van de zich vertakkende ze-
nuwen. De ventrale en laterale zijden van de discus in-
tervertebralis worden voorzien door takjes van de rami 
communicantes, rechtstreekse takjes van de grens-
streng en vanuit de LLA zenuwplexus.4 

Sympathisch ganglion 

Nucleus pulposus 

Annulus fibrosus 

Ramus ventralis

N. sinuvertebralis

Ramus medialis

Ramus lateralis

Ramus dorsalis

Rami communicantes

Ligamentum longitudinale anterius

Ligamentum longitudinale posterius

Discus intervertebralis 

* *

Figuur I.13-1 : Schematische tekening van de lumbosacrale innervatie (naar: Groen et al, 1990).  
* verbindingen naar de durale zenuwplexus
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Gezien de nauwe relatie met de sympathische grens-
streng heeft men altijd gedacht dat deze zenuwvoor-
ziening deels sympathisch zou moeten zijn. Recent is 
dat ook aangetoond. Tevens wordt deze sympathische 
route van sensibele vezels als therapeutisch aangrij-
pingspunt gezien, gezien een recente RCT naar de ef-
fecten van een ramus communicans blokkade.5

Betekenis van dit innervatiepatroon
De links-rechts en hoog-laag verbindingen hebben als 
consequentie dat gelateraliseerde aandoeningen, wan-
neer de zenuwen via de andere n. sinuvertebralis het 
ruggenmerg bereiken, wel eens pijn kunnen veroor-
zaken die aan de contralaterale zijde wordt waargeno-
men. Dit zou kunnen verklaren dat patiënten het ene 
moment over pijn links klagen en de andere keer over 
pijn rechts. Een andere consequentie is dat structuren, 
inclusief de disci, multisegmentaal geïnnerveerd wor-
den. Via het mechanisme van gerefereerde pijn leidt dit 
tot overlap van gerefereerde pijnarealen van naburige 
structuren. Dit betekent dat de pijnprojecties volgens 
dit mechanisme niet altijd betrouwbaar zijn om de bron 
van de pijn vast te stellen. 
Tenslotte wordt vanwege de nauwe samenhang met 
het sympathische zenuwstelsel ook wel gedacht dat 
alle sensibele input via de zenuwen C8-L2 binnenkomt. 
Dat is tot op heden nog onduidelijk, hoewel sommi-
gen6 dit aangrijpen voor een specifieke blokkade van de  
n. spinalis L2. 

Functioneel stamt de innervatie van de discus inter-
vertebralis af van 2 uitgebreide zenuwplexussen die de 
ligamenta longitudinalia anterius en posterius begelei-
den. Deze zijn bekend als de anterieure en posterieure 
plexus. De nn. sinuvertebrales vormen de grootste tak 
van de posterieure plexus. Deze plexus is een diffuus 
netwerk van verbonden zenuwen waarbij somatisch en 
autonome takken afkomen van diverse lumbale spinale 
zenuwen. Naast de discus innerveert de posterieure 
plexus het ventrale aspect van de dura mater, het liga-
mentum longitudinale posterius en het achterste deel 
van de wervellichamen. De anterieure plexus krijgt tak-
ken van de rami communicantes.

Anamnese en klachtenpatroon

Er zijn geen specifieke kenmerken in de anamnese die de 
diagnose discogene lage rugpijn bevestigen of weerleg-
gen. Soms heeft de patiënt in de anamnese een periode 
van acute lage rugpijn gekend. Deze periode van acute 

heftige pijn kan samenhangen met een acute scheur in 
het binnenste deel van de annulus fibrosus (alhoewel 
hiervoor geen wetenschappelijk bewijs bestaat). 
Discogene lage rugpijn is vaak mediaal gelokaliseerd. 
Ohnmeiss7,8 bestudeerde het uitstralingspatroon tij-
dens discografie van de verschillende discus niveaus. 
Discogene pijn uitgaande van het niveau L3/L4 straalt 
meestal naar de voorzijde van het bovenbeen uit. L4/L5 
straalt uit naar de buitenzijde van bovenbeen en soms 
naar de achterzijde van het bovenbeen. L5/S1 geeft 
meestal naast mediaan gelokaliseerde pijn in de rug, 
pijn aan de achterzijde van het bovenbeen.

Lichamelijk onderzoek

Er zijn geen typische kenmerken van discogene pijn 
bij lichamelijk onderzoek. Bifasisch opkomen vanuit 
flexie wordt door sommigen gezien als een indicatie 
voor disuslijden. Pijn bij druk op de processus spi-
nosus wordt gezien als kenmerk voor discogene lage 
rugpijn. (“Federung”). Vanharante9 beschreef in 1994 
pijn uitgaande van de discus door provocatie met een 
stemvork gedrukt op de processus spinosus van het 
aangedane segment. Al deze onderzoeken kunnen een 
indicatie geven, maar zijn niet pathognomonisch om 
de diagnose te stellen. Op dit moment wordt ervan 
uitgegaan dat de diagnose discogene pijn ten gevolge 
van een interne ruptuur van de discus intervertebralis 
gesteld wordt door CT discogram geprovoceerd door 
injectie van contrast. Belangrijk is dat de pijn niet ge-
provoceerd mag worden door injectie van de aangren-
zende andere disci.10,11

Aanvullend onderzoek

Beeldvormingstechnieken zoals CT en MRI zijn zeer 
wel in staat anatomische afwijkingen in de wervelko-
lom tot op detail aan te tonen.12,13 Beperking van deze 
beeldvormende technieken is dat er enkel een aanwij-
zing kan worden gegeven voor de oorzaak van de pijn. 
De laatste tijd wordt de aanwezigheid van een High 
Intensity Zone (HIZ) gecorreleerd met de aanwezig-
heid van discogene pijn op dat niveau. De HIZ zou een 
uiting zijn van een annulusscheur tot in het buitenste 
een derde deel van de annulus. De High Intensity zou 
worden veroorzaakt door de aanwezigheid van inflam-
matoire cytokines. Ook over dit onderwerp zijn conflic-
terende studies in de literatuur te vinden waarbij Wolfer 
en Derby14 aan de ene kant een correlatie tussen de HIZ 
en discogene pijn vinden van 80%. Carragee11 aan de 
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andere kant claimt dat deze HIZ ook regelmatig voor-
komt bij asymptomatische controlepatiënten. Ondanks 
regelmatig conflicterende literatuur met name tussen 
de groepen van Carragee en Derby blijft de provoca-
tieve discografie voor de diagnose discogene pijn de 
gouden standaard.

Pathofysiologie van discogene pijn en discografie 
In de normale tussenwervelschijf , bevinden zich sen-
soriële zenuwen tot in het buitenste 1/3 deel van de an-
nulus. In de gedegenereerde discus is deze innervatie 
dieper en meer uitgebreid, waarbij sommige vezels 
zelfs penetreren tot in de NP. Het is inmiddels ook vol-
ledig geaccepteerd dat de discus een frequente en sig-
nificante bron van lage rugklachten kan zijn.
Iedere tussenwervelschijf heeft een nucleus die wordt 
omgeven door een fibreuze structuur, de annulus fibro-
sus. Door veroudering, een afwijkende houding van de 
rug of een blessure, kan de tussenwervelschijf zwakker 
worden en kunnen in de annulus barstjes en scheurtjes 
ontstaan (Figuur I.13-2). Deze scheurtjes kunnen chro-
nische pijn veroorzaken indien de scheur in de annulus 
doorloopt tot in het buitenste een derde deel ervan.

Nucleus pulposus 

Annulus fibrosus 

Figuur I.13-2: Tussenwervelschijf waar in de annulus 
scheurtjes en barstjes zijn ontstaan

Op basis van CT-discografie onderzoek is de “annular 
tear”, de annulusscheur, veel meer de basis geworden 
voor discogene pijn. De nadruk ligt meer op de mate 

en grootte van de scheur van de annulus dan op de dis-
cusdegeneratie. Sachs et al15 ontwikkelden de “Dallas 
discogram scale”, een vierpuntsschaal die de mate van 
discusdegeneratie aangeeft. Graad 0 is voor de discus 
waar het contrast in zijn geheel in de nucleus pulposus 
blijft. Graad 1 tot 3 zijn voor de scheuren waarbij het 
contrast gaat naar het binnenste, middelste en buiten-
ste deel van de annulus fibrosus. Later is Graad 4 er 
ook bijgekomen waarbij de Graad 4 fissuur zich verder 
uitbreidt boogvormig buiten of in de buitenste ring van 
de annulus. (Figuur I.13-3)

Graad I Graad II 

Graad III Graad IV 

Figuur I.13-3: Gradatie van de radiale fissuren zichtbaar 
op CT-discografie

Vervolgens toonde Vanharanta16 de relatie aan tussen 
de uitbreiding van de scheur in de annulus en pijnre-
productie bij discografie.
Graad 0 en 1 zijn vrijwel nooit pijnlijk. Meer dan 75% 
van de discografieën bij een graad 3 annulusruptuur 
gingen gepaard met exacte pijnreproductie. Andersom 
blijkt dat bij pijnreproductie bij discografie 77% van de 
tussenwervelschijven een interne morfologie heeft met 
een graad 3 ruptuur.
Heel af en toe is er ook deze pijnreproductie bij een 
graad 2 ruptuur.

Chemische veranderingen
Chemische veranderingen die optreden in de degene-
ratieve discus zijn tweeledig. Eerst kan een fractuur 
van de vertebrale eindplaat leiden tot de introductie 
van inflammatoire cytokines in de NP. Dit verandert de 
delicate voedingsbalans in de nucleus, resulterend in 
verminderde zuurstofdiffusie, een verhoging van het 
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lactaatgehalte ter plekke en een verlaging van de pH in 
de discus.
In sommige omstandigheden kunnen deze cytokines 
zelf een bron van de pijn zijn. Als de annulus intact is 
zou de patiënt geen pijn mogen voelen, aangezien deze 
inflammatoire mediatoren niet de sensoriële zenuwuit-
einden in het buitenste deel van de annulus kunnen be-
reiken. Is er echter een scheur in de annulus aanwezig 
dan kunnen deze mediatoren nociceptoren prikkelen 
die kunnen leiden tot lage rugklachten. Deze situatie 
kan worden verergerd indien deze nociceptoren dieper 
zijn ingegroeid in de annulus, soms tot in de NP.
Daarnaast kan irritatie van zenuwuiteinden in de verte-
brale eindplaat pijn produceren.
Deze factoren samen genomen kunnen we dus spre-
ken over een chemisch gesensitiseerde discus en een 
mechanische discus.16 

Lumbale discografie

Definities
Stimulatie van een tussenwervelschijf is een procedure 
die ontwikkeld is met als doel een pijnlijke discus inter-
vertebralis te definiëren. Het betreft het inbrengen van 
een naald in de nucleus pulposus van de target discus 
waardoor contrastvloeistof (of een ander geschikt me-
dium) wordt geïnjecteerd met als doel de discus van 
binnenuit te distenderen en mogelijk de bekende pijn-
klachten van de patiënt te provoceren.
Discusstimulatie is een meer accurate naam voor een 
procedure die tot op heden nog veel wordt omschreven 
als (provocatieve) discografie.
Discografie is een procedure waarbij contrastvloeistof 
in de nucleus van een discus wordt ingebracht met als 
doel de morfologie van deze discus te beschrijven.
Hierin verschilt discografie dus van discusstimulatie 
waar de aandacht met name gericht is op de reactie 
van de patiënt. 
Discusstimulatie wordt normaliter wel gevolgd door 
een discografie teneinde de juiste naaldpositie te veri-
fiëren of de interne morfologie van de discus te tonen
Een combinatie van deze definities zou provocatieve 
discografie kunnen zijn.

Patiëntenselectie
Patiënten met chronische lage rugklachten met of 
zonder pseudo-radiculaire uitstraling die langer dan 3 
maanden bestaan niet reagerend op medicatie, TENS 
en andere conservatieve maatregelen en waarbij mini-
maal invasieve behandelingen voor de facetgewrichten 

en het SI-gewricht, niet of onvoldoende effectief zijn 
gebleken. Het uitvoeren van een discografie is alleen 
zinvol als voorbereiding op een eventuele interventio-
nele ingreep ter reductie van discogene pijn.
Maximaal 6 maanden voorafgaand aan de procedure 
dient er een röntgenfoto en een MRI te zijn gemaakt 
van de lumbale wervelkolom.

Exclusie criteria
Absoluut

Afwezigheid van informed consent•  voor discografie 
(of andere interventionele ingreep)
Lokale infectie• 
Zwangerschap• 

Relatief
Allergie voor contrast, lokaal anestheticum of anti-• 
biotica
Bekende verhoogde bloedingsneiging• 
Gebruik anticoagulantia• 
Anatomische afwijking• 
Bekende systemische infectie• 

De procedure
De provocatieve discografie vindt plaats in de opera-
tiekamer onder steriele omstandigheden. De patiënt 
krijgt 30 minuten voor de ingreep intraveneus antibio-
tica (2 gr Kefzol i.v.) toegediend. Een andere mogelijk-
heid is dat aan het einde van de procedure intradiscaal 
antibiotica (1 mg/ml Kefzol) wordt toegediend.
Er is veel discussie in de literatuur over het geven van 
antibiotica ter voorkoming van een discitis. Willems 
et al17 geven in hun overzicht aan dat de bijwerkingen 
van antibiotica (allergische reactie) zelf groter zijn dan 
de potentiële voordelen en adviseren geen antibiotica 
te geven. Toch is de internationale consensus tot op 
heden dat bij een discografie periprocedure antibiotica 
worden gegeven. Duidelijk moge zijn dat de belangrijk-
ste voorwaarde ter voorkoming van een discitis het vol-
strekt steriel uitvoeren van deze procedure is. 

Positie
In de operatiekamer ligt de patiënt op de buik op een 
röntgendoorlaatbare tafel. 

Steriliteit 
De huid van de onderrug en de regio glutealis wordt 
uitgebreid gedesinfecteerd. Aangezien het een strikt 
steriele procedure is, dienen de operateur en assistent 
hun handen te wassen volgens lokaal ziekenhuisproto-
col en beschermende kleding te dragen (ok-muts; ge-
zichtsmasker, ok-jas en steriele handschoenen). Nadat 
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het aanprikpunt is gemarkeerd wordt de patiënt steriel 
afgedekt. Hetzelfde dient te gebeuren met de C-boog. 
De C-boog moet aan de kant staan waar de naald wordt 
ingebracht vanwege de beperkte rotatie van de boog. 

Plaatsbepaling
De te onderzoeken niveaus zijn een combinatie van 
anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende on-
derzoeken. Het symptomatische niveau en de twee 
aangrenzende niveaus worden onderzocht. De twee 
aangrenzende tussenwervelschijven functioneren als 
controle niveaus. Allereerst wordt het niveau aange-
prikt waarvan de verwachting is dat dit niet pijnlijk is. 
Vervolgens de andere niveaus. De patiënt dient ten al-
len tijde tijdens de procedure geblindeerd te zijn voor 
het behandelde niveau en mag niet op de hoogte zijn 
wanneer de discusstimulatie begint.
De patiënt kan gesedeerd worden tijdens de procedure. 
Het is van het grootste belang dat de patiënt wel goed 
aanspreekbaar blijft tijdens de discusstimulatie.
De C-boog wordt zo gepositioneerd dat de aan te prik-
ken discus goed te zien is. Hiertoe wordt de C-boog zo 
geplaatst dat de stralenrichting parallel komt aan de 
subchondrale plaat van de onderste vertebrale plaat 
van de discus. De C-boog wordt gedraaid tot het la-

terale aspect van de processus articularis tegenover 
het axiale midden ligt van de aan te prikken discus 
(Figuur I.13-4) en de discushoogte maximaal is. Bij 
deze projectie kan de naald parallel aan de stralenrich-
ting worden ingebracht en opgevoerd (tunnel vision). 
Het richtpunt voor het aanprikken van de annulus fi-
brosus is de zij-middenkant van de discus, juist late-
raal van de laterale grens van de processus articularis 
superior (Figuur I.13-5). 
Bij de discus van L5-S1 kan de crista iliaca bij de schuine 
doorlichting over het target punt liggen. Gezorgd moet 
worden dat het target punt goed tussen crista iliaca en 
de processus articularis superior van S1 komt te liggen.

Naaldpositionering
Voor elke te onderzoeken discus wordt een nieuwe 
naald gebruikt. Allereerst worden de huid en het onder-
liggende weefsel verdoofd. Om de discus te benaderen 
kan een een- of twee-naald techniek worden gebruikt. 
Bij een twee-naald techniek wordt een 22G naald door 
de huid ingebracht tot aan de annulus fibrosus. Door 
deze naald wordt een 25G holle naald opgevoerd door 
de annulus fibrosus heen tot in het midden van de nu-
cleus. De tweenaald techniek zou de kans op discitis 
nog verder verkleinen. (C-disk naald 23G/20G )

Figuur I.13-4: Uitgangspositie voor de naald is, uitgaande 
van een maximale discushoogte, dat de C-boog is uitge-
draaid zodat de facetkolom tussen 1/3 en 1/2 van het wer-
vellichaam staat. Aanprikpunt is dan direct lateraal van 
de processus articularis superior

Figuur I.13-5: Naaldpositie voor een ideaal discogram op 
niveaus L3-L4, L4-L5 en L5-S1
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De naald wordt voorzichtig opgevoerd naar de eindpo-
sitie van de naaldpunt. Voorbij de processus articularis 
superior komt de naald voorbij het foramen interver-
tebrale in de nabijheid van de ramus ventralis van de 
zenuw. Bij paresthesieën moet de naald worden gere-
positioneerd. Bij de annulus wordt een forse weerstand 
waargenomen. De naald wordt hier doorheen geduwd 
naar het centrum van de discus. De voortgang van de 
naald wordt in diverse projecties gevolgd, eerst in AP, 
daarna in laterale projectie. (Figuur I.13-6). Idealiter be-
vindt de naald zich na plaatsing zowel in AP als in latera-
le projectie in het midden van de nucleus van de discus.

Discusstimulatie
Na verificatie van de juiste naaldpositie wordt de stilet 
uit de naald verwijderd en de naald aangesloten op een 
systeem waarmee contrast kan worden toegediend en 
dat de intradiscale drukken kan meten (manometrie).
De infusiesnelheid van het contrast mag niet hoger 
zijn dan 0,08 ml/sec.18,19 Deze snelheid reflecteert een 
statische flow die overeenkomt met de distentiedruk 
in de tussenwervelschijf. Indien een hogere flow wordt 
gebruikt kunnen door ontstane piekdrukken vals-posi- 
tieve discografieën ontstaan. Bij deze piekdrukken 
wordt vaak pijn geprovoceerd vanaf aanliggende discus, 

door vertebrale eindplaat compressie en distentie van 
de facetgewrichten.
Het is van belang dat de te verwachten pijnlijkste dis-
cus als laatste wordt gestimuleerd; de patiënt dient 
hiervoor geblindeerd te zijn. Indien de pijnlijke discus 
als eerste wordt gestimuleerd kan het zijn dat de echo 
van deze pijn zo lang duurt dat een adequate stimula-
tie op andere niveaus niet meer mogelijk is.
Indien aan deze voorwaarden is voldaan kan met de 
stimulatie worden gestart.
Tijdens de vloeistofinjectie dient te worden gelet op 
de openingsdruk (OP), de druk waarbij voor het eerst 
contrast zichtbaar is in de discus; de provocatiedruk, 
de druk boven openingsdruk waarbij pijnklachten ont-
staan; de piekdruk dan wel einddruk aan het eind van 
de procedure.
De procedure per niveau wordt gestaakt indien:

pijn wordt opgewekt• 
contrast uit de discus de epidurale ruimte in lekt• 
het geïnfundeerde volume het maximum van 3 ml • 
bereikt
hoge weerstand tegen inspuiten ontstaat (met • 
piekdrukken boven 50Psi)

Beoordelingscriteria
De richtlijnen van zowel de IASP als de ISIS stellen dat 
bij het verrichten van een provocatieve discografie er 
altijd twee controle niveaus (behalve indien de target 
discus L5-S1 is) worden gedaan. Een discus is pas pro-
vocatief indien op het target niveau de bekende pijn-
klachten kunnen worden geprovoceerd en de controle 
niveaus negatief zijn.
Manometrie: Het is bekend dat als bij provoceren van 
een discus de druk maar hoog genoeg wordt gemaakt 
de procedure vanzelf pijnlijk wordt. Meestal is er dan 
sprake van het feit dat nociceptoren uit omliggende 
structuren zoals de vertebrale eindplaten, de ligamenta 
longitudinalia en de facetgewrichten worden geprik-
keld.
De diagnose discogene pijn kan dan ook enkel worden 
gesteld indien er sprake is van reproductie van de be-
kende pijn bij een druk die geen pijn produceert in een 
normale discus of in een asymptomatische patiënt.
O’Neill beschreef in 200419 de volgende subgroepen: 
Disci met een pijndrempel bij 0Psi; deze disci worden 
omschreven als de chemisch gevoelige discus. Disci 
met een pijndrempel van 1Psi of hoger zijn drukgevoe-
lig. Tevens wordt aangetoond dat indien de pijndrem-
pel ontstaan bij 50Psi of hoger boven openingsdruk de 
kans op een vals positieve discografie 100% is, en dat 

Figuur I.13-6: AP-positie van de naalden bij discografie 
waarbij de naalden midden in de nucleus pulposus zijn 
geplaatst.
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indien deze pijndrempel ontstaat tussen 25 en 50Psi 
boven openingsdruk er nog altijd een kans is van 50% 
dat deze discus vals positief is. Deze kans op een vals 
positieve discus zakt naar 14% bij een pijngevoelige 
discus bij 15Psi boven openingsdruk. De echte druk-
gevoelige discus heeft waarschijnlijk een pijndrempel 
bij 1-9Psi boven openingsdruk of is de chemisch sensi-
tieve discus (0 Psi). Deze laatste tussenwervelschijf is 
meestal al extreem pijnlijk bij aanprikken.

Table I.13-1: Classificatie van disci op basis van de druk 
waarbij pijn ontstaat

Disci die pijnlijk zijn bij een druk lager dan 15Psi • 
boven openingsdruk
Disci die pijnlijk zijn tussen 15 en 50Psi boven • 
openingsdruk
Disci die pijnlijk zijn boven 50Psi boven ope-• 
ningsdruk
Disci die niet pijnlijk zijn ondanks het feit dat de • 
druk boven 50Psi boven openingsdruk uitkomt.

Daarbij hoort morfologisch uitgaande van het Dallas 
discogram een graad 2-3 discus.
Op basis van deze operationele criteria zijn de interna-
tionale (IASP en ISIS) richtlijnen gebaseerd.

1.  Zonder discussie discogene pijn:
Stimulatie van target discus reproduceert bekende • 
pijn
De intensiteit van deze pijn heeft een VAS van min-• 
stens 7 op een 10-punts numerieke schaal
De pijn wordt gereproduceerd bij een druk van min-• 
der 15Psi boven openingsdruk
Stimulatie van de twee aangrenzende disci is niet • 
pijnlijk

2.  Zeker Discogene pijn
Stimulatie van target discus reproduceert bekende • 
pijn
De intensiteit van deze pijn heeft een VAS van min-• 
stens 7 op een 10-punts numerieke schaal
De pijn wordt gereproduceerd bij een druk van min-• 
der 15Psi boven openingsdruk
Stimulatie van een aangrenzende discus is niet • 
pijnlijk

3.  Discogene pijn
Stimulatie van target discus reproduceert bekende • 
pijn
De intensiteit van deze pijn heeft een VAS van min-• 
stens 7 op een 10-punts numerieke schaal
De pijn wordt gereproduceerd bij een druk van min-• 
der dan 50Psi boven openingsdruk
Stimulatie van de twee aangrenzende disci is niet • 
pijnlijk

Figuur I.13-7: Discografie op 3 niveaus waarbij op L3-L4 en 
L4-L5 Graad 1-2 disci zichtbaar zijn en op het niveau L5-S1 
een dicus met een graad 3-4 ruptuur.

Figuur I.13-8: AP-opname van dezelfde disci
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4.  Mogelijk Discogene pijn
Stimulatie van target discus reproduceert bekende • 
pijn
De intensiteit van deze pijn heeft een VAS van min-• 
stens 7 op een 10-punts numerieke schaal
De pijn wordt gereproduceerd bij een druk van min-• 
der dan 50Psi boven openingsdruk
Stimulatie van • een aangrenzende discus is niet 
pijnlijk en stimulatie van een andere discus is wel 
pijnlijk bij een druk boven 50Psi boven openings-
druk en de pijn is niet bekend.
Het doel dient te zijn, aangezien een strenge selec-
tie de outcome van minimaal invasieve en chirur-
gische behandelingen zal verbeteren er gestreefd 
dient te worden naar criteria 1 en 2 voor het stellen 
dat 1 en/of 2 disci daadwerkelijk positief zijn.

Tabel I.13-2: Beoordelingen van de morfologie van de 
discus bij discografie

Dallas discogram scale: 
Graad 0: het contrast blijft in zijn geheel in de 
nucleus pulposus. 
Graad 1 tot 3 zijn voor de scheuren waarbij het 
contrast gaat naar het binnenste, middelste en 
buitenste deel van de annulus fibrosus. 
Graad 4: hierbij breidt de Graad 3 fissuur zich 
verder uit boogvormig buiten of in de buitenste 
ring van de annulus.

Tijdens de discografie wordt de verspreiding van het 
contrast gemonitord in laterale en AP doorlichting.

Postoperatieve zorg
Na de discografie gaat de patiënt naar de afdeling of 
de uitslaapkamer. Vervolgens kan de patiënt naar huis 
indien de pijn onder controle is en er geen tekenen van 
neurologische uitval zijn.
De patiënt kan de eerste dagen verergering van zijn 
pijnklachten ervaren en dient hiervoor pijnstillers voor-
geschreven te krijgen.
Bij toenemende klachten, neurologische uitval en/of 
koorts dient de patiënt direct contact op te nemen.

Complicaties:3

Doordat de discus intervertebralis een matige bloed-
voorziening heeft is discitis een van de gevreesde com-
plicaties van de discografie. Iedere patiënt die binnen 
een week na de procedure klaagt over toegenomen 
pijnklachten moet nauwgezet worden onderzocht. 

Minimaal dient dit onderzoek uit anamnese, lichame-
lijk onderzoek en laboratorium afname te bestaan (in-
fectieparameters). Indien de infectieparameters afwij-
kend zijn, of bij twijfel dient een MRI verricht te worden 
ter uitsluiting van een discitis.
De Staphylococcus Aureus is de belangrijkste veroor-
zaker van de discitis. Deze kans op discitis kan worden 
verkleind door her routine profylactisch gebruik van an-
tibiotica intraveneus dan wel intradiscaal.
Tevens toonde Frazer20 aan dat de kans op een disci-
tis verkleinde van 2,7% naar 0,7% met het gebruik van 
een “door de naald techniek” waarbij een naald door 
de huid wordt ingebracht tot aan de annulus en een 
andere dunne (25G) door deze naald in de discus wordt 
ingebracht.
Willems17 publiceerde een incidentie van discitis van 
0,25% in een serie van 4981 patiënten waarbij geen pro-
fylactische antibiotica werd gegeven bij het gebruik van 
een “door de naald” techniek. Zij concluderen dan ook 
dat het routinegebruik van antibiotica bij deze ingreep 
niet noodzakelijk is. 
De internationale richtlijnen schrijven echter tot op he-
den het routine gebruik van profylactische antibiotica 
rondom de procedure voor.

Differentiaal diagnose

De differentiaal diagnose is er in de eerste plaats op 
gericht om de rode vlaggen uit te sluiten, zoals trauma 
en fracturen, infectie, tumoren en neurologische com-
plicaties. Daarnaast streeft men ernaar om viscerale 
pijn uit te sluiten. Belangrijk alvorens te beslissen over 
het interventioneel behandelplan is aan te tonen dat 
de discus intervertebralis de oorzaak is van de radi-
culaire pijn. 

Samenvatting discografie

Lumbale discografie, provocatieve discografie en dis-
cusmanometrie zijn alle onderzoeken met als doel vast 
te stellen of een discus intervertebralis de oorzaak is 
van de pijnklachten van een patiënt. Ondanks een niet 
aflatende stroom van tegenstrijdige literatuur is de pro-
vocatieve discografie nog steeds de gouden standaard 
voor het vaststellen van de diagnose discogene pijn. 
Het is belangrijk, ten einde de resultaten van minimaal 
invasieve intradiscale behandelingen te verbeteren de 
patiënten op strenge wijze te selecteren.
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Behandeling van discogene pijn

Conservatieve behandelingen
Er zijn geen onderzoeken bekend die aantonen dat 
antinociceptieve medicatie bij langdurig gebruik ef-
fect heeft bij patiënten met discogene lage rugpijn. In 
zijn algemeenheid wordt geadviseerd medicatie zoals 
NSAID’s en zwak werkende opioïden voor beperkte tijd 
(maximaal drie maanden) voor te schrijven.21 Een syste-
matische review vond geen bewijs voor de meerwaarde 
van actieve oefentherapie ten opzichte van inactieve 
(bedrust) behandeling en andere conservatieve behan-
delingen zoals tractie, manipulatie, warmte pakkingen 
of korset.22 

Interventionele behandelingen
De laatste jaren is er een scala aan minimaal invasieve 
intradiscale behandelingen verschenen om discogene 
pijn te behandelen zoals intradiscale injecties, IDET 
(intradiscal electrothermal therapy), biacuplastiek, in-
tradiscale RF thermocoagulatie, RF behandeling van de 
ramus communicans. Recent zijn enkele kleine pros-
pectieve en anatomische studies gepubliceerd naar de 
mogelijke rol van nucleoplastie bij chronische disco-
gene lage rugpijn. Ondanks het feit dat deze minimaal 
invasieve behandelingen een effectief alternatief voor 
chirurgische behandelingen zouden kunnen zijn, blijven 
ze nog experimenteel. De definitieve waarde van deze 
behandelingen dient met gerandomiseerde gecontro-
leerde studies de komende jaren worden vastgesteld.

Intradiscale corticosteroïdinjecties
Het doel van intradiscale corticosteroïdinjecties is het 
onderdrukken van de inflammatie, welke verantwoor-
delijk wordt geacht voor discogene pijn.
De literatuur hierover is beperkt waarbij met name case 
reports enige positieve resultaten opleveren. Positieve 
resultaten zijn echter nog niet gevonden in prospectie-
ve studies. Simmons23 publiceerde in 1992 een studie 
waarbij 25 patiënten intradiscaal 80 mg methylpred-
nisolon kregen toegediend versus een controle groep 
waarbij 1,5 ml bupivacaïne 0,5% werd toegediend. Geen 
significant verschil werd waargenomen tussen beide 
groepen. Khot et al24 publiceerden in Spine in 2004 een 
vergelijkbare studie met 12 patiënten waarbij na posi-
tieve discografie patiënten werden gerandomiseerd in 
een groep waarbij intradiscaal corticosteroïden werden 
toegediend versus de controle groep waar intradiscaal 
fysiologisch zout werd toegediend. De auteurs con-

cluderen dat intradiscale corticosteroïden de klinische 
uitkomst bij patiënten met discogene lage rugpijn niet 
verbeteren ten opzichte van placebo.
Intradiscale injecties met andere chemische stoffen 
worden onderzocht. Klein25 publiceerde een pilot stu-
die waarbij een oplossing van glucosamine en chon-
droïtine sulfaat gecombineerd met hypertone dextrose 
en dimethylsulfoxide (DMSO) intradiscaal werd geïn-
jecteerd. Er zijn aanwijzingen dat de injectie van deze 
stoffen synergetisch de hypermetabole respons van 
chondrocyten bevordert en de enzymatische degrada-
tie van kraakbeen vertraagt. De auteurs rapporteren po-
sitieve resultaten op de VAS-score en “dysability score”. 
Derby26 deed een vergelijkbare studie waarbij hij verge-
lijkbare effecten als de IDET beschrijft. Aangezien dit 
enkel een pilot studie betreft is het wachten op RCT’s 
ten einde over het effect van deze injecties een oordeel 
te kunnen vellen.

IDET
Saal27 publiceerde het eerste gebruik van de IDET voor 
discogene pijn. De procedure behelst het percutaan 
inbrengen van een thermocoil in de discus onder rönt-
gendoorlichting. De katheter dient geplaatst te worden 
langs het interne aspect van de posterieure annulus. 
Gedurende 16 minuten wordt het distale deel van de 
katheter (5 cm) verhit tot 90°C. Dierexperimentele stu-
dies hebben aangetoond dat dit zal leiden tot tempera-
turen boven de 60°C in de posterieure annulus en ter 
plekke mogelijk tot een denervatie. 
De eerste resultaten waren veelbelovend met 50-70% 
van de patiënten die significant pijnvermindering er-
voeren. Recente gecontroleerde studies zorgen ervoor 
dat er veel discussie is over de daadwerkelijke effectivi-
teit van deze behandeling.28,29

Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat ondui-
delijk is of de selectie van de patiënten wel streng ge-
noeg is geweest en of de discografie als belangrijkste 
selectiemiddel wel is uitgevoerd conform eerder in dit 
hoofdstuk omschreven.
Om duidelijkheid te krijgen over de daadwerkelijke ef-
fectiviteit dienen dan ook nieuwe gecontroleerde stu-
dies naar de effectiviteit van IDET bij discogene lage 
rugpijn plaats te vinden.

Pauza et al30 voerden een gerandomiseerde, placebo 
gecontroleerde prospectieve studie uit naar de ef-
fectiviteit van IDET in de behandeling van chronische 
discogene lage rugpijn. Zij zagen 1360 patiënten met 
lage rugklachten waarvan er 64 werden geselecteerd 
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voor de studie na positieve discografie. Zevenendertig 
patiënten werden geselecteerd voor de IDET groep en 
27 patiënten in de sham groep, hier werd eveneens de 
IDET katheter ingebracht echter zonder toepassen van 
radiofrequente stroom. Patiënten in beide groepen ga-
ven verbetering aan. In de IDET groep, was de gemid-
delde verbetering in pijnscore, dysability en depressie-
schaal significant beter. Ongeveer 40% van de groep 
patiënten die een IDET procedure onderging hadden 
een verbetering van de pijnscore van meer dan 50%. De 
NNT om meer dan 75% pijnvermindering te bereiken 
was 5. Deze resultaten suggereren dat de resultaten 
van de IDET behandeling niet volledig aan placebo ef-
fect toe te schrijven zijn. Deze resultaten komen over-
een met de resultaten van diverse kleine prospectieve 
studiepopulaties waarmee gesteld wordt dat IDET bij 
chronische discogene lage rugpijn effectief kan zijn in 
een streng geselecteerde populatie.
Pauza gebruikte de volgende inclusiecriteria: leeftijd 
tussen de 18 en 65 jaar, rugpijn dient erger te zijn dan 
beenpijn, duur pijnklachten minimaal 6 maanden, 
geen verbetering na minimaal 6 weken conservatieve 
behandeling (waaronder medicatie, fysiotherapie, reva-
lidatie), rugpijn verergert bij zitten en staan en wordt 
minder door te gaan liggen, een score lager dan 20 op 
de Becks depression score, geen chirurgische interven-
ties de laatste 3 maanden, minder dan 20% verlies van 
discushoogte op de RX lumbale wervelkolom. Bij dis-
cografie werd het symptomatische niveau aangetoond, 
bij negatieve controle niveau’s. Een relatieve contra-
indicatie was obesitas.
Appelby et al31 publiceerden in 2006 een systematische 
review van de literatuur en concludeerden dat er vol-
doende bewijs was voor de effectiviteit en veiligheid van 
de IDET procedure. Daar tegenover staat de publicatie 
van Freeman et al.28 Deze groep keek zeer kritisch naar 
de bestaande literatuur en komt tot de conclusie dat 
het bewijs voor de effectiviteit van de IDET procedure 
zwak en wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd 
is. Tot op heden zijn een positieve RCT, een negatieve 
RCT, diverse positieve prospectieve studies en twee ne-
gatieve studies gepubliceerd.
Van belang is verder dat er niet meer dan 2 disci dege-
neratief zijn. Gebleken is dat de outcome bij een uitge-
breidere discusdegeneratie significant slechter is. 
Het grote probleem, tot op heden, met de diverse IDET 
studies is dat de selectiecriteria niet overeenkomen ter-
wijl dit juist het allerbelangrijkste is om te komen tot 
positieve resultaten. Nieuwe studies zijn noodzakelijk, 
met internationaal gedefinieerde inclusiecriteria om te 

komen tot definitieve uitspraken over de klinische ef-
fectiviteit van de IDET procedure. 
Het mechanisme van werking is nog onbekend. Een 
tweetal hypothesen is voorgesteld. De eerste theorie 
veronderstelt dat elektrothermale therapie van de an-
nulus lokaal door middel van denervatie van nocicep-
toren voor pijnvermindering zorgt. Het tweede voorge-
stelde mechanisme stelt dat door verhitting er verande-
ring optreedt in de structuur van collageenvezels in de 
annulus, waardoor de stabiliteit van de annulus verbe-
tert. Tot op heden is er weinig histologisch studiemate-
riaal voorhanden om deze hypothese te ondersteunen.

Als complicatie zijn beschreven 
katheterbreuk, zenuwschade (cauda laesie), post-IDET 
HNP, discitis, lokale infectie, epiduraal abces.

Biacuplastiek 
Een nieuwere annuloplastiek methode is de biacu-
plastiek. Hierbij wordt een bipolair systeem gebruikt 
waarbij twee, gekoelde, 17G naalden posterolateraal 
ter hoogte van annulus fibrosus worden geplaatst. 
Vervolgens worden twee RF elektroden door de naald 
ingebracht om een bipolaire configuratie te genereren. 
Hierbij wordt tijdens de behandeling gradueel naar een 
temperatuur van 55°C gestreefd gedurende 11 minuten. 
De theorie achter deze behandeling is vergelijkbaar 
met de IDET theorie. Met biacuplastiek echter wordt 
door middel van koeling van de punt van de elektrode 
ervoor gezorgd dat de energie die door middel van RF 
wordt toegediend continu hoog blijft tijdens de proce-
dure. Theoretisch zou hierdoor een grotere en effec-
tieve laesie bereikt kunnen worden.
De literatuur beperkt zich tot op heden tot enkele pros-
pectieve studies met positieve resultaten. Ook deze 
therapie zal slechts effectief kunnen zijn bij een streng 
geselecteerde patiëntenpopulatie. Verdere gecontro-
leerde studies zijn nodig om de klinische effectiviteit 
en plaats van deze behandeling te bepalen.

Intradiscale RF thermocoagulatie 
Intradiscale RF thermocoagulatie is gebruikt voor de be-
handeling van discogene pijn. Barendse et al 32 voerden 
een dubbel-blinde prospectieve gerandomiseerde stu-
die uit bij 28 patiënten. De diagnose discogene pijn was 
gesteld op basis van het inspuiten in de discus van een 
mix van 2 ml lidocaïne 2% met contrast. Patiënten die 
binnen 30 minuten meer dan 50% pijnvermindering aan 
konden geven werden geïncludeerd en gerandomiseerd 
in 2 groepen. Patiënten in de RF groep (n=13) kregen 
een RF-laesie van 70 seconden bij 90°C van de discus 
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intervertebralis waarbij een naald in het centrum van 
de discus was geplaatst. Patiënten in de controlegroep 
ondergingen dezelfde procedure zij het dat er geen RF-
stroom werd toegediend. Acht weken na de behandeling 
was er geen verschil tussen de twee groepen in VAS-
scores voor de pijn, Global percieved effect, en in de 
Oswestry Disability Index. Geconcludeerd werd dat RF 
ineffectief is voor de behandeling van discogene pijn. 
Bij deze studie kunnen twee belangrijke opmerkingen 
worden gemaakt. Allereerst werd de discografie niet op 
een manier uitgevoerd die tegenwoordig gangbaar is. 
Vervolgens is het duidelijk dat discogene pijn wordt ver-
oorzaakt door nociceptoren die gevonden worden in de 
buitenste lagen van de annulus. Het verhitten van het 
centrum van de nucleus zou zeer wel niet hoeven leiden 
tot destructie van nociceptoren in de annulus.
Ercelen et al.33 voerden een andere prospectieve geran-
domiseerde studie met RF voor discogene pijn uit met 
een verbeterde inclusie en behandelmethodiek. Ze se-
lecteerden 39 patiënten op basis van een provocatieve 
discografie. Deze patiënten werden gerandomiseerd in 
2 groepen. In de eerste groep werd de discus geduren-
de 360 seconden tot 80°C verhit en in de andere groep 
gedurende 120 seconden. Ook in deze studie waren er 
in pijnvermindering en functionaliteit geen significante 
verschillen. Recent is een nieuwe intradiscale RF me-
thode geïntroduceerd: DiscTrode. 
De DiscTrode wordt geplaatst langs de posterieure 
scheiding tussen nucleus en annulus. In een open trial 
vond Erdine34 symptoomverbetering in 10 van de 15 
patiënten (66,6%) in de SF-36 en VAS-score. Finch et 
al35 rapporteerden een case-control studie met 46 pa-
tiënten met een monodiscopathie met een annular tear 
geconfirmeerd middels een provocatieve discografie. 
Eenendertig patiënten ondergingen de discusbehande-
ling met warmte via de DiscTrode en 15 patiënten func-
tioneerden als controlegroep. In de controlegroep werd 
de conservatieve behandeling voortgezet. De VAS-
score verminderde significant in de RF groep en deze 
vermindering persisteerde gedurende de 12 maanden. 
In de controlegroep veranderde de VAS score niet. 
Auteurs concluderen dan ook dat verhitten van de an-
nulus en met name op het niveau van scheuren in de 
annulus potentieel een goed alternatief kan zijn voor 
de behandeling van discogene pijn. Ook dient hier weer 
geconcludeerd te worden dat het wachten is op RCT’s.

Ramus communicans blokkade 
Discogene lage rugpijn zou als viscerale pijn kunnen 
worden beschouwd, kijkend naar het neurale origine. 

Eerder werd gedacht dat de innervatie van de dis-
cus segmentaal was via de ganglia spinalia (DRG’s) 
van segmentale zenuwen, via de nn. sinuvertebrales. 
Recent, gebaseerd op het werk van Groen et al4, toonde 
de groep van Ohtori36 aan dat bij ratten de discus inter-
vertebralis (laag lumbaal) hoofdzakelijk geïnnerveerd 
werd via de ganglia spinalia (DRG’s) van L1 en L2 via de 
truncus sympaticus en de ramus communicans. Vezels 
van de ganglia spinalia (DRG’s) van L3-L6 innerveren 
rechtstreeks het ligamentum longitudinale posterior 
via de nn. sinuvertebrales. Nakamura et al6 keken naar 
de afferente banen die verantwoordelijk zouden kun-
nen zijn voor discogene lage rugpijn door selectief de 
wortel L2 te blokkeren in 33 patiënten.
De auteurs concluderen op basis van deze gegevens dat 
de segmentale zenuw L2 wel eens de belangrijkste affe-
rente baan voor discogene pijn van de laag lumbale disci 
kunnen zijn, hoofdzakelijk middels geleiding via sympa-
tische afferente vezels van de nn. sinuvertebrales.
Infiltratie van de wortel L2 kan dan ook additioneel 
bruikbaar zijn als diagnosticum en therapie.
Blokkade en destructie van de ramus communicans 
is tevens beschreven als behandeling voor discogene 
lage rugpijn of voor pijn van de wervel zelf. Chandler 
et al37 beschreven de blokkade van de ramus commu-
nicans als effectieve behandeling voor pijn afkomstig 
van een vertebrale compressiefractuur. Oh en Shim5 
onderzocht de effectiviteit van de RF thermocoagulatie 
van de ramus communicans in 49 patiënten. Deze pa-
tiënten hadden chronische discogene lage rugpijn op 
1 niveau en hadden geen effect gehad van een IDET 
behandeling. Patiënten werden gerandomiseerd in een 
RF groep en een controle groep. De controle groep 
kreeg een lidocaïne injectie bij de ramus communicans 
zonder RF. Na 4 maanden was er in de RF groep ten 
opzichte van de controlegroep, significante verbetering 
in VAS-scores en verbetering op de SF-36. Auteurs con-
cluderen dan ook dat de RF-thermocoagulatie van de 
ramus communicans kan worden overwogen als een 
van de behandelingen voor discogene lage rugpijn.
Ondanks de hoopgevende resultaten zijn ook hier ver-
dere gerandomiseerde studies nodig naar de effecten 
van de blokkade van de ramus communicans op disco-
gene pijn. Een aantal vragen dienen hierbij te worden 
beantwoord. Wat is de definitieve rol van L1-L2 bij dis-
cogene lage rugpijn; wat voor rol speelt de ramus com-
municans hierbij? Welke patiënten reageren het best 
op een blokkade van de ramus communicans en hoe 
lang houdt dit effect aan?
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Aanbevelingen
Bij patiënten met discogene lage rugpijn worden intra-
discale corticosteroïdinjecties en radiofrequente be-
handeling van de discus negatief geadviseerd. 
Met de huidige stand van evidence is er onvoldoende 
bewijs om intradiscale behandelingen zoals IDET en bi-
acuplastiek voor chronische lage rugklachten uitgaande 
van de discus intervertebralis aan te bevelen. Wij me-
nen dan ook dat er op dit moment voor intradiscale 
behandelingen voor chronische lage rugklachten enkel 
een plaats is in een onderzoekssetting.
Radiofrequente laesies van de ramus communicans 
worden aanbevolen. 

Praktijkalgoritme

RF ramus communicans op twee 
niveaus aangrenzend aan het pijnlijke 

niveau 

Proefblokkade ramus communicans 
> 50% pijnverlichting 

Lage rugpijn – discogene oorsprong 
bevestigd met CT of MRI 

Conservatieve behandeling en 
minimaal invasieve behandelingen 

(facetdenervatie en (P)RF DRG) 
faalden 

Onvoldoende resultaat 

Figuur I.13-9: Praktijkalgoritme voor de interventionele behandeling van discogene pijn
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Technieken

IDET
De procedure vindt plaats onder steriele OK omstan-
digheden bij een patiënt in buikligging, met behulp van 
röntgendoorlichting.
Onder antibioticaprofylaxe wordt een 17G naald poste-
rolateraal in de discus ingebracht, over het algemeen 
via de zijde met de minste klachten. Vervolgens wordt 
door de naald een 30 cm lange katheter opgevoerd met 
een flexibele tip die kan worden verhit over 5 centime-
ter. Deze tip wordt circumferentieel opgevoerd door de 
nucleus pulposus totdat deze het complete posterieure 
deel van de annulus afdekt. Nadat röntgenologisch is 
gecontroleerd, wordt de tip van de katheter volgens 
een standaard protocol, gedurende 18 minuten verhit 
tot 90°C. Na 14 minuten wordt deze temperatuur be-
reikt en vervolgens gedurende 4 minuten op dit niveau 
gehandhaafd.
Hierna worden naald en katheter verwijderd en kan de 
patiënt na verkoever periode op de dagverpleging wor-
den ontslagen. Indien de patiënt tijdens de procedure 
klaagt over beenpijn dan kan het zijn dat door verhit-
ting een spinale zenuw wordt geïrriteerd. De verhitting 
dient dan direct te worden gestaakt.
Na de procedure volgt de patiënt gedurende 12 weken 
een streng revalidatieprotocol.
Bij patiënten met een grote scheur in de annulus blijkt 
het soms niet mogelijk de katheter in de juiste positie 
te manoeuvreren.

Ramus communicans

Diagnostische blokkade
De C-arm wordt zodanig gepositioneerd dat de stralen-
richting in het transversale vlak ongeveer 20° schuin is, 
zodat de facetgewrichten weggeprojecteerd zijn en het 
wervellichaam duidelijk zichtbaar is. Voor de hoek in 
het sagittale vlak wordt de C-arm vervolgens om de as 
geroteerd. De processus transversus verandert daar-
door van plaats ten opzichte van het wervellichaam. 
De stralenrichting moet zodanig zijn dat de as van de 
processus transversus iets boven het midden van het 
wervellichaam ligt.

Meestal wordt hiervoor een SMK C15 canule gebruikt. 
Een aanprikpunt wordt gemarkeerd juist caudaal van 
de processus transversus en iets mediaal van de late-
rale rand van het wervellichaam. Na plaatselijke ver-

doving van de huid wordt de naald onder tunnel visie 
ingebracht, waarbij de algemene regels van deze tech-
niek in acht worden genomen; d.w.z. correcties van de 
richting van de naald moeten verricht worden terwijl 
de naald zich in de oppervlakkige lagen bevindt, en de 
diepte van de naald dient regelmatig gecontroleerd te 
worden op de laterale projectie.
Contact met de processus transversus wordt niet ge-
zocht. De naald wordt opgevoerd totdat kontakt wordt 
gemaakt met het wervellichaam. Op de laterale projec-
tie ligt de punt van de naald dan iets ventraal van de 
achterzijde van het wervellichaam.

0,5 ml contrastvloeistof wordt nu ingespoten. Op de 
voorachterwaartse projectie geeft dit meestal een vrij 
compacte schaduw, op de laterale projectie spreidt het 
contrast zich naar voren over het wervellichaam. Bij 
intravasculaire spreiding is een minimale positiever-
andering meestal voldoende. Tenslotte wordt 1 ml 2% 
xylocaine ingespoten.

RF laesie
Hiervoor wordt een SMK C15 canule gebruikt met een 
2 mm actieve punt. Radiologie en het inbrengen van de 
naald zijn geheel conform aan de beschreven techniek 
voor de diagnostische blokkade.
Stimulatie bij 50 Hz veroorzaakt bij een juiste positie van 
de naald sensaties in de rug bij een voltage van <1,5 V. 
Vervolgens wordt bij 2 Hz gestimuleerd. Contracties 
van de beenspieren mogen niet optreden beneden het 
dubbele van de waarde van de sensorische drempel. 
Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, dan wordt 
de naald iets naar lateraal en naar anterieur verplaatst, 
totdat duidelijk een veilige positie is verkregen.
Een laesie van 80 °C gedurende 60 seconden wordt 
gemaakt.

Het L5-niveau
Dit niveau verdient speciale vermelding omdat de ana-
tomische verhoudingen een aangepaste techniek kun-
nen verlangen. Dit kan het gevolg zijn van een hoge 
crista iliaca of van een brede processus transversus. 
Daarbij komt dat de L5 segmentale zenuw horizontaler 
uittreedt dan de overige lumbale zenuwen.
Het is zaak om bij de axiale rotatie van de C-arm de 
processus transversus zoveel mogelijk naar boven weg 
te projecteren. Een veilige naaldpositie kan zo dikwijls 
toch nog gevonden worden. Desalniettemin is de in-
greep op dit niveau niet in alle gevallen mogelijk.
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Nieuwe ontwikkelingen: Percutane 
intradiscale behandelingen bij 
discushernia

Zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt bestaat er 
een duidelijke overlap tussen de kliniek van discogene 
lumbago en de klachten bij discushernia. Discushernia 
leidt meestal tot een combinatie van discogene lum-
bago en radiculaire beenpijn. Er lijkt sprake te zijn van 
een complexe interactie tussen biochemische factoren 
afkomstig uit de nucleus pulposus van de discus in-
tervertebralis en mechanische factoren (zenuwwortel 
compressie) welke samen de pijn veroorzaken. Zie ook 
het hoofdstuk over radiculaire pijn. 
Het doel van epidurale steroïden injectie bij discus 
hernia is primair anti-inflammatoir en daardoor pijnre-
ducerend. De behandeling dient te worden beschouwd 
als conservatieve behandeling tijdens het natuurlijke 
beloop van het acute lumbosacrale radiculair syn-
droom ten gevolge van een discushernia. Immers, op 
lange termijn zijn er geen verschillen in outcome verge-
leken met conservatieve behandeling zonder epidurale  
steroïden injectie.38 
De verschillen tussen conservatieve behandeling en 
operatieve discectomie zijn op lange termijn ook niet 
aantoonbaar. Operatieve discectomie wordt desalniet-
temin op grote schaal toegepast. De reden hiervan is dat 
de ingreep vaak kan leiden tot snellere klachtenreductie 
vergeleken met een conservatief beleid39. Nadelen zijn 
de operatieve en anesthesiologische risico’s en het ri-
sico op epidurale adhesies welke geassocieerd zijn met 
het zogenaamde post-laminectomie syndroom ofwel 
Failed Back Surgery Syndrome. Overigens wordt de in-
dicatie voor operatieve discectomie met name gesteld 
bij grotere discusprotrusies en -extrusies waarbij op de 
MRI aanwijzingen zijn voor zenuwwortelcompressie. 
Kleinere, focale protrusies zonder zenuwwortelcom-
pressie lijken minder snel spontaan te resorberen en 

hebben een minder gunstig natuurlijk beloop, met an-
dere woorden; deze kleinere hernia’s geven vaak lang-
durig pijnklachten met een traag spontaan herstel.40

Bovenstaande overwegingen hebben in de loop der 
jaren geleid tot diverse percutane minimaal invasieve 
intradiscale technieken, gericht op de mechanische 
factor bij discushernia met als achterliggende gedachte 
de voordelen van een operatieve therapie mogelijker-
wijs zonder de nadelen. De meeste van deze tech-
nieken hebben -in tegenstelling tot de chirurgische 
discectomie- als gemeenschappelijke doel de nucleus 
te decomprimeren zodat er een volumeverandering 
optreedt met daardoor een reductie van de druk op de 
zenuw en/of een vermindering van de inflammatoire re-
actie als resultaat. Hierdoor zijn deze technieken door-
gaans alleen mogelijk bij een zogenaamde “contained” 
hernia. 

Historie
Hoewel dit overzicht niet volledig is zijn de hierna 
volgende technieken in het verleden het meest toege-
past.
In 1964 werd door Lyman Smith voor het eerst de che-
monucleolyse beschreven. Hierbij werd het enzym chy-
mopapaïne geïnjecteerd in de tussenwervelschijf, ten-
gevolge waarvan de nucleus pulposus werd opgelost. 
De therapie is nagenoeg verlaten in verband met pro-
blemen inzake de betrouwbaarheid van de dosering, 
moeilijkheden met de bevoorrading van chymopapa-
ine en een aantal ernstige complicaties. De behande-
ling bleek overigens wel effectief hetgeen met diverse 
RCT’s werd aangetoond.39 

Geautomatiseerde nucleotomie (APLD) is een tech-
niek waarbij op mechanische wijze een deel van de 
nucleus percutaan wordt verwijderd om aldus nucleus 
decompressie te bewerkstelligen. De techniek is ech-
ter bewezen minder effectief vergeleken met andere 
behandelingen en wordt derhalve niet geadviseerd.39 

Samenvatting

Lumbale discografie, provocatieve discografie en discusmanometrie zijn alle onderzoeken met als doel vast te 
stellen of een discus intervertebralis de oorzaak is van de pijnklachten van een patiënt. Het is belangrijk, ten einde 
de resultaten van minimaal invasieve intradiscale behandelingen te verbeteren de patiënten op strenge wijze te 
selecteren, waarbij de provocatieve discografie als de gouden standaard geldt. Wel dient te worden opgemerkt dat 
de studies tot op heden niet op de juiste wijze patiënten hebben geïncludeerd met name door een niet adequaat 
uitgevoerde discografie; dit zal zeker de resultaten niet positief hebben beïnvloed.
Voor de behandeling van discogene pijn kan een radiofrequente laesie van de ramus communicans aanbevolen 
worden. 
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Een modernere variant wordt nog steeds gebruikt 
(Dekompressor) welke een kleinere diameter heeft 
dan de originele APLD apparatuur. Voor deze techniek 
is geen evidentie aanwezig in de literatuur en kan tot 
nader order hetzelfde worden gezien als de klassieke 
APLD.
De Percutane Laser Discus Decompressie (PLDD) is 
een behandelmethode die wereldwijd vanaf begin jaren 
90 op grote schaal is toegepast. Er wordt gebruik ge-
maakt van laserhitte om zo verdamping van nucleus 
materiaal te bewerkstelligen. Helaas zijn tot op heden 
slechts case series gerapporteerd.39 
Momenteel zijn de volgende technieken wereldwijd 
het meest toegepast: Nucleoplastiek, Ozon discolyse, 
Targeted Disc Decompression en de al genoemde 
Dekompressor. 

Nucleoplastiek
Deze decompressie techniek maakt gebruik van 
“Coblation” waarbij met behulp van een bipolaire ra-
diofrequente probe een hoog energetisch plasma veld 
wordt gegenereerd waarbij moleculaire verbindingen 
verbroken worden. De techniek wordt daarom ook wel 
Plasma Disc Decompressie (PDD) genoemd. Hierdoor 
kan bij relatieve lage temperatuur (40-70°C) weefsel 
worden verdampt. Overigens kan het plasmaveld zich 
alleen vormen in een geleidende omgeving. Dit bete-
kent voor de praktijk dat de behandeling niet effectief 
is in een gedehydreerde discus (“black disc” op MRI) 
Na plaatsen van een 16G naald in de nucleus wordt de 
probe intradiscaal heen en weer bewogen en geroteerd. 
Op deze wijze worden 6 of meer tunnels gemaakt in de 
nucleus en daalt de intradiscale druk. De behandeling 
is inmiddels op grote schaal toegepast en het compli-
catie niveau lijkt laag en acceptabel.41

Ozon discolyse
Deze techniek is voor het eerst toegepast door Italiaanse 
neurochirurgen.42 De behandeling bestaat uit het injec-
teren van een mengsel van O3 en O2 meestal zowel in-
tradiscaal als epiduraal. Hierdoor zou een oxydatieve 
dehydratie in de nucleus plaatsvinden, vergelijkbaar 
met chemonucleolyse met behulp van chymopapaïne. 
Hiernaast zou door de oxydatieve stress een upregu-
latie plaatsvinden van intracellulaire anti-oxydatieve 
scavenger systemen waardoor de endogene anti- 

inflammatoire respons wordt versterkt.43 Naast diverse 
grote44,45 case series met opvallend goede resultaten 
zijn recent twee vergelijkende studies gepubliceerd. In 
de studie van Gallucci werd intradiscale en transforami-
nale epidurale corticosteroïdeninjectie vergeleken met 
intradiscale en transforaminale epidurale steroïden-
injectie plus de toevoeging van een O3 /O2 mengsel.46 
Bonnetti publiceerde eerder al een vergelijkend on-
derzoek tussen transforaminale epidurale injectie van 
een O3 /O2 mengsel versus transforaminale epidurale 
steroïden injectie.47 In beide studies gaf ozon een sig-
nificant beter effect dan corticosteroïden.  Er zijn geen 
significante complicaties van de techniek beschreven. 
Ozon discolyse kan zowel bij “contained” als bij “non-
contained” HNP worden toepast. In hoeverre de mate 
van discus degeneratie van invloed is op het klinisch 
resultaat is nog niet duidelijk. Hoewel de techniek pri-
mair bedoeld is voor HNP met radiculaire pijn op de 
voorgrond wordt hij ook wel toegepast bij met name 
discogene lumbago bij HNP.

Targeted Disc Decompression (TDD)
Deze techniek komt voort uit de IDET techniek voor 
discogene lumbago. Hierbij bleek namelijk nogal eens 
sprake te zijn van een, onbedoeld, krimpend effect 
op de grootte van discus protrusies. TDD maakt hier 
juist gebruik van. De gebruikte katheter heeft grofweg 
dezelfde configuratie als een IDET katheter echter de 
actieve zone waar coagulatie van discusweefsel plaats-
vindt, is duidelijk korter. Het is de bedoeling de actieve 
zone te plaatsen op de overgang van annulus-nucleus 
ter plaatse van de “contained” protrusie. Aangezien 
het hier een thermo-coagulatie betreft is de mate van 
waterhoudendheid van de nucleus in principe niet van 
belang. Hoewel de techniek in toenemende mate wordt 
toegepast en ook tot goede resultaten lijkt te leiden, zijn 
er tot nu toe geen publicaties verschenen over TDD. 

Evidentie intradiscale 
behandelingen bij discushernia

De hierboven beschreven technieken worden momen-
teel bestudeerd op effectiviteit en complicaties. Het 
lijkt op dit ogenblik niet mogelijk om een evidentie ra-
ting en aanbevelingen te formuleren.
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II.1 
Hoofd- en aangezichtspijn
Trigeminusneuralgie

M. van Kleef, W.E. van Genderen

Inleiding

“Trigeminal Neuralgia is the worst pain in the world” is een uitspraak van Peter J. Jannetta, M.D. in: “Striking Back!”, 
2000. Trigeminusneuralgie, ook wel ‘Tic Douloureux’ genoemd, is een pijnlijke aandoening van het aangezicht. Reeds 
in de oudheid was deze pijn bekend en berucht. Er zijn beschrijvingen van  aangezichtspijn door Ibn Sina ( 980 – 1073) 
in een Arabische tekst. Voorbeeld van een behandeling is die door Locke in 1677 van de hertogin van Northumberland. 
Hij bracht in een poging om haar trigeminusneuralgie te behandelen vitriool aan op haar gelaat. 
De pijn kan uitgelokt worden door banale stimuli, zoals bijvoorbeeld eten, wassen, scheren, koude, warmte en tocht. 
De verdeling van de pijn in de verschillende takken van de n. trigeminus is in tabel II.1-1 weergegeven.1 
Een survey in 6 Europese landen toonde aan dat trigeminusneuralgie een grote impact heeft op de levenskwaliteit en 
het sociaal en economisch functioneren van de patiënt.2

Bij personen boven de 50 jaar is dit de meest voorkomende aangezichtspijn. Verschillende epidemiologische studies 
tonen een incidentie op jaarbasis van ongeveer 4-5 nieuwe patiënten per 100 000. De hoogste incidentie wordt aan-
getroffen in de leeftijd tussen 50 en 70 jaar; in 90% van de gevallen begint dit pijnbeeld na de leeftijd van 40 jaar. 
Trigeminusneuralgie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen met een ratio van 1,5/1.1 
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Tabel II.1-1: Verdeling van de pijn over de verschillende 
takken bij trigeminusneuralgie
(van: Rozen TD: Trigeminal neuralgia and glossopharyngeal 
neuralgia. Neurol Clin. 2004; 22, (1): 185-206. Met toestem-
ming van de uitgever)

V1 alleen 4%

V2 alleen 17%

V3 alleen 15%

V2 + V3 32%

V1 + V2 14%

V1 + V2 + V3 17%

De pathofysiologie is niet duidelijk. Gebaseerd op klini-
sche observaties wordt verondersteld dat een compres-
sie door vaten of een tumor van de n. trigeminus bij 
de origo in de hersenstam, de zogenaamde root entry 
zone, een oorzakelijke rol speelt. Door lokale druk on-
staat een demyelinisatie wat leidt tot abnormale depo-
larisatie resulterend in ectopische impulsen.

Anamnese en klachtenpatroon

Trigeminusneuralgie wordt gekenmerkt door korte, 
heftige, scherpe, schietende aanvallen in één of meer 
takken van de vijfde hersenzenuw. 

Op dit moment wordt de diagnose trigeminusneuralgie 
gesteld op basis van de volgende punten.
De omschrijving van de pijn is zeer belangrijk, het moet 
flitsend en schietend zijn en de term elektrische stroom 
moet genoemd worden. 
Bij de anamnese is het stellen van een 6-tal vragen van 
belang. 
1. Doet de pijn zich in aanvallen voor? 
2. Zijn de meeste aanvallen van korte duur (seconden 

tot minuten)? 
3. Heeft u soms ultrakorte aanvallen? 
4. Zijn de aanvallen unilateraal?
5. Komen de aanvallen voor in de distributie van de  

n. trigeminus?
6. Zijn er unilaterale autonome symptomen?
Op deze wijze kan vrij snel de differentiaal diagnose 
doorlopen worden en een indruk gevormd worden over 
het feit of het hier een essentiële trigeminusneuralgie 
betreft. 

Lichamelijk onderzoek

Het neurologisch onderzoek toont zelden enige afwij-
kingen bij patiënten met een idiopathische trigemi-
nusneuralgie, maar al de hersenzenuwen moeten wel 
getest worden. Patiënten die wel neurologische afwijk-
ingen hebben, hebben vaak een zogenaamde secundaire 

Tabel II.1-2: Trigeminusneuralgie: klinische diagnostische criteria
(van: Drangshott M, Truelove E: Trigeminal neuralgia mistaken as a temperomandibular disorder. Journal of Evidence-based Dental 
Practice. 2001; 1, 40-50. Met toestemming van de uitgever)

Kenmerken Omschrijving

Karakter Schietend, als een elektrische schok, scherp, oppervlakkig

Ernst Matig tot zeer hevig

Duur Elke pijnaanval duurt seconden maar er kunnen zich verschillende aanvallen 
simultaan voordoen waarna een pijnvrij interval volgt

Periodiciteit Perioden van weken of maanden zonder pijn

Plaats Distributie van de n. trigeminus, voornamelijk unilateraal

Uitstraling Binnen het gebied van de n. trigeminus

Uitlokkende factoren Lichte aanraking, zoals bij het eten, spreken of wassen

Verlichtende factoren Vaak slaap, anti-epileptica

Begeleidende kenmerken Trigger zones, gewichtsverlies, slechte levenskwaliteit, depressie

De International Headache Society classificatie suggereert dat minstens 4 van deze kenmerken aanwezig moeten zijn 
om de diagnose te stellen
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trigeminusneuralgie waarbij de trigeminusneuralgie 
een symptoom is van een andere ziekte. Hierbij moet 
gedacht worden aan bijvoorbeeld brughoektumoren, 
multipele sclerose of geïsoleerde neuralgieën. 

Aanvullend onderzoek

Als de klinische diagnose trigeminusneuralgie gesteld 
wordt, dient er eenmaal bij de patiënt een MRI-scan te 
worden verricht ter uitsluiting van specifieke patholo-
gie, zoals een tumor of multiple sclerose, die een zo-
genaamde secundaire trigeminusneuralgie kan veroor-
zaken. De MRI-scan kan ook gebruikt worden indien 
er een decompressie van de n. trigeminus in de fossa 
posterior overwogen wordt. Soms is de MRI-scan ge-
voelig genoeg om bloedvaten die in contact komen 
met de n. trigeminus te detecteren. De rol van veneuze 
compressie in de pathogenese van trigeminusneuralgie 
is controversieel.3,4 Opvallend in dit verband is dat bij 
de MRI-scan comprimerende bloedvaten opgemerkt 
worden bij één derde van de patiënten aan de asymp-
tomatische kant. 

Differentiaal diagnose

Heel af en toe wordt trigeminusneuralgie gezien bij 
jonge patiënten. Belangrijk is dat dan altijd differenti-
aal diagnostisch gedacht moet worden aan multipele 
sclerose.
De International Headache Society beschreef de vol-
gende criteria voor essentiële trigeminusneuralgie.5 
Paroxysmale pijnaanvallen met een duur van een frac-
tie van een seconde tot twee minuten, optredend in 
één of meer takken van de n. trigeminus, die bovendien 
voldoen aan de omschrijving zoals in B en C.
A. De pijn heeft tenminste één van de volgende ka-

rakteristieken: intens, scherp, oppervlakkig of ste-
kend.

B. De pijn gaat uit van een triggerzone of wordt ver-
oorzaakt door triggeromstandigheden.

C. De aanvallen worden stereotiep weergegeven door 
de individuele patiënt.

D. Er zijn geen aanwijzingen voor neurologische afwij-
kingen.

E. De aanvallen worden niet veroorzaakt door andere 
stoornissen.

Drangshott en Truelove6 hebben de belangrijkste diag-
nostische criteria voor trigeminusneuralgie samenge-
vat in een tabel (zie tabel II.1-2). 

De differentiaal diagnose van essentiële trigeminus-
neuralgie is uitgebreid en betreft alle unilaterale pijnen 
in het verloop van de n. trigeminus. De belangrijkste 
differentiaal diagnostische overwegingen zijn speci-
fieke aangezichtspijnen, aspecifieke aangezichtspijnen, 
temperomandibulaire artrose, afwijkingen aan de ge-
bitselementen en vasculaire migraine. Een uitgebreid 
overzicht van de differentiaal diagnose bij aangezichts-
pijn treft u in tabel II.1-3.

Behandelmogelijkheden 
trigeminusneuralgie

Conservatieve behandelingen
De medicamenteuze behandeling is gebaseerd op een 
systematische review van wat oudere datum7 of op een 
meer ge-update Cochrane review.8 Middel van eerste 
keus is carbamazepine en eventueel oxcarbamazepine. 
Uit een observationele studie blijkt dat carbamazepine 
ongeveer in 70% van de gevallen reductie van de pijn-
klachten geeft. De overige medicatie die geprobeerd 
kan worden zonder dat er klinische bewijzen zijn dat dit 
medicament effectief is zijn gabapentine, pregabaline 
en baclofen. 
Rozen1 vat de aanbevelingen voor medicamenteuze 
behandeling van trigeminusneuralgie in tabel II.1-4 sa-
men. 

Interventionele behandelingen
Indien de medicamenteuze behandeling niet succesvol 
is of teveel bijwerkingen kent, kan overgegaan worden 
tot een invasieve behandeling. Op dit punt is er een 
vijftal mogelijkheden:
1. Een chirurgische microvasculaire decompressie ter 

hoogte van de fossa posterior.
2. Stereotactische radiochirurgie, gamma knife.
3. Percutane ballonmicrocompressie.9

4. Percutane glycerol rhizolysis10

5. Percutane radiofrequente thermolaesie van het 
ganglion van Gasser oftewel procedure volgens 
Sweet.11 

1.  Bij de microvasculaire decompressie volgens 
Janetta, worden venen die in contact staan met de 
root entry zone gecoaguleerd en arteriën geschei-
den van de zenuw met een spons of viltje.

2.  Bij de gamma knife wordt middels een stereotacti-
sche radiochirurgische behandeling een hoge dosis 
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straling gegeven op een klein gebied van de n. trige-
minus. Dit resulteert in een niet-selectieve bescha-
diging van het ganglion van Gasser. Voordeel is dat 
dit een niet-invasieve behandeling is die uitgevoerd 
kan worden onder lokaal anesthesie en een lichte 
sedatie. Er zijn op dit moment in toenemende mate 
studies naar de effectiviteit hiervan, de initiële ef-
fectiviteit blijkt beperkt; tussen de 60 en de 70% 
geeft pijnklachtenreductie aan. Het lange termijn 
effect is nog niet bekend.

3.  Bij de microcompressie van het ganglion van Gasser 
wordt de n. trigeminus gecomprimeerd door een 
kleine ballon, die percutaan via een naald wordt in-
gebracht in het cavum van Meckel. De werking van 
deze techniek zou berusten op een ischemische 
beschadiging van de ganglioncellen. Hoewel er 
onvoldoende kwalitatief goede data zijn, lijkt deze 
techniek qua effectiviteit te vergelijken met een ra-
diofrequente laesie van het ganglion van Gasser. 
Voordeel van deze techniek is dat hij ook geschikt 
is voor behandeling van trigeminusneuralgie van de 
1e tak. De corneareflex blijft namelijk intact.9,12

Tabel II.1-3: Differentiaal diagnose van trigeminusneuralgie
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Antwoorden sluiten met  aangeduide aandoeningen uit neen neen neen neen neen ja

Musculoskeletaal•      

Dentoalveolair •      

Neus Keel en Oor•      

Giant cel arteritis•      

Glaucoma•     

Cluster hoofdpijn•     

Atypische migraine•     

Chronische paroxysmale hemicrania•     

Temperomandibulair gewrichtssyndroom•    

Gebroken tandsyndroom•    

Idiopathische kloppende hoofdpijn•   

Glossopharyngeale neuralgie•  

Intermedius neuralgie•  

SUNCT• 

Trigeminusneuropathie• 

Atypische trigeminusneuralgie• 

Typische trigeminusneuralgie• 
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4  Bij de percutane glycerol rhizolysis wordt onder 
röntgendoorlichting een naald ingebracht in de 
cisterna trigemini. Bij een zittende patiënt met 
het hoofd in flexie kan vervolgens contrast wor-
den geïnjecteerd om de grootte van de cisterna 
te beoordelen. Vervolgens wordt na aspiratie van 
het contrast een vergelijkbare hoeveelheid glycerol  
geïnjecteerd. 

5.  De radiofrequente thermolaesie van het ganglion 
van Gasser is te overwegen bij met name de oudere 
patient.11 De outcome van de thermolaesie van het 
ganglion van Gasser is minder gunstig dan bij ope-
ratie, maar is minder invasief en heeft een lagere 
morbiditeit en mortaliteit. 

Algemeen wordt aangenomen dat bij jongere patiën-
ten een microvasculaire decompressie de behandeling 
van eerste keuze is. Er zijn vijf systematische reviews 
beschikbaar die de meest toegepaste technieken bij de 
behandeling van trigeminusneuralgie met elkaar verge-
lijken13-17. Met name volgens de wat recentere studies is 
de microvasculaire decompressie de beste therapeuti-
sche optie wat betreft het verbeteren van de kwaliteit 
van leven bij de trigeminusneuralgie patiënt, met name 
ook door het lange pijnvrije effect na de operatie. De 
overige drie minimaal invasieve therapiëen scoren 
minder door de grotere kans op recidief van de pijn-
klachten. Deze verschillen zijn echter maar klein. De 
medicamenteuze behandeling komt het minst goed uit 

de beoordeling. Dit komt met name doordat de pijnre-
ductie vaak ten koste gaat van forse bijwerkingen door 
de chronische medicatie.
Voor de oudere patiënt geniet een behandeling door 
middel van een een radiofrequente thermolaesie van 
het ganglion van Gasser vaak de voorkeur boven een 
microvasculaire decompressie. Dit komt door de mor-
biditeit en mortaliteit die met de operatie voor een mi-
crovasculaire decompressie gepaard gaat. Het is meer 
effectief dan de gamma knife behandeling. Ongeveer 
60% van de patiënten die behandeld worden zijn pijn-
vrij voor tenminste 60 maanden, indien de behande-
ling correct wordt uitgevoerd. Zakrzewska heeft aange-
toond dat er echter bij ongeveer 50% van de patiën-
ten een verminderd gevoel optreedt in de behandelde 
takken van de n. trigeminus.18 Zo moet deze techniek 
niet ingezet worden bij een secundaire trigeminusneu-
ralgie ten gevolge van een postherpetische neuralgie. 
De enige uitzondering betreft een secundaire trige-
minusneuralgie bij multiple sclerose. De gepulseerde 
radiofrequente behandeling in dit soort situaties lijkt 
een redelijk alternatief, er is echter 1 gerandomiseerde 
gecontroleerde studie waarin geen effect kon worden 
aangetoond van deze techniek.19

Complicaties interventionele pijnbehandelingen
De percutane radiofrequente procedure heeft een zeer 
lage morbiditeit en vrijwel geen mortaliteit. De meest 
voorkomende complicaties zijn gevoelsstoornissen 
in de behandelde tak of parese van de m. masseter. 

Tabel II.1-4: Medicamenteuze behandeling van trigeminusneuralgie
(Rozen TD: Trigeminal neuralgia and glossopharyngeal neuralgia. Neurol Clin. 2004; 22(1):185-206.  
Met toestemming van de uitgever)

Medicatie Dosering Tijd tot pijnverlichting

Carbamazepine 400-800 mg/d 24-48 u

Fenytoine 300-500 mg/d 24-48 u

Baclofen 40-80 mg/d ?

Clonazepam 1,5-8mg/d ?

Valproïnezuur 500-1500 mg/d weken

Lamotrigine 150-400 mg 24 u

Pimozide 4-12 mg ?

Gabapentine 900-2400 mg/d 1 week

Oxcarbamazepine 900-1800 mg/d 24-72 u
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Op lange termijn kan anesthesia dolorosa optreden, 
hypesthesie van de cornea, een keratitis en een voorbij-
gaande parese van de derde en vierde hersenzenuw. 
Een veel voorkomende minder ernstige complicatie is 
een hematoom van de wang dat over het algemeen na 
enige dagen verdwijnt. 
Kanpolat et al20 rapporteerden de resultaten van 25 jaar 
ervaring bij 1600 patiënten. De gemelde complicaties 
zijn: verminderde corneale reflex (5,7%), zwakte en 
paralyse van de m. masseter (4,1%), dysesthesie (1%), 
anesthesia dolorosa (0,8%), keratitis (0,6%) en voor-
bijgaande paralyse van de craniale zenuwen III en IV 
(0,8%). Tabel II.1-5 geeft een samenvatting van de com-
plicaties van een radiofrequente behandeling van het 
ganglion van Gasser.

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen 

Techniek Beoordeling

Radiofrequente behandeling van 
het ganglion van Gasser

Gepulseerde radiofrequente van 
het ganglion van Gasser

 
2 B + 

 
2 B -

Aanbevelingen
De behandeling van een patiënt met een essentiële tri-
geminusneuralgie dient multidisciplinair te geschieden 
en de verschillende behandelopties (MVD, Gamma 
Knife en RF laesie ganglion van Gasser) inclusief de 
risico’s dienen met de patiënt besproken te worden. 
Deze onderlinge therapieën zijn nooit met elkaar ver-
geleken in prospectieve gerandomiseerde studies. 
Aanbevelingen zijn derhalve altijd relatief. Met name 
de oudere patiënt met co-morbiditeit kan een radiofre-
quente laesie van het ganglion van Gasser aanbevolen 
worden. 
Bij jongere patiënten kan een microvasculaire decom-
pressie volgens Janetta overwogen worden.

Techniek van radiofrequente laesie 
van het ganglion van Gasser

Het ganglion van Gasser is genoemd naar de Weense 
anatoom Johan Laurentius Gasser. Het ganglion ligt 
in de schedel in het impressio trigemini dicht bij het 
os petrosum, een deel van het os temporale. Mediaal 
wordt het ganglion van Gasser begrensd door de ve-
neuze sinus cavernosus, craniaal door het onderste 
oppervlak van de temporale kwab en dorsaal door de 
hersenstam. Naar caudaal geeft het ganglion drie tak-
ken af, de eerste tak is de tak van de n. ophthalmicus, 
de tweede tak is de tak van de n. maxillaris en de derde 
tak is de tak van de n. mandibularis. Het ganglion van 
Gasser kent een somatotopische rangschikking, in die 
zin dat de ophthalmische tak het meest craniomediaal 
en de mandibulaire tak het meest lateraal ligt. 
De ingreep wordt gedaan onder röntgendoorlichting 
waarbij de patiënt in rugligging op tafel ligt en er met 
de C-arm submentaal doorlicht wordt. De C-arm wordt 
langzaam gedraaid naar de aangedane zijde waarbij er 
zo een positie bereikt wordt, dat het foramen ovale me-
diaal geprojecteerd wordt ten opzichte van de proces-
sus mandibularis en juist lateraal van de maxilla. De 
C-arm moet vervolgens zo gepositioneerd worden dat 
het foramen te zien is als een ovaal foramen. Indien 
men de n. maxillaris en n. mandibularis wil behande-
len ligt het aanprikpunt van de naald 2 cm lateraal van 
de mondhoek aan de homolaterale zijde van de laesie. 
De naald wordt gericht op het midden van het fora-
men. Indien men alleen de n. mandibularis wil behan-
delen ligt het intreedpunt van de naald 1 cm lateraal 
van de mondhoek en richt men de naald op het late-
rale deel van het foramen ovale. Indien men alleen de  
n. ophthalmicus wil behandelen ligt het aanprikpunt van 
de naald 3 cm lateraal van de mondhoek en richt men 
de naald op het mediale deel van het foramen ovale. 
Voor deze ingreep gebruiken we een SMK canule, 10 cm 
22G met een 2 mm actieve tip. Indien de anatomische 
landmarks geïdentificeerd zijn, wordt er intraveneus 

Tabel II.1-5: Samenvatting van de complicaties van de radiofrequente behandeling van het ganglion van Gasser.

Veel voorkomend Meest voorkomend Lange termijn

Hematoom wang Gevoelsstoornissen behandelde tak Anesthesia dolorosa

Parese m. masseter Hypesthesie cornea

Keratitis

Voorbijgaande parese 3e en 4e hersenzenuw
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een sedatiedosis propofol of methohexobarbital gege-
ven. Indien de patiënt de dosis propofol of methohexo-
barbital gekregen heeft, wordt de SMK naald gepositio-
neerd, ideaal in het foramen ovale. Belangrijk is dat één 
vinger in de mond gelegd wordt om zeker te zijn dat 
er geen penetratie is van de mucosa intraoraal. Indien 
de naald door het foramen ovale in het impressio tri-
gemini ligt, kan er gestimuleerd worden. De stimulatie 
parameters zijn als volgt: eerst wordt er motorisch ge-
test, waarbij er geen of enige contractie moet zijn van 
de m. masseter, liefst boven een drempel van 0,6 V. Bij 
motorische stimulatie moet de naald voorzichtig meer 
naar proximaal ingebracht worden. Indien de patiënt 
wakker is en aanspreekbaar kan met 50 Hz getest wor-
den. Paresthesieën moeten gevoeld worden tussen de 

0,05 en de 0,2 V in de zone die pijnlijk is. Indien de punt 
van de naald ligt in die tak van het ganglion van Gasser 
dat gedenerveerd moet worden, kan er een 60 sec 60°C 
laesie gemaakt worden. Na de laesie wordt de cornea-
reflex getest en wordt er getest of er een hypesthesie is 
in het behandelde dermatoom. Mocht dit niet zo zijn, 
dan wordt er een tweede laesie gemaakt, 60 sec 65°C 
en indien er nog geen hypesthesie is kan er een derde 
laesie gemaakt worden bij 70°C. 

Praktijkalgoritme

MRI scan 

Medicamenteuze behandeling onvoldoende 
pijnverlichting en/of bijwerkingen niet tolereerbaar 

Jonge patiënt Oudere patiënt (niet nader omschreven) 

Microvasculaire decompressie Radiofrequentie laesie van het 
ganglion van Gasser 

Hevige paroxsysmale unilaterale aangezichtspijn 

Differentiaal diagnose door middel van 6 vragen 

Figuur II.1-1: Praktijkalgoritme voor de behandeling van trigeminusneuralgie
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Figuur II.1-2: Radiofrequente behandeling van het ganglion 
van Gasser: laterale opname

Figuur II.1-3: Radiofrequente behandeling van het ganglion 
van Gasser: oblique submentale opname

Samenvatting

Essentiële trigeminusneuralgie is als diagnose te stellen door zes eenvoudige vragen. De conservatieve behande-
ling van eerste keuze is carbamazepine, eventueel oxcarbamazepine Belangrijk is dat er bij iedere patiënt een 
MRI van de schedel plaats gevonden heeft, ter uitsluiting van een secundaire trigeminusneuralgie die een meer 
oorzakelijke behandeling behoeft, alvorens tot invasieve therapie over te gaan. Bij jonge patienten met trigeminus-
neuralgie lijkt microvasculaire decompressie de invasieve behandeling van eerste keuze. Hoewel het ontbreekt aan 
prospectief vergelijkend materiaal, is het verdedigbaar om in eerste instantie met name bij oudere patiënten een 
radiofrequente laesie van het ganglion van Gasser te verrichten. Deze behandeling dient echter wel in gespeciali-
seerde centra plaats te vinden.
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II.2
Hoofd- en aangezichtspijn
Clusterhoofdpijn

M. van Kleef

Inleiding

Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt door het clustergewijze optreden van aanvallen. De aanvallen kunnen geprovo-
ceerd worden door vaatverwijdende stoffen zoals alcohol en nitrobaat. Ook een lage zuurstofspanning zoals verblij-
ven in hooggebergte of intercontinentale vluchten kunnen de aanvallen uitlokken. Ondanks de lage prevalentie van 
clusterhoofdpijn werd aangetoond dat deze aandoening een grote socio-economische impact heeft. Bijna 80% van de 
patiënten meldden restricties van de dagelijkse aktiviteiten die bij 13% zelfs buiten de perioden van de aanvallen aan-
wezig was.1 Opvallend is dat patiënten die clusterhoofdpijn hebben vaak een lange weg doorlopen hebben op weg naar 
de diagnose. Soms zijn er zelfs wel eens operaties uitgevoerd aan kaakbijholtes, neustussenschotten en zijn tanden 
verwijderd. De prevalentie van clusterhoofdpijn is 0,07%. Over het algemeen treden de eerste aanvallen op tussen het 
twintigste en veertigste levensjaar. In tegenstelling tot migraine treft clusterhoofdpijn voornamelijk mannen met een 
ratio 5:1.2 Er zijn aanwijzingen dat het risico voor clusterhoofdpijn aanzienlijk hoger ligt bij patiënten waarvan cluster-
hoofdpijn in de familiale antecedenten aanwezig is.3
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Anamnese en klachtenpatroon

De aanvallen bestaan uit strikt éénzijdig, heftig borende 
pijnen rondom of achter het oog. De pijn gaat gepaard 
met verschijnselen van autonome ontregeling, waarbij 
een tranend rood oog, verstopte neus dan wel lopende 
neus en zelfs een Horner syndroom kunnen optreden. 
De autonome kenmerken van clusterhoofdpijn zijn in 
tabel II.2-1 weergegeven.3 Tijdens de aanvallen is er een 
forse bewegingsdrang en loopt de patiënt vaak rond. 
De aanvallen duren soms kort, 15 minuten, soms lang, 
3 uur en treden vreemd genoeg meestal ’s nachts op. 
De aanvallen lijken geassocieerd aan de remslaapfase. 
In de meest typische vorm komen er periodes voor van 
episodische hoofdpijn (clusters) van enige weken tot 
maanden, waarbij de aanvalsfrequentie kan variëren 
van één per twee dagen tot acht per nacht. Na een der-
gelijke periode kan een patiënt vaak één of meerdere 
jaren aanvalsvrij zijn, alvorens er weer een nieuwe aan-
valsperiode optreedt. In een klein deel van de patiënten 
verandert het aanvalspatroon van episodisch naar chro-
nisch, waarbij jaar in jaar uit vrijwel dagelijks aanvallen 
optreden. De chronische vorm van hoofdpijn treedt op 
bij ongeveer 15% van de clusterhoofdpijn patiënten en 
is dus betrekkelijk zeldzaam. 

Lichamelijk onderzoek

Het oriënterend neurologisch onderzoek laat bij dit 
soort patiënten geen bijzonderheden zien. 

Aanvullend onderzoek

De diagnose clusterhoofdpijn wordt gesteld op basis 
van de anamnese van de patiënt. Aanvullend onder-
zoek, bloedonderzoek of röntgenfoto’s om andere oor-
zaken van de hoofdpijn uit te sluiten zijn zelden nodig, 
omdat clusterhoofdpijn typisch is.

Differentiaal diagnose

Er bestaan strikte criteria voor de diagnose cluster-
hoofdpijn die omschreven zijn door de International 
Headache Society4. (tabel II.2-2)

Het klinische beeld van clusterhoofdpijn is zeer spe-
cifiek. Toch moet aandacht besteed worden aan mo-
gelijk onderliggende pathologieën die de zogenaam-
de symptomatische clusterhoofdpijn veroorzaken. 
Balasubramaniam en Klasser3 spreken ook in deze in-

dicatie van “rode vlaggen” waar aandacht aan besteed 
moet worden. Deze omvatten chronische blijvende 
hoofdpijn, een blijvende achtergrond hoofdpijn van 
lage intensiteit nadat de aanval van clusterhoofdpijn 
verdween, slechte response op de standaard behande-
ling en abnormale klinische tekenen zoals vitale teke-
nen en abnormaal onderzoek van de craniële zenuwen, 
met uitzondering van miosis en ptosis.3

Behandelmogelijkheden cluster 
hoofdpijn

Conservatieve behandeling
Net als migraine bestaat de behandeling van cluster-
hoofdpijn uit aanvalsbehandeling en preventieve be-
handelingen. Ergotamines, sumatriptan injecties zijn 
zowel bij clusterhoofdpijn als bij migraine werkzaam. 
Belangrijk is dat u bedenkt dat clusterhoofdpijn aan-
vallen meestal episodisch voorkomen en dat profylac-
tische behandelingen snel gegeven kunnen worden en 
ook weer gestopt kunnen worden als de clusterperiode 
voorbij is. Een aantal preventieve geneesmiddelen is 

Tabel II.2-1: Autonome kenmerken van 
clusterhoofdpijn
(van: Balasubramaniam R, Klasser GD: Trigeminal autono-
mic cephalalgias. Part 1: cluster headache. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104, (3): 345-58.  
Met toestemming van de uitgever)

Ipsilateraal aan de pijnlijke kant
Lacrimatie en conjunctivale injectie• 
Rhinorrhea of verstopte neus• 
Craniale en/of faciale transpiratie• 
Miosis en/of ptosis• 
Oedeem van het ooglid of orofaciale weefsels • 
(inclusief gingiva en gehemelte)
Flushing of bleekheid van het aangezicht• 
Opzwelling rond het oog en orofaciale weefsels • 
(inclusief de mond)
Thermografisch bepaalde “koude plaats” aan de • 
pijnlijke zijde (meestal suborbitaal)

Systemisch
Bradycardie• 
Vertigo en ataxie• 
Syncope• 
Hypertensie• 
Toegenomen gastrointestinale zuurproductie• 
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niet werkzaam bij clusterhoofdpijn, maar worden he-
laas toch voorgeschreven. Bekende voorbeelden zijn 
tegretol, carbamazepine en propanolol. Recent werd 
aangetoond dat ook sumatriptan tabletten twee keer 
daags gegeven niet werkzaam zijn. 

Aanvalsgewijze behandeling
De aanvalsgewijze behandeling van clusterhoofdpijn 
bestaat uit zuurstofinhalatie, 100% zuurstof 7 liter per 
minuut per mondkapje, is één van de meest effectieve 
en verre weg de veiligste aanvalsbehandelingsmetho-
de. In ongeveer 70% van de gevallen wordt de aanval 
hiermee gecoupeerd binnen 15 tot 30 minuten. Een re-
cente Cochrane review vond beperkt bewijs voor deze 
therapie.5

Sumatriptan 6 mg subcutaan. De werkzaamheid van 
sumatriptan subcutaan bij clusterhoofdpijn is aan-
getoond in een dubbel-blind placebogecontroleerde 
studie. In 70% van de patiënten behandeld met suma-
triptan 6 mg subcutaan, verdwijnt de hoofdpijn binnen 
15 minuten tegenover 26% die behandeld werden met 
placebo.6

De derde behandeling is ergotamine tartraat 2-4 mg 
sublinguaal. De tabletten ergotamine zijn niet of on-

voldoende werkzaam, waarschijnlijk vanwege de gerin-
gere resorptie. Toediening subcutaan of intraveneus is 
waarschijnlijk effectiever. Op dit moment bestaan er 
geen gerandomiseerde studies naar het effect van dit 
medicament.

Preventieve behandeling
Verapamil 250-480 mg per dag. Verapamil is een effec-
tief profylacticum en het veiligste middel. De werking is 
uit de praktijk bekend, maar er zijn weinig gecontroleer-
de studies. In een open studie vond 69% verbetering 
na toediening van verapamil.3

Prednison. Het gunstig effect van prednison wordt ge-
claimd bij clusterhoofdpijn, er is echter weinig bewijs 
voor. De meeste studies zijn open, sommige studies 
zijn retrospectief, er lijken op dit moment weinig rede-
nen te bestaan om prednison te geven bij clusterhoofd-
pijn.3 
Lithium (individuele dosis). Voor lithium zijn nauwe-
lijks goede studies voor handen, in open trials wordt 
een gunstig effect gemeld bij 80% van de patiënten. 
Dit effect wordt wel bevestigd in één dubbel-blinde pla-
cebogecontroleerde studie.7

Interventionele pijnbehandeling

Radiofrequente behandeling van het ganglion 
pterygopalatinum (voorheen: sphenopalatinum)
Indien medicamenteuze behandeling en behandeling 
met zuurstof niet effectief is kan er een interventionele 
behandeling plaats vinden. Deze gebruikte interven-
tionele behandeling is de blokkade van het ganglion 
pterygopalatinum en dient bij voorkeur plaats te vin-
den aan het begin van een clusterperiode. De blokkade 
van het ganglion pterygopalatinum voor de indicatie 
clusterhoofdpijn is nationaal en internationaal nog 
geen geaccepteerde behandeling omdat het aantal stu-
dies beperkt is en van matige kwaliteit. Het ganglion 
pterygopalatinum is een parasympathisch ganglion ge-
lokaliseerd in de fossa pterygopalatina in de nabijheid 
van de n. maxillaris. Het ligt dichtbij het foramen dat 
de fossa pterygopalatina verbindt met de neusholte. 
Preganglionaire vezels bereiken het ganglion naar de 
n. facialis, de vezels lopen door botstructuren samen 
met de n. petrosus major. Veel afferente vezels pas-
seren het ganglion die komen van de mucosa van de 
neus, van het zachte pallatum en van de pharynx. De 
anatomie van het ganglion pterygopalatinum is in fi-
guur II.2-1 geïllustreerd.

Tabel II.2-2: Diagnostische criteria voor 
clusterhoofdpijn
(van: The International Classification of Headache Disorders: 
2nd edition Cephalgia. 2004; 24, (suppl 1): 9-160. Met toe-
stemming van de uitgever)

A   Ten minsten 5 aanvallen die beantwoorden aan 
de criteria B-D

B  Hevige of zeer hevige unilaterale orbitale, supra-
orbitale en/of temporale pijn die onbehandeld 
15-180 minuten duurt

C   Hoofdpijn die begeleid is van minstens een van 
wat volgt
1  ipsilaterale conjunctivale injectie en/of lacri-

matie
2  ipsilaterale neuscongestie en/of rinorrhoea
3  ipsilateraal oedeem van het ooglid
4  ipsilateraal transpireren van het voorhoofd 

of aangezicht
5  ipsilaterale miosis en/of ptosis
6  een gevoel van rusteloosheid of agitatie

D Aanvallen doen zich voor met een frequentie van 
één om de andere dag tot 8 per dag

E Kan niet toegeschreven worden aan een andere 
aandoening 



M. van Kleef

178|

De rationale voor de radiofrequente behandeling van 
het ganglion pterygopalatinum in clusterhoofdpijn is 
beïnvloeding van de parasympathische symptomen 
tijdens de aanval en wellicht beïnvloeding van vasoac-
tieve stoffen zoals calcitonide-peptide.8 
In een retrospectieve analyse van patiënten met re-
fractaire clusterhoofdpijn, behandeld met een radio-
frequente laesie van het ganglion pterygopalatinum 
werden 56 patiënten met episodische en 10 patiënten 

met chronische clusterhoofdpijn gevolgd over 12-70 
maanden. In de groep met episodische clusterhoofd-
pijn had 60,7% volledige pijnverlichting terwijl slechts 
3/10 patiënten met chronische clusterhoofdpijn dit re-
sultaat bereikten.9 
Na radiofrequente laesie van het ganglion pterygopala-
tinum werden postoperatieve epistaxis en bloedingen 
in de kaak alsook gedeeltelijke onvrijwillige laesie van 

N. infraorbitalis

N. ophthalmicus

Ganglion pterygopalatinum
(voorheen sphenopalatinum)

‘Vidian nerve’

N. mandibularis

N. maxillaris

Ganglion Gasseri

N. petrosus profundus

A. carotis interna

N. petrosus major

Fossa pterygopalatina

Figuur II.2-1: Anatomie van het ganglion pterygopalatinum (voorheen: sphenopalatinum)
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de n. maxillaris geobserveerd. Negen van de 10 patiën-
ten ondervonden hypesthesia van het gehemelte.10

Na gepulseerde radiofrequente behandeling werden 
geen bijwerkingen en complicaties gemeld.11 

Complicaties
Totale vernietiging van het ganglion pterygopalatinum 
zou droogheid van het oog kunnen veroorzaken, ech-
ter een radiofrequente laesie van het ganglion pterygo-
palatinum geeft slechts een gedeeltelijke laesie ervan. 
Als mogelijke complicatie hypesthesie van het palatum 
molle, over het algemeen verdwijnt dit na zes tot acht 
weken. Andere complicaties zijn een neusbloeding en 
zwelling van de wang ten gevolge van een hematoom.

Een vervelende complicatie is een accidentele laesie 
van de n. maxillaris, dit komt voor bij een verkeerd uit-
gevoerde techniek. 

Occipitale zenuwstimulatie
Het toepassen van  stimulatie van de n. occipitalis bij 
patiënten met refractaire clusterhoofdpijn werd in een 
case report en case series beschreven.12,13 Deze behan-
deling blijkt vooral de intensiteit van de aanvallen te 
doen dalen. Opmerkelijk is wel dat er een relatief lange 
(2 maanden of meer) latentietijd is tussen het implan-
teren van de elektrode en een klinisch effect. 

Praktijkalgoritme

Medicamenteuze behandeling faalt

Zuurstofbehandeling faalt

Rode vlaggen uitgesloten: achtergrondhoofdpijn, abnormale
vitale tekenen, abnormaal onderzoek van de craniële zenuwen

Overweeg radiofrequente behandeling
ganglion pterygopalatinum

Aanvalsgewijze optreden van hoofdpijn

Refractaire pijn

Overweeg occipitalis stimulatie

Figuur II.2-2: Praktijkalgorime voor de behandeling van clusterhoofdpijn
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Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Radiofrequentie behandeling van 
het ganglion pterygopalatinum

Occipitale zenuwstimulatie

 
2 C +

2 C +

Aanbevelingen 

Bij patiënten met een therapieresistente clusterhoofd-
pijn kan een radiofrequente laesie van het ganglion 
pterygopalatinum overwogen worden. 
Bij clusterhoofdpijn refractair aan andere behandel-
opties kan occipitalis stimulatie overwogen worden in 
studieverband. 

De procedure van de radiofrequente 
laesie van het ganglion 
pterygopalatinum

De patiënt wordt gepositioneerd in rugligging en onder 
laterale doorlichting wordt de fossa pterygopalatina ge-
identificeerd. Over deze fossa wordt een lijn getrokken 

op de huid en het aanprikpunt wordt gekozen net onder 
de arcus zygomaticus. (zie figuur II.2-3) De huid wordt 
verdoofd en een 10 mm SMK naald met een 2 mm ac-
tieve tip wordt langzaam geïntroduceerd. Deze naald 
wordt voorzichtig doorgeschoven onder laterale door-
lichting in een superieure en anterieure richting, totdat 
uiteindelijk de fossa pterygopalatina bereikt wordt (zie 
figuur II.2- 4 en figuur II.2-5). Voordat dit gebeurd wordt 
over het algemeen contact gemaakt met de n. maxilla-
ris en de patiënt ervaart dan een schietende pijn in de 
bovenkaak. Dit is het punt waarop 1-2 ml lidocaïne 2% 
geïnjecteerd moet worden en er even gestopt dient te 
worden. Dan wordt de naald verder opgeschoven in de 
fossa pterygopalatina waarbij het antero-craniale punt 
van de fossa bereikt moet worden. Het is belangrijk dat 
er een 2 mm actieve tip gebruikt wordt, omdat er an-
ders schade op kan treden aan de n. maxillaris tijdens 
de laesie. De C-arm wordt nu geplaatst in een anteri-
eure posterieure positie, de punt van de canule dient 
nu te liggen aan de laterale begrenzing van de inwen-
dige neus. De stilet wordt verwijderd en er wordt een 
thermokoppel RF-probe geplaatst en de positie van de 
elektrode wordt nu bevestigd door elektrostimulatie 
bij 50 Hz waarbij de patiënt over het algemeen bij een 
drempel van 0,4 V paresthesieën voelt aan de laterale 
zijde van de neus. Er dienen geen paresthesieën ge-

Figuur II.2-3: Radiofrequente behandeling van het  
ganglion pterygopalatinum: projectie metalen lat geeft de 
lijn aan over de fossa pterygopalatina

Figuur II.2-4: Radiofrequente behandeling ganglion 
pterygopalatinum: AP opname
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voeld te worden aan het palatum molle of aan de bo-
venkaak, omdat er anders stimulatie plaatsvindt van de 
n. maxillaris. Als dit zo is dan dient de canule nog enige 
millimeters verder opgevoerd te worden. 
Na verdoving wordt er een laesie gemaakt van 60 sec 
80°C en deze laesie wordt twee keer herhaald waarbij 
de elektrode verder opgeschoven wordt.
Gepulseerde radiofrequente stroom aan 45 V met een 
maximale temperatuur van 42°C wordt gedurende 
120 sec een of meerdere keren toegepast. 

Figuur II.2-5: Radiofrequente behandeling ganglion 
pterygopalatinum: laterale opname. Naald hoog in de 
fossa pterygopalatina

Samenvatting

De diagnose clusterhoofdpijn wordt gesteld op basis van de anamnese en verschijnselen bij lichamelijk onderzoek. 
De primaire behandeling is medicamenteus maar bij patiënten die therapieresistent zijn is een (gepulseerde) ra-
diofrequente laesiebehandeling van het ganglion pterygopalatinum te overwegen. Deze behandeling dient dan 
plaats te vinden aan het begin van een clusterperiode. Bij patiënten met clusterhoofdpijn refractair aan alle andere 
behandelingen kan occipitalis stimulatie overwogen worden in studieverband. 
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II.3
Hoofd- en aangezichtspijn
Atypische aangezichtspijn

P. Cornelissen, M. van Kleef

Inleiding

Chronische aangezichtspijn ook wel genoemd persisterende idiopatische faciale pijn (PIFP) is een globale benaming 
waaronder verschillende pijnlijke syndromen van het aangezicht en de mond geklaseerd worden.
Atypische aangezichtspijn is een slecht begrepen aandoening. De diagnose en behandeling zijn daardoor vaak moei-
lijk. De etiologie van dit pijnsyndroom is zo controversieel dat sommige artsen in het verleden het bestaan ervan 
ontkenden en afdeden als voornamelijk een psychologisch probleem.1 
De International Headache Society heeft in 2004 de tweede editie uitgebracht van de classificatie van hoofdpijn. 
Persisterende idiopatische faciale pijn (PIFP) werd voorheen aangeduid als atypische aangezichtspijn en is omschre-
ven als een persisterende aangezichtspijn welke niet de klassieke karakteristieken heeft van craniale neuralgieën en 
waarvoor ook geen aantoonbare oorzaak is (code 13.18.4).2 Volgens deze criteria is de diagnose PIFP mogelijk als de 
pijn in het gelaat gelokaliseerd is, dagelijks aanwezig en de meeste tijd van de dag.
De exacte incidentie van PIFP pijn is onbekend maar er wordt van uitgegaan dat het een aandoening is van de oudere 
mens.3 Het is waarschijnlijk dat er evenveel mannen als vrouwen de aandoening hebben, meer vrouwen zoeken vlug-
ger medische hulp, daardoor lijkt de prevalentie hoger bij vrouwen. De aandoening wordt gezien bij oudere volwas-
senen en is zeldzaam bij kinderen.4 
De pathofysiologie van PIFP is onbekend. Bij PIFP is er geen abnormale processing van somatosensorische stimuli 
in het pijngebied of aangezichtsgebied van de primaire somatosensorische cortex van de hersenen. PIFP kan niet 
gerelateerd worden aan een psychiatrische stoornis. Mogelijk dat PIFP in stand gehouden wordt door geïsoleerde 
neurofysiologische mechanismen in de hersenen of door abnormale psychologische mechanismen die nog niet ge-
classificeerd zijn.5 
Osteoporose, optredend na de menopauze, kan neuralgieën geven ten gevolge van osteonecrose van caviteiten. 
Infectie van sinussen of tanden zijn mogelijke risicofactoren maar zelden aan te duiden als enige oorzaak van PIFD. 
Odontogene pijnen, zoals pulpitis, pericoronitis en alveolitis, dienen echter wel uitgesloten te worden. Naast (of ten 
gevolge van) odontogene oorzaken kunnen ook neuralgieën ontstaan. Ook is er een link gelegd met hormonen met 
name oestrogenenspiegels maar causale verbanden zijn tot op heden niet gevonden. 
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PIFP of pijn van het aangezicht wordt gedefinieerd als 
pijn gelokaliseerd onder de haargrens, boven de hals 
en voor het oor.
De pijn heeft een chronisch karakter, deze is dagelijks 
en meestal de gehele dag aanwezig. In het begin is de 
pijn vaak aan een kant van het gelaat gelokaliseerd, 
maar zij kan later ook dubbelzijdig zijn. De pijn zit 
meestal ‘diep’ en houdt zich niet aan bekende anato-
mische grenzen. De pijn begint vaak in de nasolabiale 
plooi of ter hoogte van de kin en breidt zich uit naar de 
boven- of onderkaak of een groter deel van het gezicht 
of hals.2  

Lichamelijk onderzoek

Een patiënt met niet duidelijk verklaarbare aangezichts-
pijn dient zorgvuldig onderzocht te worden

Aanvullend onderzoek

Iedere patiënt met PIFP dient uitgebreid geëvalueerd 
te worden en op indicatie gezien te worden door een 
kaakchirurg en neuroloog, hoofdzakelijk ter uitsluiting 
van onderstaande pathologie.
Er wordt evenwel niet gespecificeerd welk aanvullend 
onderzoek of medische beeldvorming moet worden 
aangewend. In voorkomende gevallen dient zelfs een 
MRI van de schedel overwogen te worden.

Differentiaal diagnose

De diagnose stellen is niet eenvoudig en is een proces 
van eliminatie van andere oorzaken van aangezichts-
pijn. In sommige gevallen kan een nasopharyngeale 
tumor pijnklachten geven, meestal wordt de diagnose 
pas gesteld als er neurologische uitval is. Andere zeld-
zame oorzaken zijn longtumoren die via gerefereerde 
pijn, waarschijnlijk via n. X, pijn in het aangezicht ge-
ven.6,7 De pijn is dan meestal unilateraal en is meestal 
gelokaliseerd bij het oor, de kaken en de temporaal 
regio.8 Verborgen tandheelkundige problematiek kan 
ook ten grondslag liggen aan de klachten zoals geïnfec-
teerde kaakholtes van de maxilla of kaken na eerdere 
tandextracties.9

PIFP kent geen zeer duidelijke diagnostische criteria. 
De Internationale Headache Society (IHS) heeft vol-
gende diagnostische criteria opgesteld.2

A) Pijn in het aangezicht, dagelijks aanwezig gedurende 
de gehele dag of het grootste deel van de dag. Er moet 
tevens voldaan worden aan de criteria B) en C).

B) De pijn is ‘diep’ en moeilijk te lokaliseren.
C) Er is geen sprake van sensibiliteitsstoornissen of 

andere lichamelijke afwijkingen.
D) Aanvullende diagnostiek laat geen afwijkingen zien 

inclusief röntgenonderzoek van de kaken en aange-
zicht.

De volgende diagnoses dienen volgens de IHS uitge-
sloten te worden alvorens de diagnose PIFP gesteld kan 
worden

Pijn op basis van botafwijkingen van de schedel• 
Cervicogene hoofdpijn• 
Acuut glaucoom, brekingsanomalieën, strabismus• 
Oorafwijkingen• 
Sinusitis• 
Afwijkingen van de kaken, gebit en aanverwante • 
structuren
Afwijkingen van het temperomandibulaire ge-• 
wricht
Afwijkingen van de hersenzenuwen zoals trigemi-• 
nuscompressie, neuritis optica, diabetische ocu-
laire neuritis, herpes zoster en postherpetische 
neuralgie, Tolosa-Hunt syndroom, nek-tong syn-
droom
Trigeminusneuralgie• 
Glossopharyngeale neuralgie• 
N. intermedius neuralgie• 
N. laryngeus superior neuralgie• 
Nasociliaire neuralgie• 
Supraorbitalis neuralgie• 
Terminal branch neuralgieën• 
Externe compressie hoofdpijn• 
Hoofdpijn veroorzaakt door externe applicatie van • 
een koude stimulus
Hoofdpijn veroorzaakt door inhalatie of ingestie • 
van een koude stimulus
Constante pijn veroorzaakt door compressie, irrita-• 
tie van hersenzenuwen of bovenste cervicale wor-
tels door structurele laesies
Ophthalmische migraine• 
Anesthesia dolorosa• 
Centrale post-stroke pijn• 

Zeldzame neuralgieën in het gelaat
In het hoofdstuk trigeminusneuralgie wordt de diffe-
rentiaal diagnose uitvoerig besproken. Door middel 
van volgende 6 gestructureerde vragen kan richting ge-
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ven worden aan de definitieve diagnose. (zie ook tabel 
II.1-3 van het hoofdstuk “Trigeminusneuralgie”)

Tabel II.3-1: Zes vragen voor het stellen van de 
differentiaal diagnose

1. Doet de pijn zich in aanvallen voor?
2. Zijn de meeste aanvallen van korte duur (secon-

den tot minuten?)
3. Heeft u soms ultrakorte aanvallen? 
4. Zijn de aanvallen unilateraal? 
5. Komen de aanvallen voor in de distributie van de 

n. trigeminus? 
6. Zijn er unilaterale autonome symptomen? 

Painful ophthalmoplegia 
Onder het beeld van de painful ophthalmoplegia wordt 
een ziektebeeld beschreven dat bestaat uit een uni-
laterale pijn in de orbita in combinatie met meerdere 
of mindere paresen van de derde, vierde en/of zesde 
hersenzenuw. Andere termen voor deze aandoening 
zijn onder andere Tolosa-Huntsyndroom, fissura or-
bitalis superior syndroom, orbitale-apexsyndroom, 
sinus-cavernosussyndroom. Bij deze aandoening moet 
uitgebreid aanvullend onderzoek plaatsvinden om een 
behandelbare oorzaak aan te tonen.

Neck-tongue 
Het neck-tonguesyndroom is een zeldzame aandoe-
ning. Kinderen of jong volwassenen merken bij plotse-
linge rotatie van de nek een scherpe pijn in achterhoofd 
en nek die gepaard gaat met tintelingen en een doof 
gevoel in de ipsilaterale tonghelft.

SUNCT syndroom 
Een ander recent herkend, unilateraal syndroom, ge-
karakteriseerd door neuralgiforme pijn van korte duur, 
is het SUNCT-syndroom (short lasting, unilateral, neu-
ralgiform headache attacks with conjunctival injection, 
tea ring, rhinorrhoea and forehead sweating). Dit beeld 
komt vooral bij mannen voor en de pijn is vooral in het 
gebied van de n. frontalis gelokaliseerd. Verschillen met 
clusterhoofdpijn zijn de korte duur en hoge frequentie 
van aanvallen en het ontbreken van reactie op medica-
tie die bij clusterhoofdpijn meestal wel werkzaam is.

Anesthesia dolorosa 
Anesthesia dolorosa kan ook in het gelaat optreden, na 
laesies van een perifere zenuwbaan. Dit manifesteert 
zich als een complicatie van een neurochirurgische of 
neurodestructieve zenuwblokkade voor de behandeling 

van trigeminusneuralgie. Er ontstaat dan een deafferen-
tatiepijn in het gebied van verminderde sensibiliteit.

Centrale aangezichtspijn
De IASP heeft centrale aangezichtspijn gedefinieerd 
als een pijn die veroorzaakt wordt door een laesie in 
of disfunctioneren van het centrale zenuwstelsel. Voor 
wat betreft aangezichtspijn kan daarbij gedacht worden 
aan multipele-sclerosehaardjes, syringomyelie en sy-
ringobulbie, thalamische pijnen bijvoorbeeld door een 
doorgemaakt CVA, tumoren enzovoort. Centrale pijn is 
bijna altijd chronisch, vaak vele jaren durend. 

Behandelmogelijkheden atypische 
aangezichtspijn

Conservatieve behandeling 
Medicamenteuze behandeling met amitriptylline is 
de eerste keus in een dosering van 25 tot 100 mg per 
dag.10-12 Positieve resultaten zijn ook gerapporteerd met 
venlafaxine13 en fluoxetine.14

Interventionele pijnbehandeling
De gepulseerde radiofrequente behandeling van het 
ganglion pterygopalatinum (sphenopalatinum) bij 
patiënten met aangezichtspijn, waaronder atypische 
aangezichtspijn, werd in een retrospectieve studie be-
schreven.17 Eenentwintig procent van de behandelde 
patiënten rapporteerden volledige pijnverlichting en 
65% ondervond een goede tot matige verbetering. 

Complicaties
In de retrospectieve studie werden geen bijwerkingen 
genoteerd. 

Chirurgische en invasieve behandelingen 
Invasieve therapie lijkt weinig zinvol. Chirurgische be-
handelingen, inclusief trigeminal vasculaire decom-
pressie, zijn niet effectief.15 In een studie is bij drie 
patiënten, met PIFP, deep brain stimulation van de 
hypothalamus beschreven. Deze behandeling was niet 
succesvol.16

De behandeling van PIFP is lastig en vereist vaak een 
multidisciplinaire behandeling. Het belangrijkste on-
derdeel van de behandeling is psychologische begelei-
ding en medicamenteuze therapie.3
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Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Gepulseerde radiofrequente 
behandeling van het ganglion 
pterygopalatinum

 
 
2C +

Aanbevelingen

Bij patiënten met chronische atypische aangezichtspijn 
refractair aan conservatieve behandeling kan een ge-
pulseerde radiofrequente behandeling van het ganglion 
pterygopalatinum overwogen worden. 

Techniek

Voor de beschrijving van de gepulseerde radiofrequen-
te behandeling van het ganglion pterygopalatinum ver-

wijzen wij naar het hoofdstuk “Cluster hoofdpijn”

Praktijkalgoritme

Indien nodig MRI 

Medicamenteuze behandeling 
onvoldoende effect 

Overweeg PRF van het ganglion 
ptygeropalatinum 

Pijn in het aangezicht 
Dagelijks – gedurende de ganse of 

grootste deel van de dag 

Geen sensibiliteitsstoornissen, 
lichamelijke afwijkingen 

Figuur II.3-1: Praktijkalgoritme voor de behandeling van atypische aangezichtspijn

Samenvatting

De diagnose van chronische atypische aangezichtspijn is voornamelijk een proces van uitsluiting van andere oor-
zaken. Hiervoor is vaak multidisciplinair onderzoek en overleg vereist.
De conservatieve, medicamenteuze behandeling met amitryptiline is de eerste keus. Venlaxine en fluoxetine behan-
deling kan eveneens overwogen worden. 
Wanneer de medicamenteuze behandeling faalt kan een gepulseerde radiofrequente behandeling van het ganglion 
pterygopalatinum (sphenopalatinum) overwogen worden.
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II.4
Vasculaire en viscerale pijn
Chronisch refractaire angina pectoris

M. van Kleef, F. Huygen

Inleiding

Angina pectoris is een drukkend, zwaar gevoel of pijn op de borst. Angina pectoris ontstaat ten gevolge van onvol-
doende bloedaanvoer aan de hartsspier. Meestal komt dit door een vernauwing van de kransslagaders. Vaak is er een 
combinatie met lichamelijke inspanning of emotie waardoor het hart krachtiger gaat kloppen en dus meer zuurstof 
nodig heeft. De pijn bij een plotseling optredende verstopping van een kransslagader door een trombus of embolie is 
gelijk maar meestal heviger van aard. Bij volledige afsluiting treedt na enige tijd een hartinfarct op. Risicofactoren voor 
angina pectoris zijn: roken, adipositas, hypertensie, diabetes mellitus en hypercholesterolomie. Verkramping van de 
kransslagaders, in plaats van vernauwing, kan ook tot angineuze klachten leiden. 
Angina pectoris kan worden bestreden door de bloedvaten medicamenteus te verwijden of door de inspanning terug te 
brengen. Ook het verlagen van de bloeddruk leidt tot minder arbeid van het hart en vermindering van angineuze klach-
ten. Op dit moment is er een groot aantal farmacologische therapieën beschikbaar. Daarnaast zijn er de zogenaamde 
revascularisatie procedures zoals de Percutane Coronaire Angioplastiek (PCA) en Coronaire Bypass Chirurgie (CBC).
Angina pectoris wordt refractair genoemd indien bovengenoemde conventionele therapieën geen of onvoldoende 
effect sorteren. Patiënten met refractaire angina pectoris worden over het algemeen gekarakteriseerd door een lange 
geschiedenis van coronairlijden. Patiënten worden meestal duidelijk beperkt in hun lichamelijke activiteiten. Vaak heb-
ben ze naast uitgebreide anti-angineuze medicatie een of meerdere percutane coronaire angioplastieken ondergaan of 
zelfs coronair bypass chirurgie. Opvallend is dat de meerderheid van patiënten die lijden aan deze refractaire angina 
pectoris relatief jong is, overwegend van het mannelijk geslacht en soms een beperkte ejectie fractie heeft.1,2 

In Nederland wordt de incidentie van refractaire angina pectoris geschat op 500 patiënten per jaar. De inschatting 
is dat ten gevolge van veroudering deze patiëntenaantallen zullen toenemen. In heel Europa wordt er een jaarlijkse 
prevalentie van klasse III en klasse IV CCS (respectievelijk: angina pectoris bij geringe inspanning en rust) (Canadian 
Cardiovascular Society classificatie) klachten geschat van rond de 100 000.3

Een van de behandelopties voor deze patiëntencategorie is elektrische stimulatie van het ruggenmerg. Deze behan-
deling werd voor het eerst beschreven in 1987.4 Na deze periode zijn er meer publicaties en op dit moment lijkt rug-
genmergstimulatie (SCS) voor een geselecteerde patiëntenpopulatie met ernstig coronair lijden allicht een geschikte 
therapie.
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De klinische verschijnselen van angina pectoris zijn ty-
pisch en worden geprovoceerd door inspanning en zij 
verdwijnen bij rusten. Gedurende de inspanning kan de 
patiënt met ernstig coronair lijden wisselende klachten 
ervaren die meestal substernaal gelokaliseerd zijn en 
die soms uitstralen naar aangrenzende gebieden, voor-
namelijk aan de linkerzijde, zoals de armen, de nek, 
de keel, de kaken of zelfs de tanden. De pijnervaring 
wordt vaak vergezeld door andere verschijnselen zoals 
transpireren, misselijkheid en soms braken. Sommige 
patiënten die lijden aan angina pectoris kunnen de 
hoeveelheid inspanning inschatten die nodig is om de 
angina pectoris aanval te veroorzaken. Deze maximale 
inspanningstolerantie is nauw gerelateerd aan de mate 
van vernauwing van de belangrijkste coronairvaten. 
Tijdens rust wordt de angina pectoris drempel dui-
delijk beïnvloed door emotionele stress, blootstelling 
aan koude, maaltijden en roken. Deze aspecten van de 
pijnbeleving suggereren een dynamische stenose van 
de coronairarterie. Deze variabiliteit in angina pecto-
ris drempel suggereert een samenspel tussen de ge-
fixeerde en variabele obstructies van de coronairvaten. 
In zijn algemeenheid kan men dus zeggen dat angina 
pectoris niet een specifieke indicator is voor de mate 
van vernauwing van de coronairvaten maar dat angina 
pectoris ook een inconsistent non-specifiek fenomeen 
kan zijn, bepaald door variabele indicatoren. 
Angina pectoris wordt als refractair beschouwd als er 
ondanks optimale anti-angineuze therapie en in aanwe-
zigheid van een belangrijke stenose van een significante 
coronairarterie (meer dan 75% stenose in één of meer 
belangrijke coronairarteriën) voortdurend reversibele 
myocardischemie en pijnklachten optreden. 

Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek richt zich met name op de uit-
sluiting van andere aandoeningen in de differentiaal 
diagnose. Gezien de aard van de aandoening zal dit 
in eerdere instantie uitgebreid gedaan zijn door de  
cardioloog.

Aanvullend onderzoek

De diagnose angina pectoris kan worden gesteld door 
het maken van een ECG op een moment dat de patiënt 
de klachten voelt. Een inspanningstest bijvoorbeeld 
een fietsproef of stress-echo en angio, zijn voorbeelden 

van het brede arsenaal waar de cardioloog zich van be-
dient ter evaluatie van de klacht. De gouden standaard 
voor de diagnose van coronairlijden is een coronair an-
giogram of een CT-angiogram. 

Differentiaal diagnose

Patiënten met onbehandelbare angina pectoris komen 
in alle gevallen via een cardioloog. In de praktijk blijken 
patiënten die voor SCS in aanmerking komen uitgebrei-
de interventies ondergaan te hebben, zoals CABG en 
PTCA procedures. De differentiaal diagnose is derhalve 
voor de anesthesioloog van minder groot belang maar 
voor de volledigheid hieronder een aantal suggesties.5 

Longaandoeningen: pulmonaire hypertensie, • 
longembolie, pleuritis, pneumothorax, pneumonie
Gastro-intestinale aandoeningen: ulcus pepticum, • 
pancreatitis, oesophagale spasmen, oesophagale 
reflux, cholecystitis, cholelithiasis
Skeletmusculatuur betreffend: costochondritis, • 
syndroom van Tietze, trauma ter hoogte van de 
thorax, cervicale artritis met radiculopathie, myo-
sisits
Acute aortadissectie• 
Herpes zoster• 
Paniekstoornis• 

Behandelmogelijkheden chronische 
refractaire angina pectoris

Conservatieve behandelingen
Alle therapieën voor (refractaire) angina pectoris be-
ogen een verbetering van de myocardiale ischemie of 
door vermindering van de zuurstofvraag (β-blokkers, 
Ca-antagonisten) of door verhoging van het zuurstof 
aanbod (nitraten, revascularisatieprocedures, coro-
naire angioplastiek of coronaire bypass chirurgie). Vaak 
worden de patiënten ook nog behandeld met anticho-
lesterolmiddelen en plaatjes aggregatie remmers.

Ruggenmergstimulatie
Een therapie die de kwaliteit van leven van patiënten 
met refractaire angina pectoris verbetert en niet scha-
delijk is, betekent een aanwinst in hun behandeling. 
Een extra argument hierbij is dat patiënten die in deze 
categorie vallen een jaarlijkse mortaliteit hebben tussen 
de 5-8%.1 De te behandelen populatie zijn patiënten die 
ondanks uitputtende conservatieve en operatieve in-
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grepen een sterke beperking ervaren ten gevolge van 
hun angina pectoris. 
Het werkingsmechanisme van SCS is tot op heden nog 
onopgelost. De bereikte pijnklachtenreductie hangt 
samen met een verhoogde vrijstelling van inhiberende 
neuropeptiden zoals GABA, dopamine en glycine en 
een verminderde vrijstelling van exiterende neuropep-
tiden zoals Substance P en acethylcholine.6,7  
De effecten van SCS bij angina pectoris zouden berus-
ten op anti-angineuse effecten. Recent werd gesugge-
reerd dat de effecten van SCS bij angina pectoris vooral 
toe te schrijven zijn aan een bescherming van het myo-
card en normalisatie van de intrinsieke bezenuwing van 
de hartspier.8 Studies hebben aangetoond dat patiën-
ten die behandeld worden met SCS minder angineuze 
klachten hebben, lager gebruik van kortwerkende nitra-
ten en een verbetering van de inspanningstolerantie.9,10 
Verder zouden er duidelijke anti-ischemische effecten 
meetbaar zijn, zoals een verlenging van de inspannings-
tijd zonder verergering van de myocardiale ischemie en 
een verhoogde tolerantie voor arteriale pacing en later 
optredende angina pectoris klachten bij een verminde-
ring van myocardischemie en een vermindering van het 
myocardiale zuurstofverbruik (MVO2).11,12 
Het netto effect van SCS bij angina pectoris wordt be-
halve een vermindering van de pijn mogelijk ook ver-
oorzaakt door een verhoging van de angina pectoris 
drempel, dit door een vermindering van de MVO2 en 
mogelijk door redistributie van coronaire bloedstroom. 
Redistributie van myocardiale bloedstroom is in een 
3-tal studies bekeken11-13 en zou wellicht veroorzaakt 
worden door de vorming van collateralen. Ook is ge-
suggereerd dat er een angiogenese zou plaats vinden 
onder invloed van SCS.14 Tevens is er een aantal studies 
bekend die aantonen dat SCS geen maskering van een 
acuut myocard infarct veroorzaakt.15-17 Dit is een veel 
gestelde vraag door patiënten die met SCS behandeld 
worden. 

Effectiviteit van ruggenmergstimulatiebehandeling
Effectiviteit van de behandeling is onderzocht in 2 pros-
pectief gerandomiseerde studies.9,10 De eerste studie 
die is uitgevoerd is een prospectief gerandomiseerde 
klinische studie bij 17 patiënten in 1990 en 1994. Een 
groep werd na inclusie onmiddellijk geïmplanteerd. 
De andere groep werd geïmplanteerd na een periode 
van 8 weken. Inclusie van beide studies was angina 
pectoris, na corononair angiogram waar geen coro-
naire angioplastiek of coronaire bypass chirurgie meer 
mogelijk was en NYHA (New York Heart Association) 

classificatie 3 of 4, een inspanningstest met reversibele 
ischemie, optimale farmacologische behandeling ge-
durende tenminste een maand. De resultaten van deze 
studie lieten zien dat de inspanningscapaciteit in de 
SCS groep beter was dan in de controle groep. Dat de 
variabele in beide groepen beter was na 12 maanden 
ten opzichte van de baseline. Ook was de kwaliteit van 
leven in de SCS groep beter. Een andere studie is de 
ESBY studie van Manheimer.9 Het betreft een prospec-
tief gerandomiseerde studie bij 104 patiënten; groep I: 
51 patiënten werden behandeld met coronaire bypass 
chirurgie en groep 2: 53 patiënten werden behandeld 
met SCS. Inclusie kwam grofweg overeen met de inclu-
sie van de vorige studie. Met dit verschil dat in beide 
groepen coronaire bypass chirurgie mogelijk was toch 
een hoog risico. Opvallend is dat deze studie een lange 
termijn follow-up kent van 5 jaar, die is gepubliceerd 
door Ekre.18 De resultaten van deze studie waren na 
1 jaar een verbetering van symptomen in beide groe-
pen. Er was een vermindering van de myocardische-
mie, maar uitsluitend voor de CABG chirurgie groep. 
De mortaliteit in de CABG groep was hoger dan in de 
ruggenmergstimulatie groep (resp. 7 en 1 overlijdens-
gevallen). Hierbij valt op te merken dat 3 overlijdens 
optraden voor de operatie. De morbiditeit liet iets meer 
cerebrovasculaire accidenten zien in de CABG groep. 
De lange termijnresultaten lieten verbetering van 
symptomen zien in beide groepen ook een verbetering 
van kwaliteit van leven in beide groepen en geen signifi-
cante verschillen in mortaliteit tusssen de CABG groep 
en de SCS groep. Algemeen kan geconcludeerd worden 
dat SCS in een geselecteerde patiënten populatie een 
alternatief zou kunnen zijn voor operatief ingrijpen. In 
de populatie waarbij operatief ingrijpen niet mogelijk 
is lijkt SCS een goede behandeloptie. Op dit moment 
is er echter wat kritiek op de indicatie SCS voor angina 
pectoris. Een prospectieve Italiaanse registratie van 
ruggenmergstimulatie bij patiënten met ernstige re-
fractaire angina pectoris toont bij 104 patiënten na een 
gemiddelde follow-up van 13,2 maanden een significan-
te verbetering van de angineuze symptomen bij 73% 
van de patiënten.19 In een open label gerandomiseerde 
studie werd de effectiviteit van SCS vergeleken met 
percutane myocardiale laser revascularisatie. Dertig 
patiënten in beide groepen werden gedurende 1 jaar ge-
volgd en vertoonden een verbetering in inspanningsto-
lerantie. Er werd geen significant verschil in effectiviteit 
tussen beide groepen geobserveerd.20 Critici wijzen 
erop dat de RCT’s die er zijn van oudere datum zijn 
(10 tot 14 jaar oud) en dat met name de kwaliteit van de 
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anticholesterol middelen en anti-angineuse medicatie 
duidelijk veranderd is. Ook is de kwaliteit van de percu-
tane angioplastiek duidelijk toegenomen. Een recente 
cohortstudie toont aan dat er wellicht op langere ter-
mijn ook effect is met deze therapie.21 Geconcludeerd 
kan worden dat er een behoefte bestaat aan een nieuwe 
prospectief gerandomiseerde studie. 

Complicaties van de behandeling met 
ruggenmergstimulatie
Complicaties van de behandeling met SCS zijn terug 
te voeren op mineure complicaties ongeveer 6,8% van 
de patiënten die behandeld worden. Het betreft lead-
migraties, elektrodenbreuk, het falen van de batterij of 
subcutane infectie.1,10,18,22 
Majeure complicaties zijn in de studies die tot nu toe 
verschenen zijn niet beschreven. Uiteraard zijn er wel 
absolute contra-indicaties voor deze behandeling. Dit 
is het hebben van een ICD pacemaker, irreversibele 
bloedingsdiathese, maligniteit van de neuraxis of cog-
nitieve stoornissen waardoor de ruggenmerg stimula-
tor niet te bedienen is. 

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Ruggenmergstimulatie (SCS) 2 B +

Aanbevelingen

Op basis van de huidige literatuur wordt SCS aanbe-
volen bij patiënten met chronische refractaire angina 
pectoris die niet reageert op conventionele therapie en 
op verwijzing van de cardioloog.

Techniek ruggenmergstimulatie

De ingreep vindt plaats onder strikt steriele omstan-
digheden en onder antibiotica profylaxe,  bv 1500 mg 
van een cefalosporine intraveneus. De patiënt wordt in 
buikligging geplaatst op de operatietafel die geschikt 
is voor doorlichting. Door middel van een C-arm iden-
tificeren we Th8-Th9. Via een Tuohy naald wordt on-
der laterale röntgendoorlichting de epiduraal ruimte 
opgezocht en een elektrode wordt geplaats met de tip 
op het niveau Th1. Vervolgens wordt er proef gestimu-
leerd; de proefstimulaties dienen de pijnlijke gebieden 
die optreden tijdens de angineuze aanvallen te overlap-
pen. Normaliter ligt de elektrode in het gebied Th1-Th4. 
(zie figuur II.4-2) Na het vinden van het juiste niveau 
wordt de lead gefixeerd, wordt de pacemaker geplaatst 
in de linker of rechter bil of in het bovendeel van het 
abdomen en wordt de elektrische continuïteit hersteld 
via een extension lead. Patiënt wordt vervolgens opge-
nomen en 24 uur antibiotisch behandeld. De volgende 
dag kan de patiënt worden ontslagen.  
Bij deze behandeling wordt geen periode van proef-
stimulatie uitgevoerd. Het systeem wordt direct geïm-
planteerd.
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Praktijkalgoritme

Pijn op de borst 

Check differentiaal diagnose (cardioloog) 

Angina pectoris 

β-blokkers 

Vermindering van zuurstofaanvraag  

Vergroting van zuurstofaanbod 

Angioplastiek 

Nitraten 

Ca-antagonisten 

Refractaire angina pectoris 

Coronaire bypass 
chirurgie 

Overweeg ruggenmergstimulatie (pijnspecialist) 

Andere oorzaken 

Figuur II.4-1: Algoritme voor de behandeling van refractaire angina pectoris

Samenvatting

Angina pectoris wordt refractair genoemd indien conventionele behandeling faalt.
Bij persisterende klachten kan na uitgebreide multidisciplinaire evaluatie een ruggenmergstimulatie aanbevolen 
worden.
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II.5
Vasculaire en viscerale pijn
Ischemische pijn van de extremiteiten en 
Raynaud syndroom

J. Devulder, H. van Suijlekom, R. van Dongen

Inleiding

Pijn staat centraal in een diverse groep van aandoeningen die allemaal gepaard gaan met een tekort aan bloedtoevoer 
naar de extremiteiten. Dit resulteert in ischemie van de perifere weefsels waardoor de patiënt pijn ervaart en meestal 
ook functioneel beperkt zal worden. Pijn is het signaal dat aangeeft dat er iets ernstigs aan de hand is. Men kan een 
tweetal belangrijke groepen onderscheiden: kritisch ischemisch vaatlijden1 en het Syndroom van Raynaud.3-5 Dit laatste 
kan dan nogmaals onderscheiden worden in een primaire en een secundaire vorm.3,4 De context en het oorzakelijk 
lijden van ieder van de drie groepen is verschillend zodat een goede diagnostiek noodzakelijk is ten einde de prognose 
te kennen en te kunnen beïnvloeden.
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Epidemiologie
Gezien er twee subgroepen worden gemaakt is de in-
cidentie en epidemiologie van deze groepen ook ver-
schillend.
Het kritisch ischemisch vaatlijden komt voornamelijk 
voor bij patiënten ouder dan 55 jaar ten gevolge van ar-
terieel vaatlijden. Er is een jaarlijks voorkomen van 0,25 
tot 0,45 patiënten per 1000 inwoners. Aanvankelijk uit 
de ziekte zich als vage pijnklachten ter hoogte van de 
extremiteiten, maar in de evolutie van een vijftal jaar 
loopt dit uit naar necrose en amputatie van delen van 
het lidmaat.
Het Syndroom van Raynaud komt vrij frequent voor in 
de maatschappij met een incidentie van 3-21%.
Men kan een primaire vorm onderscheiden die ook wel 
de Ziekte van Raynaud wordt genoemd. Hier is geen 
onderliggende oorzaak te vinden die aanleiding geeft 
tot de klachten. Bij de secundaire vorm die men met de 
algemene term het syndroom van Raynaud benoemt, 
is er wel een onderliggende oorzaak. Meestal is er een 
systeempathologie en dan nog voornamelijk een rheu-
matische pathologie aan geassocieerd.
Het symptoom van een verstoorde doorbloeding van 
de perifere delen van de extremiteiten is het belangrijk-
ste. Het uit zich aanvankelijk als het wit worden van de 
vingers of tenen maar kan zich verder manifesteren als 
blauwe verkleuring leidend tot ulcera. Er dient voorna-
melijk gedacht te worden aan een systeemziekte zoals 
veralgemeende sclerose en sclerodermie. In meer dan 
90% van deze gevallen is het Raynaud fenomeen het 
eerste teken van de ziekte.

Ook tromboangiitis obliterans of Morbus Buerger6 kan 
onder de secundaire Raynaud beschreven worden. De 
leeftijd van voorkomen is meestal jonger dan 45 jaar. 
Het is een immuungemedieerde arteritis waarvan de 
pathogenese nog niet volledig bekend is maar roken 
of een rookstop kan de symptomatologie ernstig beïn-
vloeden. Het voorkomen van de aandoeningen schom-
melt erg over de wereld. In de US en Europa is er een 
incidentie van 0,5% tot 15% maar in sommige landen in 
Azië kan de incidentie oplopen tot 60%. De reden voor 
dit groot verschil is nog niet duidelijk maar kan mis-
schien gerelateerd worden aan het roken en de soort 
tabak die gebruikt wordt.

Etiologie
Zoals reeds hoger aangehaald is de etiologie voor de 
aandoeningen verschillend.
Bij het kritisch ischemisch lijden is vaak arteriosclerose 
ten gevolge van hypertensie of diabetisch lijden de oor-
zakelijke factor van het vaatlijden. De preventie ervan 
door een goede gezondheidshygiëne is hier belangrijk 
en kan de incidentie en de ernst evenals de prognose 
bepalen.
Primaire Raynaud is in principe idiopathisch en zal ook 
zo gesteld worden indien onderliggende systeempa-
thologie wordt uitgesloten.
Secundaire Raynaud is vaak een uiting van een systeem-
aandoening en men zal dan ook zo snel mogelijk een 
diagnose proberen te stellen ten einde de evolutie van 
de ziekte te beïnvloeden. Immers een sclerose aandoe-
ning kan een belangrijke invloed hebben op het functi-

Tabel II.5-1: Onderscheid tussen het primaire en secundaire fenomeen van Raynaud 
(naar: Pope JE: The diagnosis and treatment of Raynaud’s phenomenon: a practical approach. Drugs. 2007; 67, (4): 517-25. Met 
toestemming van de uitgever)

Primair Secundair

Vóórkomen 3-5% 0,2 %

In combinatie met andere aandoeningen Neen Ja

Geassocieerd met anti-stoffen Neen Vaak

Verwijde capillairen in nagelbed Neen Vaak

Familiaire predispositie Ja Ja

Bindweefselziektes in familie Ja Ja

Medicamenteuze behandeling noodzakelijk Zelden Vaak

Complicaties Neen, zelden Ja

Verbetert na enige tijd Ja, vaak Soms
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oneren van belangrijke vitale organen zoals longen, le-
ver, nieren. Omdat secundaire Raynaud ook voorkomt 
bij andere aandoeningen zoals Morbus Buerger of zelfs 
als een uiting van een paraneoplasisch fenomeen, dient 
men hierop steeds bedacht te zijn. Soms kan het ook 
een bijwerking zijn ten gevolge van chemotherapeutica.7

Morbus Buerger blijkt een immuungemedieerde pa-
thologie te zijn die zowel voorkomt bij mannen als 
vrouwen. De symptomen uiten zich reeds op jonge 
leeftijd maar worden voornamelijk bepaald door het ro-
ken. Het zich onthouden van tabak is dan ook de eerste 
stap in de behandeling.
Tabel II.5-1 geeft het onderscheid tussen het primaire 
en secundaire fenomeen van Raynaud, gebaseerd op 
het recente werk van Pope.8

Pathofysiologie
Over het exacte pathofysiologische mechanisme bestaat 
nog veel onduidelijkheid. Wel is aangetoond dat de fy-
siologische vasoconstrictie op nor-adrenaline versterkt 
wordt door koude en dat er een verhoogde gevoeligheid 
is voor α2-agonisten en serotonine. Ook zou er een rol 
zijn voor het sterk vasoconstrictieve endotheline-1. Ook 
het Calcitonine Gene Related Peptide (CGRP) en Cyclo-
oxygenase spelen een (modulerende) rol.2

De primaire of idiopathische vorm (ziekte van 
Raynaud) treedt op zonder aantoonbare oorzaken 
en verloopt vaak gunstig in de tijd. Bij de secundaire 
vorm (Raynaud’s syndroom) is er vaak sprake van een 
bindweefsel, collageen of rheumatische aandoening, 
frequent met auto-immuun kenmerken (sclerodermie, 
M. Sjögren, reumatoïde arthritis, SLE, polymyositis) of 
een perifere vasculaire aandoening (thrombangiitis ob-
literans of M. Buerger). In zeldzame gevallen komt dit 
voor in combinatie met een maligniteit of chemothera-
pie (cisplatinum, bleomycine en vincristine).

Anamnese en klachtenpatroon

Uit het klinisch verhaal zal voornamelijk de pijn ter 
hoogte van de extremiteiten naar voor komen. Bij het 
kritisch ischemisch lijden ten gevolge van arterioscle-
rose hoort men vaak een evolutie van aspecifieke pijn 
ter hoogte van de extremiteiten voornamelijk bij het 
lopen waarbij rust de pijn laat verdwijnen. Hierbij kan 
men spreken over een claudicatio intermittens die als 
eerste symptoom optreedt in een evolutie van enkele 
jaren waarbij de symptomatologie steeds erger wordt. 
Uiteindelijk zullen er ook ulcera ontstaan die moeilijk 
genezen.

Kritisch ischemisch lijden komt voornamelijk voor bij 
een oudere populatie en dit in tegenstelling bij Morbus 
Buerger waarbij eveneens eerst atypische pijn wordt 
beschreven met uiteindelijk verkleuring en ulceraties. 
Patiënten met het Raynaud fenomeen klagen voorna-
melijk over een pijn ter hoogte van de distale delen 
van de extremiteiten heel vaak gepaard gaande met 
een witte verkleuring van de extremiteiten. In een later 
stadium gaat dit over naar een donkere verkleuring en 
uiteindelijk zelfs ulceraties.

Lichamelijk onderzoek

Bij ischemische pijn merkt men meestal een verkleu-
ring van de extremiteiten. Meestal is er een witte ver-
kleuring maar dit kan overgaan naar een blauw donkere 
verkleuren van de distale delen van de extremiteiten. 
Belangrijk is tevens dat het waarnemen van de slag-
aderpulsaties zullen ontbreken. Het lidmaat voelt dui-
delijk kouder aan en kan in een later stadium van de 
aandoening ook slecht helende huidletsels vertonen. 
De distale acra kunnen neiging vertonen tot necrose.

Algemeen onderzoek om de gezondheid te beoordelen 
(gewichtsverlies, maligniteit...) is van belang. Bepaling 
van de bloeddruk en onderzoek gericht op bindweef-
sel aandoeningen of perifeer vaatlijden moeten verricht 
worden. De handen en voeten worden geïnspecteerd 
(wondjes, ulcera) en de aanwezigheid van verwijde ca-
pillairen in het nagelbed zijn van belang. 

Aanvullend onderzoek

Aanvullend laboratorium onderzoek (bezinking, anti-
stoffen, nierfunctie ) gericht op auto-immuun aandoe-
ningen kan veelal beter door een internist/ reumato-
loog worden verricht.
Voor het kritisch ischemisch vaatlijden zal de beeldvor-
ming van de slagaders een belangrijk element worden. 
Immers hierop kan ook nog gezien worden welke de 
prognose is en in welke mate een chirurgisch ingrijpen 
zinvol kan zijn.
Voor Morbus Buerger en het syndroom van Raynaud 
zal de beeldvorming veel minder belangrijk zijn. Het 
internistisch onderzoek zal hier meer uitsluitsel geven 
omtrent de diagnostiek.
Wanneer eenmaal de aandoening gekend is, kan men 
de evolutie wel opvolgen door middel van capillairo-
scopie waarbij men zowel het aantal capillairen als de 
snelheid van de rode bloedcelcirculatie kan bepalen. 
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Het bepalen van de transcutane zuurstofsaturatie is 
eveneens een parameter om de ernst van de pathologie 
aan te tonen, doch ook om de verbetering van de micro-
circulatie aan te tonen door bepaalde behandelingen.

Differentiaal diagnose

Vooral bij de secundaire vorm van het Raynaud syn-
droom is het aantonen dan wel uitsluiten van een bij-
komende ziekte van belang. Ernstig vasculair lijden kan 
tot orgaanschade leiden. Medicamenteuze therapie is 
vaak noodzakelijk. De primaire vorm kan lijken op de 
zogenaamde acrocyanose (blauw verkleuring van de 
nagels) en de primaire livedo reticularis (rood-blauw 
verkleurde huid in een netwerk patroon); beide veroor-
zaakt door een verminderde huiddoorbloeding en ver-
sterkt door koude en emotionele spanning. 

Behandelmogelijkheden voor het 
kritisch ischemisch vaatlijden

Conservatieve behandeling
Patiënten met pijnklachten ten gevolge van vaatlijden 
worden in eerste instantie conservatief en medicamen-
teus behandeld waarbij de onderliggende oorzaak het 
doel is. Indien er toch klachten blijven kan de vaatchi-
rurg besluiten tot een vaatoperatie. De patiëntengroep 
die in dit hoofdstuk  wordt besproken betreft de inope-
rabele vaatpatiënt met rustpijn en/of ulcera (Fontaine 
III en IV)9. (zie tabel II.5-2)

Tabel II.5-2: Classificatie van doorbloedingsstoornissen 
bij perifeer arterieel vaatlijden volgens Fontaine 

Stadium I Klachtenvrij (voldoende perifere circu-
latie

Stadium II Pijnklachten bij belasten, claudicatio 
intermittens

   IIa loopvermogen > 100 meter
   IIb loopvermogen < 100 meter
Stadium III Pijn in rust in de betreffende extremi-

teit en in liggende houding ten gevolge 
van slechte spierdoorbloeding. Vaak 
wordt deze pijn tijdelijk minder als 
men het been laat afhangen.

Stadium IV Trofische stoornissen in de vorm van 
necrose / gangreen

Interventionele behandelingen 
Behandeling van deze patiënten is gericht op pijnver-
mindering en het genezen van de ulcera waardoor een 
amputatie kan worden voorkomen. In de literatuur 
komen hiervoor 2 methoden in aanmerking:

1. sympathectomie
2. ruggenmergstimulatie

Sympathectomie 
Een sympathectomie werkt primair door het vasodila-
tatoire effect op de collaterale circulatie secundair aan 
een verminderde sympathicotonus. Door een verbeter-
de weefseloxygenatie treedt minder weefselschade op 
met als gevolg minder pijn en genezing van de ulcera. 
Pijnvermindering treedt ook op door interruptie van de 
sympathico-nociceptieve koppeling.
In de literatuur worden 3 gerandomiseerde studies 
gevonden waarbij Cross et al.10 alleen een significante 
pijnreductie vonden in de groep behandeld met een 
chemische lumbale sympathectomie ten opzichte van 
de controle groep (bupivacaïne injectie) (66,7% vs 
23,5%) doch geen verandering in de enkel-arm index. 
De 2 andere RCT’s konden geen objectieve voordelen 
aantonen.11,12 Echter in de loop der jaren zijn de nodige 
cohort studies verricht naar het effect van sympathec-
tomieën: chirurgisch dan wel chemisch. Sanni et al. 
concluderen in hun overzichtsartikel dat, hoewel de 
RCT’s negatief waren, de vele cohort studies een posi-
tief effect laten zien van de sympathectomieën bij pa-
tiënten met kritisch ischemisch vaatlijden.13

Repealer van Driel et al. toonde in zijn retrospectieve 
studie bij 60 opeen volgende chirurgische lumbale 
sympathectomieën een goed resultaat aan (geen rust-
pijn, genezing van ulcera en geen grote amputaties) bij 
48% van de patiënten na 6 maanden.14 
Keane15 verrichtte bij 132 patiënten met kritisch ische-
misch vaatlijden een lumbale chemische sympathecto-
mie met fenol 6% onder röntgendoorlichting. Goede 
resultaten (geen rustpijn, warme extremiteit en geen 
amputatie) werd bereikt bij 52% van de patiënten na 
een follow-up van 16 maanden.
In de studie van Mashiah16 worden 373 patiënten met 
kritisch ischemisch vaatlijden behandeld met een lum-
bale chemische sympathectomie. Succes (geen pijn, 
genezing van ulcera 6-12 maanden en geen amputatie) 
werd bereikt bij 58,7% van de patiënten. Amputatie ra-
tio was 20% en de mortaliteit bedroeg 9%.

Hoewel het effect van een sympathectomie bij kritisch 
ischemisch vaatlijden niet eenduidig is, laten de ver-
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schillende studies toch een trend zien van een betere 
pijnreductie en genezing van ulcera waardoor een sym-
pathectomie zeker is te overwegen.  

Ruggenmergstimulatie  
Ruggenmergstimulatie wordt al sinds 1967 gebruikt 
voor de behandeling van diverse chronische pijnsyn-
dromen. De werking van ruggenmergstimulatie ofwel 
Spinal Cord Stimulation (SCS) berust waarschijnlijk op 
verschillende werkingsmechanismen.17

Jivegård et al.18 publiceerden in 1996 een gerandomi-
seerde studie naar het effect van ruggenmergstimula-
tie bij 51 patiënten met kritisch ischemisch vaatlijden 
met een follow-up van 18 maanden. Hij concludeerde 
dat ruggenmergstimulatie een betere pijnreductie gaf 
dan behandeling met analgetica, doch er was geen sig-
nificant verschil in amputatie in beide groepen. Bij een 
subgroep analyse, bij patiënten zonder arteriële hyper-
tensie, was er wel een significant verschil in amputatie 
percentages.
Een Belgische nationale studie van Suy et al. toonde 
geen significant verschil aan in amputatie percentages 
hoewel er wel een trend was dat in de ruggenmergsti-
mulatie groep minder amputaties werden verricht.19

Een gerandomiseerde studie van Klomp et al.20 met 120 
patiënten met kritisch ischemisch vaatlijden toonde 
aan dat ruggenmergstimulatie niet beter is, amputatie 
scores verschilden niet significant van medicamenteu-
ze behandeling bij een follow-up van 2 jaar. Dezelfde 
onderzoeksgroep publiceerde in 2001 de resultaten 
van een subgroep, waarbij het verschil in transcutane 
pO2 tussen liggende - en zittende houding >25 mmHg 
bedroeg, waarna wel sprake was van een significante 
amputatiereductie.21

Verschillende niet-gerandomiseerde studies tonen aan 
dat in de ruggenmergstimulatie groep er een signifi-
cant lager amputatie percentage is.1,22-24 
Een Cochrane Review uit 2005 concludeert dat ruggen-
mergstimulatie bij kritisch ischemisch vaatlijden: 1) leidt 
tot minder amputaties 2) een betere pijnstilling geeft 3) 
meer patiënten terug gaan naar stadium Fontaine II.1 
Bij patiënten die een conservatieve behandeling kregen 
werden meer bijwerkingen gezien ten gevolge van me-
dicamenteuze behandeling: 1) gastro-intestinale bloe-
dingen 2) misselijkheid 3) duizeligheid.
Opgemerkt dient te worden dat ruggenmergstimulatie 
leidt tot complicaties zoals: implantatie problemen, 
re-interventies door katheter verplaatsing en infecties. 
Ruggenmergstimulatie is duurder: 36 500 Euro’s (SCS) 
versus 28 600 Euro’s (conservatief).

Ruggenmergstimulatie kan bij geselecteerde patiënten 
met kritisch ischemisch vaatlijden, dat refractair is aan 
conservatieve- en minimaal invasieve pijnbehandelin-
gen, amputaties reduceren en de pijnklachten vermin-
deren.

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen 

Techniek Beoordeling

Sympathectomie

Ruggenmergstimulatie

2 B ±

2 B ±

Aanbevelingen kritisch ischemisch 
vaatlijden

Bij patiënten met kritisch ischemisch vaatlijden kan 
na uitgebreide conservatieve behandeling een sympa-
thicus blokkade overwogen worden, preferentieel in 
studieverband. Mocht dit onvoldoende effect hebben 
kan bij een geselecteerde patiëntengroep ruggenmerg-
stimulatie overwogen worden. Gezien de graad van in-
vasiviteit en de kostprijs wordt deze behandeling prefe-
rentieel in studieverband toegepast en dit met gebruik 
van transcutane pO2 meting. 

Behandelmogelijkheden voor het 
syndroom van Raynaud

Conservatieve behandelingen 
Voor de primaire vorm van Raynaud geldt dat de be-
handeling in het algemeen conservatief en niet medi-
camenteus is. Bij het primaire fenomeen van Raynaud 
kan men doorgaans volstaan met voorlichting en het 
advies om uitlokkende factoren te vermijden door b.v.: 
zich warm te kleden, stoppen met roken, voldoende 
beweging en het vermijden van medicijnen met een 
vasoconstrictieve werking.
Indien men toch medicamenteus wil behandelen dan 
zijn de vaatverwijders nifedipine (Ca+-antagonist) en 
prazosine (α1-blokker) het best onderzocht, hoewel 
de resultaten hiermee tegenvallen.3,4. De grootste pro-
blemen van deze middelen zijn de bijwerkingen en het 
verlies van effectiviteit op lange termijn.
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De behandeling van het secundaire fenomeen van 
Raynaud is in eerste instantie gericht op de achterlig-
gende aandoening.

Een algoritme voor de conventionele behandeling van 
M. Raynaud is weergegeven in figuur II.5-2

Interventionele pijnbehandelingen

Sympathectomie  
Een sympathectomie wordt niet vaak verricht bij met 
patiënten met het Raynaud syndroom. Echter bij pa-
tiënten waarbij sprake is van distrofische veranderin-

gen tot ulcera kan een sympathectomie overwogen 
worden. In de literatuur worden geen RCT’s gevonden. 
Matsumoto et al25 concludeerde in zijn retrospectieve 
studie (n = 28) een initieel goed resultaat bij 92,9% na 
endoscopische thoracale sympathectomie (ETS) met 
een terugkeer van de klachten bij 82,1%. Echter ulcera-
ties werden niet meer gezien bij deze patiënten. Maga 
et al.26 toonde aan dat na een ETS (Th2-Th4) een goed 
en langdurend effect (follow-up 5 jaar) op de microcir-
culatie wordt verkregen. Hoewel de klachten terugkwa-
men bij 28% van de patiënten werden geen ulceraties 
gezien. Een recente retrospectieve (n = 34) studie van 
Thune et al.27 toont aan dat na een thoracoscopische 

Praktijkalgoritme kritisch ischemisch vaatlijden

  

Conservatief en medicamenteus 

EFFECT Ja Nee 

Continueren 
behandeling 

Sympathectomie 
(Cave contra-indicaties) 

EFFECT 

Ja Nee 

Ruggenmergstimulatie
in studieverband

(cave contra-indicaties)

Inoperabel vaatlijden met rustpijn
en/of ulcera 

Figuur II.5-1: Algoritme voor de behandeling van kritisch ischemisch vaatlijden
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Behandeling van M. 

Raynaud (sec)2

Niet-farmacologisch 

-  houd lichaamsdelen    

 warm 
- voorkom stress 
- stop roken  

Toename klachten/QOL< 

Medicamenteus 

- Ca2+ kanaal blokkers (div)

Complicaties 

Verander medicatie in 
- ACE remmers 
- SSRI 
- α- antagonisten 
- NO donor 
- lokaal nitraten 

Verhoog dosering 

Ernstige ischemie / dreigende 
amputatie 

-  prostacycline antagonist i.v 

- NO donoren 
- Sympathectomie 
- chirurgisch 
- chemisch/thermisch 

 

Nee, 
Continueer 
R/ Pijnlijk ulcus 

Genezend 
Prosta- 
Cyclines 
NO donor 

Multipele ulcera 

Preventie andere 
ulcera 

Gecompliceerd 

Behandel infectie 
Pijnstilling 
Amputaties   

Figuur II.5-2: Algoritme voor de conservatieve behandeling van M. Raynaud. (naar: Cooke JP, Marshall JM: Mechanisms of 
Raynaud’s disease. Vasc Med. 2005; 10, (4): 293-307. Met toestemming van de uitgever)
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Praktijkalgoritme Raynaud syndroom

  
M. Raynaud 

Primaire vorm Secundaire vorm 

Conservatief en niet-
medicamenteus 

Gericht op onderliggende 
ziekte 

Geen dystrofische 
veranderingen en 

geen ulcers 

Medicamenteus 

Wel dystrofische 
veranderingen met ulcera 

Sympathectomie 

Figuur II.5-3 : Algoritme voor de behandeling van het syndroom van Raynaud

sympathectomie de meerderheid van de patiënten 
(83%) een goed direct effect hebben. Bij 33% van de 
patiënten is dit effect nog aanwezig na een gemiddelde 
follow-up van 40 maanden.

Andere behandelingen 

Injectie met botuline toxine A
In de studie van Van Beek et al.28 beschrijven zij 11 pa-
tiënten met rustpijn en ulcera aan de vingers die wer-
den behandeld met perivasculaire injecties met botu-
line toxine A. Er was een direct goed effect op de pijn bij 
100% van de patiënten. Bij 9 patiënten (82%) genazen 
de ulcera spontaan en na een follow-up van maximaal 
30 maanden was dit effect nog aanwezig bij deze pa-
tiënten. 

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Sympathectomie 2 C +

Aanbevelingen

Bij het syndroom van Raynaud kan het uitvoeren van 
een sympathectomie overwogen worden. Dit uitslui-
tend na multidisciplinaire evaluatie van de patiënt en 
in nauw overleg met behandelend reumatoloog, vaat-
chirurg of internist. 
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Samenvatting

Patiënten met pijnklachten ten gevolge van kritisch ischemisch vaatlijden worden in eerste instantie conservatief 
en medicamenteus behandeld waarbij de onderliggende oorzaak het doel is. 
Bij de inoperabele vaatpatiënt met refractaire rustpijn en/of ulcera kan een sympathicus blokkade overwogen 
worden.
Ruggenmergstimulatie kan gezien de graad van invasiviteit en de kostprijs aangewend worden, liefst in studie-
verband. 
Voor de primaire vorm van Raynaud geldt dat de behandeling in het algemeen conservatief en niet medicamen-
teus is. 
De behandeling van het secundaire fenomeen van Raynaud is in eerste instantie gericht op de achterliggende 
aandoening. 

Bij patiënten met refractaire pijn kan na uitgebreid multidisciplinaire evaluatie en in overleg met behandelend 
reumatoloog, vaatchirurg of internist een sympathectomie overwogen worden.

Technieken
De techniek van de ruggenmergstimulatie wordt uit-
voerig besproken in hoofdstuk 3 neurostimulatie. Voor 
de techniek van de sympathicus blokkade verwijzen we 
naar het hoofdstuk Complex Regionaal Pijnsyndroom.



J. Devulder, H. van Suijlekom, R. van Dongen

204|

Referenties

1  Ubbink DT, Vermeulen H. Spinal cord stimulation for non-recon-

structable chronic critical leg ischaemia. Cochrane Database Syst 

Rev.  2005, (3): CD004001. 

2  Cooke JP, Marshall JM. Mechanisms of Raynaud’s disease. Vasc 

Med.  2005; 10, (4): 293-307. 

3  Block JA, Sequeira W. Raynaud’s phenomenon. Lancet.  2001; 357, 

(9273): 2042-8. 

4  Wigley FM. Clinical practice. Raynaud’s Phenomenon. N Engl J 

Med.  2002; 347, (13): 1001-8. 

5  Carpentier P, Sotger B, Poensin D, Maricq H. Incidence and natural 

history of Raynaud’s phenomenon: a long-term follow-up (14 years) 

of a random sample from the general population. J Vasc Surg.  2006; 

44, 1026-8. 

6  Mills JL, Sr. Buerger’s disease in the 21st century: diagnosis, clinical 

features, and therapy. Semin Vasc Surg.  2003; 16, (3): 179-89. 

7  Ting J, Fukshandsky M, Burton A. Treatment of refractory ischemic 

pain from chemotherapy-induced Taynaud’s syndrome with spinal 

cord stimulation. J Vasc Surg.  2006; 44, 1026-8. 

8  Pope JE. The diagnosis and treatment of Raynaud’s phenomenon: a 

practical approach. Drugs.  2007; 67, (4): 517-25. 

9  Fontaine R, Kim M, Kieny R. [Surgical treatment of peripheral circu-

lation disorders.]. Helv Chir Acta.  1954; 21, (5-6): 499-533. 

10  Cross FW, Cotton LT. Chemical lumbar sympathectomy for ischemic 

rest pain. A randomized, prospective controlled clinical trial. Am J 

Surg.  1985; 150, (3): 341-5. 

11  Barnes RW, Baker WH, Shanik G, Maixner W, Hayes AC, Lin R, 

Clarke W. Value of concomitant sympathectomy in aortoiliac recon-

struction. Results of a prospective, randomized study. Arch Surg.  

1977; 112, (11): 1325-30. 

12  Fyfe T, Quin RO. Phenol sympathectomy in the treatment of inter-

mittent claudication: a controlled clinical trail. Br J Surg.  1975; 62, 

(1): 68-71. 

13  Sanni A, Hamid A, Dunning J. Is sympathectomy of benefit in 

critical leg ischaemia not amenable to revascularisation? Interact 

Cardiovasc Thorac Surg.  2005; 4, (5): 478-83. 

14  Repealer van Driel O, Van Bockel J, Van Schilfgarde R. Lumbar sym-

pathectomy for severe lower limb ischaemia: results and analysis of 

factors influencing outcome. J Cardiovasc Surg.  1998; 29, 310-4. 

15  Keane FB. Phenol lumbar sympathectomy for severe arterial occlu-

sive disease in the elderly. Br J Surg.  1977; 64, (7): 519-21. 

16  Mashiah A, Soroker D, Pasik S, Mashiah T. Phenol lumbar sympa-

thetic block in diabetic lower limb ischemia. J Cardiovasc Risk.  1995; 

2, (5): 467-9. 

17  Barendse GA, Köke A, Kemler M. Neuromodulatie en TENS. In: Van  

Kleef M, Weber W, Winter F, Zuurmond W, eds. Handboek pijnbe-

strijding Leusden, Nederland: De Tijdstroom, 2000:279-85.

18  Jivegard LE, Augustinsson LE, Holm J, Risberg B, Ortenwall P. 

Effects of spinal cord stimulation (SCS) in patients with inoperable 

severe lower limb ischaemia: a prospective randomised controlled 

study. Eur J Vasc Endovasc Surg.  1995; 9, (4): 421-5. 

19  Suy R, Gybels J, Van Damme H, Martin D, Van Maele R, Delaporte 

C. Spinal cord stimulation for ischaemic rest pain. The Belgian 

randomized study. In: Horschs, Claeys L, eds. Spinal cord stimula-

tion: An innovative method in the treatment of PVD Darmstadt: 

Steinhoff, 1994:197-202.

20  Klomp HM, Spincemaille GH, Steyerberg EW, Habbema JD, van Urk 

H. Spinal-cord stimulation in critical limb ischaemia: a randomised 

trial. ESES Study Group. Lancet.  1999; 353, (9158): 1040-4. 

21  Spincemaille GH, de Vet HC, Ubbink DT, Jacobs MJ. The results 

of spinal cord stimulation in critical limb ischaemia: a review. Eur  

J Vasc Endovasc Surg.  2001; 21, (2): 99-105. 

22  Amann W, Berg P, Gersbach P, Gamain J, Raphael JH, Ubbink DT. 

Spinal cord stimulation in the treatment of non-reconstructable 

stable critical leg ischaemia: results of the European Peripheral 

Vascular Disease Outcome Study (SCS-EPOS). Eur J Vasc Endovasc 

Surg.  2003; 26, (3): 280-6. 

23  Augustinsson LE, Carlsson CA, Holm J, Jivegard L. Epidural electri-

cal stimulation in severe limb ischemia. Pain relief, increased blood 

flow, and a possible limb-saving effect. Ann Surg.  1985; 202, (1): 

104-10. 

24  Broseta J, Barbera J, de Vera JA, Barcia-Salorio JL, Garcia-March G, 

Gonzalez-Darder J, Rovaina F, Joanes V. Spinal cord stimulation in 

peripheral arterial disease. A cooperative study. J Neurosurg.  1986; 

64, (1): 71-80. 

25  Matsumoto Y, Ueyama T, Endo T, Sasaki H, Kasashima F, Abe Y, 

Kosugi I. Endoscopic thoracic sympathicotomy for Raynaud’s phe-

nomenon. J Vasc Surg.  2002; 36, (1): 57-61. 

26  Maga P, Kuzdzal J, Nizankowski R, Szczeklik A, Sladek K. Long-term 

effects of thoracic sympathectomy on microcirculation in the hands 

of patients with primary Raynaud disease. J Thorac Cardiovasc Surg.  

2007; 133, (6): 1428-33. 

27  Thune TH, Ladegaard L, Licht PB. Thoracoscopic sympathectomy 

for Raynaud’s phenomenon--a long term follow-up study. Eur J Vasc 

Endovasc Surg.  2006; 32, (2): 198-202. 

28  Van Beek AL, Lim PK, Gear AJ, Pritzker MR. Management of vaso-

spastic disorders with botulinum toxin A. Plast Reconstr Surg.  2007; 

119, (1): 217-26. 



|205

II.6
Vasculaire en viscerale pijn
Pijn bij chronische pancreatitis

M. Puylaert, D. Peek, Y.C.A. Keulemans

Inleiding

De pancreas is opgebouwd uit acini, eilandjes van Langerhans en ducti. Acini zijn units van ongeveer 20 acinaire cel-
len met enkele centro-acinaire cellen. In de acinaire cellen worden de verschillende pancreasenzymen geproduceerd: 
amylase in actieve vorm, lipase en proteolytische enzymen (trypsine) in inactieve vorm. De centro-acinaire cellen 
produceren bicarbonaat. De eilandjes van Langerhans produceren insuline. De regulatie van de pancreas staat onder 
invloed van hormonen en het sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel. Het hormoon cholecystokinine (CCK) 
wordt afgegeven vanuit speciale intestinale cellen en heeft een stimulerende invloed op de exocriene functie van de 
pancreas. De afgifte van CCK wordt gestimuleerd door CCK-releasing peptide, een intraluminaal actief eiwit dat wordt 
gedenatureerd door trypsine. De innervatie van de pancreas bestaat uit sympatische vezels vanuit de nn. splanchnici 
en parasympatische vezels vanuit de nn. vagi. De intrapancreatische acinaire plexus bevat zowel sympatische als 
parasympatische vezels. Parasympatische vezels stimuleren zowel de exocriene als endocriene afgifte. Sympatische 
vezels hebben vooral een remmend effect op deze afgifte. Er is sprake van een rijk sensorisch netwerk in de pancreas 
gelegen rondom de acinaire cellen.1-3 
Onder chronische pancreatitis wordt verstaan: een progressieve ontstekingsreactie van de pancreas die geleid heeft tot 
irreversibele morfologische veranderingen van zowel parenchym (fibrose, verlies van acini en eilandjes van Langerhans 
en formatie van pancreasstenen) als ductus pancreaticus (stenosering, pancreasstenen). 
In tegenstelling tot acute pancreatitis, waarbij sprake is van voorbijgaande acute ontstekingsschade, is bij chronische 
pancreatitis sprake van een voortschrijdend proces. Hoewel deze twee ziektebeelden kunnen overlappen (recidive-
rende episodes van acute pancreatitis kunnen leiden tot chronische pancreatitis) zijn het twee verschillende ziekte-
beelden met een verschillend pathologisch beeld, etiologie en beloop.4  
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In tegenstelling tot acute pancreatitis waarbij sprake 
is van een neutrofiele ontstekingsreactie, is bij chro-
nische pancreatitis sprake van een mononucleair infil-
traat met fibrose. Fibrosering van het parenchym met 
verlies van acini en eilandjes van Langerhans gaat op 
den duur gepaard met functieverlies. Het functieverlies 
kan exocrien zijn (lipasedeficiëntie met steatorrhoe,  
diarree en gewichtsverlies tot gevolg) en endocrien  
(diabetes mellitus bij insulinedeficiëntie). Dit functie-
verlies treedt pas op als respectievelijk 90% van de 
acini dan wel eilandjes van Langerhans verloren zijn ge-
gaan. Fibrosering kan bovendien leiden tot stricturen in 
naast de pancreas gelegen structuren als duodenum, 
ductus choledochus en colon. Fibrosering rondom 
de miltvene kan leiden tot trombosering hiervan met 
uiteindelijk een bloeding uit maag(fundus)varices tot 
gevolg. Morfologische veranderingen van de ductus 
pancreaticus kunnen leiden tot een ruptuur met pseu-
docysten, ascites en fistels tot gevolg. Bij 2-3% van de 
patiënten met chronische pancreatitis ontstaat uitein-
delijk een pancreascarcinoom. Echter, de meest voor-
komende symptomen zijn exocriene pancreasinsuffi-
ciëntie en pijn.5-8 

Epidemiologie
De incidentie van chronische pancreatitis bedraagt in 
de Westerse wereld 10/100.000. Het komt vaker bij 
mannen voor (3:1), zij presenteren zich meestal tussen 
het 40-50e levensjaar. Chronische pancreatitis is een 
niet te genezen aandoening. Tien jaar na het stellen 
van de diagnose is 30% van de patiënten overleden. De 
doodsoorzaak is zelden een gevolg van multi-orgaanfa-
len of sepsis bij een acute exacerbatie, complicaties van 
chirurgie of late complicaties van diabetes mellitus. De 
kans is veel groter dat het voortijdig overlijden een ge-
volg is van de levensstijl van patiënten met chronische 
pancreatitis. Ten gevolge van nicotine- en alcoholabu-
sus hebben deze patiënten een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van longkanker en slokdarmkanker. Tevens 
bestaat een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en 
alcoholgerelateerde ongevallen. Daarnaast bestaat een 
verhoogd risico op het ontwikkelen van pancreascarci-
noom.9-11 

Etiologie
Chronische pancreatitis is bij 70-80% van de patiënten 
geassocieerd met (overmatig) alcoholgebruik. Het me-
chanisme waardoor alcohol pancreatitis veroorzaakt 
is nog niet opgehelderd. Een groot aantal alcoholisten 
ontwikkelt geen pancreatitis, mogelijk speelt een ge-

netische factor een rol. Probleem bij het vinden van 
het mechanisme dat alcoholgeassocieerde pancreati-
tis doet ontstaan is dat er geen diermodel bekend is 
waarin de afwijkingen kunnen worden veroorzaakt die 
worden gezien bij humane alcoholische pancreatitis. 
Wel kon in diermodellen worden aangetoond dat alco-
hol op andere wijze geïnduceerde pancreatitis ernstiger 
doet verlopen.12

Bij 30% van de patiënten speelt alcohol geen rol. Bij 
ongeveer de helft van deze patiënten wordt de etiolo-
gie aangetoond (zie tabel II.6-1) bij de overige patiën-
ten spreken we van idiopathische chronische pancre-
atitis.13 

Tabel II.6-1: Mogelijke etiologieën van chronische 
pancreatitis

Alcoholische pancreatitis

Erfelijke pancreatitis

Autoimmuun pancreatitis

Metabole pancreatitis  
(hypercalciëmie, hyperlipidemie)

Tropische pancreatitis

Idiopathisch

Een van de belangrijkste symptomen van chronische 
pancreatitis is pijn. De pathogenese van deze pijn is 
slechts gedeeltelijk opgehelderd en de behandeling 
van deze klacht is dan ook vaak moeizaam. Pijn bij pan-
creatitis kan veroorzaakt worden door verschillende 
mechanismen.
1. Nociceptieve pijn
2. Neuropathische pijn
3. Neurogene inflammatie

Ad 1. Nociceptieve pijn treedt op na activatie van primair 
afferente neuronen die reageren op een chemische of 
mechanische prikkel. De pijn is evenredig met de mate 
van prikkeling. Bij chronische pancreatitis is sprake van 
inflammatoire infiltratie van sensorische zenuwen. In 
humane en diermodellen met chronische pancreatitis 
worden perineurale infiltraten gevonden met een hoog 
percentage eosinofielen waarvan de mate van infiltra-
tieve afwijkingen correleert met de ernst van pijnklach-
ten.14 Indien sprake is van ontsteking, ischemie, ver-
hoogde druk en afgifte van bijvoorbeeld bradykinines, 
prostaglandines en substance P worden de nocirecep-
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toren geactiveerd tot de generatie van actiepotentialen 
en daarmee nociceptieve pijn.15

Een theorie is dat hoge druk in de ductus pancreati-
cus door obstructie leidt tot pijnklachten. Elke obstruc-
tie van de ductus pancreaticus kan aanleiding zijn tot 
overdruk. Deze verklaring voor pijnklachten vormt de 
basis voor endoscopische en chirurgische drainagepro-
cedures. In 1970 werd een artikel gepubliceerd over een 
patiënt waarbij pijnklachten konden worden opgewekt 
door zoutoplossingen in een drainagecatheter, gelegen 
in een pancreasfistel, te spuiten.16 
Dit was aanleiding voor diverse studies naar overdruk 
in de ductus pancreaticus (peroperatief en tijdens 
ERCP verrichte manometrie van de ductus pancreati-
cus) die inconsistente resultaten lieten zien. Er zijn drie 
studies bekend waarin peroperatief, voorafgaand aan 
een drainage dan wel partiële pancreasresectie de druk 
in het pancreasparenchym werd bepaald. Hoewel ho-
gere drukken werden gevonden in het parenchym van 
patiënten en er sprake bleek van verlaging van deze 
drukken na de procedure was geen sprake van consis-
tente correlatie met pijnklachten.17-20 

Andere factoren die oorzaak kunnen zijn van nocicep-
tieve pijn bij chronische pancreatitis zijn: obstructie 
van duodenum of ductus choledochus, infiltratie van 
het retroperitoneum, pseudocystformatie met com-
pressie van omliggende organen, obstructie van de 
ductus pancreaticus door fibrose/stenen/eiwitpluggen, 
pancreasischemie door atherosclerose, maag of duo-
denumulcera, meteorisme door malabsorptie.21,22 

Ad 2. Bij neuropathische pijn is sprake van verandering 
van sensorische zenuwen of het centraal zenuwstelsel 
zelf. Deze verandering of beschadiging wordt mogelijk 
veroorzaakt door (maar is daarna onafhankelijk van) 
nociceptieve activatie. Aangetoond werd dat er veran-
deringen optreden in neuronen die de pancreas inner-
veren en gelegen zijn in de dorsale strengganglia.23 Bij 
patiënten met chronische pancreatitis blijkt sprake te 
zijn van gegeneraliseerde hyperalgesie mogelijk op ba-
sis van diepe sensitisatie.24 

Ad 3. Celdood en weefselinflammatie veroorzaken 
veranderingen in pH en vrijkomen van ionen en in-
flammatoire nevenprodukten zoals cytokines en ATP.  
Deze inflammatoire stoffen werken direct en indirect 
op de zenuwvezels en hun ganglia met het ontstaan 
van neuropathische pijn. De neurogene inflammatie op 

zich induceerd de productie en verhoogde vrijgave van 
neuropeptiden welke weer de ontstekingsreactie in de 
weefsels versterken25. 

Anamnese en klachtenpatroon

Chronische pancreatitis kan gedurende lange periodes 
geheel pijnvrij verlopen (acute pancreatitis is altijd pijn-
lijk). Dit is het geval bij 20% van patiënten met chroni-
sche pancreatitis met exocriene pancreasinsufficiëntie. 
In dat geval klagen patiënten alleen over diarree, moei-
lijk weg te spoelen stinkende ontlasting en gewichts-
verlies. Steatorrhoe kan leiden tot deficiënties van de 
vetoplosbare vitamines (A, D, E, K) en vitamine B12. 
Ook kan chronische pancreatitis leiden tot insulineaf-
hankelijke diabetes mellitus (DM). Dit treedt meestal 
laat op in het ziekteverloop. Het risico op het vroeger 
ontwikkelen van DM blijkt verhoogd bij patiënten met 
een positieve familieanamnese voor DM en patiënten 
met chronische pancreatitis met multipele calcificaties 
in de pancreas bij beeldvorming. Omdat bij chronische 
pancreatitis ook de glucagonproductie is verstoord, is 
bij deze vorm van DM sprake van een groter risico op 
hypoglycaemie. Diabetische ketoacidose en nefropa-
thie komen zelden voor, neuropathie en retinopathie 
komen echter vaak voor.6,26,27

Indien sprake is van pijn klagen patiënten typisch over 
pijn in epigastrio uitstralend naar de rug. Ongeveer  
20-30 minuten na de maaltijd kan verergering optreden 
van de klachten. De pijn kan gepaard gaan met mis-
selijkheid en braken. Er worden 2 klachtenpatronen 
beschreven bij patiënten met alcoholische chronische 
pancreatitis. Type I is pijn in episodes van een tot en-
kele weken met pijnvrije intervallen die maanden tot 
jaren kunnen duren. Type II is persisterende pijn met 
hierbij exacerbaties die ziekenhuisopname noodzake-
lijk maken.28 

Lichamelijk onderzoek

Meestal wordt bij lichamelijk onderzoek niet veel meer 
gevonden dan drukpijn in epigastrio. Koorts of een pal-
pabele massa suggereren een gecompliceerd beloop 
van de chronische pancreatitis (pseudocyste).
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Aanvullend onderzoek

In een normale pancreas kan acute pancreatitis zich, 
gezien het feit dat de pancreas geen omgevend kapsel 
heeft, snel uitbreiden van parenchymaal oedeem via 
omgevend vet (vetnecrose) naar retroperitoneaal. Bij 
een chronisch ontstoken pancreas blijft een eventueel 
bijkomende acute ontstekingcomponent door fibro-
sering van de pancreas beperkt tot een klein gebied. 
Routine laboratoriumonderzoek speelt dan ook geen 
belangrijke rol bij de diagnose chronische pancreatitis 
omdat amylase, lipase en ontstekingparameters vol-
strekt normaal kunnen zijn of vaak slechts licht ver-
hoogd zijn.29 

Met bepaling van elastase en vetuitscheiding in faeces 
kan een verminderde exocriene functie ten gevolge 
van chronische ontsteking worden aangetoond. Door 
glucose/HbA1c-bepalingen kan de endocriene pan- 
creasfunctie worden bepaald. Bij chronische pancreati-
tis is de exocriene functie meestal eerder en ernstiger 
aangedaan dan de endocriene functie.30

Beeldvormende onderzoeken die bijdragend kunnen 
zijn bij de diagnose chronische pancreatitis zijn de 
volgende: echografie, CT-scan, MRI en endoscopische 
echografie (EUS). De diagnose wordt gesteld middels 
beeldvorming en functiebepaling. Middels echografie 
en CT-scan kunnen afwijkingen in het parenchym van 
de pancreas worden aangetoond zoals calcificaties, 
pseudocysten en tumoren. MRI (MRCP)-onderzoek 
kan met name afwijkingen van de ductus pancreati-
cus aantonen zoals stricturen, dilataties en intraduc-
tale concrementen. Met behulp van EUS kan bij twijfel 
over de diagnose pancreatitis een punctie van focale 
laesies of cysten worden verricht om maligniteit uit te 
sluiten.31-35 

Differentiaal diagnose

1. Pancreascarcinoom
2. Peptisch ulcus
3. Symptomatisch galsteenlijden
4. Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS/IBS)

Behandelingen van pijn bij 
chronische pancreatitis

Causale behandelingen
Indien sprake is van de volgende klachten en compli-
caties van chronische pancreatitis dienen deze eerst 
behandeld te worden.36-38

Pseudocysten indien ze op basis van hun lokali-• 
satie, toename in omvang en grootte pijnklachten 
veroorzaken. Behandeling: endoscopische, radiolo-
gische of chirurgische drainage.
Obstructie van ductus choledochus. Behandeling • 
endoscopische stentplaatsing of chirurgische cho-
ledochoenterostomie.
Obstructie duodenum met passageproblemen. • 
Behandeling: gastrojejunostomie. 

De initiële behandeling van pijn bij chronische pancrea-
titis behelst in eerste instantie levensstijlaanpassingen 
en analgetica.

Levensstijlaanpassingen
Gezien de associatie alcoholabusus en pancreatitis 
wordt totale abstinentie van alcohol geadviseerd (ook bij 
patiënten met chronische pancreatitis met aangetoon-
de andere etiologie). Mogelijk leidt dit tot vermindering 
van pijnklachten naast een betere overleving.6,39,40 Er 
zijn echter geen prospectieve gerandomiseerde studies 
of systematische reviews die dit bewijzen.

Analgetica
Alle behandelingsrichtlijnen voor pijn bij chronische 
pancreatitis volgen de 3-staps ladder van de World 
Health Organization voor de behandeling van chroni-
sche pijn. 

Men start met monotherapie. Bij onvoldoende effect 
volgt combinatietherapie. Perifeer werkende medicatie 
wordt gecombineerd met centraal werkende medica-
tie. 

De 1e stap in het geval van geringe tot milde pijn be-
staat uit niet-opioïde analgetica. Bij de 2e stap is sprake 
van milde tot ernstige pijn en wordt een niet-opioïde 
analgeticum gecombineerd met een zwak opioïd. 
Hierbij wordt getitreerd tot sprake is van een bevre-
digend resultaat. In geval van ernstige pijn wordt een 
sterk opioïd als morfine voorgeschreven (stap 3). Alle 
3 stappen kunnen gecombineerd worden met een co-
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analgeticum: een antiepilepticum of een tricyclisch 
anti-depressivum.

Er bestaan geen gerandomiseerde studies die de effec-
tiviteit van bovengenoemde pijnstillers voor de behan-
deling van pijn bij chronische pancreatitis vergelijken. 
Het lijkt van belang om langwerkende morfinomime-
tica voor te schrijven in plaats van kortwerkende ge-
zien de neiging tot verslaving bij deze patiëntengroep. 
Tevens is noodzakelijk om het effect van de pijnstil-
ling vast te leggen, bijvoorbeeld met behulp van een 
Visual Analogue Score (VAS). Bij voorkeur dienen de 
pijnstillers door één en dezelfde dokter te worden voor-
geschreven zodat het effect optimaal kan worden ge-
volgd en het risico op ‘shoppen’ en verslaving wordt 
verminderd.

Paracetamol
Paracetamol is de pijnstiller van eerste keuze. Het is 
een middel met goede analgetische en antipyretische 
eigenschappen en het heeft weinig bijwerkingen en 
met name geen gastrointestinale bijwerkingen in de 
geadviseerde dosering. Paracetamol heeft echter geen 
activiteit op cyclooxygenase (COX) en daarmee geen 
anti-inflammatoire activiteit. 

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID’s)
De eerder beschreven mechanismen voor pijn bij chro-
nische pancreatitis (nociceptieve pijn, neuropathische 
pijn en neurogene inflammatie) vormen de rationale 
voor het voorschrijven van anti-inflammatoire analgeti-
ca.  NSAID’s, met uitzondering van aspirine, bezitten in 
wisselende mate COX-1 en COX-2 remmende activiteit. 
Daarmee hebben ze zowel pijnstillende, anti-pyretische 
als anti-inflammatoire activiteit. NSAID’s worden daar-
mee als eerste keus voor nociceptieve pijn beschouwd. 
Theoretisch kunnen NSAID’s ook een positieve rol spe-
len bij de vermindering van neurogene inflammatie. 

De mogelijke voordelen van NSAID’s moeten ech-
ter worden afgewogen tegen de nadelen ten opzichte 
van bijvoorbeeld paracetamol. De bijwerkingen van 
NSAID’s variëren van dyspepsie en huidafwijkingen 
tot maagulceraties en renale toxiciteit. Renale toxiciteit 
hangt met name af van de glomerulaire filtratiesnel-
heid. Daardoor hebben patiënten met nierziekten, le-
vercirrose en hartfalen een verhoogd risico op nefro-
toxiciteit. Risicofactoren voor gastrointestinale bijwer-
kingen zijn: oudere leeftijd, levercirrose en bijkomende 
factoren die de stolling beïnvloeden. Als NSAID’s chro-
nisch worden voorgeschreven is het over het algemeen 

verstandig een protonpompremmer aan de medicatie 
toe te voegen. 

Selectieve COX-2 remmers
Recente data laten een overexpressie van COX-2 zien 
bij chronische pancreatitis.41 De contributie van COX-1 
remmers moet echter niet onderschat worden bij de 
behandeling van pronociceptieve factoren als prosta-
glandinen in de behandeling van chronische pancrea-
titis. Bovendien zou langdurig gebruik van selectieve 
COX-2 remmers het risico op cardiaal lijden verhogen, 
en zijn dus niet geïndiceerd bij de behandeling van 
chronische pancreatitis. 

Opioïden
Als niet voldoende pijnstilling kan worden bereikt met 
NSAID’s kunnen opioïden worden voorgeschreven. 
Langwerkende depotpreparaten hebben hierbij de voor-
keur. Daarnaast kan een snelwerkend morfinepreparaat 
voor zonodig worden voorgeschreven. Misselijkheid en 
braken kunnen bij het starten van deze preparaten op-
treden maar dit zijn bijwerkingen die snel verdwijnen 
en kunnen worden behandeld met een centraal wer-
kend anti-emeticum of haloperidol, laag gedoseerd. In 
het geval van door de medicatie veroorzaakte obstipa-
tie kunnen laxantia worden voorgeschreven. 

Opioïden zijn werkzaam door binding aan één van de 
bekende opioïdreceptoren (mu, kappa, delta en sig-
ma). Opioïdreceptoren zijn ook aanwezig in de sphinc-
ter van Oddi. De sphincter van Oddi is de kringspier 
in de wand van het duodenum die onder invloed van 
cholecystokinine de afgifte van zowel gal als pancreas-
sap reguleert. In deze kringspier is sprake van een to-
nische rustdruk met daarbovenop fasische antegrade 
contracties. Opioïden resulteren in toename van con-
tractiefrequentie, amplitude en rustdruk. Omdat blijkt 
dat dit effect slechts ten dele teniet kan worden gedaan 
door nalaxon (mu-antagonist) is het waarschijnlijk dat 
het effect van morfine op de sphincter van Oddi door 
meerdere opioïdreceptoren gemedieerd wordt. De 
mate waarin de verscheidene morfinomimetica de druk 
in de sphincter van Oddi beïnvloeden is bestudeerd. 
De resultaten zijn, ook door de verschillende mano-
metrische technieken die werden gebruikt, wisselend. 
Indien de verschillende studies op een rijtje worden 
gezet is de conclusie dat alle opioïden toename van de 
sfincterdruk veroorzaken. Er zijn echter geen studies 
waaruit kan worden geconcludeerd dat drukverhoging 
van de sphincter van Oddi invloed heeft op het onstaan 
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dan wel verergeren van acute of chronische pancrea-
titis.42-45 

Patiënten met chronische pancreatitis lijden vaak aan 
depressies deels ten gevolge van hun chronische pijn-
klachten. Tricyclische antidepressiva hebben naast hun 
effect op depressieve klachten ook effect op neuropa-
thische pijn. Zij kunnen dus een belangrijke bijdrage 
leveren aan de behandeling van pijn bij chronische 
pancreatitis. 

Anticonvulsiva en dan met name Gabapentine, bleken 
effectief bij de behandeling van neuropathische pijn 
bij diabetes mellitus. Gabapentine wordt nu frequent 
voor de indicatie chronische pijn bij pancreatitis voor-
geschreven.45

Interventioneel
Anesthesie: Radiofrequente behandeling•  van de 
nervi splanchnici 

Endoscopisch: stentplaatsing, steenextractie even-• 
tueel in combinatie met lithotripsie.
Chirurgisch• 

Anesthesiologische pijnbehandelingen 

Relevante anatomie 
De innervatie van de abdominale organen vertrekt 
in de anterolaterale hoorn van het ruggenmerg.  
Preganglionaire vezels van Th5 tot Th12 verlaten het 
spinaal kanaal na versmelten met de ramus ventralis. 
Zij lopen samen met deze witte rami communicantes 
richting sympaticus keten. De vezels vormen geen sy-
napsvorming in de sympaticusketen doch lopen erdoor. 
Synapsvorming gebeurt meer perifeer ter hoogte van 
de ganglia: ganglion coeliacus, ganglion aortarenalis, 
ganglion mesenterica superior.  
Preganglionaire zenuwen conflueren tot drie splanch-
nische zenuwen (superior, medius, imus) die langs de 
paravertebrale boord lopen.

Tabel II.6-2: Medicamenteuze behandeling van chronische pancreatitis

Generische naam Enkele dosis Interval 
(uren) 

Maximum dosis Opmerkingen

Niet-NSAID Paracetamol 500-1000 mg 6 4000-6000 mg

NSAID Diclofenac

Ibuprofen

Naproxen

50-100 mg

400-800 mg

250-500 mg

12

24

24

150-200 mg

2400 mg

1000 mg

COX-1/ COX-2 inhib.

,,

,,

Zwakke opioïden Tramadol 50-100 mg 6 400 mg

Sterke opioïden Morfine IR

Morfine SR

Oxycontin SR

Buprenorphine

Fentanylpleisters

Hydromorfon-
hydrochloride

5-10 mg

100-150 mg

5-80 mg

0.2-0.4 mg

25-100 µg

1-24 mg

4

12

12

6

72

12

Zo nodig

Startdosis 2 x 10 mg

Partiele µ antagonist

Slow en immediate 
release als escape

Tricyclische 
Antidepressiva

Amitryptiline 25-100 mg 24 ’s avonds Sederend

Anticonvulsiva Gabapentine

Pregabaline

300-800 mg

75 mg

8

12

2400-3600 mg

75 – 600 mg

Startdosis laag 300 mg 
’s avonds

IR: Immediate release; SR = Slow release
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N. splanchnicus divisie Niveau preganglio-
naire vezels 

N. splanchnicus superior

N. splanchnicus medius

N. splanchnicus imus

Th5-Th9

Th10-Th11

Th11-Th12

Net onder het niveau van het crus van het diafragma 
conflueren de splanchnische zenuwen samen met de 
vagale preganglionaire parasympatische vezels, senso-
rische vezels van de n. phrenicus en postganglionaire 
sympatische vezels tot de plexus coeliacus die zich 
rondom maar vooral aan de voorzijde van de aorta dra-
peren. Figuur II.6-1 geeft een beeld van de innervatie 
van de organen in het abdomen.

De splanchnische zenuwen zijn gelokaliseerd in een 
nauwe piramide welke wordt opgebouwd door de late-
rale rand van de wervel mediaal, de pleura lateraal en 
het crus diaphragmatica als basis van de driehoek. De 
anterieure wand wordt gevormd door de achterwand 
van het mediastinum en de posterieure wand door de 
aanhechting van de pleura aan de laterale wand van de 
wervels.

Splanchnicus blokkade
De specifieke anatomie waarbij de nn. splanchnici in 
een eng compartiment zitten laat een gerichte denerva-
tie toe. Het gebruik van neurolytica wordt, bij patiënten 
met niet-maligne pijn, omwille van de mogelijke com-
plicaties geleidelijk verlaten. Radiofrequente thermo-
laesies waarbij enkel aan de tip van de elektrode een de-
nervatie gebeurt lijken in deze indicatie meer geschikt. 

Oesophagus

Truncus vagalis posterior

Truncus vagalis anterior

Maag

Darm

Th5

Tak naar plexus coeliacus

N. splanchnicus
major (Th5 - Th9)
minor (Th10 - Th11)
imus (Th12)

A. gastrica sinistra

Rami communicantes
Grijs
Wit

Ganglion spinale (DRG)

A. hepatica communis

A. mesenterica superior

Ganglion mesentericum superius

Nn. splanchnici Th5 - Th12

A. lienalis

Aorta abdominalis

Ganglion coeliacum sinistrum

Figuur II.6-1: Innervatie van de organen in het abdomen
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Het gebruik van radiofrequente n. splanchnicus behan-
deling werd in twee patiëntenseries beschreven.46,47 
Raj46 rapporteert 107 patiënten die een radiofrequentie 
behandeling van de n. splanchnicus ondergingen voor 
de behandeling van bovenbuikspijn. De betrokkenheid 
van de n. splanchnicus werd bevestigd door middel van 
een diagnostische blokkade met lokaal anestheticum. 
Drieënzeventig patiënten werden prospectief gevolgd. 
Achtendertig kregen enkel een blokkade met lokaal 
anestheticum en 31 kregen een radiofrequente behan-
deling. In beide groepen werd een pijnverlichting  50% 
genoteerd bij 40% van de patiënten. 
Garcia47 beschreef 10 patiënten die een radiofrequente 
n. splanchnicus denervatie ondergingen voor de behan-
deling van chronische pancreatitis met een gemiddelde 
follow-up van 18 maanden (12-24 maanden). Er werd 
een significante pijnreductie genoteerd die gepaard 
ging met een duidelijke vermindering in de behoefte 
aan opiaten en de noodzaak voor acute hospitalisatie. 
Daarnaast verbeterden de parameters van de levens-
kwaliteit.

Complicaties radiofrequente n. splanchnicus block
De beschikbare gegevens laten niet toe om incidentie 
van complicaties aan te geven. Er werden geen majeure 
complicaties gemeld. Wanneer de informatie omtrent 
neurolytische blokkades in acht wordt genomen kan 
ook met radiofrequente behandeling post procedure 
neuritis voorkomen. Deze verdwijnt meestal na maxi-
maal enkele weken en dient medicamenteus te worden 
opgevangen. Hypotensie en diarree kunnen kort na de 
ingreep onstaan maar zijn gemakkelijk behandelbaar. 
Zoals bij alle procedures op thoracaal niveau moet men 
bedacht zijn op een mogelijke pneumothorax. Daarom 
dient steeds minimaal een uur na de procedure een 
controle RX thorax worden gemaakt. De patiënt kan 
een subjectief gevoel van ademnood rapporteren, dat 
te wijten is aan een diafragmahoogstand, die veroor-
zaakt wordt door verdoving van de n. phrenicus. 
Thoracic duct injury: bij aspiratie zal men gelig troebel 
vocht aspireren. 
Intradiscale en intravasculaire injectie: dit moet steeds 
geverifieerd worden met contrast.
Paresthesieën: bij aanprikken van een lumbale of tho-
racale wortel.
Paraplegia is zeldzaam maar er zijn enkele case reports 
met alcoholinjectie ten gevolge van schade ter hoogte 
van de a. van Adamkiewicz.

Ruggenmergstimulatie
Het gebruik van ruggenmergstimulatie voor de behan-
deling van viscerale pijn werd in enkele case reports be-
schreven.48-53 Het gaat meestal om patiënten met een 
complexe pathologie en chirurgie in de voorgeschiede-
nis waarbij een tijdelijke pijnverlichting bekomen werd. 
De grootste serie bestond uit 9 patiënten, waarvan 
5 niet-alcoholische pancreatitis hadden. Zij kregen allen 
een quadri- of octapolaire elektrode ingeplant. Alle pa-
tiënten hadden een goede pijnreductie en een vermin-
derde behoefte aan analgetica. Gelijkaardige resultaten 
werden in de andere gevallen geobserveerd. 

Complicaties ruggenmergstimulatie
De voornaamste complicaties van ruggenmergstimu-
latie zijn de elektrode migratie en breuk. Zie hiervoor 
eveneens het hoofdstuk over ruggenmergstimulatie. 

Evidentie voor de interventionele 
pijnbehandelingen 

Techniek Beoordeling

Radiofrequente n. splanchnicus 
blokkade

2 C +

Ruggenmergstimulatie 0

Aanbevelingen

Bij patiënten met chronische pancreatitis refractair aan 
de conventionele behandelingen kan een radiofrequen-
te n. splanchnicus blokkade overwogen worden. 
Ruggenmergstimulatie kan bij patiënten met klachten 
die niet te behandelen zijn met een radiofrequente n. 
splanchnicus blokkade in studieverband toegepast 
worden. 

Andere behandelmogelijkheden

Endoscopie
Het is mogelijk endoscopsich obstructie van de ductus 
pancreaticus door stenen of stenosering te bypassen. 
Hierbij is van belang te beseffen dat er geen evidente 
correlatie is aangetoond tussen pijnklachten en de aan-
wezigheid van intraductale stenen. Bovendien zijn er 
geen richtlijnen waarin vermeld staat welke mate van 
obstructie aanleiding moet zijn tot endoscopisch ingrij-
pen. Drie recente studies naar het effect van stentplaat-
sing in de ductus pancreaticus al dan niet in combinatie 
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met lithotripsie en/of sfincterotomie toonden vermin-
dering van pijn aan54,55 of geen effect56. Het effect van 
therapie op pijnklachten is vaak goed op korte termijn 
maar neemt snel af en na 5 jaar blijkt nog slechts 14% 
van de patiënten die endoscopisch behandeld werden 
pijnvrij.57

Chirurgie
Ter behandeling van pijnklachten wordt gebruik ge-
maakt van verschillende technieken waarbij drainage 
wordt verricht (Puestow procedure) of een resectie 
(pancreaticoduodenectomie, totale pancreatectomie 
met autotransplantatie eilandjes van Langerhans) of 
een combinatie van beide (Frey procedure). Bij drai-
nageprocedures is de gedachte dat decompressie van 
de ductus pancreaticus vermindering van pijnklachten 
geeft. De theorie achter pijnverlichting door resectie is 
dat ontstekingsactiviteit kwalitatieve en kwantitatieve 
veranderingen van zenuwvezels geeft met pijn tot ge-
volg. Twee recente gerandomiseerde studies laten be-
tere resultaten zien voor chirurgische procedures.57,58 
Het percentage patiënten dat na 5 jaar pijnvrij is be-
draagt bij deze techniek 40%.    

Overige toegepaste behandelingen 
Van de hierna besproken behandelingen (pancreas-
enzymsuppletie, octreotide en antioxidanten) zijn de 
resultaten niet eenduidig in gerandomiseerde studies 
bewezen. 

Enzymsuppletie
Het veronderstelde mechanisme achter de werking van 
pancreasenzymen als pijnverlichting is hun rol in de ne-
gatieve feedback van de exocriene werking van de pan-
creas. In het duodenum wordt een CCK-releasing pep-
tide afgegeven dat gedenatureerd wordt door trypsine. 
Bij chronische pancreatitis is sprake van verminderde 
afgifte van dit trypsine, verminderde afbraak van CCK-
releasing peptide met toename van het pancreasenzym 
en flow in de ductus pancreaticus met pijn tot gevolg. 
Oraal toegediende pancreasenzymen resulteren in ver-
hoogde afbraak van het CCK-releasing peptide.
In twee oude studies bleek de behandeling met pan-
creasenzymen ook werkelijk te resulteren in vermin-
dering van pijn.59,60 De beste respons werd verkregen 
bij jonge vrouwen met idiopathische chronische pan-
creatitis zonder steatorrhoe. Vier andere studies lieten 
geen effect van enzympreparaten zien op pijnklachten. 
Een meta-analyse van deze 6 gerandomiseerde, dub-
bel-blinde placebogecontroleerde studies liet geen re-

levant, significant effect zien van de behandeling met 
enzympreparaten.61 Opvallend is overigens dat in de 
twee studies die wel effect aantoonden van pancreas-
enzymen gebruik werd gemaakt van non-enteric coated 
preparaten in tegenstelling tot de enteric coated prepa-
raten van de andere 4 studies. 

Octreotide
Octreotide, een somatostatine-analoog met een ver-
lengde halfwaardetijd, sterkere werking en de mogelijk-
heid om subcutaan toegediend te worden werd onder-
zocht gezien de mogelijke werkzaamheid bij chronische 
pancreatitis. Octreotide heeft een remmende werking 
op de exocriene functie van de pancreas. In diverse 
studies kon echter geen significant relevant effect op 
pijnklachten worden aangetoond.45 

Antioxidanten
Bij patiënten met chronische pancreatitis werden la-
gere plasmawaarden van diverse antioxidanten (o.a. 
selenium, vitamine A, vitamine E en bèta-caroteen) 
aangetoond. Er bleek sprake van een verlaagde expres-
sie van antioxidanten in pancreasweefsel van patiënten 
met chronische pancreatitis ten opzichte van gezond 
pancreasweefsel. Lagere concentraties antioxidanten 
kunnen leiden tot activatie van zuurstofradicalen die 
metabole veranderingen kunnen veroorzaken met 
pancreasischemie tot gevolg. Oxidatieve stress is een 
van de veronderstelde oorzaken van pijn bij chronische 
pancreatitis. In twee studies werd een vermindering 
van pijnklachten bereikt met anti-oxidanten bevattende 
voedingssupplementen.45,62 
Allopurinol, dat door de remming van xanthineoxidase 
de formatie van zuurstofradicalen vermindert, werd 
onderzocht in een cross-over dubbelblinde studie bij 
13 chronische pancreatitis patiënten. Allopurinol bleek 
niet effectief. Echter, in een andere studie waarin allo-
purinol werd gecombineerd met intramusculair pethi-
dine was wel sprake van een significant beter effect van 
dit regime ten opzichte van pethidine alleen.63,64 

Technieken

Percutane splanchnicusblokkade: diagnostisch, 
radiofrequentie 
De ingreep wordt uitgevoerd onder röntgengeleiding. 
De patiënt wordt geïnstalleerd in buikligging, met een 
kussen onder de buik om de lumbale lordose te redu-
ceren. Vooraleer de procedure te starten wordt een in-
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traveneus infuus geprikt en er wordt een ECG en een 
saturatiemeter aangelegd. Tevens krijgt de patiënt een 
neusbril met 3l O2.
De procedure verloopt onder sedatie met propofol of 
ultiva en spontane ademhaling.
In posteroanterieure positie worden Th12 en L1 geïden-
tificeerd en de eindplaten van de wervels worden opge-
lijnd.  De C-boog wordt 5 tot 10° uitgedraaid naar de te 
behandelen zijde toe. De patiënt wordt gevraagd om 
diep in en uit te ademen. Men ziet de aanhechting van 
het diafragma ter hoogte van mid Th12.  
Het aanprikpunt ligt ter hoogte van de aanhechting 
van de rib aan de wervel Th11 en Th12, en boven het 
diafragma. Dit wordt door middel van een pen aange-
duid en hier wordt de huid evenals de diepere lagen 
geïnfiltreerd met 5 ml van een lokaal anestheticum (b.v. 
lidocaine 2%) met een 22G naald.
Voor deze behandeling wordt een 10 tot 15 cm lange 
22G stompe of scherpe gebogen naaldtype met een ac-
tieve tip van 10 mm gebruikt. Gezien het hier vaak gaat 
om zeer magere patiënten is een naaldlengte van 10 cm 
meestal voldoende.  
De stompe naald heeft als voordeel dat er een kleinere 
kans bestaat tot pneumothorax. Nadelig is dat ze zeer 
moeilijk de huid penetreert. Vandaar dat vooraf een 
klassieke intraveneuze 14G katheter (introductienaald) 
wordt ingebracht in perfecte tunnel vision waarbij 

steeds een naaldpositie wordt beoogd net langs het 
wervellichaam.  
Wanneer de katheter voor twee derde in de patiënt is in-
gebracht  wordt de stilet verwijderd en wordt de naald-
diepte gecontroleerd in lateraal zicht. De naald moet 
posterieur van het foramen intervertebrale blijven.  
De C-boog wordt herplaatst in tunnel vision. Nadien 
wordt de RF canule ingebracht. Deze wordt verder 
doorgeschoven met behoud van de tunnel vision. In 
een eerste fase wordt de kromming van de tip van de 
naald naar buiten gedraaid zodat vermeden wordt dat 
de naald in het foramen intervertrebrale schuift. Dit 
wordt gevisualiseerd door een rode stip ter hoogte van 
de tip van de naald.  
Eens het foramen voorbij, draait men de naald met de 
kromming naar mediaal toe om zo nauw mogelijk in 
contact te blijven met het wervellichaam. Regelmatig 
(per 0,5 cm) dient de naalddiepte gecontroleerd te wor-
den in lateraal zicht van de fluoroscopie. De uiteinde-
lijke naaldpositie is in de junctie tussen de voorste en 
de middelste 1/3 van de wervel. Regelmatig dient men 
ook te controleren of er geen bloed, cerebrospinaal 
vocht (CSV) of chyle uit de naald komt afhankelijk van 
de diepte van de katheter. Indien CSV of chyle wordt 
gezien dient de procedure gestaakt en een nieuwe ses-
sie overwogen te worden enkele dagen later.

Figuur II.6-2: Radiofrequente n. splanchnicus blokkade op 
het niveau Th 11: Oblique opname. 

Figuur II.6-3: Radiofrequente n. splanchnicus blokkade op 
het niveau Th 11: laterale opname.
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Er wordt 1 ml van niet ionisch, niet neurotoxisch con-
trastvloeistof (Omnipaque) ingespoten. In postero-
anterieur zicht lokaliseert de naald zich net over de 
laterale wervelrand. Het contrast moet er een overlap-
pende worstvormige tekening vormen tussen de tho-
racale wervels over de laterale wervelrand. In geval van 
pleurale locatie spreidt het contrast zich breed waaier-
vormig.
Initieel zal men een diagnostische blokkade uitvoeren. 
Er wordt dan bupivacaine 0.5% 3 ml (5 ml) geïnjecteerd. 
Hogere volumina geven een hogere incidentie van een 
fout positief block. Tevens kan dit leiden tot additionele 
verdoving van de n. phrenicus wat diafragmahoogstand 
en ademhalingsproblemen met zich kan meebrengen.
Indien vooraf een gunstig effect werd bereikt bij een 
diagnostische blokkade kan beslist worden een RF be-
handeling uit te voeren.
De RF machine wordt aangesloten aan de naald en een 
aardingsplaat wordt aangebracht op de patiënt.

Alvorens de procedure te starten dient de naaldpositie 
ook getest te worden door middel van elektrische sti-
mulatie. De impedantie moet lager zijn dan 250 Ohm. 
Bij 50 Hz zal de patiënt een trillende gewaarwording 
ervaren epigastrisch en dit bij een stroomdrempel van 
minder dan 1 V.  Indien de stroom intercostaal gevoeld 
wordt moet de naald meer ventraal doorgeschoven 
worden. Daarnaast stimuleert men ook motorisch op 
2 Hz waarbij voornamelijk naar intercostale stimulatie 
wordt gekeken. Normaal wordt hier geen stimulatie ge-
voeld.
Er wordt na gunstige testresultaten lokale anesthetica 
toegediend (2 tot 3 ml lidocaine 2% of bupivacaine 
0,5%). Na enkele minuten kan de RF behandeling wor-
den uitgevoerd. Hierbij wordt de naaldpositie in late-
raal beeld gecontroleerd. Per niveau bestaat de behan-
deling uit driemaal 90 sec bij 80°C. Hierbij wordt de 
naald eerst met de kromming naar craniaal gedraaid, 
dan neutraal en vervolgens caudaal. Op die manier 
wordt een zo groot mogelijk gebied behandeld.

Samenvatting

Chronische pancreatitis is een progressieve ontstekingsreactie van de pancreas die geleid heeft tot irreversibele 
morfologische veranderingen van zowel parenchym (fibrose, verlies van acini en eilandjes van Langerhans en 
formatie van pancreasstenen) als ductus pancreaticus (stenosering). 
Pijn bij chronische pancreatitis vergt een multidisciplinaire aanpak, waarbij veranderingen in de levensstijl zeer 
belangrijk zijn. 
Indien sprake is van pseudocysten, obstructie ductus choledochus of obstructie duodenum pancreatitis dienen 
deze eerst behandeld te worden.
Behandelingen met pancreasenzymsuppletie, octreotide en antioxidanten kunnen overwogen worden doch de 
resultaten zijn niet eenduidig in gerandomiseerde studies bewezen. 
Het gebruik van analgetische medicatie en in het bijzonder opioïden moet gepaard gaan met een evaluatie van de 
graad van addictie en indien nodig begeleiding.
Radiofrequente behandeling van de n. splanchnicus kan overwogen worden bij patiënten met pijn die refractair is 
aan conservatieve behandelingen.
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II.7 
Neuropathische pijn
Neuropathische pijn en farmacologische 
behandeling

J.L.M. Jongen, G. Hans

Inleiding

Definitie
Volgens de huidige definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) wordt neuropathische pijn 
geïnitieerd of veroorzaakt door een primaire laesie of disfunctie van het zenuwstelsel. Omdat onder disfunctie van het 
zenuwstelsel vaak ten onrechte ook normale plasticiteit van het nociceptieve systeem wordt verstaan en omdat alleen 
aandoeningen van het somatosensore gedeelte van het zenuwstelsel aanleiding kunnen geven tot neuropathische 
pijn is recent voorgesteld een nieuwe definitie te hanteren: Neuropathische pijn is pijn die het directe gevolg is van 
een laesie of ziekte van het somatosensore systeem.1 In deze definitie wordt in het midden gelaten of er sprake is van 
actuele zenuwbeschadiging, zoals bijvoorbeeld bij zenuwwortelcompressie ten gevolge van een hernia nuclei pulposi, 
in de Nederlandstalige literatuur ook wel nociceptieve zenuwpijn genoemd, of van zenuwbeschadiging ná een door-
gemaakte compressie, trauma, ischemie of ontsteking, ook wel niet-nociceptieve zenuwpijn of puur neuropathische 
pijn genoemd. Acute neuropathische pijn is over het algemeen ‘nociceptieve zenuwpijn’ en wordt in eerste instantie 
meestal als ‘gewone’ nociceptieve pijn behandeld, chronische of puur neuropathische pijn wordt in het algemeen 
behandeld met co-analgetica (zie later). In de internationale literatuur wordt het onderscheid tussen nociceptieve 
zenuwpijn en (puur) neuropathische pijn niet gemaakt en worden beide vormen ‘neuropathic pain’ genoemd, daarom 
zullen we verder in dit hoofdstuk alleen nog spreken van neuropathische pijn.  

Epidemiologie
De precieze incidentie en prevalentie van neuropathische pijn is onbekend, maar de prevalentie wordt geschat op 1-2% 
van de algemene bevolking.2,3
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Etiologie
Zoals gezegd is neuropathische pijn een direct gevolg 
van een laesie of ziekte van het somatosensorische sys-
teem. Deze aandoening kan zowel in het centrale (cen-
traal neuropathische pijn) als in het perifere zenuwstel-
sel (perifeer neuropathische pijn) zijn gelokaliseerd. 
Neuropathische pijn kan derhalve beschouwd worden 
als een symptoom van een neurologische aandoening. 
Het is van belang deze onderliggende aandoening te 
herkennen, omdat de optimale behandeling van neuro-
pathische pijn bestaat uit zowel behandeling of preven-
tie van de onderliggende aandoening als symptomati-
sche behandeling van de pijn. Als voorbeeld geven we 
een patiënt met brandende pijn aan de voeten. Deze 
pijn kan het eerste symptoom zijn van een diabetische 
neuropathie, c.q. diabetes mellitus. Het is vanzelfspre-
kend dat zowel met behandeling van de diabetes mel-
litus als met symptomatische behandeling van de pijn, 
bijvoorbeeld met een co-analgeticum, moet worden 
gestart. In de onderstaande tabel staan de meest voor-
komende oorzaken van centrale en perifeer neuropa-
thische pijn.4 

Oorzaken perifeer neuropathische pijn
Diabetische polyneuropathie•  
Alcoholische polyneuropathie• 
HIV-gerelateerde polyneuropathie• 
Chemotherapie-geïnduceerde polyneuropathie• 
Polyneuropathie ten gevolge van een systeemziekte • 
(polyarteritis nodosa, M. Sjögren, sarcoïdose, amy-
loïdose)
Idiopathische dunne vezel neuropathie• 
Polyradiculitis (t.g.v. Guillain-Barré syndroom, CMV • 
infectie, Borrelia Burgdorferi infectie)
Lumbaal en cervicaal radiculair syndroom door • 
compressie (benigne/maligne)
Plexus brachialis/lumbosacralis neuropathie (idio-• 
patisch/familiair/ten gevolge van maligne compres-
sie/ten gevolge van bestraling)
Post-herpetische neuralgie• 
Trigeminusneuralgie• 
Traumatische neuropathie, iatrogene neuropathie • 
en compressie neuropathie

Oorzaken centraal neuropathische pijn
Traumatische dwarslaesie• 
Multipele sclerose• 
Cerebrovasculair Accident• 
M. Parkinson*• 

*(M. Parkinson is strikt genomen geen aandoening van het soma-
tosensore systeem. Men neemt aan dat de pijn bij M. Parkinson 
wordt veroorzaakt door een dopamine tekort in pijnonderdruk-
kende centra in de hersenstam5)

Pathofysiologie
Over de pathofysiologie van neuropathische pijn worden 
hier enkel de hoofdlijnen beschreven. Neuropathische 
pijn wordt gekenmerkt door twee fenomenen: verhoog-
de prikkelbaarheid van neuronen en abnormale impuls 
opwekking.6 Verhoogde prikkelbaarheid van neuronen 
treedt zowel op in de primaire afferente neuronen als in 
neuronen van het centrale zenuwstelsel. In het eerste 
geval spreken we van perifere sensitisatie, dit leidt tot 
primaire hyperalgesie dat wil zeggen verhoogde prik-
kelbaarheid in het pijnlijke gebied zelf. In het tweede 
geval spreken we van centrale sensitisatie7, dit leidt 
tot secundaire hyperalgesie dat wil zeggen verhoogde 
prikkelbaarheid buiten het primair pijnlijke gebied. 
Abnormale impulsopwekking vindt plaats in neuroma-
ta, regenererende zenuwvezels, spinale ganglioncellen, 
ter plaatse van demyelinisatie en door naburige intacte 
zenuwvezels. Abnormale impulsopwekking is een alge-
meen kenmerk van neuropathische pijn en dit verklaart 
dat geneesmiddelen die de membraanpotentiaal stabi-
liseren, zoals anti-epileptica en tricyclische antidepres-
siva, bij vrijwel elke vorm van neuropathische pijn ef-
fectief kunnen zijn.

Kliniek

De kliniek van neuropathische pijn wordt bepaald door 
de onderliggende aandoening. De diagnose kan in het 
merendeel van de gevallen gesteld worden door de 
combinatie van anamnese en neurologisch onderzoek. 
De verschillende vragenlijsten die bedoeld zijn om neu-
ropathische van nociceptieve pijn te onderscheiden, 
zoals de LANSS8, Neuropathic Pain Questionnaire9 en 
DN410  hebben een lage sensitiviteit en specificiteit en 
zijn derhalve onvoldoende betrouwbaar om de diag-
nose neuropathische pijn te stellen.11

Een belangrijk anamnestisch kenmerk van neuropathi-
sche pijn is dat er, behalve van spontane pijn, sprake 
is van veranderde gevoeligheid voor sensibele stimuli. 
Onderscheiden worden hyperalgesie (een verlaagde 
pijndrempel), hypoalgesie (een verhoogde pijndrem-
pel), hypesthesie (een verlaagde drempel voor tast) 
en allodynie (een dusdanig verlaagde pijndrempel dat 
een normaliter niet pijnlijke prikkel als pijnlijk wordt 
ervaren). Een goed voorbeeld is essentiële trigeminus-
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neuralgie. Deze vorm van neuropathische pijn wordt 
gekenmerkt door zogenaamde ‘tics douloureux’, dat 
wil zeggen spontane kortdurende pijnscheuten van 
elektrische pijn. Deze pijnscheuten kunnen spontaan 
optreden maar worden vaak opgewekt door praten, 
koude of warme dranken, dat wil zeggen er is sprake 
van allodynie. Overigens kan bij elke vorm van chro-
nische pijn overgevoeligheid voor sensibele stimuli 
optreden, bijvoorbeeld bewegingspijn bij lumbago of 
arthritis. Deze bevinding is dus niet specifiek voor neu-
ropathische pijn. Een ander kenmerk van neuropathi-
sche pijn is dat de pijn zich niet beperkt tot het gebied 
van de zenuwlaesie, maar dat er pijn en/of veranderde 
gevoeligheid kan optreden in het omringende gebied 
(secundaire hyperalgesie). Een voorbeeld is als na een 
herpes zoster infectie van Th7 pijn wordt gevoeld in 
dermatoom Th6 en Th8. Secundaire hyperalgesie is 
niet hetzelfde als gerefereerde pijn. Gerefereerde pijn 
wordt veroorzaakt door convergentie van primaire af-
ferente zenuwvezels in de aangedane zenuw met pri-
maire afferente vezels afkomstig van een bovenliggend 
huidareaal (dermatoom) op secundaire projectie neu-
ronen in het ruggenmerg of de hersenstam. Zo ervaren 
patiënten met een carpaal tunnel syndroom vaak niet 
alleen pijn in de vingers, maar ook pijn in de onder- en 
bovenarm.
Omdat op grond van de beschrijving van de pijn alleen 
de diagnose neuropathische pijn niet betrouwbaar kan 
worden gesteld is het belangrijk om daarnaast vragen 
ten aanzien van de etiologie van de pijn te stellen.4 
Bijvoorbeeld een patiënt met tintelende pijn aan de 
voeten kan lijden aan ischemische pijn, pijn ten gevolge 
veneuze insufficiëntie, restless-legs syndrome en neu-
ropathische pijn. Indien deze patiënt echter bekend is 
met de ziekte van Sjögren is het gezien de a priori kans 
op het ontwikkelen van een neuropathie bij de ziekte 
van Sjögren vrijwel zeker dat de tintelende pijn een 
vorm van neuropathische pijn is. Het in de neurologie 
bekende lokalisatieprincipe, c.q. wat is de distributie 
van de pijn, helpt bij het bepalen van de onderliggen-
de oorzaak. Zo past pijn in voeten en handen bij een 
polyneuropathie, pijn onder een bepaald niveau op de 
romp bij een dwarslaesie en halfzijdige pijn bij een aan-
doening in de contralaterale hersenhelft.
Met het neurologisch onderzoek kan de distributie van 
de gevoelsveranderingen worden geobjectiveerd. Men 
dient zich wel te realiseren dat het sensibiliteitsonder-
zoek subjectief is, dat wil zeggen dat de onderzoeker 
volledig afhankelijk is van de medewerking en betrouw-
baarheid van de patiënt. Aangezien het merendeel van 

de patiënten met pijn gevoelstoornissen aangeven bij 
het neurologisch onderzoek dient men op zoek te gaan 
naar patronen in sensibiliteitsstoornissen. Als bijvoor-
beeld bij een patiënt met rugpijn met uitstraling in het 
linker been bij neurologisch onderzoek een gevoels-
stoornis aan de voor- en laterale zijde van het rechter 
been wordt gevonden, dan draagt deze bevinding niet 
bij aan de diagnose neuropathische pijn. Indien echter 
bij een patiënt met tintelingen aan de voeten een ver-
minderde vibratieperceptie, koude-warmte discrimina-
tie, bewegingszin en positiezin aan de tenen wordt ge-
vonden dan past dit patroon bij een polyneuropathie. 
Een belangrijke bijdrage wordt daarnaast geleverd door 
het onderzoek van kracht, vaardigheid, coördinatie en 
reflexen. Als bij de laatst genoemde patiënt ook nog 
een voetheffersparese en afwezige achillespeesreflexen 
worden gevonden dan is de diagnose polyneuropathie 
vrijwel zeker. Een polyneuropathie wordt namelijk ge-
kenmerkt door distale atrofie, distale krachtsvermin-
dering, sok- en handschoenvormige sensibiliteitsstoor-
nissen en hyporeflexie.

Differentiaal diagnose en 
aanvullend onderzoek

Zoals hierboven gesteld kan in de meerderheid van de 
patiënten de diagnose neuropathische pijn worden ge-
steld op basis van de anamnese en neurologisch onder-
zoek. Als er op grond van de anamnese en neurologisch 
onderzoek geen enkele aanwijzing is voor neuropathi-
sche pijn kan de diagnose verworpen worden en hoeft 
er geen aanvullend onderzoek te worden verricht. Voor 
aanvullend onderzoek komen in aanmerking patiënten 
met een anamnese die verdacht is voor neuropathie, 
maar waarbij bij het neurologisch onderzoek geen (ob-
jectieve) afwijkingen worden gevonden, zoals bijvoor-
beeld patiënten met nachtelijke tintelingen in de vin-
gers met een normaal neurologisch onderzoek, waarbij 
gedacht wordt aan een carpaal tunnel syndroom. Een 
andere groep zijn patiënten met een verdachte anam-
nese en bij neurologisch onderzoek afwijkingen die 
passen bij een polyneuropathie. In dat geval dient het 
aanvullend onderzoek ter bevestiging van de diagnose 
neuropathische pijn en niet zozeer om de diagnose te 
stellen. Over of er in dat geval altijd  electromyografie 
(EMG) nodig is bestaat geen consensus in de litera-
tuur.1,4 Als voorbeeld wordt genoemd een patiënt met 
diabetes mellitus met brandende pijn in de voeten en 
bij neurologisch onderzoek tekenen van polyneuropa-
thie. In dit geval is de a priori kans dat het gaat om 
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neuropathische pijn zo groot dat een aanvullend EMG 
eigenlijk niets bijdraagt aan de diagnose neuropathi-
sche pijn.
Als in tegenstelling tot bovenstaande de oorzaak van 
de (perifeer) neuropathische pijn niet duidelijk is, is 
een EMG wel bijdragend. Een groot nadeel van EMG 
is echter dat hiermee dunne zenuwvezels, c.q. A∂- en 
C-vezels, niet kunnen worden gemeten en dat zijn nu 

juist de zenuwvezels die bij neuropathische pijn zijn 
aangedaan. In dat geval kan “quantitative sensory tes-
ting” (QST), microneurografie of meting van de “intra-
epidermal nerve fiber density” (IEFND) in huidbiopten 
uitkomst bieden. Deze technieken zijn echter in de 
meeste ziekenhuizen niet beschikbaar of alleen voor 
onderzoeksdoeleinden.

Belangrijkste klacht:  

Anamnese:    

Onderzoek:  

Pijn

Pijndistributie neuroanatomisch mogelijk 
                               en 
Relevante laesie of aandoening in 
voorgeschiedenis 

Hypothese: mogelijk 
neuropathische pijn 

Testen ter bevestiging: 
a: Negatieve of positieve sensibele tekenen, 
 beperkt tot het innervatiegebied van de 
 aangedane zenuwstructuur 
b:  Diagnostische testen bevestigen laesie of 
 aandoening die neuropathische pijn verklaart 

Zeker 
neuropathische 

pijn 

Waarschijnlijk 
neuropathische 

pijn 

Niet bevestigde 
neuropathische 

pijn 

Neuropathische 
pijn 

onwaarschijnlijk 
Nee

Ja

Beide Eén

Geen

Figuur II.7-1: Diagnostiek van neuropathische pijn

(naar: Treede RD, Jensen TS, Campbell JN et al.: Neuropathic pain: redefinition and a grading system for clinical and 
research purposes. Neurology. 2008; 70, (18): 1630-5. Met toestemming van de uitgever)
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Voor centraal neuropathische pijn is ‘computer tomo-
grafie’ (CT) of ‘magnetic resonance imaging’ (MRI) het 
belangrijkste hulponderzoek. De bedoeling van deze 
onderzoeken is om een laesie van het somatosensore 
systeem aan te tonen en zodoende de diagnose cen-
traal neuropathische pijn te onderbouwen. In sommige 
gevallen waarbij men een gerede verdenking op cen-
traal neuropathische pijn heeft maar psychogene pijn 
niet helemaal kan uitsluiten kan een CT/MRI leiden tot 
de juiste diagnose. In gevallen waarbij men er met CT/
MRI niet uitkomt kan functionele MRI (fMRI), ‘positron 
emission tomografie’ (PET), ‘somatosensory-evoked 
potentials’ (SSEP), ‘magneto-evoked potentials’ (MEP) 
en ‘laser-evoked potentials’ (LEP) uitkomst bieden, 
maar met uitzondering van SSEP en MEP zijn deze 
technieken in de meeste ziekenhuizen niet beschikbaar 
of alleen voor onderzoeksdoeleinden.
In de nevenstaande figuur staat de diagnostiek naar 
neuropathische pijn nog eens samengevat.1

Behandeling

Algemene aanpak van neuropathische pijn

De behandeling van pijnlijke neuropathieën situeert 
zich op 2 niveaus.12,13 

De primaire therapie is gericht op de behandeling • 
van de onderliggende ziekteprocessen, en dient zo 
vlug mogelijk gestart te worden. Dergelijke behan-
deling kan immers aanleiding geven tot een duide-
lijke vermindering van de pijnklachten. Vroegtijdige 
behandeling van neuropathische pijnklachten kan 
het ontstaan van chronische (therapie-resistente) 
neuropathische pijnsyndromen voorkomen.
Parallel aan én tegelijkertijd met de oorzakelijke • 
therapie dient een symptomatische behandeling 
opgestart te worden, gebaseerd op de aanwezige 
sensoriële afwijkingen (symptomen) in de individu-
ele patiënt. Op basis van de huidige wetenschap-

Tabel II.7-1: Farmacologische behandeling van neuropathische pijn gebaseerd op het pathofysiologisch mechanisme

Symptoom Pathofysiologisch mechanisme Meest geschikt geneesmiddel

Paroxysmale schietende of 
stekende pijnklachten

Ectopische activiteit in nociceptieve 
niet gemyeliniseerde C-vezels

Anti-convulsiva • 
Anti-arrhytmica• 
Tricyclische antidepressiva• 

Spontane (continue) 
brandende pijn

Sensitisatie van perifere receptoren, 
ectopische ontladingen in C-vezels 
en uitschakeling van descenderende 
inhiberende banen

Topicale anesthetica• 
IV lidocaine of infiltratie• 
Tricyclische antidepressiva• 
Anti-convulsiva• 

Dysesthesieën Ectopische ontladingen in dikke 
gemyeliniseerde (A-ß) zenuwvezels

Farmaca met inhiberende invloed op 
Na-kanalen

Anti-convulsiva• 
Anti-arrhytmica• 
Tricyclische antidepressiva• 

Paresthesieën Spontane, ectopische ontladingen in 
verschillende types van zenuwvezels, 
gaande van A-ß vezels, tot de dunne 
gemyeliniseerde A-δ vezels, en in de 
niet gemyeliniseerde C-vezels

Membraanstabiliserende farmaca 

Anti-convulsiva• 
Anti-arrhytmica• 
Tricyclische antidepressiva• 

Allodynie Complexe combinatie van verschillende 
mechanismen, zoals centrale 
reorganisatie (met optreden van 
ectopische impulsen) van A-ß vezels, 
centrale sensitizatie van A-ß vezels, 
verlies van descenderende inhiberende 
controle

Anti-convulsiva• 
Baclofen•  
Opioïden•  
Clonidine• 
Tricyclische antidepressiva•  
NMDA antagonisten• 
Lokale anesthetica• 
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pelijke gegevens dienen verschillen in symptoma-
tologie immers geïnterpreteerd te worden als uit-
drukkingen van verschillende pathofysiologische 
mechanismen in het zenuwstelsel. Het richten van 
de medicamenteuze behandeling op de specifieke 
symptomen die de individuele patiënt vertoont, 
met in acht name van de relatie tussen pathofy-
siologische mechanismen en symptomen, zou dan 
ook moeten resulteren in een efficiëntere behande-
ling [signs and symptoms based approach]. Hierbij 
wordt op basis van de gerapporteerde én geobjec-
tiveerde symptomatologie een idee gevormd van 
het onderliggend pathofysiologisch mechanisme 
(of meerdere mechanismen). Specifieke farmaco-
logische behandeling wordt vervolgens “samenge-
steld” ten einde zoveel mogelijk in te grijpen op de 
onderliggende mechanismen (zie tabel II.7-1)!

Richtlijnen inzake de behandeling 
van neuropathische pijn

Zeer recentelijk werden de internationale richtlijnen 
(guidelines) inzake de farmacologische behandeling 
van neuropathische pijn bijgewerkt en aangepast aan 
de huidig beschikbare farmaca. Deze richtlijnen werden 
gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke eviden-
tie (en consistentie hiervan!), graad van werkzaamheid, 
veiligheid en klinische ervaring met de individuele far-
maca. Ondertussen hebben verschillende organisaties 
en landen hun richtlijnen in verband met de behande-
ling van (bepaalde vormen) pijnlijke neuropathie reeds 
verder op punt gesteld.14-17 In het algemeen kan men 
stellen dat er weinig verschillen bestaan tussen deze 
verschillende richtlijnen, maar soms worden lokale be-
handelingspraktijken in deze richtlijnen opgenomen. 

Een van de meest aanvaarde internationale richtlijnen 
zijn deze opgesteld door de NeuPSIG (Special Interest 
Group on Neuropathic Pain van de International 
Association for the Study of Pain).18 Hierbij worden be-
paalde anti-depressiva (oa. tricyclische antidepressiva, 
en reuptake inhibitoren van serotonine en noradrena-
line), bepaalde anti-epileptica (meer bepaald deze die 
inwerken op α2-δ subunit van de Ca2+-kanalen) en topi-
cale lidocaïne vooropgesteld als mogelijke 1e lijnsbehan-
delingen. Opioïden en tramadol worden dan voorge-
steld als algemene 2e lijnsbehandelingen, alhoewel deze 
analgetica in sommige gevallen ook een voorkeur kun-
nen hebben in de eerste lijn. Overige farmaca behoren 
dan meer tot de 3e lijn van behandeling (alhoewel zij ook 

in sommige gevallen in een 2e lijn gebruikt kunnen wor-
den), zoals bepaalde anti-depressiva en anti-epileptica 
(oa. carbamazepine, lamotrigine), mexiletine, NMDA-
receptor antagonisten (oa. ketamine) en topicale capsa-
icine. Hierbij dient men wel steeds rekening te houden 
met het feit dat er geen ‘gouden standaard’ bestaat 
inzake de behandeling van neuropathische pijn die in 
alle patiënten effectief is.19 Polyfarmacologische aanpak 
van neuropathische pijnsyndromen komt steeds meer 
aan bod in de verschillende internationale richtlijnen, 
waarbij natuurlijk steeds een complementariteit in de 
werkingsmechanismen nagestreefd dient te worden.

Uiteindelijke keuze van de farmacologische behandeling 
dient derhalve steeds gebaseerd te zijn op de onderlig-
gende pathofysiologische mechanismen, onmiddellijke 
en mogelijke lange-termijn neveneffecten, kostprijs van 
de voorgestelde behandeling, aanwezige co-morbiditei-
ten en concomittante medicatie. Op basis van al deze 
elementen dient de behandelende geneesheer een in-
dividueel aangepast therapeutisch plan op te stellen. 
Totdat meer specifieke pathofysiologische behandelin-
gen beschikbaar komen zal dit spijtig genoeg vaak ge-
baseerd blijven op een trial-and-error aanpak, waarbij 
de arts zich echter wel steeds dient te baseren op de be-
schikbare wetenschappelijke evidentie en het werkings-
mechanisme van de overwogen behandelingen.

Farmacologische 
behandelingsmogelijkheden

Analgetica en niet-steroïdale anti-inflammatoire 
farmaca
(Niet-)narcotische analgetica en niet-steroïdale anti-
inflammatoire farmaca (NSAID’s) kunnen van enig nut 
zijn bij de behandeling van uiteenlopende vormen van 
neuropathische pijn. Bij de meeste patiënten zijn deze 
middelen echter onvoldoende doeltreffend (zeker in 
monotherapie), en is een poly-farmacologische bena-
dering noodzakelijk. Over het algemeen worden neuro-
pathische pijnsyndromen nog steeds omschreven als 
zijnde ‘opioïd resistent’, alhoewel dit wetenschappelijk 
ook erg ter discussie staat. Recente gegevens duiden 
immers op noodzaak van hogere dosissen van opioï-
den (in vergelijking met de dosissen nodig voor de be-
handeling van nociceptieve pijnsyndromen) ten einde 
een effectieve analgesie te bereiken. Doeltreffendheid 
van narcotische analgetica is bovendien interindividu-
eel sterk wisselend en dosisaanpassingen op maat van 
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de individuele patiënt zijn dan ook absoluut noodza-
kelijk. Bij matig ernstige pijnsyndromen kan gebruik 
gemaakt worden van paracetamol (centraal werkende 
analgesie!), tramadol hydrochloride, tilidine (liefst in re-
tard vorm, gezien stabielere plasmaspiegels en minder 
adrenerge stimulatie dan de immediale release vorm), 
nefopam of buprenorfine. Deze klasse I en II analgetica 
kunnen steeds gecombineerd worden met NSAID’s, 
waarbij er op dit ogenblik nog geen specifieke gege-
vens beschikbaar zijn omtrent het gebruik van Coxibs 
in de behandeling van neuropathische pijn. Bij onvol-
doende analgetisch effect van klasse II analgetica dient 
overgegaan te worden tot een onderhoudsbehandeling 
met opioïden (klasse III analgetica). Betreffende deze 
laatste categorie van analgetica bestaat er op dit ogen-
blik geen wetenschappelijke evidentie om een bepaalde 
molecule te verkiezen boven andere opioïd-molecules. 
Mogelijk bestaan er wel verschillen in incidentie van 
neveneffecten (oa. obstipatie, sedatie) tussen de ver-
schillende opioïd-moleculen.

Antidepressiva
De tricyclische antidepressiva, in het bijzonder ami-
triptyline en nortriptyline, kunnen gebruikt worden bij 
de behandeling van neuropathische pijn. In meerdere 
gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies bij 
in totaal 337 patiënten, is een gunstig effect van tricy-
clische antidepressiva bij pijnlijke diabetische neuro-
pathie en bij postherpetische neuralgie aangetoond. 
Hun analgetisch effect is niet afhankelijk van hun an-
tidepressief effect: het analgetisch effect treedt sneller 
op (binnen de 1 à 7 dagen) en de dosis is lager dan 
voor de behandeling van depressie (de gemiddelde 
doeltreffende dagdosis van amitriptyline bij neuropa-
thische pijn bedraagt 50 mg). De behandeling wordt 
best gestart met een lage dosis die, indien nodig, kan 
worden opgedreven. Met de tricyclische antidepressiva 
treden frequent ongewenste effecten op zoals sedatie, 
anticholinerge effecten, en orthostatische hypotensie, 
in het bijzonder bij bejaarden. 
De selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) 
lijken over het algemeen minder doeltreffend te zijn bij 
neuropathische pijn, alhoewel hun analgetisch effect 
sterk kan verschillen in uiteenlopende pathologische 
condities en/of individuele patiënten.20 Een meer recente 
categorie van anti-depressiva, de selectieve noradrena-
line heropnameremmers (SNRI), lijken een grotere werk-
zaamheid te vertonen in de behandeling van neuropa-
thische pijn. Duloxetine behoort tot deze categorie van 
farmaca.21 Op dit ogenblik zijn een 6-tal studies beschik-

baar betreffende de analgetische werking van duloxetine 
in diabetische polyneuropathie (n = 3) en fibromyalgie  
(n = 3). Voor beide indicaties werd een gelijkaardige werk-
zaamheid aangetoond (NNT: 6). De studies tonen wel, 
in vergelijking met placebo, een significant hoger aantal 
patiënten met neveneffecten (NNH: 15), voornamelijk 
dan nausea, somnolentie, constipatie en verminderde 
eetlust. Duloxetine ontving recentelijk een goedkeuring 
vanwege de FDA voor toepassing in de behandeling van 
diabetische polyneuropathie en fibromyalgie.

Anti-epileptica
Het nut van sommige anti-epileptica bij de behandeling 
van bepaalde neuropathische pijnen is ondertussen de-
gelijk wetenschappelijk onderschreven. Carbamazepine 
en fenytoïne zijn doeltreffend gebleken bij diabetische 
neuropathie. Voor carbamazepine is doeltreffendheid 
eveneens aangetoond bij trigeminusneuralgie, indi-
catie waarvoor het nog steeds als 1e lijnsbehandeling 
weerhouden blijft. Er zijn onvoldoende studies over de 
doeltreffendheid van fenytoïne bij trigeminusneuralgie, 
of over de doeltreffendheid van carbamazepine of fe-
nytoïne in monotherapie bij postherpetische neuralgie. 
Er zijn geen vergelijkende studies tussen deze anti-epi-
leptica en de tricyclische antidepressiva beschikbaar. 
De meest frequente ongewenste effecten van carba-
mazepine en van fenytoïne zijn mentale, motorische 
en visuele stoornissen, hoofdpijn, gastro-intestinale 
problemen, en meer zelden huidreacties en hematolo-
gische reacties. 
De doeltreffendheid van gabapentine bij postherpeti-
sche neuralgie en bij diabetische neuropathie is her-
haaldelijk aangetoond geworden. Bij patiënten met 
diabetische neuropathie is gabapentine minstens even 
doeltreffend als amitriptyline. Ook in een dubbel-blin-
de studie met neuropathische pijnsyndromen van zeer 
uiteenlopende origine bleek gabapentine een duidelijk 
beter analgetisch effect te vertonen in vergelijking met 
placebo en TCA’s. Tevens werd aangetoond dat gaba-
pentine een opioïd-sparend effect heeft in postopera-
tieve omstandigheden.16,22 Gabapentine wordt in het 
algemeen goed verdragen, maar het kan o.a. vermoeid-
heid, duizeligheid, verwardheid, ataxie, hoofdpijn, nau-
sea en perifeer oedeem veroorzaken. Meer recentelijk 
werd pregabaline geïntroduceerd, een molecule met 
een vergelijkbaar werkingsmechanisme dan gabapen-
tine. Het aantal klinische studies met pregabaline is 
sterk toegenomen, met bewezen evidentie in de be-
handeling van diabetische polyneuropathie en posther-
petische neuralgie.23 Voordelen van pregabaline zijn de 
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noodzaak tot slechts tweemaal daagse inname, kleine 
dosisrange (tussen 150 mg en 600 mg per dag) en min-
der potentiële neveneffecten. Werkzaamheid van pre-
gabaline werd meermaals aangetoond in diabetische 
polyneuropathie en postherpetische neuralgie17, met 
een toenemend aantal studies in andere pathologische 
condities zoals bijvoorbeeld centrale neuropathische 
pijn.24 Ten slotte dient tevens vermeld te worden dat 
pregabaline, naast het analgetisch effect, tevens een 
anxiolytisch effect vertoont.
In een kleinschalige gecontroleerde studie was lamotri-
gine, geassocieerd aan carbamazepine of aan fenytoïne, 
doeltreffend bij refractaire trigeminusneuralgie. In een 
andere studie bij patiënten met neuropathische pijn 
van verschillende oorsprong, bleek lamotrigine daaren-
tegen niet doeltreffend. Onderhoudsbehandeling met 
lamotrigine wordt wel gecompliceerd door de moge-
lijke (ernstige) neveneffecten. Lamotrigine kan immers 
huidreacties uitlokken die zelfs levensbedreigende vor-
men kunnen aannemen (Stevens-Johnson syndroom), 
vooral in het begin van de behandeling en bij gebruik 
van hoge initiële doses. Zéér geleidelijke opbouw van 
dosis is hierbij dan ook aangewezen. In conclusie dient 
men te stellen dat de wetenschappelijke evidentie voor 
de toepassing van lamotrigine in neuropathische pijn 
beperkt is.
Topiramaat bleek in dierexperimenteel onderzoek een 
neuroprotectief (tot regeneratief) effect te vertonen. 
Tevens beïnvloedt topiramaat de neuronale transmissie 
op een aantal verschillende manieren. Theoretisch ver-
toont dit anti-epilepticum dan ook belangrijke troeven bij 
de behandeling van neuropathische pijnsyndromen. Op 
dit ogenblik zijn er echter nog geen studies verricht rond 
de efficiëntie bij de therapie van neuropathische pijn.
Een molecule die op dit ogenblik weliswaar nog niet 
beschikbaar is, maar toch heel wat potentieel lijkt te 
hebben, is lacosamide. Lacosamide blijkt een nieuw, 
duaal, werkingsmechanisme te vertonen resulterend in 
een trage inactivatie van de voltage-dependente Na+-
kanalen.25 De werkzaamheid van lacosamide werd tot 
op heden voornamelijk onderzocht in diabetische poly-
neuropathie, met gunstige werkzaamheid op korte- en 
lange- termijn en interessant neveneffectenprofiel.26,27

Membraanstabilisatoren
Anti-aritmica zoals lidocaïne en mexiletine vertonen niet 
enkel een lokaal anesthetisch effect, doch worden soms 
gebruikt bij de behandeling van neuropathische pijn. 
Met lidocaïne in intraveneus infuus, treedt bij sommige 
neuropathische pijnen pijnverlichting op, maar het kan 

niet oraal toegediend worden. In twee placebo-gecon-
troleerde studies gaf mexiletine, oraal toegediend, geen 
significante verbetering van de pijn bij patiënten met 
diabetische neuropathie. Daarenboven traden frequent 
ongewenste effecten op zoals nausea, braken, abdomi-
nale pijn, duizeligheid, hoofdpijn en beven. 

NMDA-antagonisten
De NMDA-receptor speelt een cruciale rol in het tot 
stand komen van centrale sensitisatie, alsook bij het 
optreden van tolerantie aan klassieke analgetica (oa. 
opioïden). NMDA-antagonisten worden dan ook be-
schouwd als een belangrijke therapeutische optie in 
de behandeling van neuropathische pijn (alsook de 
preventie van ontwikkeling van tolerantie tov analge-
tica). Op dit ogenblik vertonen de klinisch beschikbare 
NMDA-antagonisten slechts een uitermate geringe 
potentie (oa. dextrometorphan, amantadine, meman-
tine). Occasionele rapporten hebben het eventuele nut 
aangetoond van dextrometorphan in de behandeling 
van therapie-resistente neuropathische pijnsyndro-
men. RCT’s hieromtrent ontbreken echter op dit ogen-
blik. Memantine zou misschien bruikbaar zijn in de be-
handeling van CRPS syndromen. Het klinisch gebruik 
van de NMDA-antagonisten wordt echter in belangrijke 
mate negatief beïnvloed door het optreden van centraal 
neurologische neveneffecten, zoals hallucinaties en 
agitatie. Dit is zeker het geval voor ketamine, dat reeds 
vele decennia beschikbaar is, maar waarvan de groot-
schalige toepassing in de dagelijkse praktijk gehinderd 
is geworden door de uitgesproken neveneffecten. Op 
dit ogenblik wordt ketamine voornamelijk intraveneus 
gebruikt als additieve anti-neuropathische behande-
ling. Chronisch peroraal gebruik wordt gehinderd door 
instabiliteit van de orale oplossing, met een beperkte 
houdbaarheid van dergelijke oplossing tot gevolg.

Toekomstige evoluties
In de (nabije) toekomst zullen verschillende topicale an-
algetica beschikbaar komen. Deze farmaca zullen hun 
toepassing vinden in de behandeling van oppervlak-
kige en gelokaliseerde neuropathische pijnsyndromen 
(oa. n. ulnaris neuropathie, n. peroneus neuropathie, 
meralgia paresthetica). Topicale analgetica vertonen 
weinig of geen systemische absorptie, met derhalve 
een gering risico op neveneffecten en interacties met 
concomittante medicatie. Eind 2008 werd de lidocaïne 
pleister beschikbaar in België, met als geregistreerde in-
dicatie de behandeling van post-herpetische neuralgie. 
Verschillende RCT’s hebben de werkzaamheid van deze 
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lidocaïne-bevattende pleisters aangetoond in deze indi-
catie. Op dit ogenblik wordt ook een capsaïcine pleister 
bestudeerd in de behandeling van diabetische polyneu-
ropathie en HIV-gerelateerde neuropathie. Andere far-
maca die op dit ogenblik in ontwikkeling zijn, hebben 
oa. betrekking op de TRPV(1)-receptoren, het cannaboid 
systeem en het noradrenerg re-uptake mechanisme.

Behandelingsalgoritme

Finnerup et al15 stellen onderstaand algoritme voor 
voor de farmacologische behandeling van neuropathi-
sche pijn. 

Samenvatting

Neuropathische pijn is een direct gevolg van een laesie of ziekte van het somatosensorische systeem. Deze aan-
doening kan zowel in het centrale als in het perifere zenuwstelsel zijn gelokaliseerd.
De diagnose kan in het merendeel van de gevallen gesteld worden door de combinatie van anamnese en neuro-
logisch onderzoek.
De behandeling van neuropathische pijn richt zich op 2 niveaus: de onderliggende aandoening en de sympto-
men. Specifieke farmacologische behandeling richt zich zoveel mogelijk op de onderliggende pathofysiologische 
mechanismen. Op basis van de eigenschappen van de individuele patiënt zal de behandelend geneesheer een 
specifiek (poly)farmacologisch behandelingsschema op punt stellen.

Perifere neuropathische pijn 

Postherpetische neuralgie of 
focale neuropathie met 

allodynie 

Ja Neen 

Lidocaïne patch 5% 

Gabapentin, 
pregabalin 

TCA 
SNRI 

Opioïden incl. tramadol 
combinatie therapie 

Figuur II.7-2: algoritme voor de farmacologische behandeling van neuropathische pijn

(naar: Finnerup NB, Otto M, Jensen TS, Sindrup SH: An evidence-based algorithm for the treatment of neuropathic pain. 
MedGenMed. 2007; 9, (2): 36.)
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II.8
Neuropathische pijn
Complex Regionaal PijnSyndroom (CRPS)

F. Huygen, M. van Kleef

Inleiding

Het Complex Regionaal PijnSyndroom (CRPS) is een pijnsyndroom dat ontstaat na chirurgie of trauma. Spontaan 
ontstaan van dit syndroom is ook beschreven.1 De meest recente definitie van de IASP, de International Association 
for the Study of Pain, luidt als volgt: CRPS is een verzameling van lokaal optredende pijnlijke condities volgend op een 
trauma, welke zich met name distaal uiten en in ernst en duur het verwachte klinische beloop van het oorspronkelijke 
trauma overtreffen, veelal resulterend in een aanzienlijke beperking van de motoriek, daarbij gekenmerkt door een 
variabele progressie in de loop van de tijd. 
Het ziektebeeld is voor het eerst meer dan 100 jaar geleden beschreven door Sudeck. In de literatuur zijn 72 verschil-
lende namen te vinden. Sinds een bijeenkomst van de IASP in Orlando in 1993 is afgesproken de naam Complex 
Regionaal PijnSyndroom te gebruiken. Onderscheid wordt gemaakt in type 1, zonder en type 2 met aantoonbaar ze-
nuwletsel.2 Meer recent is hier nog een derde type aan toegevoegd namelijk CRPS Not Otherwise Specified, dit betreft 
aandoeningen die slechts gedeeltelijk voldoen aan de diagnostische criteria doch waar geen andere diagnose gesteld 
kan worden.
Bruehl heeft bij analyse een aantal subtypes onderscheiden, namelijk: een relatief beperkt syndroom met vasomotore 
verschijnselen op de voorgrond, een relatief beperkt syndroom met neuropathische pijn/sensorische stoornissen op 
de voorgrond en een floride CRPS vergelijkbaar met de klassieke beschrijving van CRPS.3

Tot op de dag van vandaag is er in de literatuur een uitgebreid debat omtrent de pathofysiologie. Afferente mecha-
nismen zoals ontsteking, efferente mechanismen zoals ontregeling van het onwillekeurige zenuwstelsel, maar ook 
centrale mechanismen zoals psychologische factoren zijn beschreven.4 
De incidentie is 26,2 per 100 000 persoonsjaren (95% CI: 23,0-29,7). CRPS komt vaker voor in de bovenste extremiteit. 
Een fractuur is de meest voorkomende initiërende gebeurtenis. Vrouwen krijgen 3,4 x vaker CRPS dan mannen. De 
hoogste incidentie wordt vastgesteld bij vrouwen in de leeftijdscategorie 61 tot 70 jaar.5 Meestal komt het voor aan 
1 extremiteit maar CRPS aan meerdere extremiteiten is beschreven.1 
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Anamnese klachtenpatroon 

Anamnestisch is er vaak sprake van een trauma of ope-
ratie, spontaan ontstaan is echter ook beschreven. De 
aandoening ontstaat veelal handschoenachtig aan een 
arm of sokvormig aan een been. Het aangedane gebied 
is vaak uitgebreider dan het gebied van de oorspron-
kelijke beschadiging. De klachten worden gekenmerkt 
door een combinatie van pijn, sensorische, vasomoto-
rische, sudomotorische, motorische en trophische ver-
schijnselen. De pijn is continu aanwezig. Er zijn enige 
case reports die CRPS symptomen zonder pijn beschrij-
ven, doch dit lijkt zeldzaam. Er is een overgevoeligheid 
van de huid. Er kan een huidtemperatuur asymmetrie 
en of huidkleurverandering zijn. Er kan oedeem en/of 
een transpiratie asymmetrie zijn. Er kan een afname 
van de “range of motion” zijn en/of motorische dis-
functie zoals zwakte, tremor of distonie en er kunnen 
veranderingen zijn in de haar en/of nagelgroei. Vaak is 
er een verergering bij inspanning van de aangedane ex-
tremiteit. De symptomen zijn vaak niet constant in de 
tijd. Op dit moment bestaat er dan ook geen gouden 
standaard voor het stellen van de diagnose. De diag-
nose wordt gesteld op basis van criteria. De meest ge-
bruikte zijn de criteria van de IASP en van Bruehl. Met 
name in Nederland zijn de criteria van Veldman ook 
veel gebruikt. De criteria zijn veelal empirisch tot stand 
gekomen en overlappen slechts gedeeltelijk, waarbij ze 
verschillen in sensitiviteit en specificiteit (zie tabellen 
II.8-1,II.8-2 enII.8-3). 

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek kunnen bij inspectie de vaso-
motorische, sudomotorische, en trofische verschijnse-
len waargenomen worden. Er kan sprake zijn van huid-
kleurverschil, oedeem, haar- en nagelgroeiverandering 
tussen de aangedane en contralaterale extremiteit. Bij 
palpatie kunnen de sensorische en vasomotorische ver-
schijnselen aanwezig zijn. Er kan sprake zijn van allody-
nie, hyperalgesie en huidtemperatuurverschil tussen de 
aangedane en contralaterale extremiteit. Bij functieon-
derzoek kunnen de motorische afwijkingen zichtbaar 
worden zoals functieverlies door krachtsverlies, stijf-
heid en pijn, onwillekeurige bewegingen en tremor en 
distonie. Aanvullend neurologisch onderzoek naar sen-
sibiliteit, kracht en reflexen toont behoudens de reeds 
bovengenoemde afwijkingen geen andere afwijkingen 
zoals asymmetrie in reflexen. Er zijn geen specifieke kli-
nische testen voor de diagnose CRPS. 

Aanvullend onderzoek

Verschillende hulponderzoeken kunnen worden inge-
zet. Geen enkel hulponderzoek is op dit moment patho-
gnomonisch voor het ziektebeeld.6 Hulponderzoek kan 
wel van belang zijn ter uitsluiting van andere diagnosen. 
Het hulponderzoek is slechts van waarde voor kwan-
tificering en objectivering van klinische verschijnselen 
en dient afhankelijk van de vraagstelling gebruikt te 
worden bij wetenschappelijk onderzoek. Dit geldt voor: 
absolute temperatuurmeting met een infraroodthermo-
meter; kwantitatieve sensorische tests; resting sweat 
output, thermoregulatory sweat test en quantitative 
sudomotor axon reflex test; sympathische huidrespons; 
volumetrie en vingerdiameter bij oedeem van de extre-
miteiten; visueel analoge schalen voor pijn; somscore 
op stoornisniveau; vragenlijst vaardigheden; upper limb 
activity monitor; Radboud skills test, RSQ & question-
naire rising and siting down; Foot function test.

Differentiaal diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van anamnese en 
lichamelijk onderzoek. De meest gebruikte criteria zijn 
de IASP, Bruehl en Veldman criteria (tabellen II.8-1,  
II.8-2 en II.8- 3).

Tabel II.8-1: IASP criteria2 

Ontwikkelt zich na weefselbeschadiging (type • 
CRPS-1) of zenuwbeschadiging (type CRPS-2)
Spontane pijn, allodynie, hyperalgesie; niet ge-• 
limiteerd tot een enkele perifere zenuw; dispro-
portioneel tot de oorzaak
Er is of heeft bestaan:oedeem, abnormale huid • 
bloed flow en sudomotore activiteit
Andere oorzaken voor pijn of disfunctie kunnen • 
worden geëxcludeerd
Aan criteria 2, 3 en 4 moet worden voldaan• 

Tabel II.8-2: Bruehl criteria7.

 Continuerende pijn• 
Rapportage van op zijn minst een symptoom in • 
elk van de volgende 4 categorieën:
Het tonen van minstens een symptoom in 2 of • 
meer van de volgende 4 categorieën:
Categorieën: sensorisch • 

 vasomotorisch 
 sudomotorisch/oedeem 
 motorisch/trofisch
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Tabel II.8-3: Veldman criteria1

4 of 5 van de volgende verschijnselen:• 
Niet verklaarbare diffuse pijn• 
Verschil in huidkleur tussen aangedane en • 
contralaterale extremiteit
Diffuus oedeem• 
Verschil in huidtemperatuur tussen aange-• 
dane en contralaterale extremiteit
Beperkte “active range of motion”• 

Het voorkomen of verergeren van bovenge-• 
noemde symptomen na gebruik
Bovengenoemde symptomen zijn aanwezig in • 
een gebied dat groter is dan het gebied van het 
oorspronkelijk trauma of operatie en bestaat 
ook uit het gebied distaal van de oorspronkelijke 
beschadiging

Vele symptomen zoals wij die zien kunnen ook onder-
deel zijn van andere aandoeningen. CRPS kent dan ook 
een uitgebreide differentiaal diagnose. Onderscheid 
valt te maken in vasculaire en myofasciale pijn syndro-
men, inflammatie, vasculaire ziekten en psychische 
problematiek. (Zie tabel II.8-4)

Behandelmogelijkheden van CRPS

Conservatieve behandelingen
Deze worden ingezet afhankelijk van het mechanisme 
dat een rol speelt bij de CRPS. De effectiviteit van deze 
therapieën is in een evidenced based richtlijn vast-
gelegd (richtlijn Complex Regionaal Pijn syndroom 
type 1)6 De therapieën kunnen worden opgedeeld in 
farmacologische, stimulatie analgetische en activatie 
mobilisatie therapieën. De verschillende therapieën 
worden hieronder beschreven.

Farmacologisch

Anti-inflammatoire therapieën
Effectief zijn O2 radicaal scavengers zoals dimethyl 
sulfoxide and N-acetylcysteine, biphosphonaten zoals 
clodronate en aledronate en corticosteroïden.8 Het 
langdurig gebruiken van corticosteroïden (per os of 
herhaalde corticosteroïd depot injecties) kan schadelijk 
zijn. De meest voorkomende bijwerkingen zijn arteriële 
hypertensie, osteoporose, insuline afhankelijke diabe-
tes, atrofische huid en avasculaire botnecrose. Niet ef-
fectief zijn mannitol en capsaïcine. Onduidelijk is het 
effect van calcitonine. 

Pharmacologische analgetische therapieën
Er is geen bewijs dat analgetica van de WHO ladder 
effectief zijn. Er is geen bewijs dat lokale anesthestica 
effectief zijn. Ketamine iv is mogelijk effectief en op dit 
moment onderwerp van klinische studies. Gabapentine 
is mogelijk effectief op de korte termijn. Er is geen 
bewijs voor effectiviteit van andere anti-epileptica of 
SSRI’s. 

Vasodilatoire therapie
Calcium influx blokkade is mogelijk effectief. 
Ketanserine lijkt effectief. Er is geen bewijs voor intra-
veneuze sympathetische blokkade.

Spasmolytische therapie
Orale spasmolytische therapie met benzodiazepines of 
baclofen is mogelijk effectief. Baclofen intrathecaal is 

Tabel II.8-4: Differentiaal diagnose Complex Regionaal 
Pijnsyndroom

Neuropathische pijn•  syndromen 
CRPS•  type 1 / 2
Periphere polyneuropathie• 
Zenuw entrapment• 
Radiculopathie• 
Postherpetische neuralgie• 
Deafferentiatie pijn na CVA• 

Myofasciale pijn syndromen • 
Myofasciale pijn NOS• 
Overuse• 
Disuse• 
Tennis elleboog• 
Repetitive strain injury• 
Fibromyalgie• 

Inflammatie• 
Erysipelas• 
Inflammatie NOS• 
Bursitis• 
Seronegatieve arthritis• 
Rheumatologische ziekten• 

Vasculaire ziekten• 
Trombose• 
Acrocyanose• 
Atherosclerose• 
Raynaud• ’s phenomeen
Erythromelalgia• 
Charcot• 

Psychische problematiek• 
Somatoforme pijnstoornissen• 
Münchhausen syndroom• 
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mogelijk effectief bij patiënten met bijkomende diski-
nesie.

Stimulatie analgetische therapieën
Er is geen bewijs dat TENS effectief is. 

Activatie mobilisatie therapieën
Fysiotherapie heeft een positief effect op functionele 
stoornissen. Het is aannemelijk dat fysiotherapie een 
positief effect heeft op het activiteitenniveau van pa-
tiënten met CRPS-1 aan de bovenste extremiteit. 

Interventionele pijnbehandelingen
Bij patiënten met CRPS worden blokkades verricht van 
de sympathische grensstreng. Op cervicaal niveau kan 
dit door een ganglion stellatum blokkade, op lumbaal 
niveau door een blokkade van de lumbale sympathicus. 

Bij therapieresistentie voor conventionele behandelin-
gen kan ruggenmergstimulatie worden overwogen. De 
techniek van ruggenmergstimulatie wordt besproken in 
het hoofdstuk over speciële technieken.

Ganglion stellatum blokkade, sympathische 
grensstrengblokkade cervicaal
Het ganglion stellatum ligt aan de voorzijde van de 
wervelkolom ter hoogte van de overgang van het wer-
vellichaam C7 op de processus transversus (zie figuur 
II.8-1). Er zijn 2 methoden, namelijk de al dan niet her-
haalde blokkade met lokaal anesthetica en de blokkade 
door middel van een radiofrequente laesie. De eenma-
lige blokkade met lokaal anesthetica wordt meestal 
gebruikt als proefblokkade voorafgaand aan een even-
tuele blokkade met een radiofrequente laesie.

A. vertebralis

Ganglion cervicale medium

Ganglion stellatum
A. subclavia

A. carotis communis

Figuur II.8-1: Anatomische illustratie van het ganglion stellatum
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In een review uit 2002 over sympathicus blokkades kon 
men 6 publicaties over de blokkade van het ganglion 
stellatum identificeren. Deze studies zijn echter zo 
klein dat hierover geen conclusies over effectiviteit ge-
trokken kunnen worden.6,9 In een meer recente open la-
bel studie van Ackerman et al. uit 2006 wordt bij 3 her-
haalde blokkades met lidocaïne met 1 week interval 
bij 40% van de patiënten een volledig en bij 36% een 
gedeeltelijk verdwijnen van symptomen gerapporteerd. 
Hoe korter de duur van CRPS hoe groter de kans op 
succes.10 Deze bevindingen dienen te worden bevestigd 
in een gerandomiseerde gecontroleerde studie voordat 
meer definitieve uitspraken gedaan kunnen worden.

Complicaties ganglion stellatum blokkade
Intravasculaire injectie in de a. vertebralis is de meest 
voorkomende en ernstige complicatie bij het injecteren 
van de het ganglion stellatum. Vanwege deze poten-
tiële complicatie wordt een intraveneuze toegang ver-
plicht geacht.
Eigenlijk verloopt de autonome innervatie van de arm 
via Th1. Bij het aanprikken op dit niveau is er een kleine 
kans om in de thoraxkoepel te prikken. Om dit te voor-

komen bestaat de mogelijkheid eerst naar C7 te prik-
ken en daarna bij te stellen richting Th1. Als bijwerking 
kan er een Horner ontstaan door uitbreiding van lokaal 
anesthetica naar de cervicale sympathicus streng. Er 
kan ook heesheid zijn via n. laryngeus recurrens. Aan 
de boven- en onderzijde van de processus transversus 
loopt de a. vertebralis.

Sympathische grensstreng blokkade lumbaal 
In de lumbale sympathische ganglia synapteren pre- 
en postganglionaire vezels. Deze ganglia liggen aan 
de anterolaterale zijde van de lumbale wervellichamen 
(zie figuur II.8-2). Er zijn 3 methoden, namelijk de al 
dan niet herhaalde blokkade met lokaal anesthetica, de 
blokkade met een neurolytische vloeistof zoals alcohol 
of phenol en de blokkade door middel van een radio-
frequente laesie. De eenmalige blokkade met lokaal 
anesthetica wordt meestal gebruikt als proefblokkade 
voorafgaand aan een eventuele blokkade met een ra-
diofrequente laesie.
Een systematische review van de beschikbare eviden-
tie van sympathicus blokkade voor de behandeling van 
CRPS selecteerde 29 van de 79 publicaties voor verdere 

Aorta abdominalis

Sympathicus

V. cava inferior

Figuur II.8-2: Anatomische illustratie lumbale sympathische grensstreng



F. Huygen, M. van Kleef

234|

analyse. De meerderheid van de studies zijn retrospec-
tieve analyses, slechts 1 van de 3 RCT’s bestudeerde 
arm en been. De gezamelijke resultaten van de studies 
die de graad van pijnverlichting kwantificeerden geven 
aan dat een volledige pijnverlichting bekomen wordt bij 
29% van de patiënten en een gedeeltelijke pijnverlich-
ting bij 49%.6  
Er is geen goed wetenschappelijk bewijs dat een sym-
pathicus blokkade effectief is bij CRPS. Een systema-
tische review van voornamelijk retrospectieve studies 
suggereert dat sympathicus blokkade pijnklachten 
reductie zou kunnen geven bij ongeveer 30% van de 
populatie met CRPS.9 
In 2008 verscheen er een kleine gerandomiseerde stu-
die die het effect van een lumbale sympathicus blok-
kade met phenol 7% vergelijkt met een percutane ra-
diofrequente laesie van de sympathicus op het niveau 
L2,L3 en L4 bij 20 patiënten met CRPS-1.11

Beide interventies geven een significante reductie van 
de pijnklachten echter phenol gaf neuropatische klach-
ten bij een patient (10%). Radiofrequente laesie van de 
sympathicus heeft een voorkeur als eerste interventio-
nele behandel optie bij patiënten met CRPS-1 die posi-
tief reageren op een proefblokkade.

Complicaties lumbale sympathische grensstreng 
blokkade
Door uitschakeling van de sympathicus treedt vasodi-
latatie op in een been. Dit kan gepaard gaan met hypo-
tensie. De patiënt dient voor de behandeling een infuus 
te krijgen. Op de verkoever dient gedurende drie kwar-
tier intermitterend de bloeddruk gemeten te worden. 
Eventueel kunnen intraveneus kristalloïden gegeven 
worden op geleide van de bloeddruk.
Bij het acuut overeind komen kan orthostatische hypo-
tensie ontstaan. Na de verkoever periode dient geadvi-
seerd te worden voldoende vocht in te nemen tijdens 
de eerste 24 uur. Patiënten kunnen soms een warm en 
oedemateus been ontwikkelen wat mogelijks geïnter-
preteerd kan worden als een overshoot. Deze klachten 
verdwijnen meestal spontaan in ongeveer 6 weken. Een 
andere mogelijke complicatie is een beschadiging van 
de n. ilioinguinalis of meer frequent (5-10%) de n. ge-
nitofemoralis. Dit geeft een neuropathische deafferen-
tatiepijn.
Bij een beiderzijdse chemische lumbale sympathicus-
blokkade, in twee tempi, kan er bij mannen impotentie 
ontstaan. 

Ruggenmergstimulatie
Bij patiënten met een chronische CRPS die niet reageert 
op activatie therapie, medicatie of sympathicus blokka-
des kan ruggenmergstimulatie overwogen worden.
Het korte termijn effect van deze therapie bij patiën-
ten met CRPS is aangetoond in een gerandomiseer-
de studie.12 In deze studie werden 54 patiënten met 
CRPS geïncludeerd die 2:1 gerandomiseerd werden. 
Zesendertig patiënten werden behandeld met proefsti-
mulatie. Vierentwintig daarvan hadden een pijnreduce-
rend effect, in deze patiënten werd een definitief sys-
teem geïmplanteerd. Achttien patiënten werden niet 
behandeld met ruggenmergstimulatie. Beiden groepen 
kregen een standaard fysiotherapie. Zes maanden na 
de behandeling was er een duidelijke reductie te zien 
van de pijnintensiteit in de groep stimulatiepatiënten 
ondanks het feit dat maar 24 van de 36 patiënten daad-
werkelijk behandeld werd met SCS. Deze effecten zijn 
ook nog twee jaar na de behandeling waar te nemen.13 
Vijf jaar na de behandeling zijn de verschillen kleiner, 
maar patiënten die met ruggenmergstimulatie behan-
deld worden doen het beter dan patiënten die een ne-
gatieve proefstimulatie hadden of in de controle groep 
vielen.14

Aan het einde van de follow-up periode gaven 95% van 
de met ruggenmergstimulatie behandelde patiënten 
aan dat zij de behandeling opnieuw zouden willen on-
dergaan voor hetzelfde resultaat en 46% gaf na 5 jaar 
aan duidelijk te zijn verbeterd.
Een studie toonde aan dat pijnreductie identiek is voor 
patiënten die behandeld worden met een cervicale lead 
in vergelijking met een lumbale lead.15 

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen  

Techniek Beoordeling

Sympathicusblokkade 

Ruggenmergstimulatie

2 B+

2 B +

Aanbevelingen 

Op basis van de beschikbare evidentie voor wat betreft 
effect en complicatie raden we voor de behandeling van 
het CRPS de volgende interventionele technieken aan: 
Bij patiënten met CRPS met ernstige pijnklachten niet 
reagerend op medicatie en oefentherapie, kan een 
proefblokkade van het ganglion stellatum of van de 
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Praktijkalgoritme

Complex Regionaal PijnSyndroom 

Andere diagnoses zijn uitgesloten Nee 
Check differentiaal 

diagnose lijst 

Ja 

Welk mechanisme staat op de voorgrond  

Motorische stoornis 

Pijn/Sensorische 
stoornis 

Inflammatie 

Vaso/sudomotorische 
stoornis 

Activatie Mobilisatie / Spasmolytica 

Vasodilatantia 

Co-analgetica  

Anti-inflammatoire therapie  

Conservatieve behandeling werd adequaat uitgevoerd zonder adequaat 
resultaat (VAS>4) 

Ja 

Vaso/sudomotorische 
stoornis 

Positief effect 

Definitieve RF blokkade grensstreng 

Proefblokkade sympathische 
grensstreng  

Pijn/Sensorische 
stoornis 

Proefbehandeling ruggenmergstimulatie 

Positief effect  

Definitieve implantatie
ruggenmergstimulatie

Figuur II.8-3: Praktijkalgoritme voor de behandeling van CRPS
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lumbale sympathicus uitgevoerd worden. Indien deze 
blokkade tenminste 50% klachtenreductie geeft kan 
deze blokkade met locaal anesthetica enige keren her-
haald worden.
De percutane sympathicusblokkade is mogelijk zinvol 
om de doorbloeding te verbeteren bij patiënten met 
koude CRPS type 1. De aanbeveling is een proef per-
cutane sympathicusblokkade met lokaal anesthetica 
te geven bij patiënten met een koude vorm van CRPS 
type 1 die niet voldoende reageren op vaatverwijdende 
medicatie. 
Een definitieve sympathicusblokkade met radiofrequen-
te laesies kan worden aanbevolen als een proefblok-
kade succesvol is geweest. In geval van persisterende 
klachten kan na uitgebreide multidisciplinaire evaluatie 
ruggenmergstimulatie aanbevolen worden.

Technieken

Ganglion stellatum blokkade
De patiënt wordt in rugligging op de behandeltafel 
gepositioneerd. Het hoofd wordt licht in hyperexten-
sie weggelegd. Met de C-boog wordt ter hoogte van 
C6-C7 AP doorlicht. De boog wordt in craniocaudale 
richting zodanig bijgesteld dat de sluitplaten van C6-C7 

loodrecht worden doorlicht. Na steriel afdekken wordt 
onder lokaal verdoving van de huid met lidocaïne 1% 
een naald in tunnelvisie ingebracht ter hoogte van de 
overgang processus transversus-corpus C6-C7. Na bot-
contact wordt in oblique projectie gecontroleerd of de 
naald op het anterieure deel van de foramina interver-
tebralia staat. Indien de naald boven dit niveau staat is 
er te vroeg contact gemaakt met het corpus en moet de 
naald naar lateraal verplaatst worden. Indien de naald 
voorbij dit niveau staat is er geen contact gemaakt 
met de basis van de processus transversus en moet 
de naald gerepositioneerd worden. Indien de naald in 
de juiste positie staat wordt een geringe hoeveelheid  
(0,5-1ml) contrastvloeistof geïnjecteerd ter uitsluiting 
van intravasculaire injectie. Het contrast moet een cra-
niocaudale verspreiding geven.
Bij een proefblokkade wordt geprikt met een 
RCN 6 naald. Na vaststelling van de juiste positie met 
de C-boog wordt max. 5 ml lidocaïne 1% of bupivacaïne 
0,25% geïnjecteerd afhankelijk van de spreiding van het 
contrast. 
Bij een definitieve blokkade middels radiofrequente lae-
sie wordt geprikt met een SMK 5 canule in combinatie 
met een thermokoppel en aardeplaat. Na vaststelling 
van de juiste positie met de C-boog wordt vervolgens 
middels elektrische stimulatie met achtereenvolgens 
50 Hz (sensibele stimulatie) en 2 Hz (motorische sti-

Figuur II.8-4: Ganglion stellatum proefblokkade AP op-
name: naaldpositie

Figuur II.8-5: Ganglion stellatum proefblokkade AP op-
name: naaldpositie met contrastvloeistof
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mulatie) tot 1 mA uitgesloten dat er contact is met een 
segmentale zenuwwortel (patiënt dient behoudens een 
vaag gevoel in de schouder en/of arm niets te voelen). 
Hierna wordt 0,7 ml lidocaïne 1% geïnjecteerd waarna 
een thermolaesie wordt verricht gedurende 1 minuut 
van 80°C. Deze procedure kan eventueel worden her-
haald.

Sympathische grensstreng blokkade lumbaal
De patiënt wordt in buikligging op de behandeltafel 
gepositioneerd. Gebruik kan worden gemaakt van een 
kussen onder de buik om de lordose te doen verstrij-
ken. Met de C-boog wordt ter hoogte van L2-L4 AP 
doorlicht. De boog wordt in craniocaudale richting zo-
danig bijgesteld dat de sluitplaten van L2-L4 loodrecht 
worden doorlicht. Vervolgens wordt de C-boog onder 
continue doorlichting zodanig uitgedraaid naar lateraal 
dat de schaduw van het distale eind van de processus 
transversus in 1 lijn valt met de laterale rand van het 
corpus L2-L4. Na steriel afdekken wordt onder lokaal 
verdoving van de huid met lidocaïne 1% een naald in 
tunnelvisie ingebracht tot aan de voorzijde van het 
corpus. Gericht wordt op het onderste of bovenste 
1/3 deel van het corpus. In laterale opname controleren 
of de naald niet voorbij de ventrale zijde van het corpus 
komt. Ook in AP-opname controleren waar de naald-
punt staat, deze moet over de facetkolom projecteren.

Ten alle tijden dient een geringe hoeveelheid (0,5-1 
ml) contrastvloeistof worden geïnjecteerd (indien te 
veel contrast gespoten is wordt het lastiger de naald te 
herpositioneren). In de AP-opname dient het contrast 
voor het corpus terecht te komen als een wolk, maar 
niet naar lateraal. Bij met name streepvormige laterale 
verspreiding kan de naald in het psoas compartiment 
staan. In dat geval moet de naald iets dieper worden 
geprikt. In de laterale doorlichting zie je een streng lo-
pen aan de voorzijde van het corpus (Figuur II.8-8).
Bij een proefblokkade wordt geprikt met een SMK 15 
canule ter hoogte van L3. Na vaststelling van de juiste 
positie met de C-boog wordt 5-10 ml lidocaïne 1% of bu-
pivacaïne 0,25% geïnjecteerd afhankelijk van de sprei-
ding van het contrast. 
Bij een definitieve blokkade middels radiofrequente lae-
sie wordt geprikt met een SMK 15 canule met 10 mm 
ongeïsoleerde tip in combinatie met een thermokoppel 
en aardeplaat ter hoogte van L2, L3 en L4. Er kan ook 
overwogen worden om slechts twee niveau’s te blokke-
ren L3 en L4. Na vaststelling van de juiste positie met 
de C-boog wordt vervolgens middels elektrische stimu-
latie met achtereenvolgens 50 Hz (sensibele stimulatie) 
en 2 Hz (motorische stimulatie) tot 1 mA uitgesloten 
dat er contact is met een segmentale zenuwwortel (pa-
tiënt dient behoudens een vaag gevoel in het abdomen 
niets te voelen). Hierna wordt 0,7 ml lidocaïne 1% ge-

Figuur II.8-6: Ganglion stellatum blokkade:  
oblique opname

Figuur II.8-7: Lumbaal sympathicus: proefblokkade aan-
prikpunt in oblique opname
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injecteerd waarna een thermolaesie wordt verricht ge-
durende 1 min van 80°C. Deze procedure kan eventueel 
worden herhaald.
Een definitieve blokkade kan ook uit worden gevoerd 
met een lokale injectie van alcohol of phenol. Deze 
blokkade wordt procedureel uitgevoerd zoals een 
proefblokkade. De voorkeur gaat uit naar phenol 10% 
in telebrix omdat tijdens het injecteren de spreiding 
van de neurolytische vloeistof gevolgd kan worden. 

Alcoholinjectie kan pijnlijk zijn en dient vooraf gegaan 
te worden door een injectie met een lokaal anestheti-
cum. Er wordt ongeveer 5-6 ml alcohol of phenol 10% 
in telebrix geïnjecteerd afhankelijk van de spreiding. 
Geadviseerd wordt dit te vermengen met een contrast 
en tijdens de injectie bij herhaling de verspreiding te 
controleren. 

Figuur II.8-9: Lumbaal sympathicus: proefblokkade aan-
prikpunt laterale opname met contrast.

Figuur II.8-8: Lumbaal sympathicus: proefblokkade aan-
prikpunt in oblique opname met naald in tunnelvision 

Samenvatting

Geen gouden standaard voor de diagnose.
Anamnese en lichamelijk onderzoek vormen de hoeksteen van het diagnostisch proces wanneer conservatieve 
behandeling faalt.
Bij vaso/sudomotore stoornissen kan een proefsympathicus blokkade overwogen worden, bij effect gevolgd door 
een definitieve blokkade.
Bij persisterende klachten kan na uitgebreide multidisciplinaire evaluatie een proef ruggenmergstimulatie aanbe-
volen worden.
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II.9
Neuropathische pijn
Herpes zoster en postherpetische neuralgie

A.J.M. van Wijck, M. van Kleef

Inleiding

Herpes zoster (gordelroos) is een virale aandoening die vooral bij ouderen voorkomt. De incidentie in de Nederlandse 
bevolking is 3,4 per duizend personen per jaar; in de leeftijdsgroep boven de 75 jaar bedraagt deze 9,1 per duizend 
personen per jaar.1 Ongeveer 20% van alle mensen maakt tijdens het leven gordelroos door. In tegenstelling tot an-
dere herpes infecties recidiveert herpes zoster relatief zelden. Slechts een klein percentage van de patiënten wordt 
door de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis. Hierbij gaat het meestal om ernstige pijn bij herpes zoster of om 
postherpetische neuralgie. 
Over de definitie van postherpetische neuralgie (PHN) bestaat geen consensus. Meestal wordt deze gedefinieerd als 
zoster-gerelateerde pijn welke nog aanwezig is één maand na het ontstaan van de blaasjes. Soms wordt echter een 
termijn van drie of zes maanden aangehouden. In trials wordt tegenwoordig een drempel in de ernst van de pijn ge-
hanteerd van 30 op een schaal van 0-100. Vanzelfsprekend is de gebruikte definitie van invloed op de gerapporteerde 
incidentie van PHN. Deze kan variëren van 10% tot meer dan 50%. Het risico op PHN neemt toe met de leeftijd. 
Figuur I.9-1 toont een schatting van het natuurlijke beloop van pijn bij gordelroos en PHN. Hoewel langdurige ernstige 
pijn dus slechts bij een klein percentage van gordelroospatiënten voorkomt, kan het voor degenen die het treft grote 
gevolgen hebben. Hun kwaliteit van leven wordt in grote mate aangetast, niet alleen door de pijn, maar ook indirect 
door vermoeidheid, verminderde mobiliteit en sociale contacten.
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Pathofysiologie
Herpes zoster ontstaat door reactivering van het vari-
cella-zoster virus (VZV), waarmee men in de kinderja-
ren is besmet en dat tot waterpokken heeft geleid. Na 
genezing van de waterpokken, trekt het virus zich terug 
in sensibele ganglia. Bij het ouder worden neemt de 
virus specifieke cellulaire immuniteit geleidelijk af en 
op een gegeven moment kan het virus de afweer over-
winnen. Het virus verspreidt zich dan vanuit het gan-
glion via het axon naar de huid en leidt daar tot de voor 
gordelroos zo kenmerkende enkelzijdige huiduitslag in 
één of soms enkele dermatomen. De blaasjes bevat-
ten virus en zijn dan ook besmettelijk voor mensen die 
nog geen natuurlijke afweer hebben opgebouwd. Het is 
dus mogelijk dat grootouders met gordelroos de bron 
zijn voor waterpokken bij een van hun kleinkinderen. 
Andersom is echter onmogelijk. In tegendeel, door 
contact met waterpokken kan de afweer tegen het VZV 
versterkt worden, waardoor het risico op gordelroos 

afneemt. De pijn bij gordelroos ontstaat primair door 
ontsteking van de sensibele zenuw. 
De pathofysiologie van PHN is nog niet geheel opge-
helderd. Twee processen spelen in ieder geval een rol: 
sensitisatie en de-afferentatie. Perifere sensitisatie ont-
staat doordat ontstekingsmediatoren, zoals substance 
P, histamine en cytokinen de prikkeldrempel van noci-
ceptoren verlagen. Centrale sensitisatie hangt samen 
met een steeds sterkere respons van zenuwcellen in de 
achterhoorn op de voortdurende prikkeling door noci-
ceptieve C-vezels. De-afferentatie kan ontstaan door de 
replicatie van het virus in de cel en/of de daaropvolgen-
de ontstekingsreactie. Door de met ontsteking gepaard 
gaande zwelling kan het sensibele ganglion bekneld 
raken in het foramen intervertebrale met ischemie en 
beschadiging van het zenuwweefsel tot gevolg.  

Prodroom Herpes Postherpetische neuralgie
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Figuur II.9-1: Schatting van het aantal mensen met pijn op verschillende tijden na het ontstaan van de blaasjes. De door-
getrokken lijn weerspiegelt alle pijn, de onderbroken lijn alleen pijn met een intensiteit van meer dan 30 op een schaal van 
0 tot 100.
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Anamnese en klachtenpatroon  

Patiënten met herpes zoster beschrijven unilaterale 
symptomen in het dermatoom dat overeenkomt met 
het aangetaste ganglion spinale. Behalve pijn bestaan 
er paresthesieën, dysesthesieën en jeuk. Tevens kan al-
gemene malaise, koorts en hoofdpijn optreden. Deze 
symptomen beginnen meestal als prodroom enkele 
dagen voor het optreden van de huiduitslag. 
De dermatoomgebonden pijn wordt als brandend, 
kloppend, dof en jeukend beschreven. 
Patiënten met postherpetische neuralgie beschrijven 
de pijn als scherpe, brandende, zeurende of schie-
tende pijn die continu aanwezig is in het dermatoom 
dat overeenkomt met de eerdere huiduitslag. Stimulus 
uitgelokte pijn, allodynie en hyperalgesie zijn vaak aan-
wezig. Bij deze patiënten kan het dragen van kleding 
erg onaangenaam of zelfs pijnlijk zijn.2

Lichamelijk onderzoek

In de acute fase heeft de patiënt de typische huiduitslag 
met roodheid, papels en blaasjes in het pijnlijke derma-
toom. Genezende blaasjes tonen crustae. De huiduit-
slag is in het algemeen unilateraal en overschrijdt de 
middellijn van het lichaam niet. Bijkomende sensibele 
afwijkingen zoals hypesthesie, hyperalgesie of allody-
nie komen frequent voor.2 Zelden zijn er ook motori-
sche afwijkingen. Bij postherpetische neuralgie kan het 
pijnlijke gebied toenemen in grootte en de grenzen van 
het aangedane dermatoom overschrijden. 

Differentiaal diagnose

Tijdens de prodromale fase is er, afhankelijk van het 
betreffende dermatoom, een lange lijst van differen-
tiaal diagnoses mogelijk, zoals onder andere coronair-
lijden, pleurodynie, costochondritis (syndroom van 
Tietze), pericarditis, cholecystitis, acute abdominale 
aandoeningen, discuslijden, zenuwaandoeningen en 
myofasciale pijn. Zodra de huiduitslag zichtbaar is, is 
de diagnose herpes zoster meestal eenvoudig te stel-
len. Echter, in 10-20% van de gevallen blijkt de klini-
sche diagnose herpes zoster niet te bevestigen met se-
rologie of PCR.3,4 Bij jonge mensen is het onderscheid 
met herpes simplex soms moeilijk. In tegenstelling tot 
herpes zoster kan bij herpes simplex de huiduitslag de 
mediaanlijn overschrijden en kunnen de verschijnselen 
recidiveren. Ook contact dermatitis en huiduitslag als 
gevolg van een voedselvergiftiging moeten uitgesloten 

worden.2  De diagnose PHN wordt gesteld op basis van 
de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Vaak zijn er 
littekentjes zichtbaar. Als er geen vesikels zijn gezien of 
gedocumenteerd, is het onderscheid tussen PHN en 
andere neuropathische pijnsyndromen niet met zeker-
heid te maken. De therapeutische consequenties hier-
van zijn echter gering. 

Aanvullend onderzoek

Bij atypische presentie van de huiduitslag en recidive-
rende uitslag in dezelfde zone kan aanvullend labora-
torium onderzoek, zoals b.v. PCR de aanwezigheid van 
herpes simplex virus aantonen of uitsluiten. 
Indien dermatoomgebonden pijn aanwezig is zonder 
vesikels, kan een forse stijging van de antistoftiter de 
zogenaamde zoster sine herpete aantonen.

Behandelmogelijkheden herpes 
zoster en postherpetische neuralgie

Bij herpes zoster heeft de behandeling tot doel (1) het 
verminderen van de ernst en de duur van de pijn, (2) 
het bevorderen van het herstel van de huidafwijkin-
gen en het voorkomen van secundaire infecties en (3) 
het verminderen of voorkomen van postherpetische  
neuralgie. 
De doelstelling van de behandeling van postherpeti-
sche neuralgie is voornamelijk pijnverlichting en direct 
daarmee verbonden een verbetering van de levenskwa-
liteit. 

Conservatieve behandelingen

Farmacologische behandeling van herpes zoster 

Antivirale middelen
De antivirale middelen aciclovir, famciclovir en vala-
ciclovir moeten zo snel mogelijk na het onstaan van 
de klinische verschijnselen worden gestart. Een review 
omtrent de doeltreffendheid van deze behandeling 
toonde aan dat antivirale therapie, mits binnen 72 uur 
na het ontstaan van de blaasjes begonnen, de genezing 
van de huidletsels ongeveer 1 tot 2 dagen versnelt.5 Het 
is echter twijfelachtig of antivirale therapie PHN kan 
voorkomen. Er zijn vier systematische reviews versche-
nen met verschillende conclusies.6-9 Antivirale midde-
len verminderen hooguit in geringe mate de incidentie 
en duur van PHN.
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Corticosteroïden
Een grote gerandomiseerde studie vergeleek het effect 
van aciclovir met dit van een combinatie van aciclovir 
en prednisolone.10 Een significant betere pijnreductie, 
in de eerste twee weken werd verkregen in de groep die 
met prednisolone werd behandeld.
Een andere studie vergeleek het effect van aciclovir-
prednisolone, aciclovir-placebo, prednisolone-placebo 
en placebo-placebo. De patiënten die prednisolone 
kregen, alleen of in combinatie met aciclovir hadden 
2,3 keer meer kans om prijvrij te zijn na een maand in 
vergelijking met deze die geen prednisolone kregen. De 
corticosteroïdbehandeling had echter geen invloed op 
de genezing van de huiduitslag.5

Een Cochrane review onderzocht het effect van cortico-
steroïdtoediening oraal, intramusculair of intraveneus 
in de acute fase van herpes zoster op het voorkomen 
van PHN 6 maanden na de acute infectie. Er werd on-
voldoende bewijs gevonden om te besluiten dat corti-
costeroïden veilig en doeltreffend zijn bij de preventie 
van postherpetische neuralgie.11

Analgetica
Er zijn geen studies die het effect van NSAID’s en/
of paracetamol eventueel tijdelijk aangevuld met een  
opioïde beoordelen. Klinische ervaring leert dat deze 
analgetica de acute pijn doen verminderen. 

Adjuvant analgetica
Een kleine placebo gecontroleerde studie toont aan dat 
amitriptyline (25 mg voor het slapen gaan gedurende 
90 dagen) in de acute fase van herpes zoster het risico 
voor postherpetische neuralgie met de helft vermin-
dert.12 Een ander onderzoek toonde aan dat gabapen-
tine acute pijn bij herpes zoster vermindert.13

Farmacologische behandeling van postherpetische 
neuralgie
De farmacologische behandeling van postherpetische 
neuralgie is grotendeels gelijklopend met die van an-
dere neuropathische pijnsyndromen. Een aantal geran-
domiseerde gecontroleerde studies, meta-analysen en 
systematische reviews concentreren zich echter hoofd-
zakelijk op postherpetische neuralgie. De belangrijkste 
bevindingen zijn hierna samengevat.14 

Tricyclische antidepressiva
Het meest frequent gebruikte en bestudeerde tricycli-
sche antidepressivum is amitriptyline. De gezamelijke 
gegevens van verschillende RCT’s tonen een Number 
Needed to Treat (NNT) van 2,6 om een significante 
pijnverlichting te bekomen. De belangrijkste produc-

ten in de groep van tricyclische antidepressiva naast 
amitriptyline zijn nortriptyline en desipramine. Al deze 
middelen geven vergelijkbare resultaten.15 

Anti-epileptica
Het effect van gabapentine bij postherpetische neural-
gie werd uitvoerig bestudeerd. Een meta-analyse van 
2 RCT’s berekende een gezamelijk NNT van 4,4. In 
deze studies was de gemiddelde dagdoses 1800 mg tot 
2400 mg.15 Een RCT vergeleek gabapentine aan dosis-
sen tot 3600 mg/dag met placebo en vond een signifi-
cante pijnreductie in de actieve groep.16 
Pregabaline wordt verondersteld een gelijkaardig wer-
kingsmechanisme te hebben als gabapentine. Er zijn 
geen meta-analyses over het effect van pregabaline, 
maar verschillende RCT’s tonen aan dat pregabaline bij 
dagdosissen van 150 tot 600 mg een betere pijnverlich-
ting geeft dan placebo.17

Tramadol
Een placebo gecontroleerde studie waarbij 127 patiën-
ten met PHN gedurende 6 weken behandeld werden 
met tramadol met vertraagde vrijstelling aan een ge-
middelde dosis van 275 mg/dag toonde een significan-
te pijnreductie en verbetering van de levenskwaliteit.18 

Opioïden
De rol van opioïden bij de behandeling van neuropa-
thische pijn was lang controversieel. Toch werd aange-
toond dat de orale en intraveneuze toedieningsvormen 
van opioïden een significante verlichting van neuropa-
thische pijn geven.19-21 Het analgetisch effect van oxyco-
done bij de behandeling van postherpetische neuralgie 
werd in een dubbel-blinde gerandomiseerde cross-over 
studie geëvalueerd. De oxycodone behandeling resul-
teerde in een significant betere pijnreductie (allodynie, 
steady state pijn en paroxysmale spontane pijn).20 
In een RCT werd voor de opioïdbehandeling een NNT 
van 2,7 gevonden. Deze gegevens laten toe te besluiten 
dat opioïden nuttig kunnen zijn bij de behandeling van 
PHN.22

Lokale behandelingen 

Lokale anesthetica
De 5% lidocaïne pleister werd bestudeerd voor de be-
handeling van postherpetische neuralgie. Een RCT en 
twee open-label studies suggereren een positief effect 
wanneer de pleister aangebracht wordt op de meest 
pijnlijke zone.14 Een Cochrane review concludeerde dat 
er onvoldoende bewijs is om topische lidocaïne als eer-
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stelijnsbehandeling voor postherpetische neuralgie te 
adviseren.23 

Capsaïcine 
Een 6 weken durende studie met paralelle groepen ge-
volgd door een 2 jaar durende open follow-up studie 
toonde aan dat 0,075% capsaïcine crème een pijnver-
lichting geeft bij 64% van de patiënten na 6 weken, dit 
in vergelijking met 25% bij patiënten die placebo kre-
gen.24 De toediening moet 3 tot 4 maal daags gebeu-
ren en gaat vaak gepaard met lokale irritatie en onaan-
genaam branderig gevoel waardoor de therapietrouw 
in het gedrang kan komen. Een nieuwe ontwikkeling 
is een pleister met 8% capsaïcine. De waarde hiervan 
moet nog worden onderzocht.

Andere behandelingen
Een aantal andere behandelingen zoals NMDA recep-
tor antagonisten, ketamine, topische NSAID’s en tricy-
clische antidepressiva, botox, vincristine iontoforese, 
homeopathie en acupunctuur werden toegepast. Er is 
echter weinig evidentie die toelaat de doeltreffendheid 
van deze therapeutische opties te evalueren.14

Combinatietherapieën
De verschillende medicamenteuze behandelingen wor-
den individueel bestudeerd en besproken. Toch is er 
een tendens om meer dan één therapeutische klasse 
tezamen aan te wenden om zo een additief of synergis-
tisch effect te verkrijgen. In een cross-over trial met 41 
patiënten was er met een combinatie van gabapentine 
en morfine een betere analgesie bij lagere doseringen 
dan met monotherapie met een van beide produc-
ten.25 

Interventionele pijnbehandelingen

Epidurale injectie
In diverse onderzoeken werd aangetoond dat epidu-
rale injecties van corticosteroïden met of zonder lokale 
anesthetica de pijn in de acute fase verminderen. De 
vraag is echter of deze behandeling PHN voorkomt. In 
een Italiaans onderzoek met 600 gordelroospatiënten 
ouder dan 55 jaar en een VAS van > 70 werden herhaal-
de injecties van bupivacaine en methylprednisolone via 
een epidurale katheter vergeleken met intraveneuze 
prednisolon en aciclovir. De epidurale injecties werden 
elke 3 - 4 dagen herhaald (met een maximum van 3 we-
ken) totdat de patiënt pijnvrij was. Analyse na 1 jaar van 
de 485 patiënten die het onderzoek afmaakten toonde 
een incidentie van 22% PHN in de groep die intrave-

neus aciclovir en prednisolon kreeg en 1,6% PHN in 
de groep die epiduraal bupivacaïne en methylpredniso-
lone kreeg.26 Maar gezien het risico voor majeure endo-
crinologische bijwerkingen is dit geen routine praktijk. 
In Nederland en België is het gebruikelijker om een 
epidurale injectie te geven zonder katheter.27 In een re-
cent multi-center onderzoek met 598 patiënten van 50 
jaar of ouder met herpes zoster beneden dermatoom 
C6, werd onderzocht of een eenmalige interlaminaire 
epidurale injectie van 10 mg bupivacaine en 80 mg 
methylprednisolone toegevoegde waarde had boven 
een standaardbehandeling van antivirale middelen en 
pijnstillers via de huisarts.28 Het bleek dat de epidurale 
injectie tot één maand na het ontstaan van de blaasjes 
een vermindering van het aantal mensen met pijn gaf, 
maar een effect op de langere termijn zoals, het voor-
komen van post herpetische neuralgie, ontbrak.
In de gerandomiseerde studie werd de interlaminaire 
epidurale injectie toegepast. De transforaminale tech-
niek met doorlichting is een alternatieve benaderings-
wijze van de epidurale ruimte waarbij spreiding van het 
geneesmiddel naar het aangedane ganglion beter zou 
kunnen zijn. Een moeilijkheid bij deze techniek is dat, 
vooral thoracaal, het aangedane dermatoom niet met 
zekerheid is vast te stellen en men daardoor gemakke-
lijk een niveau te hoog of te laag behandelt. Onderzoek 
naar de effectiviteit van deze techniek bij herpes zoster 
ontbreekt. Op theoretische gronden zou een techniek 
waarbij de naaldpositie en de spreiding van het genees-
middel gecontroleerd wordt met röntgendoorlichting 
de voorkeur verdienen. Evenmin is de waarde van epi-
durale injecties bij de behandeling van bestaande PHN 
onderzocht.

Complicaties epidurale injectie
Complicaties van epidurale injecties kunnen zijn: he-
matoom of abces. Het risico hierop is laag. De cortico-
steroïden kunnen een tijdelijke depressie van de bijnier-
schors veroorzaken. Omdat de interventie minstens 
enkele dagen na het begin van de aandoening plaats 
vindt, heeft de cellulaire immuniteit reeds het hoogte-
punt bereikt en is het niet te verwachten dat door de 
immunosuppressieve werking van corticosteroïden 
een grotere kans bestaat op dissiminatie of uitbreiding 
van de infectie. Bij de transforaminale benadering be-
staat het risico van infarcering van het ruggenmerg bij 
accidentele intra-artiële injectie. 

Intrathecale injectie
In een Japans onderzoek met 277 patiënten met PHN 
werd een duidelijk positief effect gerapporteerd van 4 
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wekelijkse intrathecale injecties van 60 mg methylpred-
nisolon opgelost in lidocaïne 3%.29 Complicaties zoals 
hypotensie, wortelprikkeling en arachnoïditis werden 
niet beschreven. De auteurs kregen veel kritiek en de 
behandeling vindt nauwelijks navolging. Bevestiging 
van de resultaten in een onafhankelijk tweede onder-
zoek lijkt noodzakelijk.30

Sympathicus blokkade
De waarde van een sympathicusblokkade voor de be-
handeling van acute herpes zoster werd hoofdzakelijk 
in retrospectieve studies beschreven. Een kleine geran-
domiseerde studie vergeleek bupivacaïne toediening 
met fysiologisch zout. Een review concludeert dat op 
basis van de retrospectieve data er bewijs is dat sym-
pathicusblokkade de duur van de pijn bij acute herpes 
zoster vermindert.31 
De invloed van sympathicusblokkade op het risico voor 
het ontwikkelen van PHN kan enkel worden afgeleid uit 
de retrospectieve studies die de acute fase bestuderen. 
De resultaten zijn moeilijk te interpreteren aangezien 
het tijdstip van de initiële sympathicusblokkade en de 
evaluatiecriteria verschillen.31 
Sympathicusblokkade voor de behandeling van post-
herpetische neuralgie werd eveneens voornamelijk in 
retrospectieve studies geëvalueerd. In enkele studies 
werd initieel een pijnreductie genoteerd maar dit effect 
bleef op langere termijn niet behouden. Er is onvol-
doende bewijs voor een langdurig effect van sympathi-
cusblokkade op PHN. 

Complicaties sympathicus blokkade
Door uitschakeling van de sympathicus treedt vasodila-
tatie op in een ledemaat. Dit kan gepaard gaan met hy-
potensie. De patiënt dient voor de behandeling een in-
fuus te krijgen. Op de verkoeverkamer dient gedurende 
drie kwartier intermitterend de bloeddruk gemeten te 
worden. Eventueel kan intraveneus kristalloïden geven 
worden op geleide van de bloeddruk.
Bij het acuut overeind komen kan orthostatische hypo-
tensie ontstaan. Na de verkoever periode dient geadvi-
seerd te worden nog vocht in te nemen in de eerste 24 
uur. Een andere complicatie is een beschadiging soms 
van de n. ilioinguinalis of frequent (5-10%) van de n. 
genitofemoralis. Dit geeft een neuropathische deaffe-
rentatiepijn.

Ruggenmergstimulatie
Ruggenmergstimulatie voor de behandeling van PHN 
die onvoldoende gecontroleerd was door medicamen-
teuze behandeling werd bij 28 opeenvolgende patiën-

ten bestudeerd. 32 De meerderheid van deze patiënten 
had ernstige onderliggende pathologie zoals, cardio-
vasculaire, respiratoire, endocriene aandoeningen of 
kanker. Een langdurige pijnverlichting, waarvan de duur 
in de publicatie niet vermeld is, werd verkregen bij 23 
patiënten en de pijnmedicatie kon verminderd worden 
of zelfs volledig gestopt worden (inclusiecriterium = 
positieve respons op een sympathicusblokkade). Deze 
studie heeft verschillende zwakke punten waarvan het 
ontbreken van een vergelijkende behandelingsgroep 
zeker de belangrijkste is. Het type patiënt suggereert 
echter dat randomisatie voor ethische en praktische re-
denen moeilijk was. 

Andere interventionele  behandelingen
Van subcutane injecties, trans- en percutane zenuw-
stimulatie en (gepulseerde) radiofrequentie staat het  
effect op herpes zoster en PHN niet vast. Er is gering, 
anekdotisch, bewijs voor werkzaamheid van deze tech-
nieken en het risico op complicaties zoals verergering 
van de pijn is onbekend. Gecontroleerde studies ont-
breken. 

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen
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Aanbevelingen interventionele 
pijnbehandelingen

Bij patiënten met herpes zoster die onvoldoende pijn-
klachtenreductie hebben door farmacologische behan-
deling kan een epidurale injectie van corticosteroïden 
met lokaal anestheticum toegepast worden. Controle 
van de juiste naaldpositie met röntgendoorlichting heeft 
theoretisch een voordeel ten opzichte van een ‘blinde’ 
techniek. Effectiviteit en veiligheid van de transforami-
nale benadering van de epidurale ruimte is bij herpes 
zoster echter niet onderzocht en dient derhalve alleen 
in studieverband te geschieden. Een sympathicusblok-
kade kan vooral in het acute stadium overwogen wor-
den, maar heeft dan geen voordeel ten opzichte van 
een epidurale injectie inclusief lokaal anesthetica.

Voor de behandeling van post herpetische neuralgie 
kan bij patiënten met pijn refractair aan de conven-
tionele behandeling sympathicusblokkade overwogen 

worden in studieverband. Bij patiënten die hiermee on-
voldoende resultaat hebben kan ruggenmergstimulatie  
overwogen worden dat gezien de graad van invasiviteit 
en de kostprijs best in studieverband gebeurt. 

Vaccinatie 

De observatie dat herpes zoster voornamelijk voor-
komt bij oudere patiënten (> 50 jaar) en dat een ver-
minderde immuniteit gepaard gaat met een verhoogd 
risico voor herpes zoster, stimuleerde onderzoek naar 
een gemeenschappelijke factor in deze risicopopulatie 
en dit bleek een verminderde varicella-zoster virus spe-
cifieke immuun repsonse te zijn. Bovendien werd ook 
waargenomen dat contact met kinderen met varicella 
de immuniteit ten opzichte van varicella-zoster virus 
verhoogt. Theoretisch kan de immuniteit van volwas-
senen ten opzichte van varicella-zoster virus verhoogt 
worden door een booster vaccinatie. Op die wijze zou 
de incidentie van herpes zoster infecties en als gevolg 

Kinderen:  

Postherpetische neuralgie Volwassene 

Herpes Zoster 

Vaccinatie 

Vaccinatie 

Vroegtijdige antivirale 
behandeling 

+ 

Vroegtijdige behandeling 
van neuropathische pijn: 

b.v. amitriptyline/ 
gabapentine 

Antidepressiva  
(b.v. amitriptyline) 

Anti-epileptica 
(gabapentine, 
pregabaline) 

Topisch 
(lidocaïne, 
capsaïcine) 

Opioïden (tramadol, 
oxycodone, morfine) 

Figuur II.9-2: Algoritme voor farmacologische preventie en behandeling van post herpetische neuralgie (naar: Baron R, Wasner 
G: Prevention and treatment of postherpetic neuralgia. Lancet. 2006; 367, (9506): 186-8. Met toestemming van de uitgever)
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daarvan, de post herpetische neuralgie verlaagd wor-
den. The Shingles prevention studie includeerde 38 456 
volwassen die at random een zoster vaccin of placebo 
ontvingen. De deelnemers aan de studie werden gedu-
rende gemiddeld 3,13 jaar na vaccinatie gevolgd. 
De vaccinatie vermindert op significate wijze de “bur-
den of illness” wat een samengesteld eindpunt is be-
staande uit de incidentie van herpes zoster, duur en 
intensiteit van de pijn. De burden of illness was 61,1% 
lager in de vaccinatiegroep vergeleken met placebo. 
De incidentie van PHN in de actieve groep was 66,5% 
lager dan in de placebogroep. 
Deze bevindingen zijn zeker hoopgevend en plaatsen 
de preventieve aanpak voorop in het behandelingsal-
goritme. 
In een editorial bij de PINE studie die zoals hoger be-
schreven aantoonde dat epidurale injectie van lokale 

anesthetica met corticosteroïden tijdens de acute fase 
van herpes zoster geen invloed heeft op het voorko-
men van PHN, stelden Baron en Wasner30 onderstaand 
algoritme voor. (Figuur II.9-2)

Technieken

Voor de beschrijving van epidurale injectie verwijzen 
wij naar de hoofdstukken: (cervicaal radiculair, thora-
caal radiculair, lumbaal radiculair).

Sympathicus blokkade wordt in hoofdstuk CRPS be-
schreven. 

Praktijkalgoritme

Acute fase gordelroos patiënten > 
50 jaar en VAS > 70 

Epidurale corticosteroïden + lokaal 
anestheticum 

Onvoldoende effect 

Overweeg herhaling of 
sympathicus blokkade 

Na 7 dagen conservatieve 
behandeling 

Figuur II.9-3: Praktijkalgoritme voor anesthesiologische behandeling van postherpetische neuralgie.
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II.10
Neuropathische pijn
Carpaal tunnel syndroom

J. Patijn, M. Janssen

Inleiding

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) is een neurologische aandoening gekarakteriseerd door paraesthesieën, pijn en doof-
heid in de hand op basis van een laesie (compressie) en/of disfunctie van de n. medianus.
In Nederland wordt de prevalentie van CTS geschat op 9% bij vrouwen en 0,6% bij mannen. Incidentiecijfers elders 
laten een overall incidentie zien van 276/100.000 persoonsjaren.1 Voor vrouwen ligt de incidentie op 506/1000.000 
persoonsjaren, voor mannen op 139/100.000 persoonsjaren, met een man/vrouw ratio 1: 3,6. CTS komt bij kinderen 
en adolescenten nauwelijks voor. Bij kinderen moet altijd verdacht zijn op een traumatische origine, een autosomaal 
dominant erfelijke factor en mucopolysacharidosen. CTS komt het meeste voor tussen 40 en 60 jaar. Risicofactoren 
zijn obesitas, diabetes, zwangerschap, menopauze, ovariëctomie en uterusextirpatie.2 Er is een duidelijke relatie van 
CTS met hypothyreoïdie en reumatoïde artritis.2

De carpaal tunnel is een doorgang aan de palmaire zijde van de pols waarvan de bodem begrensd wordt door een rij 
carpale botjes en het dak door het ligamentum carpi transversum. De n. medianus ligt onder dit ligament.

In het overgrote deel van de patiënten is er geen duidelijke etiologie. Beknelling van de n. medianus in de carpaal 
tunnel kan ontstaan door oedeem, peesscheden-ontstekingen, tumoren of afzetting van stofwisselingsproducten. 
Daarnaast kunnen vormveranderingen van de carpaal tunnel aanleiding geven tot een compressie van de n. media-
nus.3 Dit treedt op bij osteoarthrosis, reumatoïde artritis, posttraumatisch en acromegalie. Er zou een relatie ontstaan 
van het CTS en “repetitive strain injury” (RSI).
Omdat in het merendeel de etiologie onbekend is, is de pathosfysiologie eveneens onduidelijk in deze groep. Ditzelfde 
geldt voor de hormonale aandoeningen gerelateerd aan CTS zoals hypothyreoidie en gemenopauzeerde patiënten. Bij 
zwangeren neemt men aan dat vochtretentie aanleiding geeft tot compressieverschijnselen. 
Bij congenitale en verworven vormveranderingen van de carpaal tunnel leidt dit tot een vernauwing en dientengevolge 
tot een compressie van de n. medianus.



J. Patijn, M. Janssen

252|

Anamnese en klachtenpatroon

De symptomen bij een CTS bestaan meestal uit een-
zijdige nachtelijke paresthesieën in het huidgebied van 
n. medianus (Dig. I t/m III en half Dig. IV). Daarnaast 
kan er pijn zowel in de hand, pols en onderarm ont-
staan. Wanneer de patiënt wakker wordt van een CTS, 
kan wapperen met de hand de klachten verlichten. 
Atypische lokalisatie van de tintelingen (ulnarisgebied) 
komen veelvuldig voor, waarbij het intermitterende ka-
rakter, verergerende en ontlastende factoren de diag-
nose CTS kunnen ondersteunen. In de meeste gevallen 
komt het CTS unilateraal voor, maar het kan aan beide 
zijden voorkomen. Later kunnen de klachten ook over-
dag plaatsvinden en kan een subjectief krachtsverlies 
optreden. 

Klinisch onderzoek 

Over het algemeen kan de diagnose CTS gesteld wor-
den op basis van het typische klachtenpatroon in de 
anamnese. Bij lichamelijk onderzoek zijn de gevonden 
neurologische afwijkingen weinig specifiek. Ditzelfde 
geldt voor allerlei provocatietesten bij een CTS 
(Hoffman-Tinel, Phalentest, ect.)

Differentiaal Diagnose

Differentiaal diagnostisch moet bij iedere patiënt met 
een CTS gedacht worden aan een compressie van de 
nn. digitales van de n. medianus, proximale letsels, ul-
naropathie, plexopathie, cervicale radiculopathie, poly-
neuropathie, neurovasculaire compressiesyndromen in 
de schouder, multipele sclerose en cervicale myelum-
processen.

Aanvullend onderzoek

Zenuwgeleidingsonderzoek van beide nn. medianus 
van de patiënt.2

Ultrasonografie en MRI van de pols hebben op dit mo-
ment geen aanvullende bijdrage bij CTS.2,4 
Bij verdenking van een structurele afwijkingen in de 
pols kan een X-pols, MRI of ultrasonografie worden 
overwogen.2

Behandelmogelijkheden carpaal 
tunnel syndroom

Conservatieve en operatieve behandelingen
Een groot deel van de patiënten met CTS hebben een 
goedaardig verloop en/of weinig beperkingen of de 
klachten verdwijnen na een zwangerschap.2,5 
De mate van ernst van de klachten en beperkingen be-
paalt de keuze van conservatieve of operatieve behan-
deling.2 
Bij zwangeren is conservatieve behandeling in de vorm 
van spalken de eerste keuze.2 
Er zijn aanwijzingen dat lokale corticosteroïdeninjec-
ties in vergelijking met operaties op lange termijn min-
der effectief zijn. Echter operaties hebben een grotere 
kans op complicaties.2 Bij ernstige klachten en dage-
lijkse beperkingen heeft chirurgische interventie de 
voorkeur.2,6

Interventionele pijnbehandelingen

Lokale corticosteroïdeninjecties. 
Volgens de CBO-Richtlijn zijn lokale injecties met me-
thylprednisolon 40 mg of de combinatie van 25 mg 
hydrocortison en 10 mg lidocaïne aanbevolen. De 
Cochrane review identificeerde 2 RCT’s van goede kwa-
liteit die een beter klinisch resultaat aantoonden met 
lokale corticosteroïdinjecties dan met placebo gedu-
rende 4 weken of minder. Ook is aangetoond dat lokale 
injecties met corticosteroïden beter werken dan orale 
corticosteroïden.7 

Gepulseerde radiofrequente behandeling van de n. 
medianus
In 2007 verscheen een case report over de behande-
ling van een recidief CTS bij een patiënt, die al twee 
keer voor deze klacht geopereerd was in verband met 
littekenvorming in de carpale tunnel, waarbij de behan-
deling van de n. medianus in de fossa cubitalis werd ge-
daan. De n. medianus werd hierbij onder echogeleiding 
opgezocht. De patiënt had hierdoor een klachtenver-
mindering van 70%. Dit effect hield 12 weken aan.8

Op dit moment zijn nog geen andere studies over de 
behandeling van het CTS met PRF gepubliceerd. Deze 
behandeling - mogelijk onder echogeleiding - zou in de 
toekomst een aanvulling aan de behandelmogelijkhe-
den van de CTS kunnen zijn.



Neuropathische pijn - Carpaal tunnel syndroom

|253

Niet-wervelkolomgerelateerde pijn 

Evidentie voor interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Lokale injecties corticosteroïden

PRF n. medianus

1 B +

0

Aanbevelingen

Bij CTS wordt in eerste instantie voor conservatieve be-
handeling gekozen zoals lokale corticosteroïdeninjec-
tie. Het lange termijn effect is hiervan niet aangetoond. 
PRF-behandeling van de n. medianus kan overwogen 
worden in studieverband. Bij ernstige beperkingen gaat 
de voorkeur naar operatieve behandeling van het CTS.

Techniek

Corticosteroïdinjectie 
De aanbevolen technieken voor de corticosteroïdenin-
jecties zijn in de CBO-richtlijn beschreven. Er wordt of 
in de carpale tunnel of juist daarvoor ingespoten, 3 tot 
4 cm proximaal van de distale polsplooi.2

Inspuiting in de tunnel: ‘Hierbij wordt de naald ter 
plaatse van de distale polsplooi ingebracht aan de ul-
naire zijde van de pees van de m. palmaris longus  De 
pols wordt in lichte dorsoflexie gehouden. De naald 
wordt onder een hoek van circa 45° in de richting van de 
basis van de middelvinger opgeschoven, zodat hij door 
het retinaculum flexorum heen de carpale tunnel be-

reikt. Als de patiënt dan tintelingen in de vingers krijgt, 
moet de naald worden teruggetrokken en 1 cm meer 
proximaal opnieuw worden ingevoerd. Een alternatief 
is om de naald van meet af aan daar in te voeren, hetzij 
ulnair van de m. palmaris longus pees, hetzij tussen 
de pezen van de m. palmaris longus en de m. flexor 
carpi radialis en dan onder een hoek van 30° door te 
voeren. Wanneer de naaldpunt zich in de carpale tun-
nel bevindt, en niet in een pees, is er bij inspuiting geen 
weerstand.’2

“Bij inspuiting proximaal van de carpale tunnel is het 
aannemelijk dat er minder kans is op beschadiging van 
de n. medianus door 3 cm proximaal van de distale pols-
plooi in te spuiten. De zenuw ligt daar namelijk minder 
gefixeerd dan in de carpale tunnel. De 3 cm lange injec-
tienaald wordt ingebracht ulnair van de pees van de m. 
palmaris longus of tussen de pezen van de m. palmaris 
longus en de m. flexor carpi radialis onder een hoek van 
10 à 20° in de richting van de derde interossale ruimte. 
Het proximaal van de tunnel ingespoten corticosteroïd 
bereikt de tunnel door diffusie. Massage van de injec-
tieplaats richting pols wordt aanbevolen aan om die 
diffusie te bevorderen.’2

Gepulseerde radiofrequente behandeling van de 
n. medianus
In het beschikbare case report werden drie PRF behan-
delingen onder echografie uitgevoerd tijdens dezelfde 
sessie: ter hoogte van de ventrale oppervlakte van de 
n. medianus, het mediale aspect en de dorsale opper-
vlakte. Gedurende elke behandeling werd PRF stroom 
voor 90 sec toegepast. 

Samenvatting

Carpaal tunnel syndroom (CTS) komt frequent voor. Een goede anamnese, lichamelijk en neurologisch onderzoek 
zijn meestal voldoende om de diagnose CTS te stellen. Zenuwgeleidingsonderzoek van de n. medianus is het 
belangrijkste aanvullende onderzoek. De keuze van behandeling is afhankelijk van de ernst en beperkingen van de 
klachten. Bij weinig beperkingen verdient behandeling middels spalk of corticosteroïdeninjectie de voorkeur .



J. Patijn, M. Janssen

254|

Referenties

1  Becker J, Nora DB, Gomes I et al. An evaluation of gender, obesity, 

age and diabetes mellitus as risk factors for carpal tunnel syndrome. 

Clin Neurophysiol. 2002; 113, (9): 1429-34. 

2  Nederlandse Vereninging voor Neurologie. Diagnostiek en behande-

ling van het carpale-tunnelsyndroom. In: CBO ed. Alphen aan den 

Rijn: CBO, 2005.

3  Kouyoumdjian JA, Zanetta DM, Morita MP. Evaluation of age, 

body mass index, and wrist index as risk factors for carpal tunnel 

syndrome severity. Muscle Nerve. 2002; 25, (1): 93-7. 

4  Pinilla I, Martin-Hervas C, Sordo G, Santiago S. The usefulness of 

ultrasonography in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. J Hand 

Surg Eur Vol. 2008; 33, (4): 435-9. 

5  Padua L, Aprile I, Caliandro P, Mondelli M, Pasqualetti P, Tonali 

PA. Carpal tunnel syndrome in pregnancy: multiperspective follow-

up of untreated cases. Neurology. 2002; 59, (10): 1643-6. 

6  Luria S, Waitayawinyu T, Trumble TE. Endoscopic revision of carpal 

tunnel release. Plast Reconstr Surg. 2008; 121, (6): 2029-34; discus-

sion 35-6. 

7  Marshall S, Tardif G, Ashworth N. Local corticosteroid injection for 

carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2): 

CD001554. 

8  Haider N, Mekasha D, Chiravuri S, Wasserman R. Pulsed  

radiofrequency of the median nerve under ultrasound guidance. 

Pain Physician. 2007; 10, (6): 765-70. 



|255

II.11 
Neuropathische pijn
Meralgia paraesthetica

J. Patijn, J. Van Zundert

Inleiding

Meralgia paraesthetica (MP) is een neurologische aandoening gekarakteriseerd door paraesthesiëen en doofheid in 
een anterolateraal gebied van het dijbeen op basis van een laesie (compressie) en/of disfunctie van de n. cutaneus 
femoris lateralis (NCFL).
Hoewel spontaan ontstaan van MP kan optreden op iedere leeftijd wordt de aandoening het meest gezien in de leef-
tijdgroep van 30 en 40 jaar. De incidentie bij kinderen kan hoger zijn dan oorspronkelijk aangenomen werd. Zo komt 
MP in één derde van de kinderen voor die geopereerd zijn voor een osteoïd osteoma.1 In een Nederlandse studie werd 
in een eerstelijnspopulatie van 173 375 patiënten een incidentie gevonden van 0,43 per 10 000 personen.2 De inciden-
tie van MP zou hoger zijn bij mannen. Daarnaast is er een relatie met obesitas, diabetes en zwangerschap. Echter, MP 
wordt gezien bij kinderen met een relatief slanke lichaamsbouw. 
MP kan vele etiologieën hebben en kan worden onderverdeeld in twee groepen: spontaan ontstaan en iatrogeen. 
Spontaan ontstane MP treedt op zonder dat er een eerdere chirurgische ingreep heeft plaats gevonden en kan onder-
verdeeld worden in een idiopathische, een metabole en/of mechanische vorm.3 
Bij de mechanische vorm speelt een toegenomen intra-abdominale druk een rol zoals voorkomt bij obesitas en zwan-
gerschap.4 Uitwendige directe druk op de NCFL door het dragen van riemen, korsetten of strakke broeken kunnen 
leiden tot MP. Maar ook door druk van binnenuit, zoals door uterustumoren, kunnen zich presenteren als een MP. 
Andere oorzaken voor het spontaan ontstaan van MP zijn radiologische degeneratieve afwijken van de symphysis pu-
bis en beenlengteverschil. Als voornaamste metabole factoren gerelateerd aan MP worden genoemd loodvergiftiging, 
alcoholisme, hypothyreoïdie en diabetes.
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Bij de iatrogene oorzaken zijn operaties in de wervel-
kolom en het bekken (osteotomie) de belangrijkste 
oorzaken voor het ontstaan van MP waarbij een directe 
laesie van de NCFL ontstaat. Hierbij worden percen-
tages van 20% genoemd.5 Neurotemesis van de NCFL 
zijn frequent beschreven bij het verwijderen van bot-
materiaal van de bekkenkam bij spondylodese opera-
ties met name door het feit dat de NCFL verschillende 
anatomische varianten kent inclusief de variant waarbij 
deze zenuw over de bekkenkam verloopt.6 Vele andere 
operaties zijn geassocieerd met het ontstaan van een 
iatrogene MP zoals totale heup operaties, laparosco-
pische cholecystectomie en myomectomy, transplan-
taties voor coronaire bypass operaties, maagreductie, 
operatie voor morbide obesitas en laparoscopische 
liesbreukoperaties. Wanneer er operaties in het gebied 
van de spina iliaca anterior superior (SIAS) worden ver-
richt loopt een patiënt 35% risico op sensibiliteitsver-
lies en 5% risico om een MP te ontwikkelen.7  

De variabele anatomie van het verloop van de NCFL ten 
opzichte van de omringende ossale structuren en weke 
delen is enerzijds van belang omdat het een predictor 
van het ontstaan van een MP zou zijn. Anderzijds is 
het van belang voor de interpretatie van de diagnos-
tische blokkade en eventuele lokale behandelingen. 
Anatomische variatie van de NCFL komt in 25% van de 
patiënten voor.8

Op grond van kadaverstudies kunnen er vijf verschil-
lende types van een verloop van de NCFL worden on-
derscheiden.8

Type A verloop NCFL posterieur van de SIAS over de 
bekkenkam heen (4%) 

Type B  verloop NCFL anterieur van de SIAS boven de 
origo van de m. sartorius maar ingebed in het 
weefsel van het ligamentum inguinale (27%)

Type C verloop NCFL mediaal van de SIAS, ingekap-
seld in de origo van de m. sartorius (23%)

Type D verloop NCFL mediaal van de origo van de m. 
sartorius, gelokaliseerd tussen de pees van de 
m. sartorius en een dikke fascia van de m. iliop-
soas onder het ligamentum inguinale (26%)

Type E verloop NCFL ver mediaal en ingebed in het 
bindweefsel onder het ligamentum inguinale 
en liggend op de dunne fascia van de m. iliop-
soas, waarbij hij takken afgeeft aan de femo-
rale tak van de n. genitofemoralis.

Types A, B en C zouden het meest gevoelig zijn voor 
traumata.9

De NCFL vertoont bij de plaats van de laesie rond het 
ligamentum inguinale pathologische veranderingen in 
de zin van lokale demyelinisatie en Walleriaanse dege-
neratie met name van de grote vezels.  

Anamnese en klachtenpatroon

De symptomen bij een MP bestaan meestal uit onple-
zierige paraesthesieën aan de buitenzijde van het bo-
venbeen. In de meeste gevallen komt het unilateraal 
voor, maar in 20% kan het aan beide benen voorko-
men. 
De patiënten klagen over een typische brandende, ste-
kende pijn met een tintelende sensatie in de dij. Zij loka-
liseren de symptomen meestal op de huid zelf. Hoewel 
sommige meralgia paraesthetica-patiënten pijn rap-
porteren in het kader van een allodynie in het gebied 
van de NCFL geven de meeste patiënten aan dat zij een 
onplezierige tintelig gevoel (dysaesthesie) hebben in 
plaats van pijn. Deze meralgia paraesthetica-klachten 
kunnen geprovoceerd worden door het  extenderen 
van de heup, door de houding en door langdurig staan. 
Soms verdwijnen de symptomen door te gaan zitten.

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek vindt men meestal een pijn-
lijke palpatie van het laterale deel van het ligamentum 
inguinale op het punt waar de zenuw het ligamentum 
inguinale kruist. Sommige patiënten hebben ook haar-
verlies in het gebied van de NCFL door het constante 
wrijven van de patiënt in het gebied van de NCFL. 

Differentiaal Diagnose

Over het algemeen kan de diagnose gesteld worden op 
de typische anamnese en het lichamelijk en algeheel 
oriënterend neurologisch onderzoek. Dit is van groot 
belang omdat andere neurologische, urogenitale en 
gastro-intestinale klachten en symptomen meestal niet 
passen in het klinische beeld van de MP en de arts aan-
wijzingen geeft voor het bestaan van andere aandoe-
ningen die het klachtenpatroon van de patiënt kunnen 
verklaren.  
Iedere patiënt met motorische uitval en/of reflexver-
schillen of waarbij de sensibele uitval niet volgens het 
verzorgingsgebied van de NCFL bestaat moet verder 
geanalyseerd worden. 
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Differentiaal diagnostisch moeten rode vlaggen wor-
den uitgesloten zoals metastasen van de bekkenkam, 
lumbale hernia’s met een radiculopathie en avulsie-
fracturen. Zelfs een chronische appendicitis kan zich 
presenteren als een meralgia paraesthetica-achtig syn-
droom. 

Aanvullend onderzoek

Somatisch: geen
Psychocognitief: geen

Op indicatie kan er een radiografie van het bekken wor-
den gemaakt om ossale tumoren uit te sluiten. 
Bij verdenking van een tumor (incl. retroperitoneaal) 
in het bekken is MRI of echografisch onderzoek geïndi-
ceerd. Bij een verdenking van een metabole oorzaak is 
bloedonderzoek geïndiceerd inclusief schildklierfunc-
ties. 
Bij twijfel kan neurofysiologische evaluatie in de vorm 
van somatosensibele evoked potential (SSEP) en ze-
nuwgeleidingsonderzoek van de NCFL uitgevoerd wor-
den. Met dit onderzoek kan men naast het aantonen 
van een MP tevens informatie verkrijgen of de laesie 
van de NCFL proximaal van de SIAS bevindt.10 
Een positief diagnostisch block, waarbij de NCFL met 
een zenuwstimulator is gelokaliseerd, met 8 ml bupi-
vacaïne kan de diagnose in de meeste gevallen beves-
tigen. Hierbij moet men bedenken dat een negatief 
diagnostisch block ook verklaard kan worden door een 
abnormaal verloop van de NCFL. 

Behandelmogelijkheden 

Conservatieve behandelingen
Het overgrote deel van de gevallen van MP heeft een 
goedaardig verloop en zal bij conservatieve behande-
ling in 85% genezen.14 
De eerste keuze van conservatieve behandeling is al-
tijd de onderliggende oorzaak (wanneer bekend) aan 
te pakken zoals gewichtsafname en het vermijden van 
strakke kleding en/of gordels15. 
Wanneer de pijn op de voorgrond staat kunnen tricy-
clische antidepressiva, anti-arrhythmetica en anticon-
vulsiva als behandeling van de neuropathische pijn 
worden ingezet.16

In geval van een dysesthesie van de huid kan capsaïcine 
of lidocaïne crème voorgeschreven worden.

Interventionele pijnbehandelingen

Lokale infiltratie van de NCFL 
Traditioneel worden lokale infiltraties van de NCFL met 
lokaal anestheticum al dan niet geassocieerd met cor-
ticosteroïd in wisselende dosissen toegediend doch de 
outcome werd nooit correct gerapporteerd in de litera-
tuur.
Recent werd succesvolle behandeling (>50% pijnver-
mindering en verbetering in mobiliteit) beschreven na 
2 injecties onder echografie. De injecties van bupivaca-
ine 0,25%, 1:200 000 epinefrine en 40 mg methylpred-
nisolon voor de eerste injectie en 20 mg methylpred-
nisolon voor de tweede injectie, werden met 3 weken 
interval gegeven.11

Gepulseerde radiofrequente behandeling van de NCFL
De gepulseerde radiofrequente behandeling van de 
NCFL werd slechts in één geval beschreven. Een 68 
jarige patiënt, gediagnosticeerd met MP die reeds 4 
maanden aanhield en onvoldoende reageerde op het 
wegnemen van de gordel en een maand behandeling 
met rofecoxib werd met gepulseerde radiofrequentie 
behandeld ter hoogte van de NCFL. Vierentwintig uren 
na de behandeling was de paresthesie verdwenen en na 
6 maanden was de patiënt nog steeds symptoomvrij.12

Bijwerkingen en complicaties van interventionele 
pijnbehandelingen

Lokale infiltratie
De beschikbare rapporten maken geen melding van 
complicaties of bijwerkingen. De besproken aantallen 
laten echter niet toe om hieruit besluiten te trekken.

Gepulseerde radiofrequente behandeling 
In het case report werden geen complicaties en bijwer-
kingen gerapporteerd. Tot op heden zijn met gepul-
seerde radiofrequente behandeling geen neurologische 
complicaties gemeld.13

Chirurgische behandelingen
Chirurgische interventie van pijnlijke MP moet gereser-
veerd worden voor uitzonderlijk ernstige gevallen waar-
bij nader onderzoek is gedaan of andere psychocogni-
tieve factoren een rol spelen in het klinische beeld.4 
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Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Infiltratie NCFL

Gepulseerde 
radiofrequentebehandeling NCFL
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Aanbevelingen interventioneel

Er is weinig documentatie omtrent de interventionele 
behandeling van MP. Wanneer conservatieve behan-
deling onvoldoende resultaat oplevert kan een lokale 
infiltratie van de NCFL met lokaal anestheticum en cor-
ticosteroïd overwogen worden. 
Een gepulseerde radiofrequente behandeling van de 
NCFL dient in studieverband plaats te vinden. 

Praktijkalgoritme

Rode vlaggen: metastasen van de 
bekkenkam, lumbale hernia’s met een 

radiculopathie en avulsiefracturen 
uitgesloten 

Conservatieve behandeling faalt 

Overweeg gepulseerde 
radiofrequentiebehandeling van de 

NCFL met gebruik van echo (in 
studieverband) 

Onvoldoende resultaat 

Overweeg lokale infiltratie van de 
NCFL met lokaal anestheticum en  

eventueel corticosteroïden 

Paresthesieën en doofheid in 
anterolateraal gebied van het dijbeen 

Figuur II.11-1: Praktijkalgoritme voor de behandeling van meralgia paraesthetica
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Techniek

NFLC block
NCFL block wordt uitgevoerd met de patiënt in ruglig-
ging. Een kussen onder de knieën kan het patiënten-
comfort verhogen, zeker indien het uitstrekken van de 
benen pijnlijk is. 
De NCFL kan soms geïdentificeerd worden door palpa-
tie. Het punt 2 cm mediaal en 2cm caudaal van de SIAS  
wordt als aanprikpunt gekozen. Een aangepaste naald 
(22 - 25G) wordt ingebracht tot voorbij de fascia lata 
waarbij een ‘pop’ kan waargenomen worden bij het per-
foreren van de fascia. Nadien zullen meestal vlug pa-
resthesieën kunnen opgewekt worden ter hoogte van 
de laterale zijde van het bovenbeen. Er wordt gezocht 
naar het punt waarbij de paresthesieën maximaal zijn. 

Recent werd de NCFL blockade met gebruik van echo-
grafie beschreven. Met de echografie wordt de SIAS ge-
identificeerd. Met de echografieprobe (6-13Hz) wordt 
transversaal beneden de SIAS gescanned om de m. 
sartorius te identificeren. De NCFL ligt boven de m. 
sartorius in het vlak onder de fascia lata en boven de 
fascia iliaca. Een 22G naald wordt in-lijn met de echo-
grafie probe ingestoken. De lokatie van de NCFL wordt 
bevestigd wanneer de patiënt bij stimulatie met 1 Hz 

en 1 mA een reproduceerbare paresthesie ondervindt. 
Daarna wordt een testdosis van 1 ml injectievloeistof in-
gespoten, dit mag de pijn niet verergeren. In het totaal 
wordt een volume van 9 ml bupivacaïne 0,25% met 20 
of 40mg methylprednisolon ingespoten. De spreiding 
van de injectievloeistof wordt continu echografisch ge-
monitord zodat de spreiding rond de zenuw en craniaal 
geobserveerd wordt. 

Gepulseerde radiofrequentie
Na identificatie van de NCFL, zoals hierboven beschre-
ven, wordt met een 23G RF naald met een aktieve tip 
van 5 mm, met een naaldlengte van 60 of 100 mm, 
naargelang de dikte van de patiënt, de locatie opge-
zocht waarbij stimulatie bij 50 Hz die tintelingen ver-
oorzaakt ter hoogte van de laterale zijde van het been 
bij een output beneden de 0,6 V. Vervolgens wordt ge-
pulseerde radiofrequente stroom van 45 V gedurende 
120 sec toegediend zonder voorafgaandelijk lokaal 
anestheticum. De maximale temperatuur overschrijdt 
de 42°C niet, anders dient de output gereduceerd te 
worden. Eventueel kan een tweede periode van 120 sec 
behandeling gedaan worden, indien de impedantie bo-
ven 500 W ligt, voorafgegaan door het inspuiten van 
1 ml NaCl 0,9% oplossing. 

Samenvatting

Meralgia paraesthetica (MP) komt frequent voor. Een goede anamnese, lichamelijk en neurologisch onderzoek 
zijn meestal voldoende om de diagnose MP te stellen. Belangrijk bij diagnostische blokkades en lokale invasieve 
behandeling is zich te realiseren dat in 25% van patiënten een abnormaal verloop van de n. cutaneus femoris 
lateralis (NCFL) aanwezig kan zijn. Conservatieve behandeling is altijd de eerste keus. 
Een infiltratie met corticosteroïden en lokaal anesthetica kan overwogen worden. 
Gepulseerde radiofrequente behandeling kan overwogen worden.
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II.12
Neuropathische pijn
Fantoompijn

A. Wolff 

Inleiding

Amputatie van een lidmaat of een deel van een lidmaat leidt niet altijd tot pijn. Wanneer patiënten wel pijn ervaren 
in een lidmaat dat niet meer aanwezig is, dan spreekt men van fantoompijn. Als patiënten lijden aan fantoompijn, 
dan is deze meestal ontstaan na een traumatische of chirurgische amputatie. Deze vorm van pijn is al in de 16de eeuw 
beschreven door Ambrosius Paré. 
Onder fantoomsensaties worden alle niet pijnlijke sensaties verstaan die in het ontbrekende lichaamsdeel worden 
ervaren. Bij stomppijn zit de pijnbron in de stomp zelf.
Fantoompijn na amputatie komt tussen de 60% en 80% voor. Onder de 200 soldaten die tijdens de oorlog tussen Irak 
en Iran tussen 1980 en 1988 een lidmaat verloren had 64% na gemiddeld 17 jaar fantoompijn, 32% ervoer fantoom be-
wegingspijn en 24% had stomppijn.1 Bij een telefonisch interview tussen 1998-2000 waarbij 914 personen deelnamen 
bleken de incidenties tijdens laatste de 4 weken voorafgaande aan het interview respectievelijk 79,9% voor fantoom-
pijn en 67,7% voor stomppijn te zijn. Een kwart van de geïnterviewden had een VAS pijnscore tussen de 7 en 10. 
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Mechanisme 
Er wordt aangenomen dat elk individu een lichamelijk 
proprioceptief, tactiel en visueel beeld ontwikkelt. Lang 
dacht men dat de corticale representatie hiervan niet 
verandert na amputatie. Ondanks dat er nog vele vra-
gen bestaan over de onderliggende mechanismen lijkt 
het erop dat er zowel perifere als centrale neuronale 
mechanismen zijn.2 Tevens zijn er aanwijzingen dat er 
neuroplastische veranderingen optreden, waaronder 
veranderingen van corticale representatie.
Perifere input kan een rol spelen in de fantoompijn-
perceptie. Spontane en abnormale activiteit is waarge-
nomen in neurinomen aan de zenuweinden en in de 
ganglia spinalia na perifere mechanische of chemische 
prikkeling als gevolg van up-regulatie van de natriumka-
nalen. Zo kunnen norepinefrine of stress, geassocieerd 
met catecholamine stijging uit sympatische efferenten, 
die zich dicht bij afferente sensorische zenuwcellen in 
de buurt bevinden zoals ook in geval van sprouting, lei-
den tot een verhoogde gevoeligheid van deze neurino-
men of ganglia. Dit heeft exacerbatie van fantoompijn 
als gevolg. 
Ook het ruggenmerg speelt mogelijk een rol. Wanneer 
activiteit in neurinomen en ganglia verandert kan dit 
op lange termijn leiden tot adaptaties in centraal pro-
jecterende neuronen die in de dorsale hoorn aanwezig 
zijn. Spontane neuronale activiteit, RNA transcriptie 
veranderingen, verhoogde metabole activiteit in rug-
genmerg en uitbreiding van receptieve velden kunnen 
hiervan het gevolg zijn en resulteren in centrale (spi-
nale) sensitisatie. 
Behalve functionele veranderingen zijn er ook ana-
tomische veranderingen waargenomen. Afferente 
C-vezeluiteinden in lamina II in het myelum kunnen de-
genereren waardoor het aantal synapsen met tweede 
orde neuronen afneemt. Bijgevolg maken A-β mecha-
no-afferenten, die normaal aanwezig zijn in diepere 
lagen, binnen lamina II contact met de vrijliggende 
nociceptieve tweede orde neuronen. Normale prikkels 
via A-β neuronen kunnen zo tot andere sensaties, zoals 
ook pijn, leiden. Uiteindelijk treden er ook neuroplasti-
sche veranderingen op in de thalamus, in subcorticale 
en in corticale structuren. Dat er bij fantoompijn een 
relatie is tussen ruggenmerg en hogere kernen, blijkt 
uit gevallen waarin pijnvrije geamputeerden na spinaal 
anesthesie tijdelijke fantoompijn kregen, terwijl an-
dersom patiënten met fantoompijn na het krijgen van 
een focaal cerebraal infarct of myelumlaesie juist pijn-
vrij werden.

Er zijn inmiddels toch aanwijzingen dat de corticale 
representatie verandert. Ook psychische factoren kun-
nen hierop van invloed zijn. Met betrekking tot dit me-
chanisme zijn er overeenkomsten gevonden tussen 
CRPS 1, CVA en fantoompijnpatiënten. 
Het verlies van een lidmaat kan grote psychische im-
pact hebben. Na rouw kunnen angst, depressie en 
woede het gevolg zijn en van invloed zijn op de pijn. 
Depressie is een significante predictor voor ernstige 
pijn en grote lijdensdruk.3 
Psychosociale factoren spelen net als in andere chro-
nische pijnsyndromen een potentiële rol in het onder-
houden van de pijn, maar specifieke psychische facto-
ren gerelateerd aan amputatie lijken hierin nauwelijks 
een rol te spelen. Wel heeft onderzoek uitgewezen dat 
patiënten met fantoompijn een hogere kans hebben op 
rigiditeit en meer dwingend gedrag.

Anamnese en klachtenpatroon

De meeste fantoompijnpatiënten hebben intermitte-
rend pijn, variërend van dagelijks tot maandelijks. Zelfs 
intervallen van meer dan een jaar zijn gerapporteerd. 
De pijn presenteert zich vaak aanvalsgewijs gedurende 
seconden, minuten of uren. Patiënten beschrijven de 
pijn meestal als schietend, stekend, prikkend, kram-
pend, knijpend of brandend. Meestal wordt de pijn dis-
taal ervaren in het ontbrekend lidmaat, daar waar de 
innervatiedichtheid en de corticale representatie het 
grootst van is. Voorbeelden zijn vingers of tenen. 
Fantoompijn begint vaak al binnen 14 dagen na de am-
putatie. De helft van de patiënten heeft echter al pijn 
binnen de eerste 24 uur na amputatie. Sommige pa-
tiënten krijgen pas enkele jaren na amputatie fantoom-
pijn, maar slechts in minder dan 10% van de gevallen 
begint de fantoompijn pas een jaar ná amputatie. Twee 
jaar na ontstaan van de fantoompijn is de prevalentie 
nauwelijks afgenomen. 
De incidentie van fantoompijn lijkt niet samen te han-
gen met leeftijd, geslacht, zijde of niveau waarop de 
amputatie heeft plaatsgevonden. Ze lijkt ook niet af-
hankelijk te zijn van aard van ontstaan: chirurgisch of 
traumatisch.4 De incidentie van fantoompijn is lager 
bij kinderen die een amputatie hebben ondergaan en 
bij mensen die op aangeboren wijze een lichaamsdeel 
missen. Fantoompijn komt vaker voor bij bilaterale am-
putatie, amputatie van de benen en naarmate de ampu-
tatie meer proximaal geschiedt.5 
Er zijn aanwijzingen dat ernstige preamputatie en post-
operatieve pijn risicofactoren zijn voor chronische fan-
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toompijn.6 In de literatuur worden hierover echter te-
genstrijdige resultaten gevonden. Eveneens is onduide-
lijk of preamputatie pijn ervaren wordt als de dezelfde 
pijn die na de amputatie als fantoompijn gevoeld wordt: 
enerzijds worden rapportages van retrospectieve aard 
gedaan waarbij tussen de 12,5% en 80% van de gevallen 
preamputatie pijn als fantoompijn wordt ervaren, ter-
wijl een prospectieve studie van Nikolajsen et al geen 
verband laat zien.7 
Fantoompijn is ook beschreven in lichaamsdelen 
die geen lidmaat zijn. Fantoompijn na mastectomie 
kwam voor in 9 van de 39 patiënten met dubbelzijdige  
mastectomie, fantoomsensaties in 20 van de 39 pa-
tiënten.8 Fantoompijn is ook beschreven bij een kwart 
van de patiënten die een enucleatie bulbi hebben on-
dergaan waarna orbitale implantaten zijn ingebracht. 
Bij hen zouden de perioperatieve aanwezigheid van 
oogpijn en hoofdpijn mogelijk een risicoverhogende 
rol hebben gespeeld.9 Tinnitus is waarschijnlijk ook 
een fantoompijn gerelateerde sensatie ten gevolge van 
een veranderde afferente input in het auditieve centrale 
neurale systeem ten gevolge van axonale sprouting en 
hyperexcitatie.10 Recent rattenonderzoek van Tritsch et 
al wijst op de rol van steuncellen in het middenoor: bij 
blootstelling aan harde geluiden kan ATP (Adenosine Tri 
Fosfaat) vrijkomen uit steuncellen en daarbij haarcellen 
stimuleren, terwijl de geluidsprikkel niet meer aanwezig 
is.11 Activiteit in de haarcellen leidt tot actiepotentialen 
in de primaire gehoorszenuwen. Procesveranderingen 
in tonotopische receptieve velden binnen auditieve 
structuren zoals nucleus cochlearis dorsalis, nucleus 
colliculi inferioris, en auditieve somatosensorische ge-
bieden kunnen uiteindelijk een rol spelen in centrale 
neuroplastische veranderingen.
Fantoomsensaties zijn niet pijnlijke sensaties, zoals 
warmte gevoel, tintelingen, telescoping (met name ook 
in vingers of tenen) en gevoel van verkorting van het 
lidmaat. Ongeveer 50% van de geamputeerden heeft 
ook stomppijn, terwijl 50-88% van de patiënten met 
fantoompijn eveneens stomppijn ervaren. Myofasciale 
triggerpoints in de stomp zijn vaak aanwezig en kun-
nen fantoomsensaties en fantoompijn uitlokken.12 

Lichamelijk onderzoek 

Lichamelijk onderzoek biedt voor fantoompijn voor-
alsnog niet veel mogelijkheden, aangezien de pijn zich 
voordoet in het ontbrekende lichaamsdeel en de pijn-
mechanismen zich voornamelijk in het perifere en cen-
trale zenuwstelsel afspelen.

Bij stomppijn is er duidelijk een lokale pijnbron. Zo 
kunnen huidpathologie en doorbloedingsstoornissen, 
infecties en neurinomen bij 20% van de fantoompijn 
patiënten een onderhoudende rol spelen. In de stomp 
kan men zoeken naar lokale triggerpoints, zeker als de 
patiënt ook een prothese draagt. Deze triggerpoints 
kunnen wel een provocerende rol spelen bij fantoom-
pijn.

Differentiaal diagnose

Fantoompijn is een pijnlijke sensatie in het afwe-
zige lichaamsdeel. Stomppijn is pijn in de resteren-
de stomp waarbij de pijnbron in de stomp zelf zit. 
Fantoomsensaties: elke vorm van sensatie die de pa-
tiënt ervaart in het afwezige lichaamsdeel die niet pijn-
lijk is.
Bij ruim de helft van de patiënten vermindert of ver-
dwijnt de fantoompijn op den duur. Bij verergering 
moet dus gezocht worden naar speciale oorzaken. 
Behoudens veranderingen in autonome regulatie 
of sympaticotonus bij onder meer temperatuurs- of 
weersveranderingen kunnen radiculaire pijn (door een 
hernia nucleus pulposus of radiculitis), angina pectoris 
(bij pijn in het bovenste fantoomlidmaat) en een malig-
niteit (metastase) klachten uitlokken die voor fantoom-
pijn gehouden kunnen worden. Een herpes zoster in-
fectie is eveneens iets waaraan gedacht moet worden, 
zeker bij patiënten met verminderde immuniteit.

Behandelmogelijkheden fantoompijn

Fantoompijn is over het algemeen redelijk therapiere-
sistent. De behandelingen van fantoompijn zijn mees-
tal weinig succesvol. Ondanks dat behandelaars vaak 
gunstiger over hun resultaten rapporteren geeft min-
der dan 10% van de patiënten blijvende pijnverminde-
ring aan. De verschillende systematische reviews die in 
de literatuur verschenen zijn geven aan dat de meeste 
behandelingen niet of maar weinig succesvol zijn.13-15 
Daarnaast zijn er maar weinig goede onderzoeken die 
specifiek over fantoompijn gaan. Vaak wordt fantoom-
pijn in onderzoek binnen het kader van de neuropathi-
sche pijn meegenomen. Sinds het systematische re-
view van Shermann in 1980 verschenen is, zijn er geen 
schokkende therapeutische ontwikkelingen gemeld. En 
het systematische review van Halbert et al14 laat zien 
dat epidurale analgesie, regionale zenuwblokkaden, be-
handeling met calcitonine, TENS, of ketamine allemaal 
geen consistente resultaten opleveren. Hoewel 3 posi-



A. Wolff 

264|

tieve studies aangeven dat zenuwblokkades enig effect 
kunnen hebben.
Wel is er, ook al blijven nog veel vragen open staan, 
meer inzicht gekomen in het onderliggend mechanisme 
bij fantoompijn. Gesuggereerd wordt de behandeling 
meer te richten op het voorkómen van chroniciteit door 
eerder in te grijpen op de structurele en functionele ver-
anderingen in het centrale en perifere zenuwstelsel die 
als gevolg van de schadelijke somatosensorische input 
en deafferentatie na amputatie optreden. Helaas zijn 
wat dit betreft ook de resultaten van pre- en postope-
ratieve epiduraal blokkades niet eenduidig. Over het ef-
fectief beïnvloeden van neuroplasticiteit valt nog veel 
te leren. Het lijkt er op dat een multimodale benadering 
essentieel is, waarin nociceptie, inflammatie, hormo-
nale, fysiologische en mentale veranderingen allemaal 
een belangrijke rol spelen. Goede informatievoorzie-
ning, een adequate chirurgische indicatie voor amputa-
tie en techniek, adequate mentale voorbereiding indien 
mogelijk en nazorg, langdurige revalidatie en optimale 
pijnbehandeling maken hier alle onderdeel van uit.
Een probleem is dat niet alle fantoompijnpatiënten be-
handeling krijgen. Een studie van Hanley et al laat zien 
dat 53% van de patiënten met fantoompijn (n=183), 
waarvan 38% met een ernstige vorm, nooit behandeld 
zijn voor hun fantoompijn.16 Degenen die wél behan-
deld werden hadden ernstige pijn en ondervonden 
daar veel hinder van. De meest toegepaste behandelin-
gen werden gedaan met behulp van analgetica: parace-
tamol, morfine-achtigen en NSAIDs. In de beleving van 
de onderzochte patiënten hadden alleen opioïden en 
chiropractie enig effect.

Interventionele pijnbehandelingen
Epiduraal anesthesie, toegepast vóór, tijdens of na am-
putatie lijkt fantoompijn in ernst te verminderen, ter-
wijl de incidentie niet werkelijk daalt.17 In verschillende 
onderzoeken is de effectiviteit van epidurale anesthe-
sie onderzocht. De onderzoeken zijn helaas steeds 
verschillend van opzet en de resultaten zijn variabel en 
inconsistent.
Vele onderzoeken zijn gedaan naar per- en postope-
ratieve zenuwblokkaden, met en zonder kathetertech-
niek. Ondanks vroege pijnreductie lijken de behandel-
de patiënten het uiteindelijk niet beter te doen dan de 
controlepatiënten en ook niet beter dan met epiduraal 
anesthesie behandelde patiënten. Gunstig gerappor-
teerde resultaten berusten voornamelijk op case re-
ports.

Veelal zijn ook andere invasieve behandelingen toe-
gepast waaronder stompinjecties, triggerpointinjec-
ties, sympathicusblokkaden en intrathecaalinjecties. 
Botuline A injecties zijn ook beschreven in geval van 
myofasciale triggerpoints. In diverse case studies 
wordt 60% - 80% reductie van pijn geclaimd. Er zijn 
tot op heden echter geen goede studies en al helemaal 
geen RCT’s bekend waarin de effectiviteit van al deze 
behandelingen aangetoond wordt.
In de tachtiger jaren zijn er ook laesies in de dorsal root 
entry zone aangebracht, echter langdurige gunstige re-
sultaten zijn later niet meer in de literatuur vermeld aan 
de hand van kwalitatief goed onderzoek.

Conservatieve behandelingen

Medicamenteuze therapie
Van amitriptyline en natrium-kanaal blokkers is aange-
toond dat ze bij neuropathische pijn effectief kunnen 
zijn. Echter specifiek over hun effectiviteit bij fantoom-
pijn is weinig bekend. Uit een onderzoek van Wilder-
Smith et al lijken zowel tramadol als amitriptyline bij 
fantoompijnpatiënten effectiever te zijn dan placebo-
behandeling.18 Van carbamazepine, een van de oudste 
als antineuropathicum gebruikte farmacologische mid-
delen, zijn in het verleden gunstige effecten aange-
toond.19,20 Onderzoek waarin gabapentine met placebo 
werd vergeleken liet voor amputatiepatiënten geen 
verschil zien met betrekking tot incidentie en intensi-
teit van de fantoompijn.21 Een andere studie laat voor 
fantoompijnpatiënten wél zien dat de pijnintensiteit bij 
gabapentine vermindert ten opzichte van placebopa-
tiënten22. 
In een vergelijking tussen intraveneuze lidocaïne en 
morfine bij 31 patiënten met postamputatie pijn (fan-
toompijn mét stomppijn, dan wel alleen fantoom pijn 
of stomppijn) werd aangetoond dat stomppijn op beide 
behandelingen goed reageerde terwijl fantoompijn al-
leen verminderde met morfine.23 Ondanks dat van opi-
oïden aangenomen wordt dat ze minder effectief zijn 
bij pijnaandoeningen van neuropathische aard, zijn er 
toch in enkele studies, waarin overigens maar weinig 
patiënten waren geïncludeerd, pijnverminderingen be-
schreven bij behandeling met methadon en morfine. 
In een RCT waarin intraveneus toegediende ketamine 
werd vergeleken met placebo verminderden pijn én hy-
peralgesie bij patiënten met stomppijn en fantoompijn 
bij ketamine ten opzichte van de controlepatiënten.24 
Daarentegen bleek memantine, zoals ook ketamine 
een N-methyl-D-aspartaat receptorantagonist, in een 
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placebo gecontroleerde RCT géén effect te hebben.25 

Benzodiazepines lijken eveneens geen effect te hebben 
op fantoompijn. De effecten van overige middelen zo-
als bèta-blokkers, calcitonine en capsaïcine en mexile-
tine zijn vooralsnog anekdotisch.

Overige therapievormen
Er zijn gevallen beschreven waarin spiegeltherapie suc-
cesvol werd toegepast. Het idee hierbij is dat de cen-
trale representatie van bijvoorbeeld de missende hand 
van het fantoom hersteld kan worden. Daarmee zou 
ook fantoompijn kunnen verminderen of verdwijnen.26 
Inmiddels zijn er ook gevallen beschreven waarbij ge-
bruik is gemaakt van virtual reality technieken. De geïn-
cludeerde deelnemers beschreven hierbij sensaties in 
hun afwezige spieren en gewrichten en rapporteerden 
pijnvermindering tijdens de oefeningen.
Over het gebruik van deep brain stimulation zijn en-
kele case reports met gunstige resultaten beschreven. 
Patiënten met fantoompijn lijken gunstig te reageren. 
Hierbij wordt het periventriculaire grijs, eventueel ge-
combineerd met de somatosensorische thalamus, 

door middel van elektrostimulatie behandeld. Vooral 
de brandende pijn verdween, opioïdengebruik kon wor-
den gereduceerd en kwaliteit van leven verbeterde.27 In 
een andere studie reageerden 38 van de 47 patiënten 
gunstig op de proefstimulatie. Van hen had 53% uitein-
delijk een blijvend gunstig effect door stimulatie van 
het peri-aquaductale grijs, 13% door stimulatie van de 
thalamus en 34% door stimulatie van beide.
Uit enkele studies over de toepassing van transcraniële 
magneetstimulatie blijkt dat deze behandeling onvol-
doende effect heeft op fantoompijn. 

Aanbevelingen

Op basis van de beschikbare evidentie kunnen met 
betrekking tot fantoompijn de volgende aanbevelingen 
worden gedaan:

Fantoompijn dient in eerste instantie medicamenteus 
behandeld te worden. Interventionele behandelingen 
dienen in studieverband plaats te vinden. 

Samenvatting

Fantoompijn na amputatie komt tussen de 60% en 80% voor. Ruim de helft van de patiënten met fantoompijn 
heeft ook stomppijn. Myofasciale triggerpoints komen vaak voor bij stomppijn. 
Het lijkt erop dat er zowel perifere als centrale neuronale mechanismen een onderliggende rol spelen. Er zijn ook 
aanwijzingen dat er neuroplastische veranderingen optreden, waaronder veranderingen van corticale represen-
tatie.
Fantoompijn is over het algemeen redelijk therapieresistent. De literatuur laat over de effectiviteit van de interven-
tionele behandeling inconsistente resultaten zien. Op de lange termijn blijken deze behandelingen weinig effectief 
te zijn. Van medicamenteuze therapie mag op basis van de beschikbare evidentie enig effect verwacht worden.
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II.13
Neuropathische pijn
Traumatische plexus laesies

R. van Dongen

Inleiding

De meest voorkomende plexus beschadiging is de traumatische plexus brachialis laesie.
Het gaat hierbij vaak om een hoog energetisch trauma bij jong volwassen mannen na een motorongeval. Beschadiging 
van cervicale wervels, de clavicula en de humerus kunnen hier de aanleiding toe zijn. 
Traumatische beschadigingen van de plexus lumbosacralis komen eveneens voor na een ernstig ongeval maar zijn veel 
minder frequent. Ook kunnen beschadigingen van de plexus lumbosacralis optreden na een bloeding in het retroperi-
toneum of het bekken dan wel ten gevolge van een tumorproces. De klachten treden met name op in het bovenbeen 
en rondom de knie. Gezien de lage incidentie van deze laatste aandoening zal hier enkel de plexus brachialis laesie 
besproken worden.
Anatomisch gezien bestaat de plexus brachialis uit de vijf wortels (radices) van de dermatomen C5-Th1 en vormen deze 
uiteindelijk de vijf perifere zenuwen van de arm (n. musculocutaneus, n. axillaris, n.radialis, n.medianus en n.ulnaris). 
Men onderscheidt op grond van de anatomie en de kliniek dan ook een hoge (C5-C7) van een lage (C8-Th1) plexus 
brachialis laesie. Ofschoon een avulsie van de wortels uit het myelum voorkomt zijn de meeste beschadigingen het ge-
volg van een (over-) rekking in combinatie met een avulsie van de plexus door het trauma zèlf. Scherpe laesies komen 
voor na specifieke (penetrerende) traumata en na chirurgisch ingrijpen. Met name de letsels waarbij de beschadiging 
tussen ruggenmerg en ganglion (proximaal) optreden geven aanleiding tot hevige pijnklachten.1
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Anamnese en klachtenpatroon

Naast het optreden van (ernstige) neurologische uitval 
is de aanwezigheid van neuropathische pijn in het ge-
bied (deafferentiatiepijn) van de arm bij 30-90% van de 
personen met een laesie het grootste probleem. Als er 
sprake is van een zogenaamde preganglionaire laesie 
(avulsie van de wortel uit het ruggenmerg) neemt de 
kans op hevige pijn toe tot ongeveer 90%.1 De psycho-
sociale problemen door de chronische pijnklacht en 
de handicaps kunnen bij deze patiënten ook nog beïn-
vloed worden door cognitieve stoornissen ten gevolge 
van een eventueel hersenletsel bij het trauma. 
Pijn treedt met een zeker pijnvrij interval vooral op bij 
de patiënten waarbij er een beschadiging is van de in-
trede van de radices in het ruggenmerg (wortel avul-
sie). De aanvankelijk continue ‘achtergrondpijn’ die een 
brandend of stekend karakter kan hebben, wordt later 
versterkt door het optreden van bijkomende pijnaan-
vallen. De pijnklachten manifesteren zich meestal in 
de distale armdelen; onderarm, hand en vingers. Een 
duidelijk radiculair patroon is meestal niet te herken-
nen. De gemiddelde intensiteit is meestal hoog, rond 
de (NRS) acht en kan tijdens een aanval tot een tien 
(of hoger) oplopen. De meest  voorkomende verbale 
omschrijvingen van neuropathische pijn zijn van toe-
passing op de pijn bij deze groep patiënten. Het ge-
bruik maken van een vragenlijst, speciaal ontwikkeld 
voor het beoordelen van de aan-afwezigheid van neu-
ropathische pijn, kan hierbij behulpzaam zijn.2 Indien 
er sprake is van ernstige sensibiliteits en-of motoriek 
uitval (MRC schaal) (Medical Research Council zie ta-
bel II.13-1) is de diagnose snel duidelijk.

Lichamelijk onderzoek

Het neurologisch onderzoek hangt af van de plaats van 
de laesie.3,4 (zie ook tabel II.13-2) 

De bovenste beschadigingen leiden tot een uitgebrei-
der functieverlies in het proximale deel van de arm 
en schoudergordel. De handspierfunctie kan (deels) 
intact blijven. Is er daarentegen een beschadiging van 
het onderste deel van de plexus dan is de functie van de 
hand ernstig belemmerd met vaak een minder uitge-
breid sensibiliteitsverlies. De spierkracht kan met een 
speciale gradering (MRC: Medical Research Council zie 
tabel II.13-1) worden bepaald waarbij de restfunctie van 
de verschillende spiergroepen een indruk geeft van de 
opgetreden beschadiging.
Ook treden er vaak ten gevolge van het trauma vegeta-
tieve veranderingen in de arm en hand op. In de situa-
ties dat er een Horner symptoom optreedt aan de aan-
gedane zijde is er een laesie van de plexus proximaal 
van C8-Th1. Bij een gecombineerde beschadiging van 
zowel het ruggenmerg als de plexus kan de diagnostiek 
zeer moeizaam en vertraagd verlopen.5 

Aanvullend onderzoek

Radiologische beeldvorming (Standaard X-foto’s, CT 
scan en MRI) wordt meestal uitgebreid verricht bij een 
groot trauma. In tweede instantie kan een CT myelogra-
fie informatie geven over het aanwezig zijn van avulsies 
en/ of het optreden van andere afwijkingen ter plaatse.3 

Tabel II.13-2:  Neurologische verschijnselen welke kunnen optreden bij een plexus brachialis laesie
(naar: Kuks J, Snoek J, Oosterhuis H. Klinische neurologie Houten: Bohn Stafleu en van Loghum, 2004. Met toestemming van de 
uitgever) 

Plexus brachialis laesie dermatoom motorisch sensibel

Bovenste uitval C5-C6-C7 verminderde abductie bovenarm, 
endorotatie elleboog en pronatie 
van de hand (‘policeman’s tip’)

+/- strekzijde onderarm

Onderste uitval C8-Th1 Paralyse van de kleine handspieren, 
hand en vingerflexoren

Afgenomen sensibiliteit in 
ulnaire deel onderarm

Tabel II.13-1: MRC gradering voor kracht

0 Totale paralyse

1 Spoor contractie, geen beweging in gewricht

2 Lichte beweging, niet tegen zwaartekracht

3 Beweging tegen zwaartekracht

4 Beweging tegen weerstand, niet normaal

5 Normale kracht
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Klinisch neurofysiologisch onderzoek in de vorm van 
een EMG en SSEP kan een differentiatie aanbrengen 
in de plaats van de beschadiging. Dit is van groot be-
lang als men een chirurgische reconstructie overweegt. 
In de situaties waarin een overrekking van de plexus 
wordt vermoed is (enkele maanden) afwachten en het 
spontane beloop van het eventuele herstel van belang.3 
Indien er sprake is van een bijkomende hersenbescha-
diging door het ongeval kan een neuropsychologisch 
onderzoek overwogen worden. Ook het in kaart bren-
gen van de pijnbeleving door een aanvullend psycholo-
gisch onderzoek is van belang om een goede therapie 
te kunnen starten.

Differentiaal diagnose

De anamnese van een trauma is vaak voldoende con-
clusief. In de situaties dat een dergelijke pijnklacht snel 
optreedt zonder traumatische voorgeschiedenis en met 
een op de voorgrond staand krachtsverlies, moet men 
denken aan de zogenaamde neuralgische amyotrofie.

Figuur II.13-1: Lichamelijk onderzoek na een traumatische laesie van de plexus brachialis; veranderde contouren van de 
musculatuur, parese(n) en sensibiliteitsveranderingen.
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Behandelmogelijkheden 
traumatische plexus laesie

Conservatieve en heelkundige behandelingen
Bij zowel een avulsie als een rek-trauma wordt aller-
eerst uitgebreide fysiotherapie gestart. Dit is mede 
van belang om het optreden van contracturen en se-
cundaire pijnklachten te voorkomen. Vanwege de 
complexe problematiek en optredende handicap is 
een revalidatiebehandeling geïndiceerd. Naast fysieke 
ondersteuning en het aanbrengen van orthesen is ook 
psychosociale begeleiding van belang. De medicamen-
teuze therapie hangt voornamelijk samen met de diver-
se pijn-componenten (nociceptief vs. neuropathisch). 
Direct na het trauma zal veelal een analgetische lad-
der kunnen worden bewandeld; is deze periode langer 
geleden dan zal men vaker voor anti-neuropathische 
pijnmedicatie kiezen.6 (zie hoofdstuk neuropathische 
pijn). De meeste operatieve ingrepen worden na een 
groot aantal maanden pas opgestart. Indien er na 3-6 
maanden geen verbetering is opgetreden is een opera-
tieve interventie te overwegen. Naar alle waarschijnlijk-
heid kan deze ingreep de kans op ernstige pijnklachten 
verminderen met name als er een kans op motorisch 
herstel aanwezig is.1 Afhankelijk van de beschadiging 
zijn verschillende technieken beschreven waarbij zowel 
neurolyse, een primaire hechting of het gebruik maken 
van een allograft beschreven technieken zijn.
Er zijn in de literatuur onvoldoende cijfers bekend om-
trent het effect van de diverse pijnbehandelingen bij pa-
tiënten met een plexuslaesie. Wel is het bekend dat een 
groot deel van hen persisterende klachten blijft houden 
en voor aanvullende therapie in aanmerking komt. In 
dit stadium is een operatieve onderbreking van de af-
ferente informatie in het ruggenmerg een overweging. 
Bij deze DREZ laesie (Dorsal Root Entry Zone)1 of ook 
wel MDT (Microsurgical DREZoTomy) laesie genoemd 
wordt er in de achterhoorn een 2 mm diepe, 35° naar 
ventro-mediaal gerichte incisie gemaakt in de dorsola-
terale sulcus. Het niveau waarop deze ingreep plaats-
vindt hangt samen met de plaats van de avulsie van 
de radices.
Peroperatief blijken er vaak ook nog andere afwijkingen 
aanwezig te zijn (pseudomeningocèle) die een verkla-
ring van de pijn kunnen zijn. Zo is de vaak opgetreden 
extreme traumatische rek aanleiding tot het optreden 
van intramedullaire bloedingen met focale gliose en de 
vorming van microscopische cysteuze veranderingen. 
Een volledige avulsie van een wortel zou een indicatie 

kunnen zijn voor een primaire chirurgische anastomo-
sering hetgeen bij dierexperimenteel onderzoek tot een 
verbeterde functie aanleiding zou zijn.
De resultaten van deze MDT ingreep zijn redelijk posi-
tief te noemen. Sindou et al1 rapporteert een pijnver-
mindering bij 65% van zijn patiënten na een jaar waar-
bij het opvallend is dat met name de aanvalsgewijze 
pijnklachten goed reageren op deze ingreep. De meer 
continue pijnklachten verbeteren aanzienlijk minder. 
Andere klinische en neurologische predictoren van 
een positief effect ontbraken in zijn serie. Als neuro-
logische complicaties traden motore zwakte en ataxie 
op, mogelijk in relatie tot een per-operatieve moeilijk 
herkenbare anatomie.
Op theoretische gronden zou centrale stimulatie via de 
motore cortex (MCS; motor cortex stimulatie) een po-
sitief effect kunnen hebben op deze pijnklachten. 

Interventionele pijnbehandelingen 
De verschillende neurostimulatie technieken hebben 
een zeer wisselend effect.7 Dit kan ertoe leiden dat een 
volledige deafferentiatie van de plexus naar het myelum 
een onvoorspelbaar effect heeft op de ruggenmergsti-
mulatie. Hoewel er een zone van spinale hyperreactivi-
teit in het dorsale myelum aannemelijk is gemaakt, kan 
een ontremming in de tractus spinothalamicus met 
een degeneratieve verandering in de spinoreticulaire 
vezels leiden tot een disinhibitie meer centraal.
Het is de vraag of er nog andere therapeutische opties 
resteren indien alle voorgaande ingrepen niet effectief 
zijn gebleken of onmogelijk waren. 

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Ruggenmergstimulatie 0

Aanbevelingen 

Bij patiënten met pijn ten gevolge van een traumati-
sche plexus laesie die onvoldoende reageert op medi-
camenteuze behandeling en fysiotherapie kan ruggen-
mergstimulatie overwogen worden, doch enkel in een 
studieverband.
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Technieken

De technieken worden uitvoerig beschreven in de 
hoofdstukken neurostimulatie .

Complicaties
Er zijn geen goede incidenties bekend van de complica-
ties bij chirurgische therapie.

Samenvatting

Na een energetisch trauma kan de beschadiging van de plexus brachialis leiden tot neurologische uitval en neu-
ropathische pijn.
Uitgebreide fysiotherapie wordt eerst gestart voornamelijk om contracturen en secundaire pijnklachten te voor-
komen. De hoeksteen van de behandeling is medicamenteus.
Operatieve correcties van de plexus afwijkingen en bijkomende problematiek worden, met wisselende resultaten, 
op dit moment nog voor ruggenmergstimulatie toegepast.
Ruggenmergstimulatie kan enkel overwogen worden in studieverband wanneer andere behandelstrategieën faal-
den.
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Inleiding

In de geïndustrialiseerde wereld is de door diabetes mellitus (DM) geïnduceerde polyneuropathie een van de meest 
voorkomende vormen van neuropathie. Er wordt geschat dat er wereldwijd 246 miljoen mensen DM hebben, waarvan 
tussen de 20-30 miljoen een kans hebben op polyneuropathie. Met de toenemende welvaart en kans op obesitas 
neemt de incidentie waarschijnlijk alleen maar toe. Een inadequate behandeling van de DM kan bij jonge mensen al 
binnen een aantal maanden aanleiding zijn tot diabetische polyneuropathie.1

Ook bij de niet-insuline afhankelijke vorm van DM (NIDDM) treedt in mindere mate polyneuropathie op en is een 
goede bloedsuikercontrole de basis van de therapie.2

Ofschoon diabetische polyneuropathie als zodanig al sedert de tweede helft van de 19e eeuw bekend is, werden de 
pathofysiologische mechanismen slechts recent beter gekend. 
Diabetische neuropathie kan het resultaat zijn van een direct toxisch effect van glucose op de zenuwcellen. Daarnaast 
gaat de aantasting van de zenuwstructuren (centraal en perifeer) gepaard met een microvasculaire disfunctie waarbij 
de vasa nervorum wordt aangetast. Dit laatste is secundair aan de oxidatieve stress door hyperglykemie en andere 
metabole evenwichtsverstoringen. Dat is ongetwijfeld de reden waarom neuropathie en neuropathische pijn vaker 
voorkomen bij diabetici die chronisch slecht gecontroleerd zijn en ook andere cardiovasculaire risicofactoren verto-
nen, zoals hypertensie en nog belangrijker, hyper- en vooral dyslipidemie (hoge triglyceriden en laag HDL-cholesterol). 
Eigenlijk is dezelfde soort microvasculaire ischemie verantwoordelijk voor diabetische retinopathie en nefropathie. Er 
wordt dus een soort eenheid duidelijk in de pathofysiologische basis van de microvasculaire complicaties bij diabetes. 
In feite is het een microvasculaire disfunctie, secundair aan chronische hyperglykemie en dyslipidemie. 
Diabetische neuropathie kent erg verscheiden vormen (Figuur II.14-1).3 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen dis-
tale en symmetrische sensitieve neuropathie. Dit is verder onderverdeeld afhankelijk van de aangetaste vezels, kleine 
en niet-gemyeliniseerde (C-vezels) of dikkere en min of meer gemyeliniseerde vezels (Aδ, Aβ), motorische neuropathie 
met aantasting van de Aα-vezels (mononeuropathie en multiplex neuropathie met aantasting van de oculomotore ze-
nuwen, bepaalde zenuwen in de spieren, de n. facialis, etc.), autonome neuropathie (digestieve, urogenitale, cardiale, 
cutane aantasting en samenhangend met distale sensitieve neuropathie, omdat die ook het resultaat is van aantasting 
van de C-vezels) en inflammatoire neuropathie (door lymfo-plasmocytaire infiltratie, met aantasting van de vasa ner-
vorum en van myeline; met ernstige achteruitgang van de algemene toestand).3 

II.14
Neuropathische pijn
Diabetische polyneuropathie
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Anamnese en klachtenpatroon

Meer dan 80% van de patiënten met een DM geïndu-
ceerde polyneuropathie hebben een distale symmetri-
sche vorm van deze aandoening. De klachten treden 
meestal als eerste op in de voeten en stijgen geleidelijk 
aan op naar boven. Dit is goed verklaarbaar uit het patho-
fysiologische fenomeen dat de langste zenuwvezels het 
eerst aangedaan zijn. Men spreekt dan ook wel van een 
LDDP (Length Dependent Diabetic Polyneuropathy). 
De kortere vezels volgen daarna en in extreme situaties 
kan ook de romp aangedaan zijn. Als het gevoel rond 
de knie verandert, zijn ook vaak afwijkingen in de han-
den waarneembaar. Ofschoon er een interval van enige 
jaren kan zijn tussen het optreden van DM en het ma-
nifest worden van deze LDDP kunnen deze klachten 
ook het eerste symptoom zijn van ouderdomsdiabetes. 
Beginnende klachten zijn tekenen van een verminderd 
gevoel, brandende voeten, welke vooral ’s nachts kun-
nen optreden en toenemen bij aanraking en de sensa-
tie van prikkelingen in de voeten. Ook aanvalsgewijze 
pijnscheuten komen voor. Als de pijnklachten meeval-

len kunnen er wel al sensibiliteitsveranderingen wor-
den vastgesteld die samen met trofische stoornissen 
en slechte wondgenezing de diagnose diabetische po-
lyneuropathie waarschijnlijk maken. Wanneer LDDP is 
opgetreden is een herstel hiervan over het algemeen 
niet te verwachten. De CBO richtlijn ‘polyneuropathie’4 
raadt aan om in de anamnese gebruik te maken van ge-
standaardiseerde vragenlijsten. Twee studies toonden 
aan dat de specificiteit van de anamnese bij patiënten 
met diabetische neuropathie met behulp van deze vra-
genlijsten hoog is (87%) en de sensitiviteit 60% is.5,6

Lichamelijk onderzoek

Anamnese en gericht lichamelijk onderzoek maken de 
diagnose mogelijk. Bij het aanvullend klinisch onder-
zoek is een goede neurologische evaluatie van belang. 
Het neurologische onderzoek dient ten minste het vol-
gende te omvatten: (1) sensibiliteitsonderzoek van alle 
kwaliteiten, waarbij er moet worden gelet op symme-
trie en een distale proximale gradiënt; (2) reflexen; en 
(3) onderzoek van de kracht.4 Een van de kenmerken bij 

Neuropathie van

dikke sensibele vezels

Neuropathie van

kleine sensibele vezels

Inflammatoire

neuropathie

Acute mononeuropathie

(grote gemyelineseerde

motorische vezels)

Compressie-neuropathie

Figuur II.14-1: Verschillende vormen van diabetische polyneuropathie

(naar: Vinik AI, Mehrabyan A: Diabetic neuropathies. Med Clin North Am. 2004; 88, (4): 947-99, xi. Met toestemming van de uitgever)
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het onderzoek is een verminderd gevoel bij aanraken 
en pin-prik naast een afgenomen temperatuursgewaar-
wording (vitale sensibiliteit). Afname in de gnostische 
sensibiliteit leidt o.a tot een stoornis in de positie zin 
van de gewrichten (tenen, valneiging) en verminderde 
vibratiezin. Ook allodynie en hyperpathie kunnen voor-
komen als onderdeel van het probleem.

Aanvullend onderzoek

Beeldvorming van zenuwen bij diabetische polyneuro-
pathie laat zien dat er een axonale degeneratie optreedt 
in combinatie met een demyelinisatie door een dis-
functie van de Schwann-cellen. Stoornissen in de “re-
paratie” van deze defecten leidt tot afwijkende functies 
van de diverse cellen en veranderingen in hun vorm. 
Het optreden van een afname van de geleidingstijden 
in de axonen is hiermee goed verklaarbaar. Klinisch 
neurofysiologisch onderzoek toont in deze situaties 
een geleidingsvertraging in het EMG ten gevolge van 
deze demyelinisatie en degeneratie van de dikkere ve-
zels. Een normaal EMG echter, sluit deze vorm van po-
lyneuropathie niet uit, aangezien dit onderzoek voor-
namelijk de dikkere vezels meet. Dit onderzoek moet 
gecombineerd worden met een goede klinische beoor-
deling.2 Ook een afname van de gemeten actiepoten-
tialen is een indicatie voor axonale schade, maar kan 
incidenteel pas laat in het ziektebeeld optreden. Een 
motorische uitval ten gevolge van diabetes is dan ook 
erg zeldzaam. De dunnere, niet-gemyeliniseerde noci-
ceptieve vezels worden niet standaard gestimuleerd bij 
deze vormen van onderzoek. Mogelijk dat laser evoked 
potentials (LEP)7 hier een aanvullende waarde hebben.
Vanwege het optreden van stoornissen in de vascu-
larisatie kan op microscopisch niveau ook een zoge-
naamde micro-angiopathie aangetoond worden. Ook 
dit heeft een nadelig effect op de reeds gecompromit-
teerde zenuwvezels. Tenslotte spelen inflammatoire 
processen mogelijk ook een rol bij het ontstaan van de 
neurologische afwijkingen. Men spreekt dan van multi-
focale diabetische polyneuropathie (MDP).
De bij de DM optredende autonome stoornissen (or-
thostase, ritmestoornissen, gastroparese, darm- en 
blaasfunctiestoornissen, pupilafwijkinge enzoverder) 
kunnen tot een ernstige interactie leiden bij de medi-
camenteuze therapie van neuropathische pijnklachten. 
Afwijkingen in de diameter van het ruggenmerg zou bij 
DM een medebepalende factor zijn voor het optreden 
van gegeneraliseerde afwijkingen.8

Differentiaal diagnose

Aanwezigheid van DM maakt de diagnose polyneuro-
pathie ten gevolge van diabetes waarschijnlijk. Verder 
onderzoek naar een andere mogelijke oorzaak voor po-
lyneuropathie is nodig als er sprake is van de volgende 
alarmsymptomen: acuut begin, asymmetrie, veel pijn, 
een voornamelijk proximale aandoening, overwegend 
motorische klachten of snelle progressie van motori-
sche klachten.4

Andere vormen van polyneuropathie kunnen met spe-
cifiek onderzoek onderscheiden worden. Met name 
toxische vormen zijn vanwege een zekere reversibiliteit 
van belang.

Behandelmogelijkheden

Conservatieve behandelingen

Medicamenteuze behandelingen
Een goede behandeling van de DM is essentieel voor 
de preventie van deze klachten. Eenmaal ontstaan is 
een spontaan herstel zeldzaam.
Er zijn inmiddels meerdere richtlijnen omtrent medica-
menteuze therapie.9-11 Echter, het resultaat van de me-
dicamenteuze behandeling is tot op heden teleurstel-
lend, ondanks het feit dat er in de laatste jaren diverse 
nieuwe medicamenten zijn ontwikkeld. 

Aldosereductase inhibitors
De resultaten van medicamenten die specifiek ingrij-
pen in het ontstaansmechanisme, zoals bijvoorbeeld 
de aldose reductase inhibitors (ARIs), zijn tot nog toe 
ook teleurstellend, met name ook door systemische 
toxiciteit en gebrek aan potency.12-16 

Anti-neuropatische geneesmiddelen
De behandeling van LDDP berust nog grotendeels op 
de medicamenten die klasssiek gebruikt worden voor 
neuropathische pijn, zoals anti-epileptica, antidepres-
siva en opioïden. Recent is door een panel van interna-
tionale experts een richtlijn opgesteld, welke gebaseerd 
is op bovenstaande middelen.11 De belangrijkste princi-
pes die ten grondslag moeten liggen aan de behande-
ling van LDDP zijn 1) vermindering perifere sensitisatie, 
2) vermindering ectopische activiteit, 3) vermindering 
centrale sensitisatie, 4) vermindering centrale facilita-
tie en 5) toename van centrale inhibitie.
Het effect van TCAs op LDDP is in enkele relatief kleine 
studies aangetoond.10,17 Het toedienen van TCAs in vol-
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doende hoge dosering wordt echter vaak verhinderd door 
de hoge frequentie van bijwerkingen en contra-indicaties.
De selective serotonine en noradernaline re-uptake in-
hibitoren (SNRIs) duloxetine en venlafaxine lijken op 
basis van gepubliceerde resultaten een gunstig effect 
te hebben op pijn bij LDDP.18,19 Het effect van duloxe-
tine is onderzocht in 3 studies. De gepoolde data laat 
zien dat tussen de 45% en 55% van de patiënten > 50% 
pijnvermindering ervaart, wat een significant hoger 
percentage is dan in de placebogroep (25-28%). Dit le-
vert een NNT van 4,9 resp 5,2 op bij een dosering van 
120 mg resp. 60 mg per dag. Ook SNRIs hebben echter 
veel bijwerkingen, waardoor patiënten frequent voortij-
dig stoppen met de medicatie.

Diverse anticonvulsiva zijn ook onderzocht op een pijn-
verminderend effect bij LDDP. Het effect van gabapen-
tine is in een aantal grote studies onderzocht, waarbij 
slechts een klein verschil in effect tussen behandeling 
met gabapentine en placebo respectievelijk amitriptyl-
line werd gevonden.20,21 Data van zes grote studies met 
pregabaline laat een pijnvermindering van 50% zien in 
39% respectievelijk 46% van de patiënten (300 mg/dag 
resp 600 mg/dag) vergeleken met 22% in de placebo-
groep.22 Carbamazepine is weliswaar effectiever dan 
placebo, maar minder effectief dan pregabaline. 
Een gunstig effect van opioïd agonisten op pijn bij 
LDDP is in 3 studies aangetoond.23-25 Opioïd agonisten 

Pijnlijke diabetische neuropathie 

Afhankelijk van contra-indicaties en comorbiditeit

Alfa-2-delta-agonist 
(pregabaline of 
gabapentine) 

TCA 
SNRI 

(duloxetine) 

Wanneer de pijn onvoldoende onder controle is en 
afhankelijk van de contra-indicaties 

TCA of SNRI 
SNRI of alfa-2-
delta agonist 

TCA of alfa-2-delta 
agonist 

Wanneer de pijn nog steeds onvoldoende onder controle is 

Opioïdagonist in monotherapie gevolgd door 
combinatietherapie wanneer de pijn nog 
steeds onvoldoende onder controle is 

Figuur II.14-2: Algoritme voor de farmacologische behandeling van diabetische polyneuropathie

(naar: Jensen TS, Backonja MM, Hernandez Jimenez S, Tesfaye S, Valensi P, Ziegler D: New perspectives on the management of 
diabetic peripheral neuropathic pain. Diab Vasc Dis Res. 2006; 3, (2): 108-19. Met toestemming van de uitgever)
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worden frequent gebruikt als toegevoegde therapie bij 
een andere medicamenteuze therapie.
Vergelijking van de diverse medicamenteuze opties 
voor pijn bij LDDP wijst erop dat TCAs de meest ef-
fectieve middelen zijn. Het gebruik TCAs wordt echter 
sterk beperkt door de bijwerkingen en contra-indicaties. 
Duloxetine, pregabaline en gabapentine lijken een on-
derling vergelijkbaar effect te hebben op pijn bij LDDP. 

Gebaseerd op bovenstaand overzicht dient met inacht-
neming van contra-indicaties en co-morbiditeit gestart 
te worden met een alpha-2-agonist (pregabaline of 
gabapentine), een TCA (bij voorkeur amitriptylline) of 
een SNRI (duloxetine). Indien dit leidt tot onvoldoende 
pijnvermindering kan op basis van contra-indicaties ge-
kozen worden voor een middel uit een andere groep. 
Indien dit nog steeds resulteert in onvoldoende pijn-
vermindering kan gekozen worden voor een opioïd 
agonist als monotherapie, gevolgd door een combina-
tietherapie van middelen uit bovengenoemde groepen. 
Jensen et al11 stelden onderstaand algoritme voor de 
farmacologische behandeling van diabetische polyneu-
ropathie voor. (Figuur II.14-2)

Interventionele pijnbehandelingen
Indien een doorgedreven farmacologische behandeling 
niet leidt tot voldoende pijnvermindering dan wel ge-
paard gaat met ernstige bijwerkingen is een vorm van 
neurostimulatie te overwegen.
Er zijn drie studies die specifiek de behandeling van 
diabetische polyneuropathie door middel van ruggen-
mergstimulatie voor de behandeling van diabetische 
polyneuropathie bestudeerden. De eerste is een retros-
pectieve analyse van patiëntengegevens waarvan 30 
patiënten behandeld werden voor perifere neuropathie, 
bij 4 van deze patiënten was de etiologie van de pijn 
diabetische neuropathie.26 Deze 4 patiënten hadden al-
len een goede pijnverlichting op korte termijn. De pijn-
verlichting bleef behouden op lange termijn bij 3 van 
de 4 patiënten. De follow-up periode werd voor deze 
subgroep niet afzonderlijk beschreven, de volledige pa-
tiëntengroep werd voor een gemiddelde duur van 87 
maanden gevolgd. 

De tweede en derde studie beschrijven diabetes pa-
tiënten die onvoldoende pijnverlichting kenden met 
conventionele behandeling.27,28 De proefperiode voor 
ruggenmergstimulatie bestond uit een cross over tus-
sen een placebo en actieve stimulator. Bij de verschil-
lende evaluatiemomenten werden de gestandaardi-
seerde meetinstrumenten gebruikt met de stimulator 
“aan” en “uit”. Er werden geen significante verschillen 
gevonden ten opzichte van baseline voor de evaluaties 
met de generator “uit” terwijl de metingen met de ge-
nerator “aan” een significante verbetering aangaven, 
ook op langere termijn.28 Deze studies tonen aan dat 
ruggenmergstimulatie mogelijk een pijnverlichting kan 
geven gedurende langere termijn bij patiënten met  
diabetische polyneuropathie. Goede gecontroleerde 
studies ontbreken echter, waardoor er slechts minimale 
evidentie is voor een gunstig effect van ruggenmergsti-
mulatie op pijn ten gevolge van LDDP. Het is ook nog 
onduidelijk welke patiëntengroep baat kan hebben bij 
ruggenmergstimulatie en of het mogelijk is de kans op 
succesvolle behandeling te voorspellen. Daarom is het 
van groot belang dat er goede, gecontroleerde studies 
worden verricht om het pijnverminderende effect van 
ruggenmergstimulatie bij LDDP aan te tonen.

Evidentie interventionele 
pijnbehandelingen

Techniek Beoordeling

Ruggenmergstimulatie 2 C +

Aanbevelingen 

Een goede controle van de bloedsuikerspiegels is de 
basisbehandeling voor diabetische neuropathie. Indien 
medicamenteuze behandeling faalt kan ruggenmerg-
stimulatie overwogen worden in studieverband, gezien 
de invasiviteit en de kostprijs.

Techniek ruggenmergstimulatie

Voor de techniek verwijzen we naar het hoofdstuk 
“neurostimulatie”

Samenvatting

Diabetes Mellitus type I en II kunnen aanleiding geven tot polyneuropathie. 
Farmacologische behandeling met de gekende anti-neuropathische middelen vormt de eerstelijnsbehandeling.
Indien farmacologische behandeling faalt kan ruggenmergstimulatie overwogen worden, in studieverband.
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Inleiding

Bij patiënten met kanker is pijn één van de meest gevreesde symptomen die de levenskwaliteit in het gedrang brengen. 
Deze pijn kan door verschillende factoren veroorzaakt worden zoals: direct door de tumor, bijvoorbeeld ingroei van 
de tumor in de organen of het drukken van de tumor op de zenuwen, door een stoornis in de functie, bijvoorbeeld 
afsluiting van darm of botbreuk, door de algehele achteruitgang bijvoorbeeld cachexie en decubitus maar ook de 
kankerbehandeling zelf kan pijnlijke gevolgen hebben als mucositis, dermatitis en zenuwschade. Precies omwille van 
de verschillende oorzaken en de evolutie van de aandoening kan geen eenduidig beeld gegeven worden over de pre-
valentie van pijn bij kanker.
Uit de literatuurstudie door de CBO werkgroep uitgevoerd blijkt dat 33% van de patiënten na een curatieve kanker-
behandeling pijn lijdt. Dit percentage bedraagt 59% tijdens de behandeling en bij patiënten met een vergevorderde 
ziekte wordt het zelfs 64%. Patiënten met kanker lijden vaak mengvormen van pijn dit wil zeggen, neuropathische en 
nociceptieve pijn tezamen, waardoor zowel inventarisatie als de behandeling ook complexer wordt.1 
Een recente population-based studie in Nederland toonde aan dat 55% van de patiënten met kanker, in verschillende 
stadia van de aandoening pijn had tijdens de week voorafgaand aan de bevraging. Bij 44% was de pijn matig tot hevig. 
Bij patiënten die minstens 6 maanden eerder een curatieve behandeling kregen had 49% pijn waarvan 41% matige tot 
hevige pijn. Bij deze die minder dan 6 maanden voor de bevraging een curatieve behandeling kregen ondervond 57% 
pijn die matig tot hevig was bij 43%. Wanneer de patiënten onder palliatieve kankerbehandeling waren had 56% pijn die 
matig tot hevig was en indien geen behandeling meer mogelijk was had 75% pijn en 70% had matige tot hevige pijn. 
De Pain Management Index werd in deze studie gebruikt om de doeltreffendheid van de analgetische behandeling te 
beoordelen. Hieruit bleek dat bij 42% van de patiënten de behandeling inadequaat was.2 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde de behandelingsladder voor pijn bij patiënten met een termi-
nale aandoening. Er zijn argumenten om deze richtlijn met een zeker critisisme te bekijken zowel wat de effectiviteit 
als de volledigheid betreft. Zij vormt een goede basis om het farmacologische deel van de pijnbehandeling uit te 
werken. De ladder geeft echter geen aanwijzingen voor andere interventies zoals tumorgerichte behandeling. Een 
belangrijk hiaat in de WHO pijnladder is het feit dat er geen aandacht besteed wordt aan de anesthesiologische 
pijnbehandelingstechnieken, waardoor deze ook minder bekend zijn, en patiënten niet (tijdig) naar gespecialiseerde 
pijncentra worden doorverwezen.3 
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De behandeling van pijn bij patiënten met kanker vergt, 
meer nog dan voor chronische niet-maligne pijn, een 
multidisciplinaire en multifactoriële aanpak. De basis 
van de behandeling bestaat uit een goed begrip van de 
oorzaken die een rol spelen en de mogelijkheden en 
beperkingen van verschillende interventies. Steeds zal 
overwogen moeten worden of de beste tactiek is om de 
oorzaak zelf aan te pakken, een functionele interventie 
uit te voeren, pijn middels een optimale farmacologi-
sche therapie te bestrijden, bijzondere anesthesiologi-
sche pijnbestrijdingtechnieken in te zetten of combina-
ties van deze behandelingen te gebruiken. Zo blijkt de 
beste behandeling van pijn bij ossaal gemetastaseerd 
prostaatcarcinoom hormonale therapie of bestraling te 
zijn, bij dreigende fractuur een chirurgische stabilisatie 
en tot deze behandelingen effect hebben toepassing 
van pijnstillers volgens de WHO ladder en in bijzon-
dere omstandigheden te kiezen voor een epidurale ka-
theter of blokkade. 
In tegenstelling tot de chronische niet maligne pijn, 
heeft pijn bij kanker meestal een diffuus karakter en 
zoals reeds aangegeven komen verschillende types 
pijn tezamen voor. Een doelgerichte anesthesiologi-
sche interventie kan daarom wel een bepaald type pijn 
verminderen maar de kans is groot dat andere pijnen 
ontmaskerd worden. Precies om deze redenen bestaat 
de behandeling van pijn bij patiënten met kanker vaak 
uit een combinatietherapie. 

Net als bij patiënten met chronische niet-maligne pijn 
zijn er andere factoren die de drempel om pijn te erva-
ren verlagen of verhogen. Angst, onzekerheid, verve-
ling, uitzichtloosheid, depressie, slechte ervaringen in 
het verleden, spanningen in de relatie, (te) hoge ver-
wachting van een behandeling blijken alle reden om 
pijn als meer belastend te ervaren. Omgekeerd kunnen 
vertrouwen, goede sociale contacten, een doel voor het 
leven, aanpassingsvermogen enzovoorts helpen om 
pijn beter te weerstaan.

Beoordeling van pijn bij kanker

Pijn bij kanker, meer nog dan chronische niet-maligne 
pijn kent verschillende dimensies, zoals deze vaak wor-
den voorgesteld in het Loeser model.4 (figuur II.15-1) 
Hierbij wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de so-
matische aspecten als nociceptieve of neuropathische 
pijn, maar eveneens voor de pijngewaarwording, pijn-
beleving en het pijngedrag. 

Bij de evaluatie van pijn bij kanker moet met deze ver-
schillende aspecten rekening gehouden worden.
De beoordeling van pijn bij kanker wordt ook bemoei-
lijkt door het feit dat de patiënt terughoudend kan zijn 
om toenemende pijn te rapporteren of dat de patiënt 
door cognitieve beperkingen niet langer de mogelijk-
heid heeft om de intensiteit van pijn aan te geven. 

Pijn

Pijngewaarwording

Pijnbeleving

Pijngedrag

Figuur II.15-1: Pijnbelevingsmodel volgens Loeser

Een belangrijke voorwaarde voor een goede pijnbehan-
deling is het systematisch meten en registreren van 
pijn door de patiënt zelf alsook door de zorgverleners. 
De pijnbehandeling bij patiënten met kanker start met 
een goede voorlichting omtrent het mogelijke verloop 
van de aandoening en de te verwachten begeleidende 
symptomen. De patiënt en zijn omgeving moeten zich 
ervan bewust zijn dat alles wat mogelijk is in het werk 
zal gesteld worden om de klachten te verminderen. 
Dit is wat anders als de belofte dat pijn altijd afwezig 
zal zijn, dit laatste is niet mogelijk en zou te hoge ver-
wachtingen kunnen wekken, hetgeen tot teleurstelling 
en verlies van vertrouwen kan leiden. Het gebruik van 
meetinstrumenten zoals de Visual Analogue Scale 
(VAS) of de Numeric Rating Scale (NRS) leidt tot een 
betere beoordeling van pijn.5,6 Er is evidentie dat het 
zelfmanagement van patiënten bevorderd kan worden 
door hen een pijndagboek te laten bijhouden.6 
De CBO richtlijn beveelt aan om een pijnverlichting van 
minimaal 2 punten op een schaal van 0-10 na te stre-
ven.1 Aangeraden wordt om de pijnscore zeker onder 
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de 5 te houden, vermits dit de drempelwaarde is voor 
substantiële pijn met secundair een grote invloed op 
het dagelijks functioneren.7,8 Er zijn aanwijzingen dat 
een pijnintensiteit < 5 aangeeft dat de pijn voldoende 
onder controle is. 

Antitumorale behandelingen en pijn

Het bespreken van de rol van de verschillende primair 
antitumorale behandelingen bij de behandeling van 
pijn bij kanker ligt buiten de doelstellingen van dit werk. 
Volledigheidshalve dient toch vermeld dat voor chemo-
therapie of hormonale therapie gevoelige aandoenin-
gen, overwogen moet worden om deze middelen ook 
palliatief in te zetten voor verlichting van pijnklachten, 
ook als er geen verlenging van leven mee bereikt kan 
worden. De moderne antistoffen tegen vaatgroeifacto-
ren blijken naast tumor stabiliserend ook zeer effectief 
om pijn te verminderen in een aantal patiënten met ge-
metastaseerd nierkanker, ook in de fase dat de tumor 
progressief is. Er zijn eveneens aanwijzingen dat radio-
therapie en het gebruik van radionucliden in bepaalde 
gevallen aangewezen zijn om de pijn te verminderen. 
Zeer specifiek betreft dit botmetastasen, ingroei in de 
plexus brachialis bij longtopcarcinomen, radiculaire 
pijn door tumormetastasen of meningitis carcinoma-
tosa en overige pijnlijke lokalisaties van voor radio-
therapie gevoelige tumoren. Waar mogelijk en indien 
de algemene toestand van de patiënt het toelaat kan 
chirurgie overwogen worden. Chirurgie is met name 
aangewezen voor obstructie problemen van darm, gal- 
of urinewegen of stabilisatie bij (dreigende) fracturen. 
Obstructie met kolieken blijkt tegenwoordig ook steeds 

vaker met een stent te behandelen langs endoscopische 
of endovasculaire weg. De beslissing om tumorgerichte 
therapeutische opties aan te wenden wordt het best na 
multidisciplinair overleg genomen waarbij de chirurg, 
internistische disciplines, de oncoloog en anesthesio-
loog betrokken zijn.1 

Farmacologische behandeling van 
pijn bij kanker

De goed bekende WHO ladder voor de behandeling 
van pijn bij kanker heeft als voornaamste verdienste dat 
artsen een houvast kregen om ook sterkere middelen 
te gebruiken, zeker bij patiënten met pijn bij kanker.9 

Naast het stapsgewijs ophogen van de medicatiesterk-
te geeft de WHO enkele basisprincipes. De behande-
ling gebeurt het beste volgens een klokvast schema. 
Dit wil zeggen, door op regelmatige tijdstippen, geba-
seerd op farmacologische kenmerken, het analgeticum 
toe te dienen, wordt een constante analgesie verkregen 
en voorkomt men in zekere mate de doorbraakpijnen. 
De dosis nodig om adequate pijncontrole te bereiken 
is meestal lager indien men het analgeticum volgens 
een klokvast schema toedient in vergelijking met het 
toedienen op geleide van de klachten. De orale of trans-
dermale toedieningsvorm verdient de voorkeur omwille 
van de flexibiliteit en de eenvoud van toediening. 

WHO stap 1 medicatie, paracetamol, aspirine en de 
niet steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen 
(NSAID’s) worden aanbevolen voor de behandeling 
van matig ernstige pijn. Paracetamol verdient de voor-

NSAID’S en centraal
werkende angalgetica

Zwakke opioïden

Sterke opioïden

Stap 2

Stap 3

Stap 1

Figuur II.15-2: WHO ladder voor de behandeling van pijn bij kanker
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keur omwille van de tolerantie, de effictiviteit hiervan is 
echter bij kankerpatiënten niet bewezen. Daarom moet 
de efficiëntie hiervan na enkele dagen geëvalueerd wor-
den met de patiënt.1 
De NSAID’s kunnen al dan niet gecombineerd worden 
met paracetamol indien de behandeling aan de opti-
male dosis met deze laatste onvoldoende pijnreduc-
tie geeft. Omwille van het werkingsmechanisme van 
de NSAID’s zijn deze voornamelijk aangewezen bij de 
behandeling van pijn met ontsteking. De behandeling 
moet echter beperkt worden in de tijd, vanwege de po-
tentiële bijwerkingen (b.v. maaglast).
De COX2 selectieve NSAID’s worden aangeraden om-
wille van de betere gastro-intestinale tolerantie, er is 
echter geen afdoende evidentie voor een betere tole-
rantie van deze middelen bij patiënten met kanker.1 
De adjuvante analgetica worden in de WHO ladder 
niet opgenomen, onderzoek dat na de publicatie van 
de WHO richtlijn werd uitgevoerd toont echter aan dat 
deze middelen een belangrijke rol spelen bij de behan-
deling van voornamelijk neuropathische pijn. Het toe-
voegen van de adjuvante analgetica moet steeds over-
wogen worden wanneer er een duidelijk neuropathi-
sche pijncomponent aanwezig is. De farmacologische 
behandeling van neuropathische pijn wordt elders in 
dit werk besproken. Gabapentine, pregabaline en tricy-
clische antidepressiva zijn de middelen van keuze bij de 

behandeling van neuropathische pijn bij patiënten met 
kanker. In gevallen van gelokaliseerde neuropathische 
pijn kan de lokale toediening van capsaïcine en lokale 
anesthetica overwogen worden. 

Gebruik van sterke opioïden 
Wanneer de analgetica van WHO stap 1 al dan niet 
geassocieerd met adjuvante analgetica onvoldoende 
pijnverlichting geven wordt aangeraden over te gaan 
op middelen van stap 2. Deze groep omvat de zoge-
naamde zwakke opioïden zoals, codeïne en tramadol. 
Bij patiënten met kanker werd aangetoond dat wanneer 
onmiddellijk overgeschakeld wordt op sterke opioïden 
(WHO stap 3 middelen), waarvan morfine de meest 
bekende vertegenwoordiger is, een snellere pijncontro-
le verkregen wordt en de doseringen minder frequent 
aangepast moeten worden.10,11 Het zou dus logisch zijn 
om in deze groep patiënten direct naar stap 3 te gaan 
en sterke opioïden aan te wenden wanneer de behan-
deling met WHO stap 1 middelen ontoereikend blijkt. 
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat deze keuze 
uitgebreid met de patiënt besproken dient te worden, 
aangezien het besturen van een wagen in de Benelux 
bij wet verboden is voor personen die sterke opioïden 
nemen. Hoe omgaan met het rijverbod wordt verder in 
dit hoofdstuk behandeld.  

Tabel II.15-1: Farmacokinetische eigenschappen van de belangrijkste sterke opioïden

Werkingsduur van de verschillende toedieningsvormen

Toedieningsvorm Effect na Max Effect Werkingsduur

Morfine IR

Hydromorfone IR

Morfine drinkamp/siroop

30’ 40-60’

41’  60-90’

10-15’ 45

4 u

4 u

4 u 

Morfine SR

Hydromorfone SR

Oxycodone

45-60’  3,5 u

45-60’ 1,5 u

45-60’

8-12 u 

8-12 u

8-12 u

Morfine IM 5-10’  25-40’     1-2  u

Morfine IV 2-5’   20’ 1 u

Buprenorfine transdermaal 12u à 14 u         48-72 u

Fentanyl transdermaal 12u  48-72 u

Samengesteld aan de hand van de informatie van het Farmaceutisch Kompas en het Compendium. IR= immediate release,  
SR = slow release.
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De groep van sterk werkende opioïden omvat naast 
morfine; hydromorfone, oxycodone, buprenorfine, 
fentanyl en methadone. Zij zijn alle agonisten van de 
opioïd receptoren en voornamelijk van de µ-opioïd re-
ceptor en hebben dus een sterk analgetische werking 
en vergelijkbare bijwerkingen. Toch zijn er verschillen 
in sterkte en specificiteit van de agonistische werking 
waardoor al deze producten een plaats hebben in de 
behandeling van pijn bij kanker. Daarnaast blijkt de in-
dividuele gevoeligheid voor de verschillende opiaten 
zowel voor wat betreft het pijnstillend vermogen als de 
kans op bijwerkingen sterk te verschillen tussen per-
sonen onderling mogelijk op basis van verschillen in 
genetisch bepaalde receptoraffiniteit.
Het optimaal gebruik van sterke opioïden berust op 
het toedienen, volgens een klokvast schema, van de 
vormen met vertraagde afgifte en bijgevolg een langere 
werkingsduur (voor de meeste vormen 12 uren) en een 
preparaat met onmiddellijke werking. Dit laatste heeft 
als voornaamste doel de doorbraakpijn te behandelen. 
Het starten van de behandeling met sterke opioïden, 
zeker bij opioïdnaïve patiënten, gebeurt met de laagste 
dosis.

Men kan starten met de snel werkende opioïden, zodra 
een redelijke pijnstilling wordt bereikt kan overgescha-
keld worden naar de vormen met vertraagde afgifte vol-
gens de conversietabel. Een alternatief is onmiddellijk 
te starten met een lage dosis van lang werkende opi-
oïden, in combinatie met opioïden met onmiddellijke 
afgifte. De snelheid van pijnstilling is identiek in beide 
titratieschema’s, enkel werd er significant minder ver-
moeidheid gerapporteerd bij het onmiddellijk starten 
met morfineSR.12

Het effect van de behandeling met opioïden kan beoor-
deeld worden als de maximale serumspiegel is bereikt. 
Bij eenmalige toediening (bij aanvang van de behan-
deling of voor doorbraakpijn) hangt dit samen met de 
toedieningsweg (intraveneus zeer snel, transmucosaal, 
subcutaan of intramusculair redelijk snel en oraal of 
transcutaan het traagste), de formulering (immediate 
of slow release) en de specifiek farmacologische eigen-
schappen van het middel. Bij chronische toediening en 
doseerinterval korter dan 3-4 maal de halfwaardetijd is 
het effect te beoordelen bij het bereiken van de even-
wichtssituatie. Dit is na 4-5 x de halfwaardetijd van het 
opioïd en de actieve metaboliet(en). Voor middelen met 
vertraagde afgifte en bij transcutane toediening wordt 
de hoogte van de serumspiegels meer bepaald door de 
formulering dan de stofspecifieke kenmerken. Bij on-

voldoende effect wordt gekozen voor het verhogen van 
de dosis van het opioïd en niet voor het verkorten van 
het doseringsinterval. Bij matig ernstige pijn wordt de 
dosis met 25-50% verhoogd, bij ernstige pijn wordt de 
dosis met 50-100% verhoogd. 
De behoefte aan doorbraakmedicatie is mede bepalend 
voor de mate van dosisverhoging. Hiervoor wordt altijd 
gekozen voor een middel met korte halfwaardetijd en 
direct werkende formulering om beter te kunnen titre-
ren. Meestal volstaat het om voor doorbraakpijn 1/6 
van de voorgeschreven dagdosis beschikbaar te stellen 
met een interval van 3 uur. 

Methadone
Methadone, is een bijzonder opioïd omdat het een 
agonist is van zowel de µ- als de δ-opioïd receptoren. 
Daarnaast is het eveneens een NMDA antagonist en 
een sterke inhibitor van serotonine en norepinefrine 
re-uptake. Het product heeft echter een niet-lineair far-
macokinetisch profiel dat bovendien sterke interindivi-
duele verschillen vertoont. 
Een vergelijkende studie tussen methadone en morfine 
bij een studieduur van 28 dagen toont geen verschil in 
pijnreductie en bijwerkingen tussen beide producten.13 
Omwille van de moeilijke handelbaarheid van metha-
done wordt aangeraden dit product te overwegen voor 
opioïdrotatie. Omwille van de specifieke werking op 
de NMDA receptoren wordt methadone ook gebruikt 
voor de behandeling van oncontroleerbare neuropa-
thische pijn. Methadone heeft echter een bifasische 
werking door het herverdelingeffect, waardoor het pro-
duct moeilijker te hanteren is tijdens de opstartfase. 
Bovendien heeft het een zeer lange halfwaardetijd wat 
bij chronische toediening tot intoxicatie kan leiden. 
Methadone kan in zeer specifieke omstandigheden een 
waardevolle aanvulling zijn in de behandeling van pijn 
bij patiënten met kanker indien de patiënt van nabij ge-
volgd wordt door een ervaren arts van het pijnteam of 
palliatief consultteam. 

Doorbraak medicatie
Er worden drie vormen van doorbraakpijn onderschei-
den:

Incidente pijn die optreedt als gevolg van een spe-• 
cifieke aanleiding, bijvoorbeeld beweging of verzor-
ging
Non-incidente of spontane pijn, die geen relatie • 
heeft met specifieke activiteiten
End of dose pijn als gevolg van een inadequate do-• 
sering van de analgetica of een te lang doseerin-
terval. 
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De meeste richtlijnen maken geen onderscheid tussen 
het type doorbraakpijn en de behandeling ervan. Een 
duidelijke kennis van het type doorbraakpijn kan ori-
enterend zijn voor het bepalen van de therapeutische 
actie. 
In geval van incidente pijn wordt een snel werkend 
opioïd toegediend. De aanbevolen dosis voor de door-
braakmedicatie is 1/6 van de dagdosis voor de onder-
houdsbehandeling. Deze medicatie wordt zo vlug mo-
gelijk na het optreden van incidente pijn toegediend. 
Wanneer de incidente pijn echter voorspelbaar is (b.v. 
optredend bij verzorging) zal de doorbraakmedicatie 
profylactisch worden toegediend. 
Bij spontane pijn is het aan te raden de onderliggende 
oorzaak op te sporen en deze zo mogelijk gericht te 
behandelen (eventueel door middel van adjuvante an-
algetica).
End of dose pijn moet aanleiding geven tot het herzien 
van het doseringsschema van de onderhoudsbehande-
ling. 

Opioïdrotatie of opioïdswitch
In tegenstelling tot de zwak werkende opioïden (WHO 
stap 2) werd bij de sterkwerkende preparaten geen 
plafond effect waargenomen. Dit wil zeggen dat de ef-
fecten (analgetische en bijwerkingen) toenemen met 

toenemende dosis. Bij het aanpassen van het behan-
delschema zal bijgevolg naar een evenwicht gezocht 
worden tussen zo goed mogelijke pijncontrole en ver-
draagbare bijwerkingen. De ervaring leert dat de bij-
werkingen vaak de beperkende factor vormen voor een 
adequate pijncontrole. 
Zoals reeds eerder gemeld zijn er verschillen in affini-
teit en sterkte tussen de beschikbare sterke opioïden 
waardoor er geen volledige kruistolerantie bestaat. 
Opioïdrotatie of opioïdswitch is het vervangen van het 
ene opioïd door een ander met als doel een betere pijn-
stilling en/of afname van de bijwerkingen te bereiken. 
Bij het omschakelen van het ene opioïd naar het ande-
re zal de equianalgetische dosis berekend worden (de 
werkgroep CBO heeft een omrekeningstabel opgesteld 
op basis van de literatuur)1 (zie tabel II.15-2).

Als vuistregel wordt aangenomen dat het nieuwe opi-
oïd gestart wordt met 75% van de equianalgetische 
dosering indien omgeschakeld wordt omwille van bij-
werkingen. Wanneer echter voor opioïdrotatie gekozen 
wordt omwille van onvoldoende analgesie, kan de equi-
analgetische dosis gebruikt worden. Praktisch moet 
bij het overschakelen van het ene opioïd eerst terug-
gerekend worden naar het andere. Er moet rekening ge-
houden worden met de half-waarde tijd van zowel het 

Tabel II.15-2: Omrekeningstabel voor opioïdrotatie
(naar: Landelijke richtlijnwerkgroep Pijn bij kanker. Pijn bij kanker. Landelijke richtlijn. In: Landelijke richtlijnwerkgroep Pijn bij kan-
ker ed., 2008:1-168.)

MORFINE
oraal

MORFINE
subcutaan/
intraveneus

OXYCODON
oraal

OXYCODON
subcutaan/
intraveneus

FENTANYL
transdermaal

HYDROMORFON
oraal

mg per 24 uur mg per 24 uur mg per 24 uur mg per 24 uur microgram/h mg per 24 uur

30 10 15 7,5 12 42

60 20 30 15 25 8

120 40 60 30 50 16

180 60 90 45 75 24

240 80 120 60 100 32

360 120 180 90 150 48

480 160 240 120 200 64

1   Bij het overgaan van het ene opioïd naar het andere wordt vaak geadviseerd om een lagere dan de equivalente 
dosis te geven (zie onder opioïdrotatie)

 2  Deze dosering kan in de praktijk niet gegeven worden omdat de laagste dagdosering van het slow 
releasepreparaat 4 mg is en het middel 2x per dag moet worden gegeven
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oude als morfine oraal / 24 uur, vervolgens aangepast 
aan het nieuwe opioïd zoals samengevat in tabel II.15-2. 
Gebruik de tabellen echter met voorzichtigheid. Zoals 
hiervoor gemeld werd zijn er grote verschillen in indi-
viduele gevoeligheid voor de verschillende opiaten. Bij 
hogere doseringen of bij problemen met het metabolis-
me of excretie of bij verandering van de toedieningsweg 
neemt de kans toe dat bij een opioïdrotatie en toepas-
sing van equivalente doseringen toch ernstige intoxi-
caties ontstaan. In deze risico groepen of omstandig-
heden kan het verstandig zijn om slechts een deel van 
de opiaten te vervangen. Met name bij doseringen bo-
ven equivalente dosis morfine van 200 - 300 mg oraal 
wordt aanbevolen om slechts een deel van de opiaten 
te vervangen zoals hier onder beschreven.

Overschakelingsschema’s

Voorbeeld: 
Een patiënt, die 300 mg fentanyl transcutaan gebruikt 
zou volgens de tabel over moeten gaan op 75% van 
een equivalente dosis morfine oraal / 24 uur (3/4 van 
960 = 720 mg). Indien parenteraal toegediend, zou dit 
neerkomen op 1/3 van de orale dosis of 240 mg of 10 
mg / uur. Verstandiger is het echter om slechts 100 mg 
fentanyl te vervangen en of de mogelijkheid te gebrui-
ken om met bolussen bij te spuiten als doorbraakpijn 
speelt. Uitgewerkt zou patiënt dan 3 mg morfine / uur 
krijgen ter vervanging van 100 mg fentanyl. Na 24 uur 
zou opnieuw 100 mg fentanyl verwijderd kunnen wor-
den en zo nodig een bolus van 10 mg  morfine afge-
sproken kunnen worden (maximaal 8x daags bolus). 
Afhankelijk van het beloop zal de derde dag de reste-
rende fentanyl verwijderd kunnen worden en alleen de 
gebruikte bolussen bij de 24 uurstoediening bijgevoegd 
hoeven worden.

Praktische bedenkingen bij het overschakelen
Uit de hierboven beschreven redenering kunnen vol-
gende praktische aanbevelingen afgeleid worden:

Overschakeling van morfine of hydromorfone met • 
onmiddelijke vrijstelling naar de vorm met ver-
traagde afgifte, valt de laatste toediening van het 
snelwerkende preparaat tezamen met de eerste in-
name van het middel met vertraagde afgifte. 
Overschakeling van een kortwerkend opiaat naar • 
een transdermale toediening (fentanyl- of buprenor-
fine) wordt aangeraden het orale snelwerkende pre-
paraat nog verder toe te dienen gedurende 12 uren 
na het aanbrengen van de pleister. 
Bij overschakeling van een langwerkend opiaat naar • 
de transdermale vormen wordt de pleister gekleefd 

en terzelfdertijd nog een toediening van het orale 
middel gedaan. 
Wanneer de overschakeling van transdermaal naar • 
langwerkend oraal opiaat voorzien wordt zal de eer-
ste toediening van dit laatste slechts gebeuren 10 
uren na het verwijderen van de pleister. 
Er kan ook geswitched worden tussen orale en sub-• 
cutane of intraveneuse toediening. In dit geval zal 
de subcutane of intraveneuse toediening gebeuren 
in plaats van de orale toediening. 
Omgekeerd wanneer van subcutaan of intraveneus • 
overgeschakeld wordt op orale langwerkende opi-
aten wordt aangeraden een orale toediening te ge-
ven 2 uur voor het stoppen van de subcutane of 
intraveneuse toediening. 
Bij omschakeling van transdermale toediening naar • 
subcutaan of intraveneus wordt de eerste inspui-
ting slechts gegeven 12 uur na het verwijderen van 
de pleister. 
De inspuitbare morfine wordt daarentegen gedu-• 
rende 12 uur na het aanbrengen van een pleister 
verder toegediend.

Dosering van pijnmedicatie bij patiënten met 
nierinsufficiëntie
In theorie hebben leverfunctiestoornissen net zoals 
nierfunctiestoornissen een invloed op de klaring van 
pijnmedicatie. Leverfunctiestoornissen zijn echter in 
de praktijk moeilijk te meten. Daarnaast beschikt de le-
ver over een grote functionele reserve capaciteit, waar-
door pas in geval van zeer ernstige leverfunctiestoor-
nissen gevaar voor overdosering van de door de lever 
gemetaboliseerde pijnstillende medicatie kan worden 
verwacht. 
Nierfunctiestoornissen komen frequent voor bij pa-
tiënten met kanker. Zij treden vaak op als gevolg van 
een behandeling van kanker. Dit kan het gevolg zijn van 
een afvloedbelemmering of hangt samen met een co-
morbiditeit. De behandeling van kanker kan (tijdelijk) 
pre-existerende nierfunctiestoornissen verergeren, in-
direct door tumor-lyse of direct door nefrotoxiciteit van 
chemotherapie of andere medicatie. Ook kunnen in de 
terminale fase nierfunctiestoornissen ontstaan door 
dehydratatie. 
In een “critical review” werden de gangbare medica-
menten van de WHO pijnladder beoordeeld met be-
trekking tot farmacokinetiek, gegevens over verande-
ringen bij nierfunctiestoornissen en potentiële nefro-
toxiciteit.14 
Wanneer patiënten behandeld worden met middelen 
van stap 1 wordt aangeraden paracetamol in een aange-
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paste dosering te gebruiken.1 Het gebruik van NSAID’s 
bij patiënten met nierfunctiestoornissen kan aanleiding 
geven tot verslechtering van de nierfunctie. Onder de 
middelen van stap 2 verdient tramadol in aangepaste 
dosering afhankelijk van de nierfunctie de voorkeur. 
De actieve metabolieten van morfine kunnen accumu-
leren bij patiënten met een creatinine klaring < 50 ml/
min. Indien de patiënt behoefte heeft aan een behan-
deling met middelen van stap 3, kunnen fentanyl en 
methadon zonder dosisaanpassingen gebruikt worden. 
Bij behandeling met hydromorfone hoeft de dosering 
enkel aangepast te worden in geval van ernstige nier-
functiestoornissen. 

Bijwerkingen en hun behandeling
De meest frequent voorkomende bijwerking van een 
opioïdbehandeling is constipatie. Bij de start van een 
opioïdbehandeling zal steeds een laxantium worden 
voorgeschreven. De osmotische laxantia (macrogol/
elektrolyten, magnesium(hydr)oxide of lactulose) ver-
dienen de voorkeur. Bij bestaande constipatie kunnen 
deze middelen gecombineerd worden met een contact 
laxans. Moderne ontwikkelingen zijn gericht op de ver-
tragende werking van opiaten door binding aan mor-
fine receptoren in de darmwand. Morfine antagonisten 
als naloxone of naltrexone blijken oraal toegepast kun-
nen worden omdat deze stoffen in de darm actief zijn, 
maar door firstpass effect in de lever zo volledig weg-
gevangen worden dat er geen systemische morfine ont-
trekking ontstaat. Methylnaltrexone passeert de bloed-
hersenbarrière niet en kan parenteraal toegepast de 
verlammende werking van morfine op de darm direct 
antagoneren.15,16

Misselijkheid en braken ten gevolge van opioïdbehan-
deling worden bij voorkeur behandeld met metoclopra-
mide (centraal en perifeer effect), haloperidol (centraal 
effect) of domperidon. Dit zijn beide prokinetica en 
dopamine-antagonisten waardoor ze zowel inspelen 
op het emetisch effect van opioïden via remming van 
de maagontlediging als de stimulatie van de chemore-
ceptor trigger zone. Haloperidol (enkel een dopamine-
antagonist) is een alternatief, de combinatie van halo-
peridol met metoclopramide is op grond van een gelijk 
werkingsmechanisme niet rationeel. Ondansetron is 
ook een alternatief, maar door de frequente obstipatie 
wordt dit eerder naar de achtergrond geschoven (alleen 
perifeer effect).17 Belangrijk is het om bij personen die 
in het verleden erg misselijk geweest zijn door opiaten 
profylactisch te beginnen met anti-emetica en de opia-
ten voorzichtig op te bouwen.18 Opiaten kunnen al snel 

leiden tot anticipatoire misselijkheid en op onbewust 
niveau als ‘pavlov’ reflex tot braken aanleiding geven. 
Een dergelijke misselijkheid is nauwelijks meer te door-
breken, daardoor is het van groot belang de door opia-
ten geïnduceerde misselijkheid serieus te nemen en er 
adequaat op te reageren.
Bijwerkingen ter hoogte van het centrale zenuwstel-
sel zoals sedatie en hallucinaties kunnen verminderen 
door opioïdrotatie. Voor de transdermale toediening 
van fentanyl werd aangetoond dat een goede pijncon-
trole bekomen werd met minder bijwerkingen in verge-
lijking met orale opioïden.19 
Opioïden kunnen bij oudere en/of terminale patiënten 
delier veroorzaken. Een veel voorkomende valkuil is dat 
de ontstane onrust als pijn wordt beoordeeld en dat 
de dosis van het opioïd verder wordt opgehoogd. In de 
eerste plaats wordt een niet-medicamenteuze behande-
ling voorgesteld waarbij onder meer aandacht besteed 
wordt aan de communicatie- en verzorgingsaspecten. 
Er moet gezorgd worden voor voldoende inname van 
vocht, een adequate voeding en bescherming van de 
patiënt.20 Haloperidol is het middel van eerste keuze 
voor de farmacologische behandeling. Ook opioïd rota-
tie kan overwogen worden. 
Myoclonieën zijn plotse onwillekeurige spiercontracties 
gerelateerd aan hoge doses opioïdgebruik. Na vermin-
deren van de opioïddosis kan clonazepan, diazepam, 
midazolam, dantroleen, baclofen en valproïnezuur 
overwogen worden. Er zijn aanwijzingen dat een opi-
oïdrotatie effectief is bij de behandelingen van opioïd 
geïnduceerde myoclonieën.21 Jeuk komt bij ongeveer 13 
tot 15% van de patiënten onder opioïdbehandeling voor 
en treedt vooral op bij spinale toediening. Er zijn enkel 
gegevens beschikbaar over jeuk als gevolg van periope-
ratief spinaal toegediende opioïden. In deze omstan-
digheden bleken ondansetron, naloxon en methylnal-
trexon effectief te zijn. 
Ademdepressie is een gekende reactie op hoge dose-
ringen opioïden, voornamelijk bij oudere patiënten in 
de acute post-operatieve fase. Bij chronisch opioïden-
gebruik ontstaat meestal toleratie voor dit effect. Toch 
wordt aangeraden bij deze patiënten het ademhalings-
ritme te meten. Observatie van de ademhalingsfunctie 
is aangeraden. Naloxone toediening kan overwogen 
worden in geval van ernstige ademdepressie. Het ge-
bruik van de zogenaamde opioïdantagonisten wordt 
verder besproken. 
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Opioïden en rijvaardigheid
De wet verbiedt personen die behandeld worden met 
sterke opioïden om een auto te besturen, wat voor ak-
tieve patiënten een ernstige handicap kan betekenen. 
In bepaalde landen ligt het besluit om autorijden toe 
te laten bij de arts en de patiënt. Een stabiele dosis van 
minstens 14 dagen wordt over het algemeen aangeno-
men als veilig. Het is van belang dit punt uitvoerig met 
de patiënt te bespreken en dit ook in het patiënten dos-
sier te documenteren. 

Hyperalgesie ten gevolge van opioïdtoediening
Er is dierexperimenteel onderzoek dat duidelijk aan-
toont dat bij hoge doseringen sterke opioïden een hy-
peralgesie ontstaat. Dit fenomeen vermindert wanneer 
de dosis gereduceerd wordt of de opioïdtoediening 
gestaakt wordt. We vinden in de literatuur ook casuis-
tiek over de hyperalgesie ten gevolge van morfinetoe-
diening.22

Opioïdantagonisten 

Naloxone is het best gekende product in de klasse opio-
idantagonisten. Deze therapeutische groep producten 
blokkeert de µ-receptor en belemmert de werking van 
het opioïd. Naloxone passeert de bloed-hersenbarrière 
en wordt gebruikt voor de controle van de centrale bij-
werkingen. Toediening van naloxone zal zowel de bij-
werkingen als het analgetisch effect verminderen, van-
daar dat een geleidelijke titratie noodzakelijk is. 
Methylnaltrexon, een opioïdantagonist die niet door-
heen de bloed-hersenbarrière dringt, wordt bestudeerd 
voor de behandeling/preventie van opioïd geïnduceer-
de constipatie. Dit product zou geschikt zijn om de  
opioïd bijwerkingen ter hoogte van de gastro-intestina-
le tractus te behandelen zonder een vermindering van 
de analgetische werking. In klinische studies werden 
geen ontwenningsverschijnselen waargenomen.23

De rol van de adjuvante analgetica

Bij de behandeling van neuropathische pijn worden de 
zogenaamde co-analgetica als eerste keuze beschre-
ven. Het handelt hier voornamelijk over de tricyclische 
antidepressiva (TCA’s) zoals amtriptyline en de anti-
epileptica zoals gabapentine en pregabaline. De TCA’s 
zijn omwille van bijwerkingen vaak minder aangewezen 
bij patiënten met kanker, zeker indien de patiënt car-
diale aandoeningen heeft, neiging tot urineretentie, 
gesloten-hoek glaucoom en cognitieve stoornissen. 

Er is weinig onderzoek gedaan naar de doeltreffend-
heid van de TCA’s bij de behandeling van pijn bij pa-
tiënten met kanker, maar extrapolatie uit de bestaande 
gegevens omtrent de behandeling van neuropathische 
pijn laat toe te besluiten dat deze middelen mogelijk 
effectief zijn.24 
De effectiviteit van gabapentine voor de behande-
ling van neuropathische pijn bij patiënten met kanker 
werd in verschillende studies onderzocht.25-28 Gezien 
de betere tolerantie geniet dit middel de voorkeur. 
Pregabaline werd niet bestudeerd voor de behandeling 
van pijn bij patiënten met kanker. Aangezien dit pro-
duct een gelijkaardig werkingsmechanisme heeft aan 
dat van gabapentine en de effectiviteit bij de behande-
ling van neuropathische pijn bij niet-kankerpatiënten is 
aangetoond, kan aangenomen worden dat het ook bij 
patiënten met kanker effectief zal zijn.24 
De rol van de lokale behandeling met name lokale 
anesthetica en capsaïcine lijkt beperkt te zijn tot de 
preventie van pijn bij prikken. 
De effectiviteit van de NMDA-receptor antagonist ke-
tamine werd in ongecontroleerde studies bij patiënten 
met kanker met neuropathische pijn aangetoond, al-
hoewel deze resultaten in vergelijkend onderzoek niet 
konden worden bevestigd.29 
S-ketamine is de actieve stereo-isomeer van keta-
mine. S-ketamine is een krachtige NMDA (N-methyl-
D-aspartaat)-receptor antagonist die ook de door 
opioïden geïnduceerde analgesie kan verbeteren.30-32 
Bijwerkingen treden vooral bij hogere doseringen op, 
zoals psychomimetische effecten (hallucinaties en 
delier), misselijkheid, duizeligheid, sufheid en droge 
mond. S-ketamine kan gecombineerd worden met 
morfine en met haldol in dezelfde cassette. S-ketamine 
wordt meestal subcutaan of intraveneus toegediend, 
maar kan ook oraal worden toegediend.
De selectieve serotine inhibitoren (SSRI’s) antidepres-
siva hebben een duidelijk minder analgetisch effect 
dan de TCA’s33, alhoewel de SSRI’s in gecontroleerde 
studies effectiever bleken dan placebo.34 Toch mag de 
antidepressieve werking van deze middelen niet over 
het hoofd gezien worden. Deze werking kan bij bepaal-
de patiënten een positieve invloed hebben mede door 
de behandeling van de onderliggende depressie. 

Het combineren van sterke opioïden met 
paracetamol
De combinatie van sterke opioïden met paraceta-
mol kan toelaten om de dosis opioïden te verlagen. 
Dergelijke behandeling vergt wel de inname van meer-
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dere pillen. Het mogelijke voordeel van minder opioïd 
gerelateerde bijwerkingen moet afgewogen worden ten 
opzichte van de belasting van de veelvuldige innames. 
Het is aan te raden dit uitgebreid met de patiënt te be-
spreken en het effect van de combinatie met paraceta-
mol na bijvoorbeeld 1 week te evalueren.1

De bisfosfonaten

Botkanker en -metastasen is een van de meest pijnlijke 
aandoeningen bij patiënten met kanker. Dit fenomeen 
gaat gepaard met een verhoogde resorptie van bot door 
verhoogde activiteit van osteoclasten. Bifosfonaten 
gaan de botafbraak tegen door remming van de activi-
teit van de osteoclasten. 

De effectiviteit van de bisfosfonaten bij multipel mye-
loom, botmetastasen van mammacarcinoom en pros-
taatcarcinoom werd aangetoond.35-37 Dit zijn dus aan te 
bevelen middelen in deze wel omschreven gevallen. Er 
is echter geen bewijs dat bisfosfonaten de pijn zal re-
duceren bij patiënten met botmetastasen van andere 
primaire kankers. Gezien de mineure maar toch hinder-
lijke bijwerkingen van deze preparaten (hypocalciëmie, 
temperatuursverhoging, spier- en gewrichtspijn, gas-
trointestinale klachten) en de relatief hoge kostprijs van 
deze middelen worden zij het best voorbehouden voor 
de indicaties waarvoor bewijs van efficaciteit bestaat. 

Samenvatting

Een adequate behandeling van pijn bij kanker is van groot belang voor de levenskwaliteit van de patiënt.
Het regelmatig evalueren van de pijn (type en intensiteit) is een onmisbare stap bij het opvolgen van pijn bij • 
patiënten met kanker.
De farmacologische behandeling van pijn bij patiënten met kanker bestaat hoofdzakelijk uit het adequate • 
aanwenden van de analgetica door de WHO in stap 1 en 3 geklasseerd. 
Bij patiënten met kanker blijkt het gebruik van zwakke opioïden (stap 2 van de WHO ladder) geen voordeel te • 
bieden ten opzichte van het onmiddelijk overschakelen naar de sterke opioïden. 
Afhankelijk van het type pijn kan gebruik worden gemaakt van de co-analgetica. • 
Bisfosfonaten zijn aanbevolen bij pijn door multipele myeloom en botmetastasen van borst- en prostaatkan-• 
ker. Deze producten hebben geen meerwaarde bij de behandeling van pijn door botmetastasen van andere 
types kanker. 
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Praktijkalgoritme

Patiënt met kankerpijn 

Tumor is hormoon 
gevoelig 

Overweeg hormonale 
behandeling 

Matige pijn 
Perifere analgetica 

± co-analgetica 

Hevige pijn Sterke opioïden 

Bij start behandeling met 
opioïden steeds laxantia 

voorschrijven 

Bijwerkingen thv centraal 
zenuwstelsel (bv. sedatie) 

Overweeg 
opioïdrotatie 

Toedieningsweg te bepalen volgens de 
patiënten kenmerken 

Multiple myeloom of bot 
metastasen bij prostaat- 

en borstkanker 

Overweeg bisfosfonaten 

Associatie van analgetica en co-analgetica steeds te overwegen bij 
neuropathische pijn 

Analgetica (opioïden) kunnen steeds geassocieerd worden aan 
mechanisme gerichte behandeling (hormoontherapie of bisfosfonaten) 

Figuur II.15-3: Praktijkalgoritme voor de farmacologische behandeling van pijn bij kanker
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Inleiding

De behandeling van pijn bij patiënten met kanker is een delicate evenwichtsoefening omwille van verschillende inter-
fererende factoren. Er moet rekening gehouden worden met de algemene toestand van de patiënt, de co-medicatie en 
de pijn, die veelal bestaat uit een mengvorm van nociceptieve en neuropathische pijn. Anesthesiologische pijnbestrij-
dingstechnieken nemen een specifieke plaats in bij de behandeling van pijn bij kanker. Tot op heden werden deze tech-
nieken vaak pas als laatste stap toegepast in het arsenaal van de oncologische pijnbestrijding omwille van mogelijke 
complicaties en bijzondere zorg die besteed diende te worden aan de nazorg en eventuele hulpmiddelen. Nochtans 
pleiten verschillende recente publicaties en de recente richtlijn pijn bij kanker van de NVA, VIKC en het CBO voor het 
sneller toepassen van interventionele technieken eventueel zelfs al bij het overwegen van opioïden. Er moet zeker niet 
gewacht worden tot de laatste dagen of totdat de patiënt al stervende is, omdat op dat ogenblik deze technieken ook 
niet meer toegepast moeten worden. 
Al deze technieken zijn meer of minder belastend voor de patiënt. Dit moet worden meegenomen in de afweging om 
ze al dan niet toe te passen. Daarnaast is één of meer dagen ziekenhuisopname nodig. Dit moet ook zo aan de patiënt 
worden meegedeeld. 

II.16
Pijn bij kanker
Anesthesiologische pijnbehandelings-
technieken voor pijn bij kanker

K. Vissers, K. Besse, M. Wagemans, W. Zuurmond, M.J.M.M. Giezeman 
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Deze technieken kunnen in twee grote categorieën wor-
den ingedeeld:

De epidurale en spinale medicatietoediening, die • 
toegepast worden voor de behandeling van pijn die 
refractair is aan de orale en transdermale farmaco-
logische behandeling.
Specifiek doelgerichte zenuwblokkades waarbij in • 
dit hoofdstuk zullen besproken worden: de cervi-
cale chordotomie, de plexus coeliacus blokkade, 
n. splanchnicus blokkade, de plexus hypogastricus 
blokkade en het lower end block. 

Daarnaast is de neuromodulatie in opkomst. Bij on-
cologische pijn vervult deze behandelmodaliteit (nog) 
geen belangrijke rol, gezien de beperkte evidentie die 
voorhanden is en de relatief gecompliceerde logistiek 
rondom inbrengen en onderhouden van de stimulatie. 
Voor de bespreking van neuromodulatie wordt verwe-
zen naar het betreffende hoofdstuk.

Epidurale en spinale toediening van 
analgetica

De epidurale en intrathecale toediening van analgetica 
beogen de directe benadering van de receptoren of 
pijntransmissie in het ruggenmerg die de pijn kunnen 
beïnvloeden. Deze technieken worden vooral voorge-
steld wanneer perorale of transdermale pijnstillers on-
voldoende effect hebben of teveel bijwerkingen geven. 
Door pijnstillers meer centraal toe te dienen zou het 
analgetisch effect verhoogd worden met minder kans 
op bijwerkingen. Daarnaast biedt deze toedieningsweg 
de mogelijkheid om andere analgetica, met name bu-
pivacaïne en clonidine, toe te dienen. Het analgeticum 
wordt via een katheter in de liquor cerebrospinalis (intra-
thecaal of spinaal) of buiten de dura mater (epiduraal) 
toegediend. 
Ondanks de vooruitgang in de inzichten van veiligheid, 
effectiviteit en bijwerkingen en de optimalisering van 
de logistiek rondom de patiënt om epidurale en intra-
thecale toediening van opioïden thuis toepasbaar te 
maken, heeft dit niet geleid tot een toename van deze 
toepassing. De laatste jaren zijn er verschillende ande-
re opioïden op de markt gekomen en is de individuele 
dosering gemiddeld hoger geworden. De overstap naar 
epidurale en intrathecale opioïden kan hiermee wor-
den uitgesteld. Ook het toenemend gebruik van sub-
cutane opioïden in de thuissituatie heeft ertoe geleid 
dat thans minder frequent de intrathecale en epidurale 
toedieningsweg wordt gebruikt. De indicatie voor intra-
thecale en epidurale analgetica blijft bestaan, mits er 

optimaal gebruik gemaakt is van de orale en transder-
maal toegediende opioïden.1

Anamnese klachtenpatroon
Er zijn twee belangrijke redenen om over te schakelen 
op epidurale of intraspinale toediening van analgetica, 
namelijk wanneer ondanks adequate dosering van 
opioïden en waar aangewezen co-analgetica de pijnin-
tensiteit niet voldoende kan verminderd worden en/of 
wanneer de bijwerkingen ondanks agressieve behande-
ling ondraaglijk zijn.

Lichamelijk onderzoek 
Het lichamelijk onderzoek bij patiënten met refractaire 
pijnen aan perorale of transdermale analgetica, waar 
een intrathecale of epidurale toediening van analgetica 
zal overwogen worden, moet vooral gericht zijn op: 

Inspectie van de pijnlijke zone met vooral aandacht • 
voor lokale problemen van infectie, aberrante huid 
of open wonden met bijkomend aandacht voor 
eventuele causaliteit van de pijn zoals de druk van 
een tumor over het verloop van een zenuwbaan. 
Het inschatten van de gevolgen van de aanwezig-
heid van deze tumor is hierbij belangrijk.
Oriënterend neurologisch onderzoek en testen • 
van de cutane gevoeligheid door middel van pin-
prik test, ijsblokje of koude roller en ethertest om 
na het plaatsen van de katheter en het toedienen 
van lokale anesthetica en opioïden het verschil in 
respons te kunnen evalueren.
Inspectie van de hele wervelkolom met speciale • 
aandacht voor het gebied waar de intrede en de 
tunneling van de katheter gepland wordt
Klinisch onderzoek van de mobiliteit en motoriek • 
van de onderste ledematen van de patiënt, die door 
het plaatsen van de spinale of epidurale katheter 
kunnen beïnvloed worden
Overleg met de patiënt en de verpleegkundige waar • 
de gewenste en best te verzorgen uittreedplaats is 
van de katheter en de voor- en nadelen van de be-
handeling. 

Indicaties tot het plaatsen van een epidurale of 
spinale katheter 
1. Pijn resistent aan zeer hoge dosissen orale, trans-

dermale of systemische opioïden,
2. Pijn die goed reageert op systemische opioïden 

maar met niet te verdragen bijwerkingen zoals nau-
sea, braken, constipatie of allergische reacties,
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3. Pijn die niet in aanmerking komt voor een andere 
behandelmodaliteit zoals b.v. neurolytische blok-
kades, chordotomie en andere neuroablatieve of 
neuromodulatietechnieken,

4. De behandeling van refractaire pijnen van onco-
logische oorsprong zo deze zich voordoen in een 
gelokaliseerde en afgebakende regio.

Contra-indicaties tot het plaatsen van een 
epidurale of spinale katheter 
1. Verhoogde intracraniële druk
2. Gegeneraliseerde of lokale infecties ter hoogte van 

wervelkolom overeenstemmend met het pijnlijke 
gebied

3. Verdenking van tumormassa ter hoogte van de in-
steekplaats

4. Bloeddiathesen
5. Allergie aan de gebruikte epidurale of intrathecale 

middelen
6. Relatieve onrust of cognitiestoornissen waardoor 

de patiënt de katheter onverwacht kan uittrekken 
en waarvan verwacht wordt dat deze niet zullen 
verminderen door het toedienen van locoregionale 
analgetica

7. Verwachte problemen bij de verzorging van de uit-
treedplaats of insteekopeningen van de katheter en 
het wisselen van de medicatievoorziening.

Bijkomende overwegingen
De keuze tussen geïmplanteerde medicatie afleverings-
systemen en uitwendige pompen is voornamelijk ge-
baseerd op de te verwachten overlevingsduur. Een kos-
ten-effectiviteitsanalyse toont aan dat een geïmplan-
teerd systeem te verkiezen is boven een externe pomp 
wanneer de levensverwachting minimaal 3 maanden 
bedraagt.2 
De epidurale toediening zal verkozen worden wanneer 
een focale analgesie nagestreefd wordt en er slechts een 
korte behandelperiode verwacht wordt. De kathetertip 
wordt dan ingebracht ter hoogte van de wervel welke 
correspondeert met het dermatoom van de gewenste 
analgesie. Wanneer het te behandelen pijnlijke gebied 
groter is, een aandoening in de epidurale ruimte het 
plaatsen van een katheter verhindert of de patiënt een 
overlevingsprognose heeft van meer dan enkele weken, 
zal de intrathecale toediening verkozen worden.3 

Epidurale en spinale medicatietoediening 
In een Cochrane review uit 2005 kon Ballantyne slechts 
1 RCT includeren die bij patiënten met pijn bij kan-

ker de intrathecale morfinetoediening vergeleek met 
de conventionele toediening van opioïden (orale en 
transdermale).4 Het klinisch succes was respectievelijk 
85% en 71%. De groep met intrathecale morfine had 
minder pijn, minder bijwerkingen en leefde langer. De 
overige studies waren cohort studies van patiënten 
die uitsluitend met opioïden epiduraal of intrathecaal 
waren behandeld. De effectiviteit van epiduraal toege-
diende opioïden is beschreven in 31 ongecontroleerde 
studies met een totaal van 1343 patiënten. Toediening 
van intrathecale opioïden werd bestudeerd in 28 cohort 
studies met een totaal van 722 patiënten. Het meest 
toegepaste opioïd was morfine. Het analgetisch effect 
was in de intrathecale en epidurale groepen goed tot 
uitstekend in respectievelijk 87% en 89%. 
De toevoeging van een lokaal anestheticum is het meest 
onderzocht met bupivacaïne. In één RCT en meerdere 
cohort studies blijkt de toevoeging van bupivacaïne 
effectief te zijn bij die patiënten die onvoldoende ef-
fect hebben van intrathecaal en epiduraal toegediende 
morfine. 
De toediening van clonidine is onderzocht in één RCT 
en meerdere cohort studies. Clonidine bleek effectie-
ver dan placebo (56% respectievelijk 5%) met name bij 
patiënten met neuropathische pijnen.1 

Andere behandelmogelijkheden
Spinale medicatietoediening wordt meestal als laatste 
oplossing bekeken, wanneer de andere behandelmoge-
lijkheden onvoldoende resultaat geven. Bij patiënten 
voor wie spinale medicatietoediening gecontra-indi-
ceerd of onmogelijk is zal men beroep doen op een 
associatie van behandelmogelijkheden via subcutane 
of intraveneuze toediening van analgetica. In de termi-
nale fase kan bij een refractair pijnsyndroom in samen-
spraak met patiënt en mantelzorgers palliatieve sedatie 
overwogen worden.  

Techniek

Het voorbereiden van de patiënt 
1. Overleg met de patiënt en zijn naasten over de me-

thode en de gevolgen van het plaatsen van een epi-
durale of spinale katheter. 

2. Voorzie een geschikte behandelruimte met alle ma-
teriaal voor het uitvoeren van een normale anes-
thesie, reanimatie en een steriele behandeling. Als 
de patiënt anesthesie krijgt zal hij nuchter moeten 
zijn. Hou er rekening mee dat sommige tumoren 
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van de gastro-intestinale tractus maken dat de pa-
tiënt nooit als nuchter beschouwd kan worden.

3. Voorzie de beschikbaarheid van een radiologische 
beeldversterker om de specifieke positie van de ka-
theter te kunnen controleren of een onverwachte 
moeilijke toegankelijkheid te inspecteren vooral bij 
plaatsing van een epidurale of spinale katheter in de 
nabijheid van de tumor of uitgebreide metastasen. 

4. Evalueer de conditie van de patiënt om de juiste 
positie van de behandeling te kunnen bepalen: 
cervicale en thoracale katheters worden best in 
zittende positie geplaatst tenzij de conditie van de 
patiënt dit niet toelaat of een uitgebreide sedatie 
of anesthesie dient toegepast te worden, voor de 
lumbale katheters wordt de patiënt liefst in zijlig-
ging geplaatst tenzij de patiënt bijvoorbeeld door 
een extreme kortademigheid niet kan platliggen. 

Het voorbereiden van locoregionale behandeling 

Het plaatsen van de naald en het aanbrengen van de 
katheter
1. Het niveau van het inbrengen van de naald zal op 

10 tot 15 cm gepland worden van de gewenste ka-
thetertippositie. Hierbij zal men bij epidurale anal-
gesie kiezen voor de volgende niveaus bij de vol-
gende pijnen:  
a. een lumbale insertie (Th12-L5) voor subdiafrag-

matische pijnen en pijnen in het bekken en de 
onderste ledematen

b. een laag thoracale benadering (Th8-Th12) voor 
patiënten met lymfoedeem van de onderste 
helft van het lichaam, voorafgaande lage rug-
chirurgie, tumor in de lumbale wervelkolom, 
de aanwezigheid van pyelostomie katheters of 
hoge bovenbuikstumoren

c. een mid-thoracale benadering (Th4-Th8) voor 
patiënten met thoracale pijn ten gevolge van 
thoracaal gelegen tumoren (ribmetastasen, on-
cologische ribfracturen, mesothelioom of long-
tumoren)

d. een hoge thoracale benadering (Th1-Th4) voor 
patiënten met een pancoast tumor, ernstige 
neuropathische pijn bij borsttumoren of bra-
chiale plexopathie (ten gevolge van de kanker-
infiltratie of de radiotherapie) en refractaire an-
gina pectoris. 

e. Een spinale katheter zal altijd op het lumbale 
niveau worden ingebracht, onder het verwachte 
einde van de conus medullaris (L1-L2).

2. Breng lokale anesthesie aan van de huid en de dieper 
gelegen subcutane gebieden op de punctieplaats 
voor de epidurale of spinale naald en over het ver-
loop van het traject voor de tunneling van de kathe-
ter. Eventueel kan gekozen worden voor sedatie met 
propofol, ketamine of andere middelen naar keuze. 

3. Plaats een 17G Tuohy naald preferentieel op de mid-
denlijn, omdat een paramediane punctie met meer 
accidenteel aanprikken van de epidurale bloedvaten, 
paresthesieën of radiculaire pijn gepaard gaat. Zoek 
door middel van de ‘loss of resistance’ techniek met 
een aangepaste spuit de epidurale ruimte op. 

4. Bij een epidurale pijnbestrijding kan de epidurale 
katheter nu doorgeschoven worden waarbij reke-
ning wordt gehouden dat de tip op het beoogde ni-
veau voor adequate pijnbestrijding dient geplaatst 
te worden.

5. Bij de spinale pijnbestrijding wordt de Tuohy naald 
dwars geplaatst en doorgeschoven tot liquor ver-
kregen wordt. In een aantal gevallen voelt men 
hierbij de ‘durale click’. In vele gevallen voelt men 
deze click niet en moet men intermitterend contro-
leren of er reeds spinaal vocht uit de naald stroomt. 
Patiënten die enkel een lokale anesthesie krijgen 
kunnen meestal goed aangeven wanneer de spi-
nale ruimte wordt aangeprikt: observeer daarom de 
reacties van de patiënt. Als er cerebrospinaal vocht 
druppelt uit de punctienaald (positief op glucose 
test) dan schuift men voorzichtig onder geleide 
van de reacties van de patiënt de katheter op in de 
spinale ruimte tot op de gewenste hoogte. Men ver-
mijde een te grote liquorlekkage. De initiële insertie 
van de katheter in de spinale ruimte kan wat stroef 
verlopen. Eventueel kan er een radiologische con-
trole gebeuren met het toedienen van contrastmid-
del om de positie van de spinale katheter te contro-
leren. 

6. Check of er cerebrospinaal vocht uit de katheter 
komt (zekerheidstest). Dit wordt het best gedaan 
door de katheter te laten hangen en de vloeistof te 
laten aflopen middels de zwaartekracht.

7. Trek de Tuohy naald hierna 1-2 cm terug, maar ver-
wijder niet voordat een incisie is gemaakt en de eer-
ste tunnelaar is ingevoerd (zie onder).

8. Het geven van een bolus morfine en/of lokaal anes-
theticum na het inbrengen van de katheter kan lei-
den tot een snelle pijnverlichting.

9. Uitvoeren van de tunneling van de epidurale / spi-
nale katheter: 
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a. Breng een 4 tot 6 mm incisie aan tot op de  
fascia rond de Tuohy naald waardoor de naald 
vrij komt te liggen zonder omringende huid.

b. Indien niet in één keer getunneld kan worden, 
breng incisies aan over het gewenste verloop 
van de getunnelde katheter, uitgezonderd de 
uittredeplaats van de katheter (om eventueel 
liquorlek langs de katheter te voorkomen).

c. Een paravertrebrale tunneling over de schou-
der tot aan de ipsilaterale parasternale zone is 
gewenst als de patiënten nog uitgebreid in bad 
willen gaan voor verzorging.

d. Een naar ventraal gerichte abdominale tunne-
ling kan gebruikt worden als de paravertrebrale 
route gecontra-indiceerd is door bijvoorbeeld 
paravertrebrale metastasen, uitgebreide tumo-
ren of aangetaste huid door radiotherapie in het 
gewenste verloop van de katheter.

e. Voorkom een accidenteel uittrekken van de ka-
theter tijdens het tunnelingsproces en voorzie 
een radiologische controle bij twijfel.

f. Gebruik een tweede Tuohy naald of een  
speciale tunnelingsnaald om de katheter onder-
huids te geleiden. De tunnelaar dient altijd van 
perifeer naar centraal gestoken te worden.

g. Check bij elke katheter manipulatie of er nog 
spontaan hersenvocht druppelt uit het uiteinde 
van de katheter wanneer deze onder de intrede-
plaats gehouden wordt.

h. Sluit uiteindelijk de katheter aan op het speciale 
aansluitstuk en fixeer dit stuk op de huid zodat 
men voorkomt dat de katheter verplaatst en  
accidenteel uit de spinale ruimte getrokken zou 
worden. 

i. Eventueel kan ervoor worden gekozen de kathe-
ter aan te sluiten op een Port-a-cath-systeem, 
dat subcutaan op een harde onderlaag gefixeerd 
wordt. Hiertoe dient een pocket gemaakt te 
worden op de fascie van de thoraxwand.

j. Inspecteer of de katheter bij alle incisies goed 
verzonken is in het subcutane vet, zodat er 
geen fistelvorming kan optreden.

k. Breng aseptische verbanden aan op alle inci-
sieplaatsen en dek de uittredeplaats van de ka-
theter afzonderlijk van de andere verbanden af 
zodat deze gemakkelijk kan verzorgd worden. 
Sluit een micropore filter aan en connecteer 
aan de medicatiepomp die luchtvrij gemaakt is. 
Zorg ervoor dat de katheter die vertrekt aan de 
pomp luchtvrij is tot aan de micropore filter. 

l. Probeer tractie op de katheter te vermijden 
door het aanleggen van extra lussen op de huid 
of in het tunneltraject. Dit verkleint de kans op 
dislocatie.

m. Na het helen van de incisieplaatsen en na het 
aanbrengen van een semipermeabel verband 
op de uittredeplaats kan de patiënt terug ge-
bruik maken van een douche of zitbad.

n. Bij een subcutane Port-a-cath dient de insertie 
van de naald altijd gecontroleerd te worden.

Instructies 
a. aan de patiënt over het gebruik van de pomp 

(eventuele bolus mogelijkheid). 
b. aan de familie van de patiënt over de verzorging 

en speciale aandachtspunten.
c. aan de verpleegkundigen over de wijze van 

programmeren, batterij- en medicatiecassette 
wissel, pijnmeting en advies voor het juiste ge-
bruik. Doe dit bij voorkeur schriftelijk of refereer 
naar een standaard die in uw instelling gebruikt 
wordt voor deze behandeling.

d. aan de huisdokter en collega’s behandelaars 
over gewenste dosis, eventuele bijwerkingen, 
observatiepunten en eventuele bijsturing. 

Observatie
Observeer na het plaatsen van een epidurale of spinale 
katheter in de postoperatieve zorgen afdeling gedu-
rende enkele uren en daarna tenminste voor twee tot 
drie dagen op een ziekenhuisafdeling waarbij deze tijd 
gebruikt wordt 

a. om de patiënt de pomp juist te leren gebruiken
b. de juiste dosis te vinden voor optimale pijnstil-

ling
c. eventuele bijwerkingen op te sporen en te be-

handelen
d. de verbanden goed te verzorgen

Epidurale en spinale medicatie
De meest gebruikte medicatie voor epidurale of spinale 
toediening is morfine, hydromorfine, fentanyl bupiva-
caïne, ropivacaïne en clonidine. Van deze medicatie 
worden vaak mengsels gemaakt. Een vaak gebruikt 
mengsel is morfine 1 mg per ml met bupivacaine 2 tot 
3 mg per ml. Bij intrathecale toediening start men met 
een continue loopsnelheid van 0,5 tot 2 ml/uur met 
een bolus mogelijkheid van 0,1-0,3 ml per 20 minuten. 
Wanneer de loopsnelheid lager is dan 0,5 ml/uur moet 
de concentratie van de morfine- en bupivacaïneoplos-
sing aangepast worden. Bij de toediening van morfine 
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moet rekening gehouden worden met de metabolisatie 
van de morfine tot morfine-6-glucuronide en morphi-
ne-3-glucuronide. Deze laatste metaboliet kan slechts 
beperkt verwerkt worden bij langdurige spinale toedie-
ning (maximaal 16 mg morfine per dag intrathecaal) 
waardoor bij overschrijden een opioïd geïnduceerde 
hyperalgesie kan worden veroorzaakt. 
Bij hogere dosissen lokale anesthetica dient men re-
kening te houden met mogelijk motorische zwakte en 
gevoelsstoornissen. Hierbij kan ook een urineretentie 
optreden. Een kortdurende arteriële hypotensie kan 
voorkomen. Er werden geen toxische effecten op de 
zenuwen beschreven van langdurige toediening van lo-
kale anesthetica op de zenuwbanen. 
Eventueel kan clonidine worden toegevoegd, dosis 
150 - 600 µg/ dag.

Bijwerkingen en complicaties
Bijwerkingen zoals misselijkheid, urineretentie, jeuk en 
hoofdpijn komen in de opstartfase vaker voor bij de pa-
tiënten die met intrathecale medicatie worden behan-
deld. Infecties kwamen voor in 1% (epiduraal) respec-
tievelijk 2% (intrathecaal). Vanwege complicaties met 
de katheter (oa fibrose) moest in de epiduraal groep 
in 16% de katheter gewisseld of verwijderd worden. In 
de intrathecale groep was dit 5%. Overige katheterge-
relateerde complicaties zoals infecties en mechanische 
obstructies worden wisselend in incidentie gerappor-
teerd (1-44%).5

In een recente studie naar veiligheid en complicaties 
is er een relatie gevonden tussen het optreden van een 
ontstekingsmassa rondom een intrathecale katheter 
en de gebruikte concentratie en dosering van morfine.6 
Overige opioïden lieten dit niet zien. Eerder was er een 
verband gelegd tussen hoge dosissen morfine intrathe-
caal en het ontstaan van myoclonieën en hyperpathie. 
Langdurig toegediende intrathecale morfine geeft te-
vens hormonale veranderingen: hypogonadotroop hy-
pogonadisme en hypocortisolisme.7 

Evidentie epidurale en intrathecale 
medicatietoediening voor pijn bij 
kanker

Techniek Beoordeling

Intrathecale medicatietoediening

Epidurale medicatietoediening

2B +

2C+

Aanbevelingen

Bij patiënten met refractaire pijn ten gevolge van kan-
ker wordt het gebruik van intrathecale medicatietoedie-
ning aanbevolen. 
Het verdient de voorkeur morfine gecombineerd met 
een lokaal anestheticum voor dit doeleind te gebrui-
ken. 
Voor kortdurende behandelingen of snel op punt stel-
len van de medicatie dosering kan epidurale toediening 
overwogen worden; in alle andere omstandigheden zal 
de intrathecale toediening de voorkeur genieten. 

Eenzijdige pijn met beperkte 
levensverwachting 

Inleiding 
Unilaterale oncologische pijnen onder de schouder 
of dermatoom C5 gelegen, zoals bijvoorbeeld bij pan-
coast, pleurale mesothelioma of ingroei in de plexus 
brachialis of lumbalis, kunnen in aanmerking komen 
voor een chordotomie mits deze pijnen door andere 
technieken onbehandelbaar blijken te zijn. 
Een chordotomie is het aanbrengen van een laesie van 
de tractus spinothalamicus op niveau C1-C2 ruggen-
merg en beoogt de behandeling van eenzijdig geloka-
liseerde pijn onder het niveau van dermatoom C5. De 
techniek werd voor het eerst beschreven door Mullan 
in 1963.8 Ofschoon de behandeling aanvankelijk is uit-
gevoerd voor niet-oncologische pijn, wordt deze thans 
omwille van de bijwerkingen vrijwel alleen toegepast 
bij patiënten met refractaire kankerpijn bij wie de le-
vensverwachting maximaal 1 jaar bedraagt.9(Landelijke 
richtlijnwerkgroep Pijn bij kanker 2008) 

Anamnese/klachtenpatroon 
Unilaterale refractaire kankerpijnen die onder derma-
toom C5 vallen komen in aanmerking voor een chordo-
tomie. Het succes is het grootst bij neuropathische en 
incident-pijnen, d.w.z. pijnen die optreden bij belasten. 
Viscerale pijn, met name in het abdomen vormt geen 
indicatie voor het verrichten van een chordotomie. Het 
is daarnaast van belang vast te stellen dat eventuele 
pijn elders in het lichaam goed onder controle is. Met 
de patiënt dient besproken te worden dat deze andere 
pijn sterker op de voorgrond kan treden na een succes-
volle chordotomie.
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Klinisch onderzoek
Het klinisch neurologisch onderzoek voor en na de be-
handeling moet met elkaar vergeleken worden om uit-
valsverschijnselen te inventariseren. Hierbij dienen de 
pijn- en/of temperatuurszin links en rechts te worden 
vergeleken, alsmede de motoriek.

Aanvullend onderzoek
De technische onderzoeken die noodzakelijk zijn voor 
het precies in kaart brengen van de causaliteit van 
de pijn moeten door de aanvrager uitgevoerd zijn. 
Hierdoor ontstaat er een precies beeld van de situatie 
alvorens tot interventionele pijnbestrijdingstechnieken 
over te gaan. 

Differentiaal diagnose
Alle oorzaken van unilaterale pijn van niet oncologische 
neurologische, osteogene of myofasciale pijn moeten 
uitgesloten worden. 

Interventionele pijnbestrijdingstechniek: 
Chordotomie
De effecten van chordotomie op pijn bij patiënten met 
kanker werden in een niet-gerandomiseerde studie en 
een aantal observationele studies beschreven. In een 
studie waarin chordotomie werd vergeleken met sub-
arachnoïdale fenolisatie vertoonden beide technieken 
een vergelijkbare pijnreductie met een afname van  
opioïddosering.10 Bij 7 van de 10 chordotomiepatiënten 
ontstond pijn aan de contralaterale lichaamszijde. Bij 
4 van de 10 patiënten gaven complicaties aanleiding 
tot functionele verslechtering. Sinds 1990 verschenen 
6 case series waarin bij in het totaal 677 patiënten met 
kanker een unilaterale chordotomie was uitgevoerd.11-16 
Zij meldden een belangrijke tot volledige pijnreductie 
in 82-98% van de patiënten. De opioïdconsumptie kon 
gemiddeld gehalveerd worden. De resultaten waren het 
beste bij de behandeling van unilaterale pijn. 
In een aantal gevallen (31-88%) kan opnieuw pijn optre-
den, welke in het algemeen goed behandelbaar is met 
opioïden. In twee studies werden 3 patiënten beschre-
ven met een overlevingsduur die aanmerkelijk langer 
was dan 2 jaar.12,16 Zij ontwikkelden geen neuropathische 
pijn ten gevolge van de procedure. Het aantal is echter 
te klein om hieraan conclusies te verbinden ten aanzien 
van de lange termijn veiligheid van chordotomie. 
De chordotomie wordt enkel toegepast bij kankerpa-
tiënten die hevige pijn lijden refractair aan farmacolo-
gische behandeling. De CBO richtlijn voor de behande-
ling van pijn bij kanker raadt aan om deze behande-

lingsopties slechts te overwegen bij patiënten met een 
beperkte levensverwachting (1 jaar).1 
Het onmiddellijke resultaat van de behandeling wordt 
geëvalueerd door de speldenpriktest op de thorax van 
de patiënt. Een regelmatige (minstens wekelijkse) 
evaluatie van de pijn van de patiënt wordt aanbevo-
len. Gezien de complexiteit van het pijnsyndroom en 
de kans op het ontmaskeren van andere pijnen, wordt 
aangeraden om de farmacologische behandeling aan te 
passen op geleide van de klachten. 
Over de waarde van bilateraal uitgevoerde chordoto-
mieën voor pijn bij kanker bestaan tegenstrijdige be-
richten. Amano et al11 vonden bij 95% van de 60 patiën-
ten bij wie een bilaterale chordotomie was uitgevoerd 
een (vrijwel) volledige pijnreductie, versus 82% van de 
161 patiënten met een unilaterale chordotomie. Beide 
groepen hadden echter bilaterale pijn. In tegenstelling 
daarmee vermeldden Sanders et al.14 geen voordeel van 
de bilateraal uitgevoerde chordotomie, terwijl de kans 
op complicaties wel leek toe te nemen.

Bijwerkingen en complicaties
Door de lokalisatie van de tractus spinothalamicus 
en de grootte van de thermolaesie in verhouding tot 
het ruggenmerg bestaat er een risico op beschadiging 
van aangrenzende banen. De vermelde complicaties 
zijn ook pareses (tot 10%), blaasdysfunctie (tot 15%) 
of ademdepressie (tot 10 %)17, naast hoof/nekpijn en 
dyestesieën. In een aantal gevallen blijken deze bijwer-
kingen permanent te zijn.14 Daarnaast dient men zich 
bewust te zijn van de ‘ontmaskering’ van andere pijnen, 
die tevoren op de achtergrond stonden, of het optreden 
van spiegelpijn, d.w.z. pijn aan de contralaterale zijde 
van de tevoren bestaande pijn. De incidentie van deze 
pijnbeelden bedraagt tussen de 9 en 63%.17 Opvallend 
is dat geen van de studies melding heeft gemaakt van 
neuropathische pijn ten gevolge van de behandeling. 
De kans op majeure complicaties bij bilaterale chordo-
tomie neemt toe.14

Andere behandelmogelijkheden
Bij patiënten die niet in aanmerking komen voor chor-
dotomie kunnen epiduraal of intrathecaal toegediende 
analgetica overwogen worden. 
De chirurgische neuroablatieve technieken werden 
verlaten omwille van het feit dat deze niet voldoende 
selectief zijn. 
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Techniek chordotomie
Chordotomie wordt uitgevoerd op cervicaal niveau 
tussen C1-C2, waar de vezels van de laterale tractus 
spinothalamicus lateralis dicht op elkaar liggen in het 
anterolaterale kwadrant. Er is somatotopie van de ve-
zels, waarbij de meest cervicale het verst naar voren 
liggen en de meest sacrale het verst naar achteren. De 
behandeling wordt aan de contralaterale zijde van de 
pijn uitgevoerd. (Figuur II.16-1)

Tijdens de consultatie voorafgaande aan de behande-
ling wordt de procedure uitvoerig met de patiënt be-
sproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan de fixatie 
van het hoofd, aan de onaangename effecten die de 
stimulatie van het ruggenmerg kan veroorzaken en de 

mogelijke lange tijdsduur die de procedure in beslag 
kan nemen. Tijdens de interventie is er steeds een ver-
pleegkundige aanwezig om de patiënt gerust te stellen 
indien nodig. Een coöperatieve patiënt is noodzakelijk 
om de plaatsing van de elektrode in het ruggenmerg te 
controleren. 

De radiofrequente laesie wordt uitgevoerd met een 
(Levin) thermokoppel chordotomie elektrode met een 
2 mm niet geïsoleerde tip. De patiënt wordt in rug- 
ligging geplaatst en het hoofd wordt stevig gefixeerd. 
Onder laterale doorlichting wordt de boog van C1 als 
een lijn geprojecteerd. Tevens dienen als referentie de 
kaakhoeken en de meatus acustici externae overgepro-
jecteerd te zijn. De ruimte tussen C1 en C2 is dan maxi-

Figuur II.16-1: Anatomische schetsen voor chordotomie: a: plaatsing van de naald tussen C1-C2. b: locatie van de tractus 
spinothalamicus lateralis in het anterolaterale deel van het ruggenmerg c: maximaal gebied waar pijn door middel van een 
linkszijdige chordotomie kan behandeld worden. 
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maal zichtbaar en projecteert zich als een pijlvorm met 
de punt naar ventraal gericht.
De behandeling wordt uitgevoerd onder sedatie met 
ECG en bloeddruk monitoring. In de eerste plaats wordt 
een 20G spinale naald ingebracht in de subarachnoïdale 
ruimte tussen de eerste en de tweede cervicale wervel. 
Er wordt zover mogelijk naar ventraal gericht. De plaats-
ing wordt gecontroleerd met een laterale fluoroscop-
ie. Wanneer het cerebrospinaal vocht bereikt wordt, 
wordt een mini-myelogram gemaakt, door middel van  
geëmulgeerd contrast (lipiodol met NaCl 0,9% 2:6, 
of met liquor 1:1 na bijzonder goed schudden) om zo  
‘3 lijnen’ te visualiseren: de ventrale zijde van het rug-

genmerg, het ligamentum denticulatum en de achterzi-
jde van de durale zak. (Figuur II.16-2)
Afhankelijk van de positie van deze naald, kan ervoor 
gekozen worden een tweede spinale naald te intro-
duceren. Deze wordt met stilet geïntroduceerd 1-2 mm 
ventraal aan het ligamentum denticulatum, onder een 
rechte hoek met het ruggenmerg, waar zich de laterale 
tractus spinothalamicus lateralis bevindt. 

De (Levin) thermokoppel elektrode wordt ingebracht na 
verwijderen van het stilet. Deze wordt met de radiofre-
quentie generator verbonden. Daarna wordt de tip van de 
elektrode met de vrije hand in het ruggenmerg gebracht 
terwijl de impedantie gemeten wordt. Deze waarden stij-
gen plotseling van 150-300 W in het CSF tot 1200-1500 W 
in het ruggenmerg. (Figuur II.16-1) Hierbij wordt aan de 
naald vaak een rubberachtige weerstand gevoeld. Op 
dit moment kan de sedatie gestaakt worden.
Stimulatie bij een frequentie van 50 Hz veroorzaakt 
contralaterale warmte gewaarwording (hitte, bran- 
derig gevoel of kilte) bij stimulatiedrempels < 0.1 V. 
De sensaties dienen gevoeld te worden in of boven 
het te behandelen gebied. Bij voorkeur dienen geen 
stimulatieantwoorden bij een frequentie van 2 Hz, bij  
0,5-2 V, van de ipsilaterale trapezium en nekspieren 

Dorsaal

Ventraal

400 W1200 W

Nek
Schouder
Arm radiaal

Hand

Arm ulnair
Romp
Been

Figuur II.16-2: Definitieve naaldpositie bij een percutane 
chordotomie let op de stijging van de impedantie zoals 
die weergegeven is bij introduceren van de naald in het 
ruggenmerg.

Figuur II.16-2: Naaldplaatsing bij chordotomie. Na ver-
richten van een myelogram wordt de naald verticaal van 
het ligamentum denticulatum geplaatst.
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(door stimulatie van de anterieure hoorn) of armen 
en benen (tractus corticospinalis) gevoeld te worden. 
Dit kan leiden tot pareses indien de laesie gemaakt 
zou worden. Wanneer deze condities vervuld zijn is de 
naald correct geplaatst in het antero-laterale kwadrant 
en op veilige afstand van de tractus corticospinalis. 

Er wordt een RF laesie aangebracht, gedurende 10 sec 
bij een temperatuur tussen 80 en 90°C. Hierna wordt 
de contralaterale analgesie gecontroleerd door middel 
van een pinprik. De kracht in de ipsilaterale arm en 
been wordt eveneens tussen elke laesie gecontroleerd. 
Afhankelijk van de uitbreiding en intensiteit van het 
analgetisch gebied wordt deze procedure een tot twee 
keer herhaald. 
Door oedeemvorming in het ruggenmerg kunnen  
bijwerkingen, waaronder ook aanhouden of toename 
van de pijn, optreden. Een regelmatige evaluatie van de 
pijn van de patiënt is een voorwaarde voor optimale be-
handeling. Gezien de complexiteit van het pijnsyndroom 
en de kans op het ontmaskeren van andere pijnen wordt 
aangeraden om de farmacologische behandeling aan te 
passen op geleide van de klachten. Speciale aandacht 
verdienen patiënten die met hoge doseringen opioïden 
behandeld worden. Snelle aanpassing van de dosis is 
vaak noodzakelijk om ademdepressie te voorkomen. 

Evidentie chordotomie

Techniek Beoordeling

Cervicale chordotomie 2 C+

Aanbevelingen chordotomie

Chordotomie kan overwogen worden bij patiënten met 
unilateraal gelokaliseerde refractaire oncologische pijn 
onder het niveau van het dermatoom C5, met een maxi-
male overlevingsduur van 1 jaar bij wie de conventio-
nele behandeling onvoldoende resultaat oplevert. 
Chordotomie dient slechts verricht te worden in centra 
waar een ruime ervaring met deze behandeling aanwe-
zig is. 

Bovenbuikpijn ten gevolge van 
pancreascarcinoom/ maagcarcinoom

Inleiding
Kanker van de alvleesklier is snel dodelijk wat te wijten 
is aan het feit dat de diagnose vaak pas gesteld wordt 
wanneer de kanker zich reeds in een vergevorderd sta-
dium bevindt en resectie van de tumor niet langer een 
optie is. De patiënt consulteert vaak de eerste keer om-
wille van de pijn in de bovenbuik, alhoewel in het ver-
gevorderde stadium ook vaak geklaagd wordt over pijn 
in de rug. Pancreascarcinoom gaat eveneens gepaard 
met anorexia, gevoel van snel verzadigd te zijn, slaap-
problemen en gewichtsverlies. 
Ook uitzaaiingen van maagcarcinoom veroorzaken pijn 
in de bovenbuik. 
De plexus coeliacus is het netwerk van orthosympa-
thische zenuwvezels dat zich bevindt aan de voorzij-
de van de aorta ter hoogte van de truncus coeliacus. 
Deze plexus wordt gevormd vanuit de nn. splanchnici, 
die voortkomen uit de thoracale sympathische grens-
streng. Een blokkade van de plexus coeliacus is voor 
het eerst beschreven door Cappis in 1914 ter behande-
ling van bovenbuikpijn na buikchirurgie. Thans wordt 
deze blokkade van de plexus coeliacus vooral toege-
past bij patiënten met kanker, meestal ten gevolge van 
een pancreastumor.

Anamnese klachtenpatroon
Bij een patiënt met hevige bovenbuikspijn die eveneens 
klaagt over een gevoel van snelle verzadiging, slaappro-
blemen en onverklaarbaar gewichtsverlies zal eerst be-
vestiging gezocht worden van de oorzaak van deze pijn. 
De pijn is erger wanneer de patiënt ligt en verbetert in 
zittende of naar voor gebogen houding
De patiënt rapporteert slecht gelokaliseerde diep ge-
legen pijn, die lijkt op nijpen, krampen of kolieken. 
Andere symptomen omvatten gereferreerde pijn zoals 
schouderpijn die zich voordoet wanneer het diagframa 
door de tumor geïnvadeerd wordt. Deze is toe te schrij-
ven aan het uitrekken, samendrukken of ingroei van de 
viscerale structuren.

Lichamelijk onderzoek
Het lichamelijk onderzoek is niet relevant voor het 
pijnsyndroom. Wel moet gekeken worden of de pijn in 
de hoge bovenbuik is gelegen. Een bijkomende pijnuit-
straling naar de onderbuik of rug ten gevolge van een 
primair bovenbuikproces is niet tegen aangewezen. 
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Bovendien dient gelet te worden op lokale anatomische 
afwijkingen (ernstige scoliose), infectie ter hoogte van 
de verwachte punctieplaats. Daarnaast moet de patiënt 
in staat zijn gedurende de tijdsduur van de procedure 
op de buik te liggen.

Aanvullend onderzoek multidimensioneel
Het basis aanvullend onderzoek bestaat uit medische 
beeldvorming eventueel aangevuld met laparoscopisch 
onderzoek, tijdens hetwelk de obstructieve sympto-
men behandeld kunnen worden. De technische onder-
zoeken die noodzakelijk zijn voor het precies in kaart 
brengen van de causaliteit van de pijn moeten door 
de aanvrager uitgevoerd zijn. Hierdoor ontstaat er een 
precies beeld van de situatie alvorens tot interventio-
nele pijnbestrijdingstechnieken over te gaan. 

Differentiaal diagnose
Alle pijnen gerelateerd aan niet-oncologische proble-
matiek komen niet in aanmerking voor een neuroly-
tisch plexus coeliacus block. 

Interventionele pijnbehandeling
In 1995 verscheen een meta-analyse van 24 studies die 
de effectiviteit van de plexus coeliacus blokkade bestu-
deerde bij 1145 patiënten met diverse soorten kanker.18 
Deze analyse toonde aan dat bij 89% van de patiënten 
na 2 weken een pijnreductie was opgetreden. Bij 58% 
van de patiënten was sprake van een volledige pijnre-
ductie. Na drie maanden waren deze cijfers respec-
tievelijk 90% en 56%. De later gepubliceerde dubbel-
blinde RCT’s bevestigen het beeld uit de meta-analyse, 
namelijk dat plexus coeliacus block leidt tot vermin-
dering van de pijnscores en/of een vermindering van 
het opioïdgebruik. De effecten op de levenskwaliteit 
waren wisselend. Een recente meta-analyse waarbij de 
grootte van de behandeleffecten geanalyseerd werden 
toonde aan dat plexus coeliacus block een pijnvermin-
dering geeft maar de opioïdconsumptie niet overbodig 
maakt.19 Men concludeerde dat de plexus coeliacus 
block niet is staat was de plaats van medicamenteuze 
behandeling in te nemen. 
Een vergelijkende studie toonde aan dat n. splanchni-
cus ethanolisatie een superieur effect had op pijnstil-
ling en op kwaliteit van leven bij patiënten met een 
pancreastumor vergeleken met een plexus coelicacus 
blokkade.20 Deze techniek valt dan ook te overwegen. 
Verder onderzoek is nog wel noodzakelijk om deze re-
sultaten te bevestigen. 

Mogelijke complicaties
Voorbijgaande hypotensie of diarree werden gemeld 
alsook lokale pijn. De percutane plexus coeliacus block 
lijkt een relatief veilige techniek. Slechts in een klein 
aantal gevallen traden ernstige bijwerkingen zoals pa-
reses, paresthesieën (1%), hematurie, pneumothorax 
en schouderpijn (1%) op.18 Er zijn case reports van een 
dwarslaesie ten gevolge van een plexus coeliacus blok-
kade.21-23 
Het wegnemen van de abdominale pijn kan leiden tot 
het op de voorgrond treden van andere pijnklachten. 
Hierdoor is het vaak niet mogelijk om de analgetica vol-
ledig te staken, een belangrijke reductie van de dosis 
behoort wel tot de mogelijkheden. 

Contra-indicaties voor het uitvoeren van een plexus 
coeliacus of n. splanchnicus blokkade:

hemorrhagische diathesen• 
lokale infecties• 
onmogelijkheid om op de buik te liggen• 
tumorinvasie in het aan te prikken gebied• 

Andere behandelmogelijkheden
De initiële behandeling van bovenbuikspijn te wijten 
aan pancreascarcinoom bestaat uit analgetica zo-
als de niet inflammatoire steroïdale middelen en de  
opioïden die in verschillende vormen kunnen toege-
diend worden. 

Evidentie plexus coeliacus block

Techniek Beoordeling

Neurolytisch plexus coeliacus block

Neurolytisch n. splanchnicus block

2 A +

2 B +

Aanbevelingen plexus coeliacus -  
n. splanchnicus block

Het is aan te bevelen om bij patiënten met bovenbuiks-
pijn ten gevolge van een maligniteit een coeliacus 
plexus blokkade of een n. splanchnicus blokkade uit te 
voeren ter vermindering van de pijn of het opioïdge-
bruik. Deze behandeling kan reeds worden overwogen 
zodra er sprake is van behandeling met opioïden. Een 
plexus coeliacusbokkade of een n. splanchnicus blok-
kade kunnen zo nodig herhaald worden. De keuze tus-
sen beide technieken is afhankelijk van de voorkeur en 
ervaring van de behandelaar. 
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Techniek

Er zijn diverse technieken beschreven om de plexus coe-
liacus te benaderen. Uit de literatuur is geen superieure 
benadering aangetoond, al lijken de resultaten van een 
splanchnicus-blokkade ter hoogte van Th11 beter dan 
die van een transaortale benadering.20 Hier worden 
de posterieure transaortale, de paravertebrale (retro- 
crurale), de transdiscale techniek voor de plexus coelia-
cusblock en de splanchnicusblokkade beschreven.
Daarnaast kan een coeliacusblokkade ook chirurgisch 
en via endoscopie (door een gastro-enteroloog) wor-
den uitgevoerd. Deze technieken vallen buiten het be-
stek van dit boek. 

De posterieure transaortale techniek  
De patiënt wordt in buikligging geplaatst met een kus-
sen onder het abdomen om de thoracolumbale wervel-
kolom te kyfoseren. Hierdoor wordt de afstand tussen 
de ribben en de crista iliaca en de processus transversi 
van de nabijgelegen wervellichamen vergroot. Om het 
patiëntcomfort te verhogen wordt het hoofd zijdelings 
gericht en de armen hangen vrij langs het lichaam of 
zijn boven het hoofd gelegd. 
Het kan nuttig blijken om de herkenningspunten op de 
huid aan te brengen met een stift. De herkenningspun-

ten omvatten: de crista iliaca, de 12e rib, dorsale midlijn, 
wervellichamen en laterale begrenzing van de paraspi-
nale spieren. Er wordt aanbevolen om de kruising van 
de 12e rib en de laterale begrenzing van de paraspinale 
spieren aan de linkerzijde te markeren (dit komt over 
het algemeen overeen met het niveau L2). Met behulp 
van een stalen liniaal kunnen bilaterale lijnen getrok-
ken worden evenwijdig aan de onderzijde van de 12e rib. 
Deze lijnen die het wervellichaam van L1 kruisen die-
nen om de naaldrichting te bepalen. Het operatieveld 
wordt voorbereid en steriel afgedekt. 

De huid, de subcutane weefsels en de spieren worden 
verdoofd met lokaal anestheticum op de punten waar 
de naalden zullen ingebracht worden. Er kan geopteerd 
worden om voor het comfort van de patiënt een spinale 
anesthesie met een kortwerkend lokaal anestheticum 
uit te voeren voor deze behandeling. 
Een stiletnaald van 20 of 22G, 15 cm wordt links inge-
bracht. De naald wordt initieel 45° naar de midlijn ge-
oriënteerd en ongeveer 15° craniaal om zo contact te 
krijgen met het L1 wervellichaam. Wanneer botcontact 
gemaakt is wordt de diepte ervan genoteerd, waarna 
de naald wordt teruggetrokken tot aan het subcutane 
weefsel. Daarna wordt zij lichtjes lateraal geheroriën-

Figuur II.16-3: Neurolytisch plexus coeliacus block: naald-
plaatsing anteroposterieure  opname. De naalden treden 
binnen t.h.v. L2 en zijn schuin omhoog gericht naar L1. (Er 
is een stent aanwezig in de ductus choledochus)

Figuur II.16-4: Neurolytisch plexus coeliacus block: AP op-
name met spreiding van de contrastvloeistof rond Th12-L1, 
zowel pre- als retro-aortaal.



Pijn bij kanker - Anesthesiologische pijnbehandelings-technieken voor pijn bij kanker

|305

Niet-wervelkolomgerelateerde pijn 

teerd (ongeveer 60° van de midlijn) om zo langsweg 
te gaan van de laterale oppervlakte van het L1 wervel-
lichaam. Dit alles onder röntgendoorlichting. De naald 
wordt dan voorzichtig opgeschoven tot de pulsaties 
van de aorta gevoeld worden in de naald. Hierna wordt 
het stilet verwijderd uit de naald en wordt deze verder 
opgevoerd waarbij de aortawand geperforeerd wordt. 
Er zal bloed terugkomen als teken dat de naald intra-
aortaal zit. De naald wordt zover opgevoerd totdat er 
geen bloed meer uit komt. Hij ligt dan pre-aortaal. 
Bij het perforeren van de aortawand kan telkens een 
“click” gevoeld worden bij het perforeren van de aor-
tawand. Het is belangrijk om anteroposterieure en la-
terale opnames te maken om de juiste naaldplaatsing 
te controleren. 

Het stilet wordt verwijderd wanneer de naald correct 
geplaatst is en de hub gecontroleerd werd op bloed en 
cerebrospinaal vocht, lymfevocht en urine. Er wordt een 
kleine hoeveelheid contraststof bilateraal ingespoten en 
de verdeling ervan wordt gecontroleerd met de C-boog. 
Bij onvoldoende spreiding van het contrastmiddel kan 
het nodig zijn om ook rechtszijdig een naald te plaat-
sen voor het instilleren van een neurolyticum.
Op het anteroposterieure beeld moet de contraststof 
zich in de midlijn bevinden en geconcentreerd zijn rond 
Th12-L1 wervellichamen. Het contrastmiddel mag zich 
niet buiten de contouren van de wervellichamen ver-
spreiden op de röntgenopname. Posterieur kan een 
gladde omtrek geobserveerd worden op het laterale 
beeld voor het wervellichaam. Het contrastmiddel mag 
zich niet naar dorsaal in de richting van de zenuwwor-
tels verdelen.
Alternatief, indien deze procedure op CT geleide wordt 
uitgevoerd, moet de contraststof te zien zijn lateraal en 
achter de aorta. Wanneer de contraststof enkel in de 
retrocurale ruimte te zien is, moeten de naalden dieper 
opgeschoven worden om het risico voor van uitvloeien 
van lokaal anestheticum of neurolyticum naar de soma-
tische zenuwen te beperken. (figuur II.16-7)

Paravertebrale (retrocruale) benadering 
Het wervellichaam Th12 wordt in posteroanterieur 
zicht geïdentificeerd en gemarkeerd. Daarna wordt de 
C-boog naar een schuine positie gedraaid (ongeveer 
45°) aan de zijde waar geprikt wordt. De kant van het 
diafragma lateraal aan het wervellichaam moet in beeld 
zijn. De beweging van het diafragma wordt tijdens het 
in- en uitademen geobserveerd. Indien het diafragma 
de Th12 wervel en rib overschaduwd wordt de Th11 rib 

geïdentificeerd. Het aanprikpunt ter hoogte van de huid 
ligt voor beide niveaus bij het punt waard de verbinding 
tussen rib en wervellichaam elkaar kruisen.  
De huid wordt op deze plaats verdoofd. Onder röntgen-
controle wordt een 14G, 5cm extracath ingebracht zodat 
de katheter naar het doel gaat als een naaldenkop. Na 
insertie van twee derden van de extracath wordt het sti-
let verwijderd en vervangen door 20 of 22G, 15 cm stilet 
naald. De C-boog wordt in oblique stand gehouden. Er 
wordt een extensie tube aan de naald verbonden. De 
naaldtip wordt in korte stootjes (0,5 cm) anterieur op-
geschoven terwijl de naaldtip steeds langs het wervel-
lichaam glijdt. Onder röntgencontrole worden beide 
naalden verder opgeschoven tot voorbij het wervelli-
chaam Th12-L1. Er wordt geaspireerd om te controleren 
op bloed of cerebrospinaal vocht. Bij laterale opnames 
wordt de finale locatie van de naald gecontroleerd. Na 
inspuiting van contraststof moet de oplossing in late-
raal aanzicht prevertebraal liggen en in anterioposteri-
eur aanzicht binnen de contouren van de wervelkolom 
liggen. Hierna kan, (zie verder), gefractioneerd een 
neurolytische oplossing worden geïnjecteerd. 

Figuur II.16-5: Neurolytisch plexus coeliacus block: an-
teroposterieure opname. Spreiding van de contrastvloei-
stof binnen de contouren van de wervelkolom. Typisch 
zijn de zgn. vacuole-achtige ophelderingen als teken van 
correcte plaatsing
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Transdiscale techniek 
Deze benadering werd door R. Plancarte24 voor het 
eerst beschreven maar moet echter nog verder onder-
zocht worden op de doeltreffendheid en veiligheid. 
De intradiscale procedure wordt eveneens uitgevoerd 
onder röntgen- of CT-controle. De patiënt wordt in buik-
ligging geplaatst met een kussen onder de crista iliaca 
om de opening van de intradiscale ruimte te vergroten. 
Het niveau Th12-L1 wordt onder röntgencontrole ge-
identificeerd. Daarna wordt de C-arm van de röntgen-
buis oblique links gedraaid met een hoek van 15 tot 20°. 
Het is belangrijk om de inferieure eindplaten te alligne-
ren met een cranio-caudale projectie. Het aanprikpunt 
is 5 tot 7 cm van de mediaanlijn. Na lokale verdoving 
van de huid en de subcutane weefsels wordt de naald 
onder tunnel vision opgeschoven tot het inferior aspect 
van het facetgewricht. Wanneer de discus aangeprikt 
wordt spuit men 0,5 ml contrast (Omnipaque) in om 
de naaldpositie in de discus te controleren. De naald 
wordt vervolgens opgeschoven tot een ‘loss of resistan-
ce’ gevoeld wordt. Hieruit kan afgeleid worden dat de 
naald buiten de discus Th12-L1 is. Na een controle van 
de naald met contrast wordt 10 ml fenol in 10% zout-
oplossing ingespoten. Daarna wordt 2 tot 3 ml lucht 
ingespoten om lekkage van het neurolyticum binnen de 
discus te voorkomen.

Voor diagnostische prognotische blocks wordt in de re-
trocrurale techniek 12 tot 15 ml lidocaine 1% of 0,25% 
ropivacaine in beide naalden ingespoten. 
Bij de therapeutische blokkades raden de meeste on-
derzoekers raden aan om na het inspuiten van 10 tot 
16 ml lokaal anestheticum, 10 tot 16 ml 96% ethyl al-
cohol of 10% oplossing van fenol in telebrex in te spui-
ten door beide naalden. Vele onderzoekers spuiten 
gelijktijdig een contrastmiddel in om de spreiding van 
de medicatie te controleren Alvorens de neurolytische 
oplossing te injecteren, wordt de omgeving van de 
naald afgedekt met natte gazen. Indien op deze wijze 
gefractioneerd, in porties van 1 ml, wordt gespoten kan 
voorkomen worden dat de neurolytische vloeistof zich 
verspreidt naar omliggende structuren, waardoor het 
risico op complicaties wordt verkleind. 
Het gebruik van 10% fenol in telebrex wordt als referen-
tie aangeraden.
Na het inspuiten van de neurolytische oplossing moet 
elke naald doorgespoeld worden met fysiologisch se-
rum, lucht of een lokaal anestheticum om fistelvorming 
te voorkomen.

Neurolytische blokkade nn. splanchnici
Als alternatief voor de paravertebrale (retrocrurale) be-
nadering kan de splanchnicusblokkade worden uitge-
voerd, zoals beschreven door Abram en Boas.25 Hierbij 
worden de nn. splanchnici, takken van de thoracale 
sympathische grensstreng en aanvoer van de plexus 
coeliacus, geblokkeerd.
De patiënt wordt in buikligging geplaatst met een kus-
sen onder het abdomen om de thoracolumbale wer-
velkolom te kyfoseren. Het corpus Th11 wordt geïden-
tificeerd, waarna de C-arm vanuit de AP-richting wordt 
uitgedraaid naar caudaal en lateraal, zodat de taille van 
het corpus zichbaar is zonder overprojectie van ribben 
of processus transversus.
Een 20 of 22G, 15 cm naald wordt onder tunnelvisie 
paravertebraal ingebracht en op de taille van het cor-
pus gericht. Gepoogd dient te worden contact te ma-
ken met het corpus. Onder laterale doorlichting wordt 
de naald opgeschoven tot het anterolaterale aspect 
van het corpus Th11. Bij radiologische controle moet 
de tip van de naald in een antero-posterior opname 
zich bevinden net binnen de begrenzing van het cor-
pus Th11 en op een laterale opname moet de naaldtip 
juist aan de anterieure begrenzing van de wervel Th11 
liggen. Een kleine hoeveelheid contrastvloeistof wordt 
ingespoten om de verspreiding langs het anterolaterale 
aspect van het corpus te bevestigen. Alvorens de neu-
rolytische oplossing te injecteren, (zie boven) wordt 
de omgeving van de naald afgedekt met natte gazen. 
Hierna kan de oplossing, bij voorkeur met contrast, 
gefractioneerd worden geïnjecteerd. Hetzelfde proces 
wordt herhaald aan de andere zijde. De naalden dienen 
te worden nagespoten met fysiologisch zout, lucht of 
lokaalanesthetica.

Nazorg
Na de procedure kunnen pijn op de insteekplaats, (or-
thostatische) hypotensie en diarree optreden. Om die 
reden is het aan te bevelen patiënten na de procedure 
goed te hydrateren en ze een nacht op te nemen ter 
observatie van tekenen van hypotensie.

Viscerale pijn ten gevolge van 
tumoren in het bekken

Inleiding
Patiënten met uitgebreide tumoren in het kleine bek-
ken hebben vaak weinig baat bij orale of parenterale 
pijnstillers of zij kunnen teveel bijwerkingen ervaren 
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op de ingestelde therapie. Het kan dan nodig zijn een 
plexus hypogastricus blokkade uit te voeren. Pijnstilling 
in het kleine bekken kan bereikt worden omdat afferen-
te zenuwbanen die de organen van het kleine bekken 
bezenuwen samenlopen met de sympathische zenu-
wen, bundels en ganglia waardoor deze goed toegan-
kelijk zijn voor neurolytische zenuwblokkades. In vele 
gevallen is de viscerale pijncomponent een belangrijk 
onderdeel van de kankerpijn bij tumoren in het kleine 
bekken. Daarom moeten deze technieken vaker over-
wogen worden bij patiënten met vergevorderde stadia 
van kanker in het kleine bekken. De plexus hypogastri-
cus superior is in het retroperitoneum gelegen bilate-
raal naast de derde tot de vijfde lumbale wervel en vaak 
uitbreidend tot aan het bovenste derde van de eerste 
sacrale wervel. 

Anamnese/ klachtenpatroon
Bij patiënten met een tumor in het kleine bekken en 
onderbuikpijn kan overwogen worden een plexus hypo-
gastricus blokkade uit te voeren. Patiënten met voor-
namelijk viscerale pijn melden een vage, doffe, slecht 
gelokaliseerde pijn. 

Lichamelijk onderzoek
Bij het klinisch onderzoek let de pijnbehandelaar voor-
al op de anatomie van de lage rug en het sacrum en 
spoort tekens van infectie en oppervlakkige tumorgroei 
op. Eventuele pijn uitstralingsgebieden worden in kaart 
gebracht om eventuele andere dan wel de oorspronke-
lijke pijn op te sporen. Tevens moet de pijnbehandelaar 
inschatten of de patiënt de duur van de behandeling op 
de buik kan liggen zonder gevaar voor collaps. 

Aanvullend onderzoek
De pijnlokalisatie moet goed in kaart gebracht worden. 
Zo er radiculaire pijnen, zeer uitgebreide onderbuik- of 
lichaam pijnzones voorkomen moet eerder een epidu-
rale of intrathecale pijnbestrijdingstechniek overwogen 
worden. Hogere bovenbuikpijnen komen eerder in aan-
merking voor een plexus coeliacus blokkade. 
De technische onderzoeken die noodzakelijk zijn voor 
het precies in kaart brengen van de causaliteit van 
de pijn moeten door de aanvrager uitgevoerd zijn. 
Hierdoor ontstaat er een precies beeld van de situatie 
alvorens tot interventionele pijnbestrijdingstechnieken 
over te gaan. 
Alvorens te besluiten een neurolytisch block uit te voe-
ren wordt een diagnostisch block met lokaal anesthe-
ticum waarbij 50% pijnvermindering bekomen moet 

worden voor de werkingsduur van het gebruikte lokale 
anestheticum. 

Contra-indicaties
Bloedingsdiathese• 
Zware infecties in het aangedane traject voor het • 
plaatsen van de naald
Uitgebreide tumorinvasie in het gebied waar de • 
naald geplaatst dient te worden

Differentiaal diagnose
Alle pijnen gerelateerd aan niet-oncologische proble-
matiek komen niet in aanmerking voor een plexus hy-
pogastricus block. 

Plexus hypogastricus block
Er werden slechts observationele studies uitgevoerd 
over de plexus hypogastricus block. Het grootste aan-
tal patiënten werd gerapporteerd door Plancarte et al.26 
die 277 patiënten bestudeerden. 51% rapporteerde goe-
de pijnverlichting. Er is een vergelijkende studie die de 
effecten van een hypogastricus blokkade vergelijkt met 
medicamenteuze behandeling.27 Deze studie toont een 
gunstig effect van sympathicusblokkades op zowel de 
pijn als de opioïdconsumptie, maar de effectiviteit van 
de plexus hypogastricusblokkade is hieruit niet apart 
te destilleren. 
In alle studies met meer dan 10 patiënten had ten min-
ste 60% een belangrijke pijnreductie.1 

Complicaties
Het hypogastricus block is een relatief veilige techniek 
wanneer deze gebeurt onder röntgen- of CT-controle. 
Neurolyse van somatische zenuw of intravasculaire in-
spuiting van neurolytische stof is mogelijk.
Een bilaterale superieure hypogastricus block kan een 
sexuele disfunctie bij mannen veroorzaken.28 

Evidentie plexus hypogastricus 
block voor pijn bij kanker

Techniek Beoordeling

Neurolytisch plexus hypogastricus 
block

2 C+
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Aanbeveling plexus hypogastricus 
block voor pijn bij kanker

Bij patiënten met viscerale pijn, veroorzaakt door tu-
moren in het bekken, kan uitvoering van een plexus 
hypogastricusblokkade worden aanbevolen. 

Techniek

De patiënt wordt in buikligging op een stralingsdoor-
lichtbare tafel geplaatst met een kussen onder het bek-
ken om de lumbale lordose te laten verstrijken. Er kan 
overwogen worden vooraf aan de plexus hypogastricus 
blokkade de patiënt een lumbale spinale of epidurale 
anesthesie te geven om het discomfort van de punctie 
te verminderen. Als alternatief kunnen de diepe para-
vertebrale spieren met lokale anesthetica geïnfiltreerd 
worden. 
De röntgenbuis wordt zodanig geplaatst dat het pro-
montorium of de taille van corpus L5 onder tunnelvisie 
zichtbaar is vanaf het aanprikpunt 5-7 cm lateraal van 
de midlijn ter hoogte van L4. Dit betekent dat de buis 
± 45° geanguleerd dient te worden, zowel in AP als in 
craniale richting. 
Een 15 cm 20 of 22G naald wordt onder radiologische 
controle (tunnel vision) gepositioneerd op de voorzijde 
van de L5-S1 intervertebrale ruimte. Een controle aspi-

Figuur II. 16-7: Naaldplaatsing voor plexus hypogastricus 
blokkade: AP opname

Figuur II.16-6: Naaldplaatsing voor plexus hypogastricus 
blokkade: oblique opname 

Figuur II.16-8: Plexus hypogastricus blokkade: laterale 
opname
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ratie is belangrijk om een inspuiting in de iliacale bloed-
vaten te vermijden. Bij radiologische controle moet de 
tip van de naald in een antero-posterior opname zich 
bevinden op het niveau van de intervertebrale ruimte 
L5-S1 paravertebraal en op een laterale opname moet 
de naaldtip juist aan de anterieure begrenzing van de 
wervel L5-S1 liggen. Het is verstandig om op dit punt 
een wateroplosbaar contrastmiddel in te spuiten om 
de juiste positie te bevestigen en om een intravascu-
laire injectie te vermijden. Het contrastmiddel mag 
zich niet verspreiden buiten de laterale begrenzingen 
van het corpus L5 en niet in de dorsale richting naar 
de zenuwwortels. Voor een diagnostische plexus hypo-
gastricus blokkade kan gebruik gemaakt worden van 
6 tot 8 ml bupivacaïne 0,25-0,5%. Voor therapeutische 
doeleinden wordt gekozen voor 6 tot 8 ml 10 % fenol 
in telebrix oplossing aan iedere zijde van de wervel. 
Gefractioneerde injectie waarbij een continue controle 
van de spreiding van de fenol door middel van contrast-
middel plaats vindt kan de veiligheid van deze proce-
dure verhogen.

Perineale pijn ten gevolge van 
tumoren in het bekken 

Inleiding
Bij tumoren die perineale pijnen veroorzaken kan het 
uitvoeren van een intrathecale fenolisatie van de on-
derste sacrale wortels van de cauda equina (lower end 
block) overwogen worden. Er bestaat grote terughou-
dendheid tot het uitvoeren van deze techniek omwille 
van zijn mogelijk blijvende schade aan zenuwen die de 
blaas en rectumfunctie bedienen met mogelijk ernstige 
gevolgen. Daarom wordt deze techniek pas in laatste 
instantie overwogen wanneer alle andere vormen van 
orale of parenterale pijnbestrijding geprobeerd zijn en 
ofwel ineffectief bleken of teveel bijwerkingen gaven. 

Anamnese
Perineale pijnen ten gevolge van tumoren van het klei-
ne bekken. De techniek wordt vaak pas dan overwogen 
wanneer de anus al operatief verwijderd is en de pa-
tiënt een stoma heeft en een permanente blaaskathete-
risatie noodzakelijk is. 

Klinisch onderzoek
Uitbreide inspectie van de lage rug en sacrum zone 
moet uitgevoerd worden om eventuele infectiehaar-
den of tumordoorgroei op te sporen. Er moet gekeken 

worden of de patiënt tijdens de procedure rechtop kan 
zitten en coöperatief is. Een goede rapportage van de 
sensorische waarneming in de onderste ledematen is 
noodzakelijk. 

Aanvullend hulponderzoek
Perineale pijn van voornamelijk somatische origine en 
een andere therapie is niet (meer) voor handen. Een 
reeds bestaande incontinentie voor urine en feces c.q. 
aanwezigheid van blaaskatheter en anus praeter is een 
voorwaarde voor het uitvoeren van deze behandeling.

Behandelmogelijkheden

Interventionele pijnbehandelingen
Lower-end-block wordt in leerboeken beschreven.29,30 
Er zijn echter in de laatste 20 jaar geen studies van 
goede kwaliteit gepubliceerd. Recenter verschenen drie 
case reports met een beperkt aantal patiënten. De re-
sultaten waren wisselend met een mediane effectduur 
van 3 maanden. Toch kon de dosering van opioïden tot 
60% verminderd worden.31-33

Complicaties 
Verlies van sensibiliteit, soms met dysesthesieën • 
van de onderste ledematen en/of het zitvlak
Verlies van blaas- of anussfincterfunctie,• 
Spierzwakte • 

Contra-indicaties
Levensverwachting > 6 maanden• 
Stollingsstoornissen• 
Uitgebreide tumorinvasie • 
Uitgebreide infectieproblematiek in het te prikken • 
gebied

Evidentie lower end block

Techniek Beoordeling

Intrathecale fenolisatie van de 
onderste sacrale wortels van de 
cauda equina (lower end block)

 
 
0

Aanbevelingen lower end block

Een lower end block kan enkel overwogen worden bij 
kankerpatiënten met pijn in het kleine bekken die geen 
blaas- en rectumfunctie meer hebben. Aangezien hier 
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geen formele studies zijn naar de effectiviteit en de 
duur van het effect wordt aangeraden deze behande-
ling in studieverband te doen. 

Techniek

Patiënt moet tijdens de uitvoering van deze techniek 
adequaat kunnen reageren op aanspreken en vragen. Er 
moet voldoende verpleegkundige ondersteuning aan-
wezig zijn om de patiënt in de juiste positie te brengen 
en houden en om tijdens de behandeling de positie te 
kunnen veranderen. Alle regels tot het uitvoeren van 
een strikt aseptische techniek moeten gerespecteerd 
worden. Een intraveneuze lijn om eventuele medicatie 
te kunnen toedienen en reanimatie voorzorgen moeten 
genomen worden. 
De laaglumbale rugsegmenten moeten zo veel moge-
lijk gekyfoseerd worden. Er wordt breed ontsmet en er 
wordt een steriele gatdoek aangebracht. De huid wordt 
verdoofd. Er wordt een spinale 22G naald geplaatst in 
de tussenwervelruimte L5-S1 op een mediaan niveau. 
Deze spinale naald wordt voorzichtig doorgeschoven 
tot er liquor cerebrospinalis verschijnt. Dan wordt de 
fenoloplossing (6% in glycerine) vers opgetrokken in 
een 2 ml spuit met een nauwkeurige onderverdeling in 

volume. De spuit met fenol wordt op de spinale naald 
geplaatst. Nu moet eerst de positie van de patiënt aan-
gepast worden. Aan de verpleegkundigen en de patiënt 
wordt gevraagd om in een hoek van 45° achterover te 
komen leunen zodat de rug een hoek van 45° maakt 
met de horizontale lijn. Dit vraagt van de verpleegkun-
digen een grote inspanning. Nu wordt per 0,2 ml fenol 
ingespoten in de intrathecale ruimte tot een volume van 
1 ml over 5 minuten, waarbij er meteen gestopt wordt 
met de infiltratie als de patiënt sensibele veranderingen 
aangeeft in de onderste ledematen of in het zitvlak. In 
sommige gevallen moet er doorgespoten worden tot 
een totaal volume van maximum 1,5 ml. De spinale 
naald wordt verwijderd en de patiënt blijft in een ach-
terwaartse positie zitten van 45° voor de komende zes 
uren. Regelmatig moet de bloeddruk gecontroleerd 
worden en eventuele lichte vulling is noodzakelijk. 
Het verloop van de VAS score voor pijn wordt bijge-
houden. Pas in de loop van de volgende dagen kan bij 
een analgetisch effect van deze behandeling de orale 
of parenterale pijnstilling gradueel verminderd worden. 
Deze kunnen echter zelden helemaal gestopt worden 
omdat bij een succesvolle behandeling vaak andere pij-
nen nog aan het licht komen.   

Samenvatting

Interventionele pijnbehandelingstechnieken hebben een plaats in de behandeling van refractaire oncologische 
pijnsyndromen wanneer orale of parenterale pijnstillers te veel bijwerkingen veroorzaken om een goede kwaliteit 
van leven en een adequate pijnstilling te garanderen. 
Al de hier beschreven technieken kunnen pas overwogen worden na een uitgebreide multidisciplinaire evaluatie. 
De nodige voorzichtigheid en een degelijke vakkennis tezamen met een uitgebreide expertise zijn noodzakelijk 
om deze technieken uit te voeren in een centrum die aan alle voorwaarden tot het veilig uitvoeren van interven-
tionele technieken voldoet. 
Een goede verpleegkundige ondersteuning, een specifiek uitgerust operatiekwartier en een bijzondere nazorg zijn 
noodzakelijk om aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen. 
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III.1 
Ruggenmergstimulatie

R. van Dongen, J.P. Van Buyten, M. van Kleef

Inleiding

Ruggenmergstimulatie wordt sinds 19671 klinisch gebruikt en betreft het toepassen van gepulseerde elektrische ener-
gie dichtbij het ruggenmerg. Klinische studies hebben aangetoond dat deze vorm van pijnbestrijding effectief is bij 
neuropathische pijn. Op dit moment zijn pijnsyndromen als complex regionaal pijnsyndroom, neuropathische pijn in 
het been na hernia operaties en pijn bij vasculair lijden geaccepteerde indicaties voor behandeling met ruggenmerg-
stimulatie. Andere indicaties zijn nog in een meer experimenteel stadium. 
Dit hoofdstuk behandelt het werkingsmechanisme van ruggenmergstimulatie, patiëntenselectie, technische beschou-
wingen van de implantatie zelf en complicaties. 
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Werkingsmechanismen

Hoewel er de laatste jaren steeds meer informatie 
komt is het exacte werkingsmechanisme ten aanzien 
van de pijnreductie bij ruggenmergstimulatie nog on-
bekend. In de meeste artikelen wordt gerefereerd naar 
de “poorttheorie”2 waarbij de beïnvloeding van de no-
ciceptieve transmissie in het ruggenmerg door elektri-
sche stimulatie van de achterhoorn een verklaring zou 
zijn voor het effect op de pijnbeleving. Shealy die al als 
pionier op het terrein van de ruggenmergstimulatie 
wordt genoemd, zag hierin aanleiding voor het toedie-
nen van elektrische prikkeling aan de achterzijde van 
het ruggenmerg bij de kat. Humane toepassing volgde 
in 1967.1 We moeten ons echter realiseren dat veel van 
de mechanismen die als verklaring voor het effect van 
ruggenmergstimulatie worden genoemd uit dierexperi-
menteel onderzoek zijn verkregen en de vertaling naar 
de humane situatie moeilijk kan zijn. 3 
De poorttheorie behelst het volgende: het concept van 
de poorttheorie is gebaseerd op een balans tussen 
de informatiestroom die door dunne (nociceptieve) 
dan wel dikke (inhiberende) vezels vanuit de periferie 
het ruggenmerg konden bereiken. In het ruggenmerg 
zou door een beïnvloeding van een centraal gelegen 
“poortcel” bepaald worden welke informatie naar cen-
traal (hersenen) zou worden doorgestuurd. Specifieke 
stimulatie van de dikke vezels zou aanleiding zijn tot 
het “sluiten” van de poort en daarmee onderdrukken 
van nociceptieve transmissie.

De “poorttheorie” bleek echter geen goede verklaring 
voor het anti-nociceptief effect van ruggenmergstimu-
latie. Zo kon bijvoorbeeld acute en subacute nocicep-
tieve pijn niet worden beïnvloed door elektrische sti-
mulatie terwijl dat volgens de poorttheorie juist het ge-
val zou moeten zijn. Wel lijkt er een uitgesproken effect 
te zijn op voornamelijk neuropathische en sympathisch 
gemedieerde en viscerale pijn. Dit effect treedt pas na 
enige minuten op. De discussie omtrent de effectiviteit 
op nociceptieve pijn is echter nog niet afgerond. Indien 
men een effect op pijnklachten zou willen bereiken 
zou volgens de oorspronkelijke opvattingen het gebied 
waar de pijn wordt waargenomen “overdekt” moeten 
worden met de tintelingen van de stimulatie. De effec-
ten die beschreven zijn van de stimulatie kunnen we 
onderscheiden in een spinaal en supraspinaal effect en 
een beïnvloeding van het sympathisch zenuwstelsel.

Spinale effecten van ruggenmergstimulatie
Een van de basale neurofysiologische principes bij de 
verklaring van het effect van ruggenmergstimulatie is 
dat alleen een negatief geladen (extern gelegen) elek-
trode (kathode) een neuron kan depolariseren en een 
positief geladen elektrode (anode) tot hyperpolarisatie 
leidt. De anatomische lokalisatie van dit deel van de 
elektrode, de afstand tot het ruggenmerg (o.a. samen-
hangend met de dikte van de liquorlaag) en de ver-
schillende stimulatieparameters bepalen tezamen of 
er meer oppervlakkige of dieper gelegen banen in het 
ruggenmerg door stimulatie bereikt kunnen worden.4 
Ook de verschillende drempelwaarden van de neuro-
nale structuren rondom en in het ruggenmerg bepa-
len de uiteindelijke effecten. Op theoretische gronden 
zou idealiter uitsluitend het mediale gedeelte van het 
ruggenmerg gestimuleerd moeten worden en niet de 
binnentredende, afferente wortel. Dit laatste zou uit-
sluitend tot hinderlijke paresthesieën leiden.
Op het niveau van het ruggenmerg leidt elektrische sti-
mulatie via een epiduraal, posterieur, gelegen elektrode 
tot activatie van vezels in de achterstrengen (funiculus 
gracilis en cuneatus). Een onderdrukking van de zoge-
naamde nociceptieve flexiereflex door ruggenmergsti-
mulatie, welke o.a via A-δ vezels segmentaal verloopt, 
zou mede een verklaring zijn voor een segmentaal ef-
fect van stimulatie.
Bij verschillende vormen van neuropathische pijn kan 
zogenaamde tactiele allodynie optreden. Dit zou be-
rusten op een beschadiging van de laagdrempelige  
A-ß vezels en gepaard gaan met een centrale “overprik-
kelbaarheid”. Deze plastische veranderingen geven dan 
ook een verklaring voor de spontane pijnklachten en de 
extreme gevoeligheid bij aanraken die hierbij optreedt. 
Bij patiënten blijkt ruggenmergstimulatie alleen tot een 
verhoging van de drempelwaarden voor cutane noci-
ceptieve stimuli te leiden als het huidareaal voordien 
hyperalgetisch was of allodynie vertoonde. Mogelijk 
zou dit samenhangen met een verstoorde functie van 
de A-ß vezels. Dit kon men met QST metingen bevesti-
gen.5 Beide fenomenen zouden door ruggenmergstimu-
latie verbeteren. Bij een (partiële) beschadiging van de 
achterstrengen is het effect van ruggenmergstimulatie 
meestal beperkt hetgeen het belang van deze structuur 
bij de anti-nociceptieve effecten onderstreept.  
Tenslotte is er aangetoond dat er een antidrome gelei-
ding van impulsen naar de perifere zenuwen kan op-
treden; mogelijk is dit een medebepalend effect van 
ruggenmergstimulatie.
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Transmitter effecten van ruggenmergstimulatie
Uiteindelijk zal elektrische stimulatie een effect hebben 
op de productie van verschillende neurotransmitters. 
Het verkrijgen en analyseren van deze stoffen betrok-
ken bij de neurotransmissie op ruggenmergniveau is 
technisch echter zeer lastig. Endorfinerge mechanis-
men spelen zover nu bekend geen grote rol bij dit pro-
ces; mogelijk is er wel een toename in de productie van 
Substance–P en serotonine en neemt de vrijzetting van 
excitatoire aminozuren (glutamaat, aspartaat) af en de 
productie van GABA toe. Ook adenosine zou een gun-
stig effect hebben op de afname van de pijnklachten.
Er was al eerder een relatie gelegd tussen een verstoor-
de spinale GABA productie en centrale hyperalgesie 
bij neuropathische pijnfenomenen. Mogelijk zou een 
specifiek effect van GABA–B agonistische stoffen (ba-
clofen) hierbij gunstig zijn op deze klachten. Ook sti-
mulatie van het cholinerge systeem op spinaal niveau 
zou van belang zijn bij een positief effect op neuropa-
thische pijn.

Supraspinale effecten
Bij een transsectie van het ruggenmerg ontbreekt vaak 
het effect van ruggenmergstimulatie. Supraspinale ef-
fecten spelen dus een rol bij het anti-nociceptief effect 
van deze behandeling.
Recent fMRI onderzoek kon aantonen dat er door rug-
genmergstimulatie een somatotopische activatie op-
trad van de contralaterale primaire somatosensore cor-
tex en posterieure insula en de homolaterale secundai-
re somatosensore cortex. Opvallend daarbij was tevens 
dat er een verminderde activiteit waarneembaar was in 
de bilaterale primaire motore cortex en homolaterale 
somatosensore cortex.6 
Deze effecten zouden een rol kunnen spelen bij het 
centraal “verwerken” van nociceptieve informatie in de 
hersenen. Ook meer complexe processen waarbij een 
continue vergelijking wordt gemaakt tussen nociceptie-
ve en somatosensore informatie is hierbij van belang.

Effecten op het sympathisch zenuwstelsel
Gunstige effecten op ischemische pijn zoals myocardi-
schemie en perifeer vaatlijden tonen aan dat er tevens 
effecten zijn van ruggenmergstimulatie op het autono-
me zenuwstelsel. Zowel een effect op de nociceptieve 
input alsook een verandering in de productie van vaso-
actieve stoffen is hierbij aangetoond. De beïnvloeding 
van de WDR (wide dynamic range) neuronen in het rug-
genmerg is hierbij een essentieel onderdeel voor een 
gunstig effect op het sympathisch zenuwstelsel. Een 

afname van pijn, verminderde sympathische afferente 
activiteit en een antidrome activatie van de sympathi-
sche zenuwvezels zijn de beschreven mechanismen. 
Dierexperimenteel is aangetoond dat de achterwortels 
intact dienen te zijn en dat een productie van CGRP 
leidend tot vasodilatatie, optreedt.7

Geconcludeerd kan worden dat het werkingsmechanis-
men van ruggenmergstimulatie tot op heden niet opge-
lost is en nog onderwerp van verder onderzoek is.

Patiëntenselectie

Zoals hierboven aangegeven, is het van groot belang 
dat de aard van het werkingsmechanisme in relatie 
gebracht kan worden tot de soort pijnklachten die de 
patiënt rapporteert en de diagnose die daarmee sa-
menhangt.8

Adequate patiëntenselectie voor ruggenmergstimula-
tie omvat de volgende componenten:

Diagnose moet een indicatie zijn voor de behande-• 
ling (voornamelijk neuropathische pijn)
Chronische pijn gedurende > 6 maanden niet rea-• 
gerend op conservatieve maatregelen
Psychologische/psychiatrische evaluatie als onder-• 
deel van een uitgebreide multidisciplinaire scree-
ning
Adequate periode van proefstimulatie met een dui-• 
delijk relevante pijnreductie

Diagnose 

In het algemeen zijn met name neuropathische pijn-
klachten en ischemische pijnklachten in de extremi-
teiten goed geëvalueerde indicaties voor dit type pijn-
behandeling. De laatste jaren echter worden er steeds 
meer indicaties genoemd die vooralsnog in het verle-
den niet op ruggenmergstimulatie reageerden. Ook 
nociceptieve pijnsyndromen zouden beïnvloed kunnen 
worden door ruggenmergstimulatie. Vanwege het sub-
jectieve karakter van pijn is een goede analyse en selec-
tie van de patiënten derhalve van groot belang. Daarbij 
moet men ook het behandeldoel voor patiënt en arts 
goed trachten te formuleren. Ofschoon strikt genomen 
bij de meeste patiënten pijnafname een belangrijk doel 
van de behandeling zal zijn kan voor een aantal andere 
patiënten de verbetering van de functionaliteit voorop 
staan. Ook komt het voor dat patiënten uitsluitend 
verandering van medicatie als behandeldoel stellen. 
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Steeds vaker komt naar voren dat uitsluitend pijnreduc-
tie niet het enige behandeldoel van de patiënt is. 
In het algemeen kan men stellen dat een volledige 
beschadiging van het ruggenmerg of zenuwplexus 
geen goede indicatie is voor ruggenmergstimulatie.9 
Indien er echter sprake is van partiële beschadiging is 
het effect van ruggenmergstimulatie moeilijk te voor-
spellen en kan men een proefstimulatie overwegen. 
Pijnsyndromen waarbij ruggenmergstimulatie niet 
of nauwelijks effectief blijkt te zijn, zijn onder andere 
postherpetische neuralgie en fantoompijnklachten.10,11 
Mogelijkerwijze is er een uitgebreide verandering in het 
meer centraal gelegen deel van het zenuwstelsel (her-
senen; neuroplasticiteit) opgetreden waardoor geen 
normale stimulatie meer opwekbaar is. Het is daarbij 
de vraag in hoeverre meer centrale stimulatie een ef-
fect zal hebben.

Conservatieve behandeling

Het is eveneens belangrijk dat er ook andere, niet-
medische factoren betrokken worden bij de selectie 
om te beoordelen of ruggenmergstimulatie bij een 
patiënt een geschikte behandeling is. Alvorens tot rug-
genmergstimulatie wordt overgegaan dient er aan een 
aantal algemene voorwaarden voldaan te zijn. In het al-
gemeen kan gesteld worden dat ruggenmergstimulatie 
wordt toegepast als conservatieve behandelingen zoals 
medicamenteuze behandelingen, reactivatie cq fysio-
therapie en TENS onvoldoende gebleken zijn. 
Recent komen er steeds meer aanwijzingen dat een 
re-activerende vorm van behandeling ook bij ernstige 
chronische pijnklachten, zoals CRPS tot een positief 
resultaat kan leiden. Klinische studies over dit effect 
worden nu uitgevoerd.
Vooralsnog is er geen relatie tussen het positieve effect 
van TENS en een positieve relatie met ruggenmergsti-
mulatie12,13. Ook andere stimulatiemethodes (koude, 
mechanisch etc.) geven geen duidelijke aanwijzing op 
een effect van ruggenmergstimulatie.

Psychologische evaluatie 
Over de waarde van psychologische evaluatie vooraf, 
op het lange termijn effect van ruggenmergstimulatie 
is weinig bekend. Hoewel het voorstelbaar is dat psy-
chologische factoren een belangrijke predictor voor de 
mate van succes kunnen zijn, is er nog onvoldoende 
bekend welke test en/of screening hier het meest ge-
schikt voor zijn.14

Over het algemeen wordt aangeraden om bij patiën-
ten met een depressie (Becks depression index) cata-
strofale gedachten (PCS) en ernstige bewegingsangst 
(TSK) een aanvullend psychologisch onderzoek aan te 
vragen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat psycho-
logische screening de uitkomst van ruggenmergstimu-
latie ook daadwerkelijk verbetert.

Proefstimulatie

De beste beoordeling of ruggenmergstimulatie een ef-
fect heeft is gebruik te maken van zogenaamde proef-
stimulatie. Het effect van deze proefbehandeling is 
over het algemeen een goede voorspeller voor een ef-
fect op langere termijn.10,15 
Patiënten die het effect van stimulatie onplezierig vin-
den kunnen op deze manier geselecteerd worden en 
komen niet in aanmerking voor een neurostimulatie-
behandeling. Ook kan op deze wijze beoordeeld wor-
den of stimulatie technisch uitvoerbaar is. Helaas kan 
ondanks een goed verlopen proefstimulatie periode 
niet bij alle patiënten een goed effect bij de definitieve 
implantatie worden verwacht. Een positief effect van  
60-70% bij de verschillende indicaties is in het alge-
meen realistisch. Een gemiddelde pijnreductie van 50% 
of meer welke wordt gemeten met een VAS gedurende 
een aantal dagen zou voldoende discriminerend zijn of-
schoon daar geen harde criteria voor zijn opgesteld.16 
Als men tevoren weet wat de effecten van een behan-
deling zullen zijn, zal een selectie van de patiënten die 
daar gunstig op gaan reageren minder ingewikkeld 
zijn. Helaas is dat bij veel pijnsyndromen niet gemak-
kelijk te voorspellen. Zo kan bij neuropathische pijn 
een voorspelling van een positief effect lastig zijn.17 
Verminderde (pijn-)medicatie, verbeterd activiteiten- 
en slaappatroon zijn slechts een paar kenmerken van 
een positief effect welke per patiënt anders worden ge-
waardeerd. 
In België werden er richtlijnen opgesteld door de Task 
Force Neurostimulatie van de Belgian Pain Society. 
Deze richtlijnen bepalen dat een proefstimulatie pas 
kan doorgaan na een grondige psychologische scree-
ning, en een gunstig advies door een multidisciplinair 
team. Essentieel is dat de patiënt minstens een periode 
van 4 weken, waarvan minstens drie buiten het zieken-
huis, gestimuleerd wordt met een naar buiten getun-
nelde proefextensie draad. Een gestandaardiseerde 
vragenlijst (met VAS scores, QOL parameters, verschil 
in medicatie-inname, activiteitsniveau ) voor en na de 
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proefstimulatie laat toe het effect van de proefstimula-
tie te beoordelen.18

De elektroden die tijdens de proef worden gebruikt 
zijn reeds de definitieve elektroden die na een gunstige 
proef verbonden zullen worden met een ingeplante 
generator. In de US heeft men nochtans de gewoonte 
de elektroden na een (meestal korte) proefperiode te 
verwijderen en opnieuw elektroden te plaatsen bij de 
permanente implantatie. Dit houdt het risico in dat de 
nieuwe elektroden niet op exact dezelfde plaats aange-
bracht worden, met een verschillend stimulatieveld tot 
gevolg en mogelijk andere resultaten. Het risico op late 
infecties zou daarentegen lager moeten zijn.
In de literatuur vindt men enorme verschillen in de ma-
nier waarop een proefstimulatie moet gebeuren. Een 
voldoende lange proefperiode buiten het ziekenhuis 
vermindert de kansen op “vals positieven”. Placebo 
responders zullen gemakkelijker afhaken wanneer de 
proefstimulatie voldoende lang duurt. In de literatuur 
vindt men geen consensus over de ideale duur van een 
proefstimulatie.
Een langere periode van proefstimulatie impliceert na-
tuurlijk een groter risico op infectie en dus een streng 
beleid aangaande wondverzorging in de thuissituatie. 
Om deze complicatie van nabij te volgen kunnen de pa-
tiënten dagelijks een thuisverpleegkundige consulteren. 
Gedurende de proefperiode worden de patiënten ook 
minstens tweemaal gezien op het pijncentrum door de 
artsen of de pijnverpleegkundigen voor evaluatie van 
de resultaten enerzijds en wondcontrole anderzijds.
In twijfelgevallen wordt de proefperiode soms nog ver-
lengd. Het inlassen van een stimulatievrije periode is 
soms ook zinvol.
De proefperiode leert ons niet alleen het effect van de 
neurostimulatie op de pijn kennen, het geeft ons ook 
een idee over het gebruik van de stimulator door de pa-
tiënt (aantal uren per dag, stroomverbruik, coping met 
het materiaal, enz). De proefperiode zal ons dan ook 
leren welke de best aangepaste generator is voor deze 
bepaalde patiënt in functie van het aantal elektrodes, 
de complexiteit van de pijn die al dan niet het gebruik 
van verschillende programma’s noodzakelijk maakt en 
het stroomverbruik. Deze informatie is nuttig bij de 
keuze van de generator (oplaadbare systemen versus 
niet oplaadbare systemen). In de mate van het moge-
lijke wordt ook werkhervatting gedurende de proefpe- 
riode gestimuleerd om de werkelijke situatie zo veel 
mogelijk te benaderen. Bij patiënten waar de pijn verde-
re revalidatie belemmerde wordt revalidatie gedurende 
de proefstimulatie hervat.

Indien er na een periode van een of twee weken proef-
stimulatie een reductie van de pijnklachten van ten-
minste 50% optreedt, kan er over gegaan worden tot 
implantatie van een definitief systeem.

Technische beschouwing van de 
implantatie

Het plaatsen van een ruggenmergstimulator is een uit-
dagende interventionele pijnbestrijdingstechniek. Dit 
dient zeer zorgvuldig te geschieden en omvat de vol-
gende componenten:

Plaatsing van de elektrode• 
Keuze van de elektrode• 
Plaatsen van de generator• 
Complicaties• 

Plaatsing van de elektrode 
De plaatsing van een elektrode voor ruggenmergsti-
mulatie gebeurt noodzakelijkerwijze onder lokale ver-
doving. De medewerking van de patiënt is noodzakelijk 
aangezien de plaats van de verwekte paresthesieën 
zoveel als mogelijk de pijnlijke plaatsen moet bedek-
ken. Vrij uitgebreide lokale anesthesie is noodzakelijk, 
een angstige patiënt die de ingreep als pijnlijk ervaart 
zal niet op de optimale en adequate manier kunnen 
meewerken. Het is aan te raden een minimale dosis 
snelwerkende opiaten (bvb: Alfentanyl 0,25 mg) te  
associëren.
De houding van de patiënt is ook uitermate belangrijk. 
Voor de plaatsing van mid-thoracale elektroden is de 
meest gangbare techniek deze met de patiënt in buik-
ligging, de benen lichtjes gebogen en een kussen on-
der de buik om de lumbale lordose op te heffen. Deze 
houding laat ook toe ten gepaste tijde, wanneer de 
elektrode op de juiste plaats zit, de patiënt te sederen 
met b.v. een propofol drip of met midazolam, dit gedu-
rende de fixatie van de elektrode en tunneling van de 
proef extensiedraad. Het niveau van de insteekplaats 
hangt van de indicatie af. Voor lumbo-ischalgieën of ra-
diculaire pijnen bij patiënten met geopereerde ruggen 
verkiezen we het niveau Th12-L1. Dit niveau is meestal 
voldoende ver van het geopereerde niveau verwijderd 
(minder kans op epidurale fibrose). Het ligt ook boven 
de lumbale lordose zodanig dat de naald gemakkelijker 
in een grote hoek via paramediane weg de epidurale 
ruimte kan benaderen. De tip van de elektrode zal in 
deze gevallen moeten eindigen rond Th8-Th9, voor 
patiënten met ook een component lage rugpijn, en 
Th9-Th10 voor patiënten met enkel radiculopathie. De 
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exacte plaats wordt meestal bekomen met de “trolling 
technique”, waarbij de elektrode zachtjes wordt terug-
getrokken terwijl er wordt gestimuleerd teneinde de, 
wat in de Angelsaksische literatuur als de “sweet spot” 
wordt betiteld, te bereiken. Dit vereist natuurlijk een 
ervaren, goed op elkaar ingespeeld team, aan de opera-
tietafel en aan de screener. 
In geoefende handen kan de elektrodeplaatsing ook op 
thoracaal en cervicaal niveau in zittende houding wor-
den gedaan, deze houding kan zich opdringen wanneer 
de patiënt geen buikligging verdraagt om medische re-
denen (obesitas, extreme COPD, ...) of wegens te veel 
pijn in deze houding. Het nadeel is dat er gemakkelijker 
vagale reacties optreden, wat een nauwkeurig monito-
ren van de hartslag en zuurstofsaturatie, en het preven-
tief toedienen van atropine en efedrine vergt. Daarnaast 
is er een grotere stralenbelasting voor de arts.

Keuze van de elektrode 
Een belangrijk aspect bij het plaatsen van de elektro-
des is de peroperatoire screening. Quadripolaire elek-
troden geven de mogelijkheid van 50 combinaties, oc-
topolaire, 6050 combinaties. Het is dus geen spel van 
“trial and error” maar er zit een bepaalde rationale en 
vereiste van kennis van de neuronanatomie en neurofy-
siologie achter de keuze van de programma’s. Wanneer 
er een componente lage rugpijn is, moet de stroom 

diep in de dorsale strengen worden gestuurd daar de 
vezels verantwoordelijk voor de lage rug, diep liggen en 
bovendien schaars zijn.4 Er dient ook gezocht te wor-
den naar een niveau waar de laag met cerebro-spinaal 
vocht (CSV) het dunste is. De geleiding voor elektrici-
teit van CSV is groot en het zendt de stroom naar de 
wortels. De drempel voor elektrische stroom van de 
zenuwwortels is lager dan de drempel van de dorsale 
strengen. Dit kan resulteren in een pijnlijke stimulatie 
van de zenuwwortels gepercipieerd als krampen in de 
thorax of het abdomen. In dit geval zal men liefst de 
techniek gebruiken van “Guarded Cathode” waarbij 
de kathode wordt beschermd door twee dichtgelegen 
anodes (+ - +). De kathode is de stimulerende pool en 
zal bepalend zijn voor de richting van de stroom. De 
pulsbreedte zal bepalend zijn voor de omvang van de 
gestimuleerde zone. 
Voor patiënten met Failed Back Surgery Syndroom zal 
men elektrodes verkiezen met korte afstand tussen de 
verschillende polen (hoe korter de afstand, hoe dieper 
men de stroom kan sturen). Voor bredere gebieden 
zoals een lidmaat (been of arm) kan men elektrodes 
gebruiken met meer gespatieerde polen, men kan dan 
ook een anode activeren die wat verder gelegen is van 
de kathode.
In principe bieden octopolaire elektroden veel meer mo-
gelijkheden dan quadripolaire, bestrijken ze grotere ge-

Figuur III.1-1: Octopolaire lead op niveau Th10-Th12 AP 
opname

Figuur III.1-2: Octopolaire lead op niveau Th10-Th12 la-
terale opname
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bieden en bieden vooral de kans om een bredere keuze 
te laten uit verschillende programma’s voor de patiënten. 
Nadelig is dan weer het kostenplaatje van de hardware 
alhoewel door lagere impedantie het stroomverbruik 
aanzienlijk lager ligt. Het plaatsen van de octopolaire 
elektrodes is een stuk moeilijker en vraagt meer erva-
ring. Hetzelfde geldt voor de correcte programmatie.
Hou rekening met het stroomverbruik. Hoge amplitu-
des, maar ook grote pulsbreedtes en hoge frequenties 
jagen het stroomverbruik de hoogte in. “Trolling tech-
nique” helpt ook de plaats te vinden met het laagste 
stroomverbruik.
Zoals altijd is de ervaring de beste leerschool en is het 
aan te raden stap voor stap met deze techniek en tech-
nologie te starten.
Een goede begeleiding van de patiënt is dan ook van 
cruciaal belang.
Het infectiegevaar is substantieel bij alle implantaten; 
maar bij deze ingrepen is er aangezien het systeem met 
de tijdelijke extensiedraad naar buiten wordt getunneld 
een nog groter gevaar op infectie. Een strikte chirurgi-
sche aseptie, een goed antibioticabeleid en een streng 
wondverzorgingsprotocol moeten infecties voorkomen.

Keuze van de generator
De keuze van de meest aangepaste generator kan niet 
los staan van de keuze van de elektroden omdat beiden 
aan elkaar dienen te worden gekoppeld en dus compa-
tibel moeten zijn. Men dient ook rekening te houden 
met de kostprijs van de therapie waarbij de kostprijs 
van de generator zwaar zal doorwegen.
De meer recente generatoren hebben de mogelijkheid 
om 16 polen aan te schakelen. Hier kunnen b.v.. twee 
octopolaire of één octoplaire en twee quadripolaire 
elektroden aangeschakeld worden. De software die 
deze generatoren bieden geeft ook de mogelijkheid om 
verschillende programma’s voor de patiënt voor te pro-
grammeren. De ervaring leert echter dat weinig patiën-
ten van al deze mogelijkheden optimaal gebruik maken 
en dat het voordeel hiervan moet overwogen worden 
ten opzichte van de meerprijs.

Complicaties 
De complicaties van ruggenmergstimulatie gaan van 
mineure, eenvoudig te corrigeren complicaties zoals 
onvoldoende paresthesie en afdekken van de pijnlijke 
zone tot paralysie, zenuwbeschadiging en mortaliteit. 
Het is dan ook belangrijk dat de patiënt hieromtrent 
voldoende voorlichting krijgt zodat deze ook in staat is 

de problemen te identificeren en hiervoor snel beroep 
doet op het multidisciplinaire pijnteam. 
Afhankelijk van de studie worden infecties gerappor-
teerd bij 3 tot 5% van de patiënten.10,19-21 Deze kunnen 
zich voordoen als oppervlakkige huidinfecties, wondin-
fecties of epiduraal absces. Epiduraal absces dat aan-
leiding gaf tot paralysie en in een geval tot overlijden 
werd in case reports beschreven.10,20 De infecties doen 
zich het meest frequent voor rond de geïmplanteerde 
generator (54%), de verbinding (17%) en ter hoogte van 
de incisie in de rug (8%). Wanneer de infectie het im-
plantaat bereikt zal dit meestal moeten worden verwij-
derd. Een cummulatieve analyse toont aan dat in geval 
van implantaat gerelateerde infectie, 55% tot 80% van 
de implantaten geëxplanteerd werden.19 Rathmell2, in 
zijn review artikel over de risico’s van infectieuze com-
plicaties van interventionele pijnbehandelingstechnie-
ken, raadt de grootste voorzichtigheid aan bij het an-
tibiotisch behandelen van een implantaat gerelateerde 
infectie, zonder verwijderen van het implantaat zelf. 
Dezelfde auteur geeft aan dat er evidentie van goede 
kwaliteit bestaat om systematisch antibiotische profy-
laxe toe te passen bij het implanteren van een elektrode 
en ruggenmergstimulator.
Elektrodemigratie en -breuk is de meest voorkomende 
complicatie die aanleiding heeft tot heroperatie. De 
frequenties voor revisie omwille van elektrodemigratie 
variëren tussen 5 en 14%.10,16,19-21 Terwijl voor elektrode 
breuk de frequenties variëren tussen 0% en 23%.10,16,19-21 
Bij cervicaal geplaatste elektroden bleek er meer nood-
zaak voor revisie te zijn.23 Het risico voor elektrodemi-
gratie en -breuk zou kunnen verminderd worden door 
een silicone verankering te gebruiken in plaats van een 
harde plastiek verankering. De tip van de aansluiting 
wordt het best doorheen de diepe fascia gedrukt om 
het drukpunt en de sleet op de verbinding te vermin-
deren bij herhaaldelijk buigen. Er wordt eveneens aan-
geraden om een lus te laten tussen de verbinding en 
de generator. De generator wordt best in het abdomen 
ingeplant om zo de spanning op de elektrode tijdens 
het buigen te verminderen.16

Een literatuuroverzicht met de sprekende titel “Avoiding 
complications of spinal cord stimulation” geeft een uit-
gebreid overzicht van de gerapporteerde complicaties 
zoals in tabel III.1-1 is weergegeven.24 
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Evidentie 

De evidentie voor ruggenmergstimulatie wordt in de af-
zonderlijke hoofdstukken besproken. Momenteel kun-
nen we stellen dat voornamelijk de behandeling van 

Failed Back Surgery Syndroom, CRPS, en in iets min-
dere mate chronische angina pectoris en ischemische 
pijn van de extremiteiten door goede evidentie onder-
steund wordt.25,26 

Tabel III.1-1: Overzicht van de complicaties van ruggenmergstimulatie
(naar: Kumar K, Buchser E, Linderoth B, Meglio M, Van Buyten JP: Avoiding Complications from spinal cord stimulation: Practical re-
commendations from an international panel of experts. Neuromodulation. 2007; 10, (1): 24-33. Met goedkeuring van de uitgever)

Complicatie Aantal Totaal aantal patiënten %

Technische complicaties

Elektrodemigratie 361 2753 13.2

Elektrodebreuk 250 2753 9.1

Slecht functioneren van de hardware 80 2753 2.9

Falen van de batterij 35 2107 1.6

Los gekomen verbinding 12 2753 0.4

Biologische (post-operatieve) complicaties

Infectie 100 2972 3.4

Lek van het cerebrospinaal vocht 8 2972 0.3

Haematoma 8 2972 0.3

Andere complicaties

Ongewenste stimulatie 65 2753 2.4

Pijn ter hoogte van het implantaat 24 2753 0.9

Huiderosie 1 2753 0.2

Allergische reactie 3 2753 0.1

Andere 38 2753 1.4

Samenvatting

De klinische toepassing van ruggenmergstimulatie was initieel gebaseerd op de poorttheorie. Recent werden ech-
ter verschillende mechanismen die eveneens een rol spelen bij het effect van ruggenmergstimulatie beschreven.
Deze vorm van pijnbestrijding is voornamelijk effectief bij de behandeling van neuropathische pijn.
Het succes van deze behandeling is van verschillende factoren afhankelijk. Een goede patiëntenselectie, mede 
door gebruik van een proefstimulatieperiode in een multidisciplinaire setting is ongetwijfeld de belangrijkste 
factor. 
Anderzijds is het correct plaatsen van de elektrode voornamelijk afhankelijk van de ervaring van de behandelaar. 
Momenteel zijn verschillende types elektroden en pulse generatoren ter beschikking. De keuze van de elektrode 
wordt mede bepaald door de lokalisatie en uitgestrektheid van het pijnlijk gebied, het type generator wordt af-
gestemd op het geschatte stroomverbruik en de mogelijkheden van de patiënt om de generator adequaat te 
programmeren. Hier speelt tevens de economische overweging een rol. 
Complicaties kunnen enerzijds van technische aard zijn, anderzijds is infectie de meest gevreesde complicatie.  
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Inleiding

De techniek van intrathecale medicatietoediening is ontstaan in de jaren 70 van de vorige eeuw. De analgesie volgend 
op spinale toediening van opiaten en de observatie dat substance-P vrijzetting door C-vezels onderdrukt werd door 
spinaal morfine worden beschouwd als start voor de huidige trend om de afferente spinale informatie ter hoogte van 
het ruggenmerg proberen te moduleren.1 Sindsdien is het onderzoek in volle ontwikkeling, leidend tot meer kennis 
van en inzichten in receptor-neurotransmitter systemen en intracellulaire processen betrokken bij nociceptie in de ach-
terhoorn van het ruggenmerg. Samengaand hiermee werden naast morfine diverse andere analgetica zoals clonidine, 
midazolam, baclofen, ziconotide en ketamine onderzocht en alleen of in combinatie intrathecaal toegediend.2

Aanvankelijk werd deze manier van toedienen van analgetica voorbehouden voor maligne pijnsyndromen en ernstige 
vormen van spasticiteit. Toenemend inzicht in zowel de farmacokinetiek en farmacodynamiek van intrathecale anal-
getica als technologische ontwikkelingen heeft voor een uitbreiding van het indicatiegebied gezorgd in de langdurige 
behandeling van chronische benigne pijnsyndromen.2 
Naar schatting worden 3,66 patiënten per miljoen inwoners behandeld met intrathecaal analgesie in Europa.3 

III.2
Intrathecale medicatietoediening bij 
chronische pijnsyndromen

A. Ver Donck, J. Vranken
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Indicatie en selectie van patiënten

In chronische pijnsyndromen (benigne en maligne) 
zijn de belangrijkste indicaties voor intrathecale medi-
catietoediening:4 neuropathische pijn, postherpetische 
neuralgie en perifere neuropathie en gemengde noci-
ceptieve-neuropathische pijnsyndromen zoals failed 
back surgery syndrome (FBSS), en CRPS type I5, noci-
ceptieve pijn, viscerale pijn waaronder ook chronische 
pancreatitis3, onvoldoende pijnstilling of het optreden 
van ernstige bijwerkingen tijdens gebruik van orale, rec-
tale of transdermale toediening van opioïden.6,7 Verder 
wordt deze techniek ook toegepast bij patiënten met 
ernstige spasticiteit.
Door te kiezen voor een intrathecale toediening wordt 
medicatie rechtstreeks in de nabijheid van het cen-
traal zenuwstelsel toegediend, waardoor de dosis van 
een analgeticum aanzienlijk kan worden gereduceerd. 
Specifiek voor morfine zou de spinale dagdosis kunnen 
verminderd worden met een factor 12 tot 300 in verge-
lijking met orale dagdosis.6 Daarnaast zouden bepaalde 
analgetica, via de systeemcirculatie toegediend, niet of 
met moeite door de bloed-hersenbarrière (effectcom-
partiment) geraken waardoor de dosis na systemische 
toediening vaak hoger ligt. Bovendien zou intrathecale 
toediening van deze analgetica resulteren in een ver-
minderd optreden van bijwerkingen.2

Hoewel er geen factoren zijn die de effectiviteit van 
deze techniek kunnen voorspellen, hangt het succes 
van deze behandeling samen met een zorgvuldige pa-
tiëntenselectie (tabel III.2-1).2,7.  
Intrathecale toediening van analgetica is alleen aange-
wezen bij patiënten met aanhoudende pijn ondanks 
toepassing van alle conventionele pijnbehandelmetho-
den zoals uitgebreide farmacologische behandeling 
(analgetica volgens de driestaps analgetische ladder 
inclusief opioïdrotatie, eventueel in combinaties met 
antidepressiva, anti-epileptica, topicale behandeling en 
eventueel ook ketamine), toepassen van anesthesiologi-
sche pijnbehandeltechnieken, revalidatie, en cognitieve 
en gedragstherapie hebben gefaald. Er bestaat geen 
(nieuwe) chirurgische indicatie. Deze techniek staat 
bijgevolg aan het eind van de behandelingsladder van 
de patiënt met chronische pijn. Daarnaast moeten deze 
patiënten, zeker bij chronische, niet-kanker gerelateer-
de, pijnsyndromen een uitgebreide psychologische eva-
luatie ondergaan.8 De aanwezigheid van psychologische 
factoren zoals psychopathologie, stemmingsverande-
ringen, ernstige distress, en functionele pijnsyndromen 
(somatisatie) zou de kans op succesvolle behandeling 

verlagen. Niet-behandelde verslaving is een absolute 
contra-indicatie voor deze vorm van therapie.9 
Tenslotte is ook het pathofysiologische mechanisme 
van het pijnsyndroom medebepalend voor de resulta-
ten van deze behandeling. Bij intrathecale toediening 
van alleen opiaten is de kans op adequate pijnstilling bij 
neuropathische pijn minder groot in vergelijking met 
nociceptieve of gemengde (nociceptieve-neuropathi-
sche) pijn7. Dit betekent dat iedere kandidaat-patiënt 
een uitgebreide multidisciplinaire evaluatie zou moe-
ten ondergaan voordat deze therapie wordt geïnitieerd. 
Hierbij kan worden gedacht aan een anesthesioloog 
en/of neuroloog en/of neurochirurg voor de evalu-
atie van het pijnsyndroom en een psycholoog en/of  
psychiater voor evaluatie van de psychosociale inbed-
ding en ter uitsluiting van een psychiatrische diagnose. 
Tenslotte is een proefperiode met een tijdelijke intrathe-
cale pijnpomp om de respons van de patiënt te evalueren 
noodzakelijk voordat overgegaan wordt op een defini-
tieve implantatie van een intrathecale pijnpomp.9 Om te 
beslissen of een testperiode positief wordt geëvalueerd  
kan worden gebruik gemaakt van arbitrair vastgelegde 
doelen zoals:2 

Minimaal 50% pijnstilling, • 
De kwaliteit van leven en nachtrust zijn duidelijk • 
beter, 
De dagelijkse activiteit moet duidelijk toegenomen • 
zijn,
De pijnmedicatie moet gereduceerd of volledig ge-• 
stopt zijn.

Of het behalen van deze doelen tijdens de proefpe-
riode een predictieve waarde heeft voor de effectiviteit 
van pijnstilling na implantatie van de pijnpomp moet 
nog onderzocht worden. 

Tabel III.2-1: Selectiecriteria voor intrathecale 
pompimplantatie

Duidelijke diagnose

Geen psychologische of sociologische contra-
indicatie

Onbehandelbare bijwerkingen van opioïden (na 
opioïdrotatie) 

Falen van meer conservatieve behandelingen

Levensverwachting > 6 maanden

Positieve evaluatie van testfase

Patiënt begrijpt de therapie; geen cognitieve 
stoornissen
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Intrathecale analgetica en de 
achterhoorn van het ruggenmerg

In de cornus posterius (achterhoorn) van het ruggen-
merg bevinden zich naast opioïdreceptoren tal van 
andere receptoren en ionkanalen die de pijngeleiding 
kunnen beïnvloeden.
1. Receptoren
2. Ionkanalen 
We onderscheiden pre- en postsynaptische receptoren 
en ionkanalen (Figuur III.2-1):

Presynaptisch
a. µ-opioïdreceptor
b. Ca2+-kanalen
c. Na+-kanalen

Postsynaptisch
a. opioïdreceptor 
b. α2-receptor
c. N-Methyl- D-Aspartaat-receptor
d. Gamma-Amino-Boterzuur–receptor

Dit is een schematische weergave. Er zijn receptorsy-
stemen die zowel pre- als postsynaptisch georiënteerd 
zijn waarbij interactie van beide locaties neurotrans-
mittor release wordt geïnhibeerd.   

Receptor agonisten en antagonisten

Opioïdreceptor-agonisten 
Drie verschillende G-proteïne gekoppelde opioïdrecep-
toren, namelijk µ, δ, en κzijn te onderscheiden, verant-
woordelijk voor de analgetische en niet-analgetische 
effecten. Presynaptische interactie vermindert onder 
andere de vrijzetting van substance-P en calcitonine 
gene-related peptide door interacties met N-type span-
ningsafhankelijke calciumkanalen en verminderde cal-
ciuminflux. Postsynaptisch zullen opioïden via inhibitie 
van adenylaat cyclase, kaliumkanalen openen met het 
optreden van hyperpolarisatie. 
Morfine is het 1ste keuze opioïd voor intrathecale toedie-
ning bij chronische pijnsyndromen. Door zijn hydrofiel 
karakter zal morfine in vergelijking met fentanyl (en 
sufentanil) na intrathecale toediening meer versprei-

A δ-vezel

C -vezel

-

Primaire pijn afferent 

NA
5HT

Na+ kanaal

-receptoren
Ca2+ -kanalen

α2-receptor
NMDA-receptor
Ach-receptor
GABA-receptor

Glutamaat

presynaptisch

postsynaptisch

tractus spino-
thalamicus

Figuur III.2-1: Receptoren in de cornus posterius en de primaire pijn afferenten, naar J. Maeyaert met toestemming
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den waardoor het gebied van analgesie zal uitbreiden. 
Daarnaast is de reductie in dagdosis van parenterale 
naar spinale toediening het grootst voor dit opioïd 
waardoor dosisgerelateerde bijwerkingen verminde-
ren.3

Tijdens intrathecale morfinebehandeling kan toleran-
tie optreden. Bovendien zijn hyperalgesie, allodynie en 
myocloniën beschreven bij hoge dosissen intrathecaal 
morfine (> 20 mg morfine intrathecaal).10 In deze om-
standigheden kan morfine vervangen worden door hy-
dromorfone (hogere oplosbaarheid en meer potent) of 
fentanyl (hogere intrinsieke activiteit waardoor lagere 
receptorbezetting voor identieke analgesie waardoor 
verminderde kans op tolerantie). Ervaringen met lang-
durig intrathecale toediening van deze opioïden zijn 
eerder beperkt. 
Bijwerkingen van opioïdanalgesie zijn onder andere 
urineretentie, obstipatie en jeuk. Langdurige intrathe-
cale opioïdtoediening kan leiden tot zweten, gynae-
comastie, libidoverlaging, impotentie, amenorroe, hy-
pogonadisme, erectiestoornissen, groeihormoon- en 
cortisoldeficiëntie en oedeemvorming. Het optreden 
van laattijdige ademdepressie (rostrale verspreiding 
van morfine en het bereiken van opioïdreceptoren in de 
ventrale medulla) is een gevaarlijke complicatie. Plots 
onderbreken van intrathecale toediening veroorzaakt 
ontwenningsverschijnselen met het optreden van on-
der andere opgejaagdheid, diarree, hyperthermie, pal-
pitaties en zelfs longoedeem. Tenslotte is er altijd het 
risico op psychische afhankelijkheid.2,3,9,11,12

α2-receptor agonist
Interactie met deze receptor die zowel pre- als postsy-
naptisch gelegen is, resulteert in een verhoogde kalium-
instroom waardoor hyperpolarisatie van de postsynap-
tische celmembraan optreedt. 
Clonidine, als meest beschreven α2-receptor agonist 
voor intrathecaal gebruik zou in combinatie met lokale 
anesthetica en morfine een synergetische werking heb-
ben voor pijnstilling. 2 Clonidine wordt voornamelijk ge-
bruikt in combinatie met morfine bij opioïd resistente 
pijn. Daarbij zou het intrathecaal toedienen van cloni-
dine (dagdosis van 8 - 17 µg / dag) de kans op toleran-
tie voor morfine verkleinen en zo dosisescalatie van dit 
opioïd (bijwerkingen!) voorkomen.1 Bijwerkingen zijn 
droge mond, sedatie, bradycardie en het optreden van 
hypotensie. Bij het plots onderbreken van langdurige 
intrathecale therapie kunnen rebound hypertensie, pa-
niekaanvallen en psychotisch gedrag optreden.9 

De GABA-receptor
Hoewel drie verschillende subtypes (GABAA, GABAB 
en GABAC) van de Gamma-Amino-Boterzuur (Gamma-
Butyric Acid, GABA) receptor zijn beschreven, zijn 
voornamelijk GABAA en GABAB beschreven bij pijnbe-
strijding en behandeling van spasticiteit. De GABAA-
receptor is gekoppeld aan een chloorkanaal, waarbij na 
activatie chloorionen de cel binnenstromen resulterend 
in een hyperpolarisatie.13 Midazolam wordt intrathecaal 
gebruikt in combinatie met lokale anesthetica bij spi-
nale anesthesie.14 Intrathecale midazolamtoediening 
geeft dosisafhankelijke sedatie. Hoewel geen neuro-
toxiciteit bij de mens wordt beschreven na eenmalige 
toediening, is niets bekend over de effecten van mida-
zolam na continue toediening.15 In deze context is het 
gebruik van midazolam intrathecaal tijdens de behan-
deling van chronische pijn zeker niet de eerste keuze.
De G-proteïne gekoppelde GABAB-receptor verhoogt de 
kaliumpermeabiliteit. Presynaptisch resulteert deze in-
teractie in een verminderde vrijzetting van neurotrans-
mittors. Postsynaptisch ontstaat membraanhyperpola-
risatie met een verminderd opengaan van spanningsaf-
hankelijke calciumkanalen. Baclofen wordt voorname-
lijk gebruikt voor de behandeling van spasticiteit. Naast 
het verminderen van spasticiteit gerelateerde pijn zou 
baclofen ook neuropathische pijn verminderen bij cen-
trale pijnsyndromen, Failed Back Surgery Syndrome 
(FBSS), plexopathie en fantoompijn.2 
Bijwerkingen zijn onder andere duizeligheid, spier-
zwakte, gastro-intestinale klachten, seksuele disfunc-
tie, cognitievermindering, optreden van tolerantie, en 
fysische afhankelijkheid waardoor plots onderbreken 
van de toediening aanleiding kan geven tot hyperther-
mie, rebound spasticiteit, epilepsie, spiercontractuur 
en zelfs ademhalingsmoeilijkheden.13

Methyl –D-Aspartaat-receptorantagonist
Deze postsynaptisch gelokaliseerde, glutamaat re-
ceptor wordt geactiveerd via excitatoire aminozuren 
die aanleiding geven tot verhoogde calciuminflux. 
Herhaalde activatie van deze receptor, zoals bij neu-
ropathische pijn, leidt tot wind up en centrale neuron-
hyperexcitabiliteit waardoor allodynie en hyperalgesie 
kunnen optreden.2,16

De meest beschreven en gebruikte niet-competitieve 
NMDA receptorantagonist is ketamine. Echter, keta-
mine is een narcoticum en bestaat enkel voor paren-
terale toediening. Daarnaast heeft dit analgeticum een 
nauwe therapeutische index en kan het veel en ernstige 
dosisafhankelijk bijwerkingen zoals stemmingsstoor-
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nissen, perceptieveranderingen en verminderd intel-
lectueel functioneren veroorzaken.16 Tenslotte zijn er 
sterke aanwijzingen voor neurotoxiciteit na intrathecaal 
gebruik, zowel bij dieren als bij mensen.17,18 De enige 
indicatie voor intrathecaal ketamine is de terminale 
kankerpatiënt met refractaire pijn ondanks uitgebreide 
medicamenteuze (intrathecale) behandeling.2,13,18

Ionkanaal blokkers

Na+ kanaalblokkers
Lokale anesthetica werken door het blokkeren van 
Na+-kanalen van neuronaal weefsel waardoor de pijn-
transmissie wordt onderbroken. Echter, de therapeuti-
sche index van bupivacaïne is erg smal: de minimum 
dosis voor pijnstilling ligt dicht bij de dosis voor on-
derdrukking van andere sensorische informatie en uit-
schakeling van motoriek, voornamelijk bij chronische 
toediening. Combinatie van lokale anesthetica met 
opioïden zouden de opioïdgerelateerde bijwerkingen 
verminderen en de kans op het optreden van tolerantie 
voor intrathecaal morfine verminderen. Bovendien is 
een synergetisch analgetisch effect beschreven tijdens 
intrathecale toediening van deze combinatie. Door de 
combinatie met opioïden is een lage dagdosis bupi-
vacaïne (in de orde van 1 tot 14 mg) voldoende voor 
pijnstilling.19,20 Belangrijk hierbij te vermelden is dat in 
kankerpijnbestrijding intrathecale dosering tot meer 
dan 30 mg per dag geen blaasdisfunctie of spierzwakte 
veroorzaakte.21

N-type spanningsafhankelijke calciumkanaal 
blokkers
Binnen de groep van de spanningsafhankelijke cal- 
ciumkanalen (T,L,N,P,Q en R subtypes) is voornamelijk 
het N-subtype betrokken bij nociceptie. De enige cal- 
ciumkanaal blokker voor intrathecaal gebruik in klini-
sche omstandigheden is ziconotide, een synthetische 
vorm van het peptide ω-conopeptide.2 De effectiviteit 
van dit analgeticum intrathecaal toegediend werd aan-
getoond in patiënten met chronische benigne en ma-
ligne pijnsyndromen. De kans op het optreden van bij-
werkingen tijdens therapie met intrathecaal ziconotide 
is echter erg hoog. Tot 31% van de behandelde patiën-
ten ervaren bijwerkingen (duizeligheid, nausea, nystag-
mus, evenwichtstoornissen, verwardheid, obstipatie 
en urineretentie). Ziconotide wordt zowel alleen als in 
combinatie met opioïden gebruikt. Het voordeel van 
ziconotide, echter, is pijnstilling zonder het optreden 

van complicaties zoals beschreven bij opioïd analgesie 
(tolerantie, seksuele disfunctie, lichamelijke en psychi-
sche afhankelijkheid, ademdepressie).22

Technische aspecten van 
intrathecale pijnbestrijding

Techniek voor het plaatsen van een intrathecale 
pijnpomp tijdens de testperiode
De intrathecale katheter wordt verbonden met een sub-
cutane poort waaraan de pomp kan worden aangeslo-
ten.
De katheter wordt geplaatst onder lokale verdoving. 
De patiënt kan hiervoor voorovergebogen zitten of lig-
gen. Onder doorlichting wordt de Tuohy naald parame- 
diaan en met een hoek van 45° interlaminair geplaatst. 
Na plaatsing in de subarachnoïdale ruimte wordt het 
stilet verwijderd en de katheter ingebracht via de naald 
totdat de tip van de katheter zich bevindt op de hoogte 
overeenstemmend met het ruggenmergniveau verant-
woordelijk voor de pijn. Zo zal voor pijn in het L5-S1 der-
matoom de kathetertip bij voorkeur op hoogte van de 
wervel Th11 worden geplaatst. Indien er goede afloop 
is van cerebrospinaal vocht via de katheter wordt een 
kleine incisie rond de naald gemaakt tot op de spier-
fascia. Hierop wordt de katheter gefixeerd en getun-
neld naar axiaal tot boven de 10de of 11de rib. Vervolgens 
wordt het poortsysteem aangesloten op de katheter en 
in een onderhuidse pocket gelegd. Tenslotte wordt het 
systeem met de uitwendige pomp verbonden door het 
percutaan aanprikken van het poortsysteem. Een door-
zichtig verband wordt gebruikt om eventuele infectie-
tekens rond de aanprikplaats onmiddellijk te kunnen 
waarnemen. 

Mogelijke complicaties 

Postpunctie hoofdpijn 
Om dit te voorkomen wordt gesuggereerd de patiënt 
gedurende 24u postoperatief plat te laten liggen.

Infectie van het systeem 
Om het risico te verkleinen wordt de aanprikplaats van 
het poortsysteem dagelijks geëvalueerd. Bij vermoe-
den van een infectie dient het systeem onmiddellijk te 
worden verwijderd. Ziekenhuisopname onderzoek van 
het cerebrospinaal vocht (lumbaal punctie) en aange-
paste antibioticatherapie zijn aangewezen. 
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Dislocatie of lek van de katheter. 
Dit kan worden bevestigd door:

Een injectie van lokale anesthetica via het intra-• 
thecale systeem. Bij afwezigheid van een spinale 
anesthesie, is er sprake van dislocatie van de intra-
thecale katheter.
Controleren van het verloop van de katheter met • 
behulp van doorlichting Het injecteren van contrast 
via de intrathecale katheter kan de plaats van dislo-
catie of lek bevestigen.

Implanteren van de elektronische medicatiepomp
Na een positieve testperiode en met goedkeuring van 
de patiënt kan worden overgegaan tot implantatie van 
een elektronische programmeerbare medicatiepomp. 

Techniek
Na het verwijderen van het poortsysteem, wordt aan 
dezelfde zijde een subcutane ruimte in de abdominale 
wand gemaakt om de pomp in te plaatsen. Vervolgens 
wordt de intrathecale katheter (reeds in situ) getunneld 
naar deze ruimte. De pomp wordt eerst gevuld met de 
gewenste medicatie en wordt daarna aangekoppeld 
aan de katheter. 
Daarna wordt de pomp geprogrammeerd: de dagdosis 
wordt bepaald en er wordt een eerste bolus gegeven 
om zowel de dode ruimte van de pomp als de katheter 
op te vullen.

Risico op chirurgische re-interventie voor een technisch 
probleem.3

Infectie van het systeem • 
Vochtcollectie rond de pomp (seroma)• 
Dislocatie, lek of zelfs breuk van de katheter• 
Granuloma vorming aan de tip van de katheter met • 
risico op neurologische beschadiging7,23

Pompsoftware problemen• 

Intrathecale toediening van 
analgetica

Er zijn verschillende analgetica die in aanmerking ko-
men voor de behandeling van neuropathische pijn. 
Binnen deze groep is het mogelijk om aanbevelingen 
te doen en een stroomdiagram (1ste lijnsbehandeling, 
2de lijnsbehandeling en 3de lijnsbehandeling) op te stel-
len voor de intrathecale behandeling, voornamelijk op 
basis van autority-based judgement, ondersteund door 
studies (voornamelijk observationeel en case series) 

en richtlijnen uit de literatuur die regelmatig aangepast 
wordt aan laatste nieuwe inzichten.13 (Zie figuur III.2-2)
Er zijn slechts drie producten officieel goedgekeurd (on 
label) voor langdurige intrathecale toediening  namelijk 
morfine, baclofen en ziconotide.13

De 1ste lijnsanalgetica zijn morfine en ziconotide. Ook 
hydromorfone hoort bij de 1ste lijn hoewel dit analge-
ticum niet goedgekeurd is voor intrathecale toedie-
ning. Bij onvoldoende pijnstilling of het optreden van 
bijwerkingen worden meestal combinaties van analge-
tica gebruikt (2de lijnsbehandeling). Er is een kans van 
30-40% dat bupivacaïne of clonidine moet worden toe-
gevoegd aan morfine of hydromorfone voor om pijn-
stilling te continueren. Deze 2de lijnsbehandeling wordt 
off-label toegepast.13 Dit geldt eveneens voor lijn 4 van 
het stroomdiagram.13 Lijn 5 en 6 worden niet aanbevo-
len omdat er voor deze producten weinig informatie is 
betreffende veiligheid en efficiëntie.
Bij elke patiënt zal gezocht worden naar de laagst mo-
gelijke dosis van een analgeticum waarbij adequate 
pijnstilling optreedt met zo weinig mogelijk bijwerkin-
gen. Een analgeticum kan neurotoxisch worden door 
het intrathecaal toedienen van een te hoge dagdosis 
of een te hoge concentratie in een oplossing. Daarom 
zijn richtlijnen omtrent maximale dagelijkse dosis en 
concentratie noodzakelijk (tabel III.2-2). Er is een trend 
naar het gebruik van ‘hoge flow - lage concentratie’ 
om neurotoxiciteit te beperken.13 Naast een potentiële 
neurotoxiciteit van het analgeticum zelf tijdens langdu-
rige intrathecale toediening kunnen interacties tussen 
de verschillende analgetica in een oplossing ook neu-
rotoxisch zijn.24 Zo is clonidine zelf niet neurotoxisch. 
Echter, intrathecale toediening van clonidine kan spina-
le hypotensie induceren waardoor potentiële toxiciteit 
van andere analgetica zou kunnen worden versterkt. Er 
zijn geen preklinische of klinische data aangaande neu-
rotoxiciteit van combinaties van analgetica. 
Combineren van verschillende analgetica zouden de 
fysieke en chemische eigenschappen van de oplossing 
kunnen veranderen.24 Voordat een oplossing intrathe-
caal wordt gebruikt, is kennis van de pH, stabiliteit 
(precipitatie van de oplossing en omzetting van analge-
tica in neurotoxische metabolieten) en compatibiliteit 
van het mengsel met het medicatiereservoir (poten- 
tiële veranderingen van concentraties van verschillende 
analgetica door interactie met het reservoir kan leiden 
tot veranderde klinische effectiviteit) essentieel.
Voor de meest gebruikte analgetica zijn stabiliteitsstu-
dies in vitro uitgevoerd.25,26 Echter ook hier is meer on-
derzoek noodzakelijk.13
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Conclusies

Intrathecale pijnbestrijding heeft een plaats in de be-
handeling van de patiënt met chronische pijn. Het suc-
ces van behandeling wordt echter sterk bepaald door 
een zorgvuldige selectie van de patiënt. Hiervoor is 
multidisciplinair overleg met uitgebreide psychologi-
sche evaluatie erg belangrijk. 
Intrathecale pijnbestrijding kan echter gepaard gaan 
met belangrijke bijwerkingen en complicaties. Naast 
technische problemen zoals dislocatie en lekkage van 
de katheter (met acute onttrekkingsverschijnselen) is 
het optreden van infectie een potentieel ernstige com-
plicatie. 
Morfine blijft de gouden standaard voor intrathecale 
toediening. Hoewel pijnstillend, kunnen ernstige bij-
werkingen en complicaties optreden tijdens langdurige 
intrathecale toediening van morfine. Het is belangrijk 

Tabel III.2-2: Maximale intrathecale dagdosis en 
maximale concentratie
(van: Deer T, Krames ES, Hassenbusch SJ et al.: Polyanalgesic 
Consensus Conference 2007: Recomendations for the 
Management of Pain by Intrathecal (Intraspinal) Drug Delivery: 
Reprot of an Interdisciplinary Expert Panel. Neuromodulation. 
2007; 10, (4): 300-28. Met goedkeuring van de uitgever)

Max. dosis
(mg/d)

Max. Concentratie
(mg/ml)

Morfine 15,0- 20 (-10)

Hydromorfone 4-000 10 (-20)

Bupivacaïne 24 20 (-18)

Clonidine 1 2

Ziconotide 0,0216 0.025 (-0.050)

Lijn 1     morfine                          hydromorfone ziconotide

Lijn 2 fentanyl morfine/hydromorfone morfine/hydromorfone
+ ziconotide + bupivacaine/clonidine 

Lijn 3     clonidine morfine/hydromorfone/fentanyl
bupivacaine +/clonidine

+ ziconoitde

Lijn 4      sufentanyl sufentanyl +
bupivacaine +/clonidine

+ ziconotide

Lijn 5      ropivacaine, buprenorfine, midazolam, meperedien, ketorolac    

Lijn 6     experimentele drugs: gabapentine, octreotide, meperidine, ketorolac, …enz     

   

Lijn 1:  officieel erkende medicatie voor intrathecaal gerbuik 
Lijn 2: fentanyl (geen granulomavorming), ondraaglijke neveneffecten in lijn 1. Combinaties voor   

gemixte en neuropatische pijn 
Lijn 3:  als geen analgesie wordt bekomen in lijn 2 of er zijn ondraaglijke nevenwerkingen. 
Lijn 4:  bewezen veilig in dieren en mensen en geen evidentie voor granuloma vorming. Combinatie bij  

neuropatische pijnen
Lijn 5:  weinig informatie betreffende veiligheid en effeciëntie 
Lijn 6:  experimentele medicatie

Figuur III.2-2:. Stroomdiagram met de verschillende stappen van intrathecale pijnbestrijding.

(naar: Deer T, Krames ES, Hassenbusch SJ et al.: Polyanalgesic Consensus Conference 2007: Recomendations for the Management 
of Pain by Intrathecal (Intraspinal) Drug Delivery: Report of an Interdisciplinary Expert Panel. Neuromodulation. 2007; 10, (4): 300-
28. Met goedkeuring van de uitgever)
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de patiënt vooraf te informeren over de mogelijke inter-
ferentie van langdurige behandeling met opioïden en 
het optreden van seksuele disfunctie. 
Bij patiënten met onvoldoende pijnstilling ondanks in-
trathecale administratie van morfine, worden combina-
ties van analgetica gebruikt. Toch blijven er, bij gebrek 
aan gedegen onderzoek, vragen over de effectiviteit 
van deze manier van pijnbestrijding in vergelijking met 
placebo of het spontaan verloop van het pijnsyndroom 
zonder intrathecale therapie. Bovendien zijn er weinig 
gegevens bekend over het neurotoxisch potentieel na 
langdurige intrathecale toediening van combinaties van 
analgetica. Tenslotte ontbreken ook gegevens over de 
fysieke en chemische stabiliteit van deze oplossingen. 
Om de precieze plaats van deze manier van pijnbestrij-
ding te duiden is meer onderzoek noodzakelijk. In deze 
context zou deze manier van pijnbestrijding moeten 
worden voorbehouden als laatste stap in de behan-

deling van de patiënt met chronische pijn. Daarnaast 
moet de patiënt goed geïnformeerd worden over de 
voor- en nadelen van deze therapie voordat besloten 
wordt tot implantatie van een pijnpomp. 

Evidentie

Methodologisch goed uitgevoerde gerandomiseerde 
klinische studies waarbij intrathecale pijnbestrijding 
met behulp van geïmplanteerde programmeerbare pijn-
pompen wordt vergeleken met andere manieren van 
pijnbestrijding (bijvoorbeeld multidisciplinaire pijnbe-
handeling) in een voldoende aantal patiënten (statis-
tische power analyse) zijn niet aanwezig. De evidentie 
voor het starten met deze techniek is op dit moment 
gebaseerd op een reeks van case series.7 Verder onder-
zoek door gerandomiseerde gecontroleerde studies 
wordt aanbevolen.

Samenvatting

Intrathecale medicatietoediening kan overwogen worden voor verschillende types neuropathische pijn en meng-
vormen van nociceptieve en neuropathische pijn wanneer de orale, rectale of transdermale toediening van opioï-
den onvoldoende pijnstilling geeft of teveel bijwerkingen veroorzaakt. 
Slechts drie producten zijn goedgekeurd voor langdurige intrathecale toediening: morfine, baclofen en zicono-
tide. Alhoewel bij onvoldoende resultaat vaak combinaties met andere farmaca gebruikt worden is er tot op heden 
onvoldoende documentatie omtrent de mogelijke toxiciteit. Ook de fysieke stabiliteit van dergelijke oplossingen 
is onvoldoende bestudeerd. 
De evidentie omtrent de doeltreffendheid is gelimiteerd tot case reports, vandaar dat het gebruik preferentieel in 
studieverband gebeurt.
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Inleiding 
Chronische lage rugklachten zijn een kostenverslinder in de Westerse wereld. Meer dan 80% van alle mensen maakt 
in hun leven een of meerdere perioden mee met lage rugklachten. 
Bij een grote groep mensen met rugklachten ontwikkelt zich een chronisch pijnsyndroom waarvan bekend is dat na 
12 maanden de meeste patiënten met pijn leven en geïnvalideerd zijn.1 
Chronische radiculaire pijn komt bij ongeveer 1% van deze patiënten voor en is gedefinieerd als pijn in het distribu-
tiegebied van een van de zenuwen van de lumbosacrale plexus met of zonder sensibele en motorische afwijkingen 
passend bij de aangedane zenuwwortel.2

Radiculaire pijn wordt beschouwd als een van de meest pijnlijke en invaliderende aandoeningen die bovendien lastig 
te behandelen is. Wanneer patiënten niet reageren op het huidige scala van behandelingen (chirurgie, fysiotherapie, 
chronisch medicatiegebruik) kan, onafhankelijk van de psychosociale status van de patiënt, epiduroscopie overwogen 
worden. Epiduroscopie kan ingezet worden als additioneel diagnostisch instrumentarium en daarnaast als therapeu-
tisch instrumentarium om medicatie meer op locatie, d.w.z. meer ‘brongericht’, te appliceren.

III.3
Epiduroscopie 

J.W. Kallewaard, J. Richardson, G.J. Groen
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Historie 
Epiduroscopie is absoluut niet nieuw. Al in 1936 be-
schreef Stern dat het direct waarnemen van structuren 
in het spinale kanaal praktisch nuttig zou kunnen zijn.3

 

Burman voerde als eerste een spinale endoscopie uit 
op een kadaver4

 
en enige jaren later publiceerde de 

Amerikaanse neurochirurg Pool, de tot nu toe grootste 
serie met meer dan 400 spinale endoscopieën op ka-
davers5, gevolgd door Ooi die hetzelfde deed bij patiën-
ten6. In voornoemde gevallen werd dus specifiek geke-
ken in de spinale ruimte. Na de eerste prospectieve stu-
dies naar de epidurale ruimte bij patiënten (Blomberg7; 
Heavner8), voegde Shimoji in 1991 voegde twee belang-
rijke zaken toe: voor de veiligheid moesten patiënten 
wakker zijn en pijn kon worden gereproduceerd door de 
aangedane zenuw zacht aan te raken.9 Recent moder-
niseerden Saberski en Kitahata de techniek door intro-
ductie van de caudale benadering, waarmee de kans op 
accidentele intrathecale punctie veel kleiner werd. Zij 
gebruikten hierbij als eerste moderne instrumenten en 
een flexibele stuurbare scoop en irrigeerde de epidurale 

ruimte met fysiologisch zout.10 Onafhankelijk hiervan 
werd in Duitsland een eigen wijze van epiduroscopise-
ren ontwikkeld door Schütze. 

Anatomie epidurale ruimte 

De epidurale ruimte 
In de gemiddelde anesthesiologische literatuur wordt 
de epidurale ruimte klassiek voorgesteld als een 
met vet en vaten gevulde ruimte rondom de dura  
(Figuur III.3-1). 
Feitelijk is dit onjuist. Het vetweefsel is vooral aan-
wezig in het anterolaterale deel ter hoogte van het 
foramen intervertebrale en segmentaalsgewijs in de 
vorm van een soort driehoek in het dorsomediale deel 
ter hoogte van de ligamenta flava (Figuur III.3-2a en  
Figuur III.3-2b).

Begrenzingen 
De epidurale ruimte is letterlijk de ruimte die de dura 
omgeeft. Soms wordt hiervoor de term ‘extradurale 
ruimte’ of ‘peridurale ruimte’ gebruikt, terwijl anderen 
deze term weer hanteren voor de ruimte rondom de du-
rale manchetten en zenuwwortels (i.e., de ruimte rond 
het achterwortelganglion, (ganglion spinale, DRG,  
zie fig. 1). 
Aan de voorzijde wordt de epidurale ruimte begrensd 
door het ligamentum longitudinale posterius, LLP), de 
wervellichamen en tussenwervelschijven, aan de zij-
kant door de foramina intervertebralia en pediculi van 
de wervelbogen, en aan de achterzijde door, alterne-
rend, de wervelbogen en de ligamenta. flava en sacraal 
door de geassimileerde sacrale wervelbogen. 
Aangezien de duraalzak eindigt ter hoogte van corpus 
S2, bevindt zich caudaal daarvan uitsluitend epidu-
raal vetweefsel met het filum terminale externum en 
de proximale delen van de zenuwwortels S2-Cocc1 

 
(Figuur III.3-3). 

De sacrale epidurale ruimte wordt caudaal afgesloten 
door de membrana sacrococcygea. Dit membraan sluit 
de hiatus sacralis af, maar ontbreekt in ca. 10% van de 
gevallen. Het vormt de gangbare caudale toegangsweg 
tot de lumbosacrale epidurale ruimte bij de epidurosco-
pie en bij caudale blokkades. 
De voorachterwaartse diameter is gemiddeld ca. 
4-5 mm groot, en dus voldoende om de epiduroscoop 
(uitwendige diameter ca. 3 mm), door te laten. Echter 
AP diameters tot aan 1 mm zijn beschreven. In derge-

Processus spinosus

Dura mater

Epidurale ruimte

Cauda equina

Epidurale ruimte

Corpus vertebrae

Facetgewricht

Ligamentum flavum

Arcus vertebrae

Ganglion spinale (DRG)

Figuur III.3-1: Klassieke voorstelling van de epidurale 
ruimte
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Figuur III.3-3 : Dwarse doorsnede sacrum

Figuur III.3-2: Histologische dwarscoupes van de laag-lumbale wervelkolom. Mallory-Cason trichroom.

Fig. 2-a. (niveau wervellichaam L3) toont links het foramen intervertebrale met vetweefsel, bloedvaten en achterwortel-
ganglion L3 en rechts de pedikel van wervel L3 , aan de binnenrand waarvan nog net de zenuwwortel L3 zichtbaar is. De 
pijl verwijst naar een intraforaminaal ligament. Fig. 2-b (niveau tussenwervelschijf L3-4) is iets caudaler in het foramen 
genomen. Binnen de laterale rand van de dura zijn voor-en achterwortels van zenuwen L4 zichtbaar. Aan de latero-dorsale 
zijden maakt de dura integraal contact met de ligamenta flava. Het epidurale vetweefsel is vooral gelegen in het foramen 
intervertebrale en centraal in het midden, dorsaal van de dura. 

a b
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lijke gevallen is epiduroscopie via deze toegangsweg 
onmogelijk en moet de procedure worden afgebroken. 

Inhoud 

1. samenstelling van het weefsel 
Het epidurale weefsel bestaat uit losmazig bindweef-
sel en vetweefsel. Het wordt tegenwoordig meer gezien 
als ‘glij- en schuifweefsel’ dan als simpel vetweefsel. 
Regelmatig wordt in de literatuur melding gemaakt van 
de aanwezigheid van reguliere ventrale dan wel dorsale 
septa in de epidurale ruimte. De ventrale septa zijn ver-
bonden met het LLP. Ook dorsale septa zijn beschre-
ven, maar het is onduidelijk of deze de dorsale epidura-
le ruimte in compartimenten scheiden of meer moeten 
worden gezien als lokale condensaten van bindweef-
sel. De verdere consistentie is mede afhankelijk van 
de voorgeschiedenis van de patiënt. Soms is er zoveel 
bindweefsel gevormd dat de hele epidurale ruimte lo-
kaal hiermee gevuld is en de ruimte craniaal daarvan 
niet meer kan worden bereikt. Bij heroperaties aan de 
wervelkolom na een HNP-ingreep zijn zelfs verkalkte 
bindweefselplaten gevonden. Ook bij de epiduroscopie 
komt men dit regelmatig tegen in het bijzonder bij pa-
tiënten die al eerder aan de rug zijn geopereerd. Het 
verdient aanbeveling om dit reeds van te voren met de 
patiënt te bespreken, omdat de kans aanwezig is dat 
de procedure moet worden afgebroken. Verder kan de 
hoeveelheid en het aspect van het epidurale vetweefsel 
aanzienlijk variëren, van heel weinig, enigszins bleek 
tot normaal en gelig. 
Omdat het vetweefsel vooral is gelokaliseerd in het 
anterolaterale en dorsomediane deel van de epidurale 
ruimte, zal de tip van de epiduroscoop zich regelmatig 
bevinden tussen de dura en de ligamenta flava, zon-
der dat daar vetweefsel te zien is. De lumbosacrale 
epidurale ruimte is naar lateraal, via de foramina in-
tervertebralia, continu met het naast de wervelkolom 
gelegen vetweefsel, hoewel er ook beschrijvingen zijn 
dat de epidurale ruimte naar lateraal is afgesloten (via 
de zgn. ligamenten van Hofmann). Dit lijkt echter te-
genstrijdig met de bevindingen van de segmentale ze-
nuwblokkade, waarbij juist frequent epidurale overloop 
van het injectaat wordt waargenomen. Tenslotte zijn in 
de foramina intervertebralia regelmatig intraforaminale 
ligamenten beschreven (zie b.v. pijl in fig. III.3-2a), die 
vooral zouden dienen als fibreus geleidingskanaal voor 
de uittredende zenuwen. 

2. bloedvaten 
De epidurale ruimte bevat zowel arteriën voor de lokale 
voeding van de wervelkolom als venen voor de afvloed 
daarvan. De arteriën zijn takken van de segmentale ar-
teriën. 
De venen zijn onderling verbonden en vormen aldus 
een veneus netwerk. Deze zgn. plexus van Batson 
omvat een onderling verbonden ventraal en dorsaal 
veneus netwerk (plexus venosus vertebralis internus) 
voor de afvloei van veneus bloed van de wervelkolom, 
met name van de corpora. De ventrale plexus bevindt 
zich tussen het LLP en de corpora, de dorsale plexus 
ligt vrij in de dorsale epidurale ruimte. In de lumbo-
sacrale wervelkolom is de ventrale veneuze plexus in 
het algemeen forser ontwikkeld dan de dorsale plexus. 
Vanaf hoog lumbaal-laag thoracaal neemt de dorsale 
plexus in omvang toe. 
De veneuze structuren van de plexus worden veronder-
steld kleploos te zijn. Caudaal communiceert de plexus 
met bekkenvenen, craniaal met de veneuze sinussen in 
de schedel en naar lateraal via de foramina interverte-
bralia met de segmentale venen (vv lumbales, vv in-
tercostales). Vanwege deze uitgebreide verbindingen 
vormen zij een collaterale circulatieweg bij obstructie 
van de v. cava inferior en kunnen zij dienen als route 
voor metastases van o.a. bekkentumoren (prostaatcar-
cinoom). 
Hoewel de epidurale venen talrijk zijn, worden ze tij-
dens epiduroscopieën zelden waargenomen, ondanks 
de verhoogde intra-abdominale druk (met verhoogde 
veneuze druk in de epidurale venen) als gevolg van de 
buikligging van de patiënt. Door de continue inflow van 
fysiologisch zout tijdens de procedure worden ze dicht-
gedrukt. Situaties van een sterk verhoogde intra-abdo-
minale druk met een forse toename van veneus bloed 
in de plexus (bijv. tijdens de zwangerschap), zouden 
om die gronden als een relatieve contra-indicatie voor 
epiduroscopie kunnen gelden, hoewel Igarashi et al 11 
epiduroscopie hebben verricht bij zwangere vrouwen. 
De continue inflow van fysiologisch zout leidt echter 
wel op den duur tot een verhoogde epidurale druk. 
Wanneer deze leidt tot een verhoging van de liquordruk 
tot boven de arteriële druk, wordt de perfusie van het 
ruggenmerg en de zenuwwortels aangetast. Om die re-
den wordt de maximale duur van de procedure beperkt 
tot 60 minuten. Er is nog discussie of daarom continue 
monitoring van de epidurale druk genoodzaakt is. 
Recent is melding gemaakt van een partiële visus-
stoornis die werd toegeschreven aan epiduroscopie. 
De veronderstelling was dat verhoging van de liquor-
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druk leidde tot een verhoging van de lokale intracra-
niële druk rondom de n. opticus met consequenties 
voor de vascularisatie ervan. In de meerderheid van 
de gevallen echter is deze ernstige complicatie gemeld 
als complicatie van een epidurale injectie. De huidige 
werkhypothese is dat momentane, plotselinge drukver-
hogingen in de liquor kunnen ontstaan door het te snel 
injecteren van te grote volumina in de epidurale ruimte. 
Derhalve dient de inflow tijdens de epiduroscopie pro-
cedure langzaam en in kleine volumina te geschieden. 
Hetzelfde geldt voor epidurale injecties. 

3. zenuwen 
De zenuwen in de epidurale ruimte zijn alle takjes van 
de zgn. sinu-vertebrale zenuwen (Luschka). Dit zijn 
takjes van de rami communicantes van de spinale ze-
nuwen, die teruglopen via de foramina intervertebralia 
naar de epidurale ruimte, ventraal van de zenuwwor-
tels. Zij vormen daar uitgebreide netwerken van waar-
uit het inwendige van de wervelkolom sensibel wordt 
voorzien: het LLP, de wervellichamen en tussenwervel-
schijven, maar ook de ventrale dura. De dorsale dura 
wordt spaarzaam voorzien van zenuwen. Vanwege de 
relatie met de sympathische grensstreng (via de rami 
communicantes) wordt tevens een sympathische in-
nervatie van deze structuren verondersteld. Recent 

epid
Facet L5-S1

#

L5-S1 disc

LF
n. spin. L5

dura

epid

Facet L4,5

L4 zenuw-
wortels

L4,5 disc

LF

dura

Figuur III.3-4a en b. Histologische dwarscoupes van de laag-lumbale wervelkolom met dura en epidu-
raal vetweefsel, niveau foramen intervertebrale L4-L5 (a), resp. L5-S1 (b). Mallory-Cason trichroomkleuring.  
Het proximale deel van de durale manchet is nauw gerelateerd met het ligamentum flavum en het facetgewricht. 
epid, epidurale ruimte; LF, ligamentum flavum; #, voor- en achterwortel S1.
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werden ook inderdaad sympathische zenuwvezels in 
deze netwerken aangetoond. 

4. dura 
De dura is een vrij stevige bindweefselomhulling van 
de liquorruimte en is aan de binnenzijde bekleedt met 
arachnoïdea. De lumbosacrale dura kan worden ge-
zien als een naar caudaal toe afgesloten ‘zak’ met ‘zij-
armen’ waarin zich de voor- en achterwortels bevinden 
en, meer lateraal , ter hoogte van de foramina inter-
vertebralia, de ganglia spinalia (DRG’s). Deze zij-armen 
vormen de zgn. durale manchetten. 
Zij bevinden zich, op dwarsdoorsnede, in het voor-
zijkwadrant van het spinale kanaal, als het ware ‘op 
10 uur en 2 uur’ (figuur III.3-4a, 4b). De plaats waar de 
durale manchet aftakt van de durale zak wordt als volgt 
beschreven: de bovenzijde wordt ‘schouder’ genoemd, 
de onderzijde ‘oksel’, vergelijkbaar met de onderdelen 
van een kledingsstuk. De durale manchet zet zich voort 
in de buitenlaag van de zenuwen, het epineurium. In het 
foramen intervertebrale wordt de durale manchet dor-
saal  begrensd door het ligamentum flavum, dat daar 
een nauwe relatie heeft met het ventrale gewrichtskap-
sel van de facetgewrichten (fig III.3- 4a, 4b). 
Het gedeelte van de zenuwwortel dat men vanuit de 
epidurale ruimte maximaal kan waarnemen is dus feite-
lijk alleen de durale manchet tot en met het DRG. Men 
zou dit ook kunnen beschrijven als het ‘extradurale tra-
ject’ van de zenuwwortel, in vergelijking tot het ‘intra-
durale traject’ van de zenuwwortel, te weten vanaf de 
rand van de durale zak tot aan het ruggenmerg.

Pathofysiologie van radiculaire pijn 
De ontstaansgeschiedenis van pijn is complex en in het 
geval van radiculaire pijn is het te simpel om te stellen 
dat alleen compressie op zenuwwortels de oorzaak van 
de pijn is. Meerdere studies hebben reeds aangetoond 
dat radiculaire pijn kan optreden zonder zenuwwortel-
compressie.12-18 Compressie alleen wordt verondersteld 
te leiden tot disfunctie van de zenuw: paresthesieën  
en/of (partiële) uitval. Voor pijn daarentegen is een 
lokale ontstekingsreactie noodzakelijk. Het weglek-
ken van nucleus pulposus materiaal naar de epidurale 
ruimte, leidt tot vasculaire, neurotoxische, immunolo-
gische en inflammatoire reacties, die uiteindelijk resul-
teren in radiculaire pijn.

Eigenschappen zenuwwortels 
Zenuwen (speciaal de centrale regio rondom het gan-
glion spinale) zijn voor hun bloedvoorziening voeding 

voor 60% afhankelijk van de liquor (CSF).19,20 In bijzon-
dere omstandigheden, speciaal bij adhesieve arachnoï-
ditis, zal deze voeding kritiek worden. 
Een vicieuze cirkel ontstaat waarbij mechanische con-
strictie van perineurale vaten zal leiden tot intraneuraal 
oedeem en trombus formatie welke zal kunnen leiden 
tot een lokaal compartiment syndroom. Een en ander 
wordt versterkt door gebrek aan nerve growth factor 
(NGF). NGF is noodzakelijk voor de in stand houding 
van de myelineschede en een constante aanvoer van 
NGF is hiervoor noodzakelijk via de CSF. 

Nucleus pulposus (NP) 
De NP is chemisch actief. Het bevat een scala aan 
potentiële proinflammatoire interleukines.13,18-22 Een 
scheur in de annulus fibrosis kan ervoor zorgen dat 
grote hoeveelheden phosfolipase A2 vrijkomen in de 
epidurale ruimte. Dit alles leidt tot een lokale ontste-
kingsreactie, die nog eens versterkt wordt door het 
vrijkomen van TNF-α uit mononucleaire ontstekings-
cellen dat ook nog een direct neurotoxisch effect op 
DRG-neuronen heeft. Het is bekend dat indien de NP 
direct in contact komt met een zenuw dit zal leiden tot 
een pijnlijke neuropathie.12-18 
De ontstekingsreactie zal leiden tot veneuze obstruc-
tie en intraneuraal oedeem. Een vermindering in de 
intraneurale bloedvoorziening is waarschijnlijk de fi-
nale stap die aanleiding zal geven tot afwijkingen in de 
zenuwgeleiding en pijngeneratie. Het gevolg is lokale 
demyelinisatie en abnormale geleiding. Lokale plaat-
sen met demyelinisatie zullen gaan functioneren als 
ectopisch focus. Deze ectopische ontladingen worden 
centraal geïnterpreteerd als veranderde sensaties en/of 
spontane pijn.23 Uiteindelijk leiden perifere en centrale 
sensitisatie tot chronische radiculaire pijn. 

Epidurale fibrose 
De combinatie van chronische chemische radiculitis, 
neurogene ontsteking, de auto-immuunreactie op NP 
materiaal en de afname van fibrine-afbraak worden ver-
antwoordelijk geacht voor de vorming van fibrose.24 
Daarnaast is natuurlijk spinale chirurgie zelf een be-
langrijke bron van fibrose vorming. Echter het mes bij 
een hersteloperatie snijdt aan twee kanten: enerzijds 
herstel van de voeding van de zenuw (NGF) door het 
opheffen van de zenuwwortelcompressie, anderszijds 
het induceren van hernieuwd weefseltrauma, bloeding 
en contaminatie met vreemd materiaal wat aanleiding 
kan geven tot nieuwe fibrose vorming. Epiduroscopie 
bij patiënten met chronische radiculaire pijn toonde bij 
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vrijwel 100% van de gevallen fibrose aan.25,26 Middels 
MRI is ook vastgesteld dat veel fibrose ook correleert 
met veel pijn. 27 Samengevat kan worden gesteld dat 
het proces waarbij chronische radiculaire pijn ontstaat 
een complex geheel is, waarbij vooral biochemische en 
vasculaire processen een rol spelen en zenuwwortel-
compressie nauwelijks. 
Adhesiolysis, met als doel het vrijmaken van zenuwen 
waardoor voldoende ruimte ontstaat rond de zenuw 
voor het herstel van de zenuwwortelvoeding vanuit de 
CSF en herstel van bloedvoorziening, lijkt een logische 
therapeutische stap. 

Doel epiduroscopie 

1:  Anamnese en diagnostiek
2:  Diagnose 
3:  Adhesiolysis 
4:  Therapie 

Anamnese en diagnostiek 

Vooralsnog komen primair de volgende patiënten in 
aanmerking voor epiduroscopie: 

patiënten niet reagerend op medicamenteuze the-• 
rapie, TENS of andere minimale invasieve behan-
delingen, met of zonder rugoperaties in de voorge-
schiedenis. 

patiënten met chronische radiculaire pijn•  op basis 
van een eenzijdige degeneratieve laterale lumbale 
kanaalstenose. 

Diagnose 

De epiduroscopie is allereerst een procedure die zich 
ten doel stelt de diagnose chronische radiculaire pijn 
vast te leggen. Door de epidurale ruimte te visualise-
ren en door structuren aan te raken is het mogelijk een 
antwoord te krijgen op de volgende vragen: Is er sprake 
van zachte of harde adhesies, zijn er tekenen van ont-
steking, welke zenuw is de pijnlijke zenuw, zijn er pul-
saties aanwezig in de epidurale ruimte?

Hoewel MRI eveneens een aantal van bovenstaande 
vragen kan beantwoorden en superieur blijft als men 
puur kijkt naar de anatomie, is beantwoording van de 
vragen over de lokalisatie van pijn, het vaststellen van 
ontstekingsverschijnselen en van epidurale fibrose 
vooralsnog meer het domein van de epiduroscopie (zie 
tabel III.3-1). 
De toegevoegde waarde van de epiduroscopie zit in het 
bijzonder in het interactieve karakter. Door voortduren-
de communicatie met de patiënt, door te kijken naar 
structuren in de epidurale ruimte en door structuren 
aan te raken met de tip van de scoop kan de exacte oor-
zaak van de chronische radiculaire pijn beter worden 

Tabel III.3-1: Vergelijking tussen epiduroscopie en MRI m.b.t. diagnose en behandeling van chronische radiculaire pijn. 

                Epiduroscopie MRI Scan 

zenuwwortel anatomie + (alleen details zichtbaar) ++ 

zenuwwortel doorbloeding ++ - 

zenuwwortel ontsteking ++ ± 

zenuwwortel prikkelbaarheid ++ - 

lokalisatie van de pijnlijke zenuwwortel ++ - 

identificeren van littekenweefsel ++ + 

identificeren discus hernia - (structuur in voorste epidurale ruimte) ++ 

evaluatie van de afmeting van het spinaal kanaal ±  ++ 

uitsluiten van ernstige pathologie ±  (biopsie mogelijk) ++ 

therapeutische mogelijkheden ++ - 

++=zeer waardevol,  += waardevol, +/- =mogelijk van nut,  - =geen toegevoegde waarde
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vastgesteld en eventueel worden behandeld. Indien er 
sprake is van zeer harde fibrose is er op dit moment 
nog geen afdoende therapeutische behandeling voor-
handen. Bij deze patiënten is de procedure snel afge-
lopen en zou de patiënt een goede kandidaat zijn voor 
neuromodulatie. 

“Gezonde” zenuwwortels verschijnen als witte of licht-
roze structuren (Figuur III.3-5) met een longitudinaal 
bloedvat dat over de oppervlakte loopt. Een gezonde 
zenuw pulseert. Deze pulsaties zijn voortgeleide pul-
saties vanuit de durale zak. Afwezigheid van pulsaties 
kan een teken van oedeem of overmatige aanwezigheid 
van adhesies zijn. 
Zenuwen met tekenen van inflammatie zijn rood, ge-
zwollen (“angry red swollen nerve”), pulseren meestal 
niet en zijn pijnlijk bij aanraking. (Figuur III.3-6) 
De dura is herkenbaar als een blauwgrijze pulserende 
structuur met daarover een “landkaart” van bloedva-
ten. (Figuur III.3-7)

Therapeutische handelingen 

Adhesiolysis 

Als er adhesies gevonden worden rondom de aange-
dane zenuw of de dura, dan kunnen deze, indien ze niet 
steenhard zijn, met de tip van de video-guided kathe-
ter gemobiliseerd worden door deze langs de zenuw 
te schrapen. Deze procedure wordt enkel uitgevoerd 
rondom de symptomatische zenuw waarbij getracht 
wordt de zenuw vrij te krijgen, met name in het fora-
minale traject. Ter plekke worden de “schouder” en de 
“oksel” van zenuw behandeld 

Figuur III.3-5: Epiduroscopiebeeld van “gezonde” zenuw-
wortels

Figuur III.3-6: Epiduroscopiebeeld van een onstoken ze-
nuw

Figuur III.3-7: Epiduroscopiebeeld van de dura

Adhesies zijn wit/grijs van kleur, ze kunnen de zenuw 
volledig bedekken en veroorzaken, in de buurt van de 
aangedane zenuw, pijn bij aanraking. 
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Adhesies rondom zenuwen die niet geacht worden 
symptomatisch te zijn worden met rust gelaten. Deze 
procedure moet uiterst voorzichtig worden uitgevoerd 
in samenspraak met een (licht gesedeerde) coöpera-
tieve patiënt. 
Indien de patiënt hevige pijn heeft, dan wel klaagt over 
blijvende paresthesieën dan dient de adhesiolysis di-
rect gestaakt te worden. 
Adhesiolysis wordt tevens bewerkstelligd door de con-
tinue hydrostatische druk die ontstaat door het flushen 
met fysiologisch zout. 
Het effect van de adhesiolysis kan worden gecontro-
leerd door pre- en post-adhesiolysis een epidurografie 
te verrichten. Teneinde de kans op duraperforatie zo 
klein mogelijk te houden is het noodzakelijk zo lateraal 
mogelijk in de epidurale ruimte en zo dicht mogelijk bij 
het foramen intervertebrale te blijven. 

Doelgerichte therapie 

Depot corticosteroïden, lokaal anesthetica, gecombi-
neerd met hyaluronidase en eventueel clonidine kun-
nen aan het einde van de procedure achtergelaten wor-
den op exact de behandelde plaats. Dit is een van de 
grote voordelen van epiduroscopie boven de klassieke 
epidurale injectie.

Indicaties 
Doelstellingen van de epiduroscopie zijn het bevestigen 
van een veronderstelde diagnose die via conventionele 
diagnostische methoden niet kon worden vastgesteld 
en het nader vaststellen van de diagnose met doelge-
richt appliceren van medicatie rondom de aangedane 
zenuwwortel.

Epiduroscopie is geïndiceerd bij:
1.  Refractaire lumbosacrale radiculaire pijn niet rea-

gerend op conservatieve therapie dan wel andere 
minimaal invasieve behandeltechnieken (al dan niet 
geopereerd), waarbij met betrekking tot de pijn het 
volgende wordt aangenomen: dermatomaal uitstra-
lingspatroon, beenpijn erger dan rugpijn, VAS > 4 

2.  Patiënten met chronische eenzijdige lumbosacrale 
radiculaire pijn op basis van een kanaalstenose 

Exclusiecriteria 
Iedere contra-indicatie voor locoregionale anesthe-• 
sietechnieken 
Infectie • 
Coagulopathie of gebruik van anticoagulantia (NB: • 
NSAID’s van te voren staken)
Toegenomen symptomen • 
Verhoogde intracraniële druk • 
Oogafwijkingen • 
Zwangerschap • 
Manifeste blaas- en darmdisfunctie • 
Aanzienlijke obesitas • 
Onvermogen om > 60 min op de buik te liggen, om • 
wat voor reden ook
Geen informed consent•  

Voorbereiding 
De epiduroscopie dient te worden uitgevoerd onder 
volledig steriele OK-omstandigheden. Het is een asep-
tische procedure. De patiënt dient 30 minuten voor de 
ingreep antibioticaprofylaxe te krijgen (lokaal proto-
col). 

Videotoren • 
Anesthesiemonitor • 

Tabel III.3-2: Veronderstelde  mechanismen voor de therapeutische effectiviteit van de epiduroscopie

Mechanisme Refs 

Verdunning en ’uitwassen’ van ontstekingsmediatoren die weggelekt zijn uit de 
beschadigde discus intervertebralis en de facetgewrichten

10-16, 20 

Zekerheid van plaatsing van een cocktail van corticosteroïden en pijnmedicatie direct 
nabij de aangedane zenuw

23,24 

Adhesiolysis leidt tot een grote bewegingsvrijheid van de zenuw en daardoor tot 
herstel van voeding (NGF) en bloedvoorziening van de zenuw. 

25,26 

Gedeeltelijke denervatie zenuwwortel en dura mater 27,28 
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C-boog • 
Arterieel druksysteem en infuussysteem voor fysio-• 
logisch zout flushing 
Video-guided katheter geschikt voor epiduroscopie•  
(diameter 2,4-3,0 mm) 
Flexibele scoop (6000-15000 pixels) • 
Introductieset • 

Ondersteuning wordt geboden door een OK-
verpleegkundige en een anesthesieverpleegkundige. 
Tijdens de ingreep krijgt de patiënt standaard anesthe-
siologische bewaking (bloeddruk, hartfrequentie en sa-
turatie). De patiënt is nuchter. 
De patiënt krijgt lichte sedatie (CBO richtlijn sedatie) 
met behulp van één, of een combinatie, van de volgen-
de middelen: midazolam, remifentanyl, propofol. 
Gedurende de ingreep dient te allen tijde communica-
tie met de patiënt mogelijk te zijn. 
Sterilisatie flexibele scoop: de flexibele scoop dient te 
worden gesteriliseerd volgens het lokale protocol van 
ieder ziekenhuis. 

Procedure 
De patiënt ligt in buikligging op de operatietafel. 
Aangezien de caudale route de aanbevolen route is 
wordt het gebied rondom de hiatus sacralis gedesin-
fecteerd. De hiatus wordt verdoofd met lokaal anesthe-
ticum.
De introductieset wordt ingebracht met behulp van de 
Seldingertechniek 

Bij sommige patiënten blijkt de introductie door anato-
mische afwijkingen van de hiatus sacralis niet mogelijk. 
Pas nadat de introducer is ingebracht in de hiatus sa-
cralis worden de video-gestuurde katheter en de flexi-
bele scoop uitgepakt. 
De introducer wordt ingebracht onder röntgendoor-
lichting tot een niveau tussen S2 en S3. Daar wordt 
een uitgangsepidurogram gemaakt met 10ml contrast. 
Vervolgens wordt de video-gestuurde katheter met 
daarin de flexibele scoop ingebracht. Door het tweede 
lumen wordt gestart met flushen met fysiologisch zout. 
Gedurende de procedure wordt de druk in de epidurale 
ruimte gemonitord en deze mag de gemiddelde bloed-
druk niet overschrijden. 
Er is enige tijd nodig om voldoende ruimte, door het 
flushen, te creëren in de epidurale ruimte voordat 
structuren herkenbaar worden. De epidurale ruimte 
onderscheidt zich van intrathecaal door de aanwezig-
heid van vet. 

De video gestuurde katheter wordt hierop naar het 
target gebied gemanoeuvreerd en in dit gebied wordt 
allereerst voorzichtig geprobeerd de structuren te her-
kennen, daarna het probleem vast te stellen en daar 
waar mogelijk, rondom de aangedane zenuw, adhesio-
lysis te bewerkstelligen (zie adhesiolysis). 
Aan het eind van de procedure wordt een nieuw epi-
durogram gemaakt met 10 ml contrast met als doel 
mogelijk effect van de adhesiolysis vast te leggen (i.e., 
opheffen van een contraststop). 
Daarna wordt precies op de plek, waar een pocket 
rondom de aangedane zenuw is gemaakt een mix ach-
tergelaten: 

120 mg methylprednisolon acetaat • 
1200IE hyaluronidase • 
2ml ropivacaine 0,2% (of vergelijkbaar product) • 

Eventueel kan aan deze medicatie antineuropathische 
medicatie in de vorm van catapressan worden toege-
voegd. 
De maximale tijdsduur van de procedure is vastgesteld 
op 60 minuten. De maximale hoeveelheid fysiologisch 
zout is 200 ml. Het flushen van fysiologisch zout moet 
direct worden gestaakt indien de patiënt klaagt over 
nekpijn of hoofdpijn. Indien deze klachten direct ver-
dwijnen kan de procedure worden voortgezet. Indien 
de klachten persisteren, dient de procedure te worden 
gestaakt. 
De procedure wordt tevens gestaakt indien er sprake is 
van zeer heftige paresthesieën en/of pijnklachten. 
Bij accidentele duraperforatie dient de procedure te 
worden gestaakt zonder achterlaten van medicatie. 

Postoperatieve maatregelen en follow up
Postoperatief wordt de patiënt bewaakt op de recovery. 
Hier is met name aandacht, naast standaard anesthe-
siologische zaken, voor de neurologische status (post 
spinale punctiehoofdpijn) van de patiënt. 
De procedure kan plaats vinden in short stay. 
Na ontslag wordt de patiënt de eerste periode begeleid 
door de fysiotherapeut (“neural flossing”). Het eerste 
controle bezoek is na 3 maanden, vervolgens na 6, 12 
en 24 maanden. 
Indien na 3 maanden geen resultaat is bereikt, is de pa-
tiënt mogelijk kandidaat voor neuromodulatie. Indien 
na 6 maanden of langer pijnklachten recidiveren dan 
kan worden overwogen de procedure te herhalen. In de 
literatuur zijn hier meerdere case reports over versche-
nen waarbij het effect na een tweede procedure verge-
lijkbaar is met die van de eerste procedure.
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Outcome studies 

Lage rugpijn met sciatica 
De grootste case series werden beschreven door Pool5  
(400 patiënten; post mortem bevindingen) en recen-
ter door Ooi 6 (300 patiënten), maar beiden gebruik-
ten een starre endoscoop en bestudeerden de spinale 
ruimte. Resultaten van toepassing van een flexibele 
endoscoop in de epidurale ruimte zijn meer recent ge-
publiceerd.25,26,28-31

Drie prospectieve case series25,26,28, twee retrospectieve 
evaluaties29,30 en een dubbel-blind gerandomiseerde 
studie32 zijn positief voor verbetering van pijnscore en 
functionele status bij patiënten met chronische lage 
rugklachten met radiculaire beenpijn, bij patiënten 
met onvoldoende pijnvermindering na traditioneel ge-
plaatste caudale of lumbale epidurale corticosteroïd-
injecties. Deze studies zijn recent samengevat in een 
systematische review door Trescot et al.31

 

Geurts et al.25
 
evalueerden prospectief of afwijkingen 

welke konden worden waargenomen op de MRI kon-
den worden bevestigd middels epiduroscopie, en on-
derzochten of gericht geplaatste epidurale injectie van 
medicatie na adhesiolysis radiculaire pijn kon vermin-
deren. Bij 19 van de 20 patiënten werden tijdens de pro-
cedure epidurale adhesies waargenomen. Bij 8 patiën-
ten, waarvan 6 zonder rugchirurgie in de voorgeschie-
denis, werden deze adhesies niet waargenomen op een 
eerder verrichtte MRI. Zes patiënten toonden daarbij 
tekenen van zenuwwortelontsteking. Van de 20 patiën-
ten lieten 11 patiënten een significante verbetering zien 
in VAS-score na 3 en 12 maanden. 
Richardson et al.26

 
beschreven prospectief 38 patiënten 

met chronische radiculaire pijn. Follow-up na 12 maan-
den liet een significante verbetering zien. Een vergelijk-
bare outcome zien we in 2 retrospectieve evaluaties van 
Manchikanti et al.29,30

 
 waarin respectievelijk 112 epidu-

roscopieën bij 85 patiënten werden onderzocht in een 
groep patiënten met chronische radiculaire pijn die niet 
positief reageerden gedurende een periode van 6 we-
ken of langer op een behandelregime met epidurale 
corticosteroïdinjecties. Bij deze procedures werden 
adhesies gevisualiseerd, adhesiolysis bewerkstelligd 
en een mix achtergelaten van corticosteroïd en lokaal 
anestheticum. Naast het significante lange termijn re-
sultaat toonde deze evaluaties ook de kosteneffectivi-
teit van de procedure aan. 
De tot op heden is de enige prospectieve, gerando-
miseerde dubbel-blinde studie gepubliceerd door 

Manchikanti en collega’s.32 In deze studie werden pa-
tiënten geïncludeerd met chronische radiculaire pijn 
die minimaal 6 maanden bestond en niet reageerde 
op alle andere conservatieve behandelstrategieën, in-
clusief epidurale injecties onder röntgencontrole en 
percutane adhesiolysis (RACZ). Groep 1 fungeerde 
als controlegroep waarbij tot in het sacrale kanaal een 
epiduroscopie werd verricht zonder adhesiolysis te be-
werkstelligen. Hier werd een mix achtergelaten van cor-
ticosteroïd en lokaal anestheticum. 
In groep 2 werd een epiduroscopie verricht in het tar-
getgebied en adequate adhesiolysis, waarna ook hier 
dezelfde mix van corticosteroïd en lokaal anestheticum 
werd achtergelaten. Uitkomstparameters waren: pijn, 
functionele status, psychologische en gedragstatus. In 
groep 2 toonden 13 van 23 patiënten (57%) significante 
verbeteringen in pijnscores na 1, 3 en 6 maanden. 
Alle andere testen inclusief psychometrische testen 
waren ook significant verbeterd na 1, 3 en 6 maanden. 
Geen verbeteringen werden in deze fase aangetoond 
in de controlegroep. De auteurs concluderen op grond 
van deze studie dat epiduroscopie een effectieve be-
handeling is, speciaal voor die patiënten waar epidurale 
injecties en percutane adhesiolysis gefaald hebben. 
Een zelfde conclusie wordt getrokken in een recente sys- 
tematische review van Trescot et al. in 2007.31

Een prospectieve, gerandomiseerde, recent gepubli-
ceerde studie van Dashfield en collega’s toont ogen-
schijnlijk negatieve resultaten.33 Geen van deze patiën-
ten waren in de voorgeschiedenis geopereerd (FBSS) 
en ze hadden maximaal 18 maanden radiculaire pijn. In 
deze groep patiënten werd bij epiduroscopie weinig lit-
tekenweefsel gezien. In deze studie werden 2 groepen 
vergeleken waarbij in de controlegroep caudaal een 
mix werd achtergelaten van corticosteroïd en lokaal 
anestheticum, terwijl in de epiduroscopiegroep in de 
epidurale ruimte dezelfde mix werd achtergelaten bij 
de veronderstelde, aangedane zenuwwortel. Er is na-
drukkelijk niet gespoeld in de epidurale ruimte en er is 
slechts bij 3 patiënten enige adhesiolysis verricht. 
Er werd geen significant verschil tussen beide groepen 
vastgesteld, maar beide groepen toonden een signi-
ficante positief korte termijn effectiviteit. De auteurs 
concluderen dat er in deze groep patiënten geen ver-
schil is tussen de caudale plaatsing van medicatie en de 
plaatsing van medicatie middels epiduroscopie. 
In een ingezonden reactie naar de British Journal of 
Anaesthesia reageren Richardson et al.34

 
dat juist het 

spoelen van de epidurale ruimte en het verrichten van 
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adhesiolysis een integraal, essentieel onderdeel van de 
procedure is en dat deze studie in die zin niet verge-
lijkbaar is met iedere andere studie die tot op heden 
gepubliceerd is betreffende epiduroscopie. 

Epiduroscopie bij kanaalstenose 

Igarashi et al.28
 
publiceerden recent een case serie van 

een groep patiënten met een bewezen kanaalstenose 
waarbij ze een epiduroscopie verrichtten. Patiënten 
met een degeneratieve lumbale kanaalstenose (n=58, 
gemiddelde leeftijd 71 jaar) werden op basis van symp-
tomen ingedeeld in twee groepen op basis van het 
aantal aangedane zenuwwortels: een monosegmentale 
groep (n=34) en een multisegmentale groep (n=24). 
Alle patiënten ondergingen een epiduroscopie en wer-
den geëvalueerd op basis van VAS-scores voor rugpijn 
en voor beenpijn. Tijdens de epiduroscopie werd de 
epidurale ruimte gespoeld, adhesiolysis bewerkstelligd 
en een mix achtergelaten van corticosteroïd en lokaal 
anestheticum. Beide groepen toonden verbetering van 
rugklachten na 12 maanden. 
Alleen in de monosegmentale groep was er na 12 maan-
den nog een significante verbetering na epiduroscopie. 
In de multisegmentale groep was dit effect na 3 maan-
den weg. Afgezien van een accidentele duraperforatie 
werden in deze studie geen complicaties beschreven. 
Naast het effect van adhesiolyse op de radiculaire 
pijn op biochemische basis is het voor te stellen, met 
name in deze groep patiënten, dat zenuwen een zekere 
ruimte nodig hebben om flexie en extensie te kunnen 
accommoderen.35 Aangetoond is tevens dat de bloed-
voorziening van een zenuw stopt bij directe tractie.36

 

Complicaties 

Potentieel serieuze complicaties uit de literatuur gaan 
over de mogelijkheid dat er overdruk wordt gecreëerd 
in de epidurale ruimte. Deze overdruk en met name 
snelle drukverschillen in de epidurale ruimte kunnen 
via verhoging van de liquordruk leiden tot retinale bloe-
dingen. 
In 2005 publiceren Gill en Heavner 37

 
een overzichtsarti-

kel over visusvermindering na epidurale injecties en na 
epiduroscopie. Van de tot dan toe beschreven 10 geval-
len in de literatuur, bleek er 1 gerapporteerd te zijn na 
epiduroscopie. De andere gevallen hadden alle betrek-
king op een normale epidurale procedure (incl. epidu-
rale blokkaden). Met name wordt hier gewaarschuwd 
voor hoge drukken en snelle drukveranderingen in de 

epidurale ruimte. Het is van belang gedurende de pro-
cedure de druk in de epidurale ruimte te monitoren. Er 
is een zekere vloeistofdruk noodzakelijk om redelijke 
beelden te krijgen. Drukschommelingen moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Indien de patiënt klaagt 
over hoofdpijn of nekpijn dient de procedure (tijdelijk) 
gestaakt te worden. 
Het grootste potentiële probleem is postspinale hoofd-
pijn na een duraperforatie. Regelmatig wordt bij een 
poging adhesiolysis te bewerkstelligen de dura ge-
perforeerd. Zoals eerder gemeld is deze kans kleiner 
indien lateraal in de epidurale ruimte zoveel mogelijk 
in de buurt van het foramen intervertebrale wordt ge-
werkt. 
Opvallend is dat maar zeer weinig patiënten na dura-
perforatie klagen over postspinale hoofdpijn. Mogelijke 
verklaringen hiervoor kunnen zijn dat epidurale adhe-
sies de perforatie afdekken of dat het flushen van fysio-
logisch zout tijdens de procedure hetzelfde effect heeft 
als een klassieke epidurale bloodpatch. 
Patiënten die blijven klagen over postspinale hoofdpijn 
krijgen een dag na de procedure een epidurale blood-
patch. 
Verdere mogelijke complicaties zijn lokale complicaties 
als gevolg van het toegang verkrijgen tot de epidurale 
ruimte, b.v.: epidurale bloeding en meningitis. Deze 
zijn echter in de literatuur voor epiduroscopieën tot op 
heden niet gemeld. Lokale pijn met eventueel infectie 
bij de insteekplaats van de hiatus sacralis is beschreven 
zonder ernstige gevolgen. 

Conclusie 

De conclusie die getrokken kan worden uit de beschik-
bare studies is dat epiduroscopie een veilige behande-
ling is waarbij geen mortaliteit en zeer weinig morbidi-
teit is gerapporteerd. 
Er lijkt redelijk bewijs te zijn voor korte en lange termijn 
effecten bij patiënten met chronische radiculaire pijn. 
Het is van eminent belang dat er de komende jaren 
nog meerdere gecontroleerde studies gebeuren met 
als doel effectiviteit van deze behandeling en de lange 
termijneffecten te bevestigen. 

LaNSET (Landelijk Netwerk Spinale 
Endoscopische Technieken) 

Sinds enige jaren zijn de Nederlandse centra betrok-
ken bij de uitvoering van de epiduroscopieën verenigd 
in de werkgroep LaNSET. Deze werkgroep heeft zich 
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Speciële technieken 

ten doel gesteld de bij/nascholing, indicaties, mate-
rialen, procedure en uitkomsten verder te ontwikkelen 
en te onderzoeken in een landelijk kwaliteitssysteem. 
Techniekontwikkeling is een van de speerpunten van 
de LaNSET werkgroep. Met name invasieve apparatuur 
waarmee adhesiolysis kan worden bewerkstelligd, zoals 
de resaflex 40 wordt op dit moment op gecontroleerde 
wijze onderzocht. 

Alle patiëntendata worden verzameld in een centrale 
database en de verwachting is dat in de loop van 2009 
de eerste grote Nederlandse studie naar de effecten van 
epiduroscopie bij patiënten met chronische radiculaire 
pijn kan worden gepubliceerd. De LaNSET werkgroep 
is tevens aangesloten bij de “World Initiative on Spinal 
Endoscopy” sinds 2006. 
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IV.1
De anesthesioloog met aandachtsgebied 
pijngeneeskunde
Het domein, de praktijk, de opleiding en toetsing van kwaliteit

F. Huygen, B. Morlion

Inleiding

Volgens de eed van Hippocrates behoort de behandeling van pijn tot de kernopdracht van elke arts. In verschillende 
Europese landen, waaronder ook België, werd het recht op “pijnbestrijding gerichte zorg” aan de patiëntenrechtenwet 
toegevoegd. Op basis hiervan zou dus iedere arts een “goede pijnbehandelaar” moeten zijn. Artsen en andere zorg-
verleners worden echter vaak met complexe acute en chronische pijnproblemen geconfronteerd waarvoor zij niet over 
de nodige kennis en vaardigheden beschikken om deze te behandelen. Chronische pijn is een biopsychosociale stoor-
nis die om een interdisciplinaire en interprofessionele behandeling vraagt. Noch in Nederland, noch in België bestaan 
er tot nu toe erkenningen in de pijnbestrijding. Dit betekent dat de behandeling van pijn een niet afgebakend terrein is 
en op dit moment iedereen die dat wil zich kan bezig houden met de behandeling van pijn. Historisch gezien speelt 
in Nederland en België de anesthesiologie een grote rol in de behandeling van pijn. Vrijwel elk ziekenhuis beschikt 
over een polikliniek pijnbehandeling, pijnkliniek of pijncentrum. Deze instellingen worden voornamelijk bemand door 
anesthesiologen. 
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De behandeling van pijn is nog een jong vak. De ont-
wikkelingen zijn echter groot. Er is een groot verschil 
tussen datgene wat 10 jaar geleden de bagage was van 
een anesthesioloog die zich bezig hield met de be-
handeling van pijn en datgene wat heden ten dage ge-
vraagd wordt. Er heeft een grote verbreding en verdie-
ping van het vak plaatsgevonden. De pijnbestrijder is 
een pijnspecialist geworden. In België vindt de term al-
goloog meer en meer ingang ook in beleidsteksten van 
de overheid. Het vak van pijnspecialist is niet meer iets 
dat zomaar nog door elke anesthesioloog zonder aan-
vullende scholing en training uitgevoerd kan worden. Er 
is echter geen eenduidigheid in de opleiding. Dit resul-
teert in afwezigheid van eenduidigheid in diagnostiek 
en behandeling Er zijn outcome parameters, doch er 
is onvoldoende validatie en dientengevolge geen con-
census welke bruikbaar zijn. De kwaliteit is te afhanke-
lijk van de individuele invulling door de behandelaar. 
In Nederland heeft de Sectie Pijn van de Nederlandse 
Vereniging voor Anesthesiologie, in België de Belgian 
Pain Society en in het Vlaams sprekende gedeelte van 
België de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor 
Pijnbestrijding het voortouw genomen hier verbetering 
in te brengen. Beide verenigingen zijn betrokken bij 
richtlijnontwikkeling. Voorbeelden zijn de CBO richtlijn 
Complex Regionaal PijnSyndroom en de CBO richtlijn 
Pijn bij Kanker. Beide verenigingen organiseren onder-
wijs voor anesthesiologen. Reeds een aantal jaar orga-
niseert de Sectie Pijn van de Nederlandse Vereniging 
voor Anesthesiologie een Congres. Sinds 2 jaar wordt 
dit congres georganiseerd samen met de Vlaamse 
Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding. 
Het boek praktische richtlijnen anesthesiologische 
pijnbestrijding probeert ook een bijdrage te leveren aan 
meer eenduidigheid en daardoor kwaliteitsverbetering. 
In België ijvert de Belgian Pain Society sinds jaren via 
haar witboek voor een meer gestructureerd en kwali-
teitsvolle bestrijding van pijn, inclusief adviezen tot 
opleiding. Vanuit de 7 Belgische medische faculteiten 
geneeskunde wordt sinds 2005 een interuniversitaire 
cursus algologie, inclusief examen, meertalig aangebo-
den. Het “Core curriculum for professional education 
in pain” van de IASP vormt de leidraad voor de inhoud 
van deze cursus. Los hiervan zijn er nog een aantal in-
dividuele initiatieven van Universiteiten en bijeenkom-
sten van de Nederlandse Verenging voor Bestudering 
van Pijn en de Belgian Pain Society die in het kader van 
nascholing de afgelopen jaren een bijdrage hebben ge-
leverd. 

Recent heeft in Nederland de Sectie Pijn van de 
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie het 
initiatief genomen om te komen tot een registratie 
Anesthesioloog met aandachtsgebied pijngeneeskun-
de. Een register moet niet een doel op zich zijn, doch 
een instrument dat bijdraagt tot kwaliteitsverbetering. 
Een registratie is sterker indien deze de wetenschap-
pelijke vereniging zou overstijgen en voor meerdere 
disciplines toegankelijk zou zijn. De verschillen tussen 
de disciplines lijken echter vooralsnog te groot om in 
aanvang hiermee te beginnen. Er zou teveel tijd verlo-
ren kunnen gaan in het vinden van consensus aangaan-
de de eisen en kwaliteitswaarborgen en de tijd dringt. 
Naar de toekomst toe moet dit wel heroverwogen wor-
den. Vooral vanuit het biopsychosociaal model van pijn 
is openheid naar andere disciplines aangewezen. Tot 
nu toe hebben anesthesiologen echter zowel kwantita-
tief als kwalitatief een zeer belangrijke voortrekkersrol 
in de ontwikkeling van een meer professionele pijnbe-
strijding.

Het domein van de anesthesioloog 
met aandachtsgebied 
pijngeneeskunde

Pijn wordt gedefinieerd als een onplezierige sensori-
sche en emotionele gewaarwording geassocieerd met 
actuele of potentiële weefselbeschadiging of beschre-
ven in termen van beschadiging. 
 
In het algemeen kan onderscheid worden gemaakt in 
acute en chronische pijn. Acute pijn is geassocieerd 
met acute beschadiging of ziekte. Chronische pijn is 
gedefinieerd als pijn die langer bestaat dan 3 maanden 
of langer duurt dan de verwachte tijd voor herstel na 
beschadiging of ziekte. Acute pijn behoort binnen de 
anesthesiologie tot het domein van elke anesthesio-
loog. Chronische pijn behoort tot het domein van een 
pijnspecialist. Er is echter enige overlap. Zo moet van 
elke anesthesioloog verwacht worden dat hij beschikt 
over een zekere basiskennis over de behandeling van 
oncologische pijn. Vice versa ligt het in zijn algemeen-
heid voor de hand dat de pijnspecialist vanuit zijn exper-
tise met name beleidsmatig een belangrijke rol speelt 
bij een acuut pijnprotocol. Verder is er een verschuiving 
waarneembaar waarbij meer aandacht ontstaat voor 
preventie van chroniciteit van pijn. Dit is typisch een 
terrein waarop de pijnspecialist actief kan zijn. 



   De anesthesioloog met aandachtsgebied pijngeneeskunde

|353

Systeem, organisatie en juridische aspecten behandelproces 

Chronische pijn kent een grote diversiteit aan etiolo-
gieën. Verschillende indelingen in pijn zijn mogelijk. 
Een veel gehanteerde indeling is:

Hoofd en aangezichtspijn• 
Wervelkolom gerelateerde pijn• 
Musculoskeletale pijn • 
CRPS• 
Inflammatoire pijn• 
Neuropathische pijn• 
Disfunctionele pijn, inclusief fibromyalgie• 
Oncologische pijn• 
Viscerale pijn• 
Etc, etc• 

 
Epidemiologische studies tonen een hoge prevalentie 
van onbehandelde pijn.1 Meerdere onderzoeken tonen 
aan dat een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt onder 
chronisch pijn met een grote variëteit van etiologie.2 
De prevalentie wordt in Nederland op 18% en in België 
op 23% geschat. Vaak voorkomend zijn lage rugpijn, 
hoofdpijn, arthritis, perifere neuropathie en pijn na een 
traumatische zenuwbeschadiging.

Onbehandelde chronische pijn vormt een belangrijk 
probleem voor het individu maar heeft ook sterke soci-
aal-economische consequenties voor het gezondheids-
zorgsysteem en de gemeenschap in het algemeen.3 
Onbehandelde pijn kan leiden tot depressie, psychi-
sche disfunctie, beperkingen door en afhankelijkheid 
van medicatie. Het leidt tot overconsumptie van medi-
sche voorzieningen en toename van kosten van sociale 
verzekeringen. 

De behandeling van pijn leidt aantoonbaar tot een ver-
betering van de kwaliteit van leven en een vermindering 
van sociaal economische schade.4,5

De behandeling van pijn dient een basisvoorziening te 
zijn die in elk ziekenhuis voor handen is. In Nederland 
en België zijn de in ziekenhuizen werkzame medici in 
de behandeling van chronische pijn met name anesthe-
siologen. 
 
De doelstellingen van een behandeling van chronisch 
pijn zijn : 

Verlichting van pijn. Dit is overigens niet altijd mo-• 
gelijk omdat chronische pijn vaak al resistent is ge-
bleken voor eerder ingezette behandelingen.
Verbetering van kwaliteit van leven ondanks per-• 
sisterende pijn

Verlichting van gedrags en psychische stoornissen.• 
Reductie van beperkingen en herstel van functie.• 
Management van medicatie.• 
Reductie van medische consumptie.• 
Aandacht voor sociale en maatschappelijke aspec-• 
ten.
Educatie van verpleegkundigen, artsen en andere • 
betrokken gezondheidswerkers.
Dataverzameling en evaluatie van de aangeboden • 
zorg. Outcome measures zijn pijnreductie, fysiek 
functioneren, psychologische status, medicatie-
consumptie etc.
Research in de epidemiologie, pathofysiologie en • 
management van chronische pijn.  

Praktijkvoering en 
praktijkorganisatie pijncentra 

Behandeling van chronische pijn wordt geleverd in de 
volgende settings:

Polikliniek / Pijnkliniek / Pijncentrum• 
Dagbehandeling / Daghospitalisatie• 
Klinische consultatie / consult aan bed• 
Klinische opname• 
Palliatieve zorg eenheid / Palliatief Support Team / • 
Palliatief netwerk

In het verlengde van een onderscheid zoals gehan-
teerd door de IASP (Desirable Characteristics for Pain 
Treatment Facilities), kunnen we in Nederland 3 levels 
van faciliteiten voor pijnbehandeling onderscheiden:
A het multidisciplinaire pijnbehandel- en research-

centrum
B de multidisciplinaire pijnbehandelkliniek
C de pijnbehandelkliniek

Type A is een organisatie met pijnbehandelaren van ver-
schillende achtergrond en basale onderzoekers die zich 
naast patiëntenzorg bezig houden met onderzoek, op-
leiding en onderwijs. Voor België komt dit overeen met 
de “multidisciplinaire referentiecentra voor chronische 
pijn” zoals gedefinieerd door de Belgische overheid.
Type B omvat voor de patiëntenzorg hetzelfde als type 
A maar verricht niet perse research of opleidingsacti-
viteiten. In het Belgische zorglandschap worden hier-
mee de 2e lijns pijncentra bedoeld, die echter tot op 
heden nog geen structurele erkenning en financiering 
kennen.
Type C is een polikliniek pijnbehandeling. Deze polikli-
niek kan door een of meerder anesthesiologen worden 
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bemand waarbij er minimaal sprake moet zijn van een 
multidisciplinair netwerk waar men op terug kan val-
len. 

Ieder Nederlands ziekenhuis moet pijnbehandeling 
aanbieden op niveau C. Een beperkt aantal centra 
biedt pijnbehandeling op niveau B en enkele centra op 
niveau A. In België wil de overheid de aanbevelingen 
van de Belgian Pain Society volgen om in elk ziekenhuis 
een algologische functie te verplichten. Deze arts zou 
vooral een poortfunctie moeten waarnemen binnen 
een netwerk van pijncentra.

Expliciet is het niet de bedoeling de levels in een pira-
midemodel te laten functioneren waarbij hiërarchische 
verschillen ontstaan tussen levels. Veel meer moet ge-
dacht worden aan een taart met taartpunten, waarbij 
verschillende partners een verschillende verantwoor-
delijkheid hebben die er voor zorgen dat in een regio 
het totale pakket aan zorg en landelijk opleiding en on-
derzoek complementair verdeeld zijn.

Patiënten met chronische pijn presenteren zich vaak 
met complexe multidimensionale problematiek die 
multidisciplinaire zorg vraagt. 6

Een anesthesioloog-pijnspecialist moet om die reden 
minimaal terug kunnen vallen op een aantoonbaar net-
werk van andere disciplines. De mate van samenwer-
king en de frequentie van overleg zijn afhankelijk van 
het level van de instelling.
De Belgische overheid heeft de werkingsmodalitei-
ten voor de “multidisciplinaire referentiecentra voor 
chronische pijn” uiterst nauwkeurig vastgelegd en in 
het staatsblad gepubliceerd. Vooral de medische en 
paramedische omkadering, ruimtelijke structuren en 
netwerkfunctie binnen het zorglandschap houden re-
kening met de multidimensionele problematiek van 
chronische pijn. In een 2e tijd worden nu ook werkings-
modaliteiten voor 2e lijns pijncentra ontwikkeld. Ook 
hier gaat alle aandacht naar multidisciplinariteit, maar 
met afgeslankte, flexibelere criteria. In de verbreding 
van zorg voor pijnpatiënten worden nu ook algologi-
sche functies binnen de ziekenhuizen besproken.

Een behandelteam voor chronische pijn dient bij voor-
keur de volgende personele bezetting te hebben, waar-
bij additionele specialismen mogelijk zijn:

Medici gespecialiseerd in de behandeling van chro-• 
nische pijn. In Nederland zijn dit meestal anesthe-
siologen, gespecialiseerd in pijngeneeskunde. 
Paramedici waaronder verpleegkundig-specialisten • 
die ingezet worden voor triage, medicatie en zelf-
zorg begeleiding, patiënteneducatie, TENS aanme-
ten en supervisie over patiënten die complex inva-
sief behandeld worden. De introductie van de nurse 
practitioner en/of physician assistent kan leiden tot 
verdere zorgsubstitutie, zoals case manager voor 
een groep chronische pijnpatiënten.
Klinisch psychologen met kennis van chronische • 
pijn.
Fysiotherapeuten met kennis van chronische pijn.• 
Maatschappelijk werker.• 

Het inzetten van paramedici is afhankelijk van het level 
van de instelling, aantal nieuwe verwijzingen, de case-
mix en complexiteit van de behandelingen die worden 
aangeboden.
 
Interdisciplinair contact kan met name nodig zijn met 
de volgende specialisten:

Huisartsen• 
Revalidatieartsen• 
Neurologen• 
Neurochirurgen• 
Orthopedisch chirurgen• 
Traumatologen • 
Oncologen• 
Psychiaters• 

 
Er dient voldoende staf te zijn om te voldoen aan doel-
stellingen van maximale wachttijd, daarbij inachtne-
mend het aantal nieuwe verwijzingen, de casemix en 
complexiteit en de behandelingen die worden aange-
boden. Er dient adequate ondersteuning te zijn in de 
kliniek, polikliniek en administratief. Het werk van de 
pijnspecialist is erg verschillend van het werk van de 
anesthesioloog op de operatieafdeling, intensive care 
enz. Een pijnspecialist dient gereserveerde tijd te heb-
ben voor uitvoering van zijn verantwoordelijkheden. 
Het behandelen van chronische pijn geeft een aanzien-
lijke hoeveelheid correspondentie, dicteerwerk, verwer-
king van uitslagen, telefoongesprekken, patiënten be-
sprekingen en andere administratie. Anesthesiologen 
werkzaam in andere delen van het vak hebben dit soort 
werkbelasting niet. Speciale problemen kunnen rijzen 
voor de anesthesiologen die hun tijd verdelen tussen 
werk als pijnspecialist en werk binnen een van de an-
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dere deelgebieden van de anesthesiologie. Bij planning 
van inzet dient hiermee rekening te worden gehouden.
Medische en verpleegkundige staf dienen beschikbaar 
te zijn voor diagnostiek en behandeling van in de kli-
niek opgenomen patiënten. Betrokkenheid bij pallia-
tieve zorg vraagt gereserveerde tijd.
De minimale bezetting is afhankelijk van het level van 
de instelling.
 
De continuïteit van zorg in de dienst is gegarandeerd. 
De mate van waarneming is afhankelijk van het level. 
“Continuïteit van zorg op het gebied van palliatieve zorg 
en pijn” is in België zelfs een wettelijke verplichting.

Er dient een adequate ruimtevoorziening te zijn. 

Hoewel dit per centrum in kwantitatief opzicht kan 
variëren, dient er aandacht te zijn voor onderwijs, op-
leiding, professionele ontwikkeling en kwaliteitsbewa-
king.

Aantoonbare adequate statusvoering en briefwisseling. 
Definities van adequate statusvoering en briefwisseling 
moeten worden uitgewerkt. Aantoonbare complicatie-
registratie (verplicht sinds 2007). Aantoonbare klach-
tenregistratie. Gebruik kan worden gemaakt van reeds 
in ziekenhuizen actieve klachtensystemen.

De opleiding tot anesthesioloog met 
aandachtsgebied pijngeneeskunde 

Op het vlak van opleiding tot medisch specialist bestaan 
er belangrijke structurele verschillen in organisatie, in-
houd en evaluatie tussen Nederland en België. De vol-
gende discussie gaat met name uit van de Nederlandse 
situatie. 
Het onderscheid tussen een anesthesioloog en een 
pijnspecialist wordt in de opleiding als volgt tot uit-
drukking gebracht. 
Uitgangspunt is dat iedere anesthesioloog uitgebreide 
kennis/ervaring moet hebben in acute pijnbehandeling. 
De benodigde kennis en ervaring wordt opgedaan in 
de opleiding tot anesthesioloog in de periode van de 
opleiding die men doorbrengt op de operatiekamers. 
Acute pijnbehandeling is onderdeel van de peri-opera-
tieve zorg.
Daarnaast moet iedere anesthesioloog kennis en er-
varing hebben in oncologische pijnbehandeling. In 
Nederland wordt deze kennis opgedaan in een ver-
plichte 3 maanden stage pijnbehandeling in jaar 3 / 4. 

Uitgebreide chronische pijnbehandeling is echter ty-
pisch het terrein voor pijnspecialisten. In Nederland 
vormt dit daarom de kern van de verdiepingsstage aan 
het eind van de opleiding anesthesiologie. Een uitwer-
king hiervan wordt weergegeven in bijlage A.
 
De antegrade opleiding vindt plaats in de door de MSRC 
erkende opleidingsinstellingen. Dit betreft thans voor-
namelijk A-opleidingen anesthesiologie. Bij gebrek aan 
opleidingscapaciteit kan overwogen worden een deel 
van of de gehele opleiding in een B- kliniek plaats te la-
ten vinden. De erkenning vindt plaats op basis van een 
specifieke visitatie. De eisen te stellen aan een dergelijke 
visitatie dienen nader uit te worden gewerkt. Overigens 
kan deze specifieke visitatie onderdeel uitmaken van 
een reguliere kwaliteits cq opleidingsvisitatie

De eindverantwoordelijkheid voor de opleiding ligt bij 
de MSRC erkende (plaatsvervangende) opleider. De 
competenties en eindtermen van de opleiding staan 
vast. De inhoud van de opleiding dient nader uit te 
worden gewerkt. Primair ligt voor deze uitwerking de 
verantwoordelijkheid thans bij de hoofden van de pijn-
behandelcentra in de opleidingsklinieken. In samen-
spraak met de sectie zal de inhoud van de opleiding 
uitgewerkt worden. Een eventueel theoretisch examen 
moet worden overwogen.

Naast de antegrade opleiding zal er continuering plaats 
vinden van het reeds lopende onderwijscurriculum van 
de Sectie Pijnbestrijding van de NVA. Doelstelling is 
in een cyclus van 4 jaar het gehele veld van de pijnbe-
handeling te doorlopen. Daarnaast zal er jaarlijks een 
nationaal pijncongres worden georganiseerd door de 
sectie. Bij visitatie zal meegenomen moeten worden 
een minimaal aantal onderwijspunten voor erkenning. 
Dit dient nader uitgewerkt te worden.
 
Een aantal pijnbehandelcentra in A-klinieken faciliteert 
thans een fellowopleiding voor complexe pijnbehande-
ling. Nagedacht moet worden hoe dit al dan niet te in-
tegreren in het registratiesysteem.
 
De capaciteit voor opleiding is moeilijk vast te stellen. 
Gebaseerd op de huidige situatie kan de volgende bere-
kening worden gemaakt. In 2007 heeft de sectie pijnbe-
strijding 240 leden. Hiervan zijn 200 leden actief werk-
zaam in de behandeling van pijn. Meestal gebeurt dit 
op parttime basis, dat wil zeggen, men is gedeeltelijk 
werkzaam in de anesthesiologie en gedeeltelijk in de 
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behandeling van pijn. Ervan uitgaand dat de gemiddel-
de inzetbaarheid van een net opgeleide anesthesioloog 
20 jaar is betekent dit dat er per jaar 10 anesthesioloog-
pijnspecialisten opgeleid moeten worden. Er zijn op dit 
moment 8 klinieken in Nederland waar de facultatieve 
verdiepingsstage voor pijn wordt aangeboden. Bij een 
duur van deze stage van 6 maanden betekent dit dat 
de opleidingscapaciteit per jaar bij het aanbieden van 1 
stageplaats 16 arts assistenten betreft. Dit aantal over-
stijgt dus al het aantal specialisten waar behoefte aan 
is. In werkelijkheid is dit aantal nog groter omdat op 
verschillende opleidingsinstituten er meer dan 1 stage-
plaats ter beschikking is. Het blijft echter lastig naar de 
toekomst te rekenen. 

In België zijn ten aanzien van pijnbestrijding binnen de 
opleiding tot anesthesioloog geen inhoudelijke criteria 
vastgelegd. In de regel is een stage van de kandidaat-
anesthesioloog in een pijncentrum facultatief en be-
draagt vaak niet meer dan 3 maanden. Formele crite-
ria voor fellowship pijn ontbreken op dit ogenblik. De 
Belgian Pain Society heeft enkele voorstellen voor een 
“truncus communis” en gespecialiseerde opleiding 
pijnbestrijding geformuleerd. Vanuit de multidiscipli-
naire visie van de Belgian Pain Society wordt in hun 
voorstel de opleiding tot pijnspecialist niet enkel be-
perkt tot anesthesiologen. De anesthesioloog zou in dit 
voorstel een bijkomende bekwaming pijnbestrijding in 
18 maanden kunnen doorlopen, terwijl enkele andere 
specialismen minstens 24 maanden zouden moeten 
doorlopen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan fy-
sische geneesheren en neurochirurgen. 

Toetsing van kwaliteit 

Toetsing van kwaliteit wordt beschreven vanuit de 
Nederlandse situatie. Beoordeling van de individuele 
competenties van de pijnspecialist geschiedt door de 
in te stellen registratiecommissie. Deze commissie 
toetst aan de hand van de specifieke registratie-eisen 
zoals die door het College in overleg met de sectie pijn-
bestrijding zijn opgesteld.
De Commissie Kwaliteitsbewaking Anesthesiologische 
Praktijkvoering (CKAP) adviseert als één van de eisen 
op te nemen dat de anesthesioloog-pijnspecialist heeft 
deelgenomen aan het visitatieprogramma volgens 
de systematiek van de Nederlandse Vereniging voor 
Anesthesiologie (conform het Kaderbesluit Medisch 
Specialisten Registratie Commissie (MSRC) dec. 2005 
voor de herregistratie medisch specialisten). Dit geldt 

dus ook indien de pijnspecialist uitsluitend werkzaam 
is in een Zelfstandig Behandel Centrum. Elke anesthe-
sioloog die deelneemt aan een kwaliteitsvisitatie van de 
CKAP ontvangt een certificaat, dat aan de registratie-
commissie overlegt kan worden.
 
Er bestaan verschillende vormen van visitatie:

1e visitatie ten behoeve van definitieve vaststelling • 
retrograde erkenning
Reguliere visitatie• 
Brand visitatie• 
Opleidingsvisitatie• 

 
Beoordeling van de pijnkliniek geschiedt door visitatie 
door de CKAP op basis van de door de sectie pijnbe-
strijding opgestelde criteria. Deze criteria dienen dus-
danig te zijn geformuleerd, dat ze zonder verdere in-
houdsdeskundigheid toetsbaar zijn. 

De visitatie van opleidingsinstituten wordt door het 
Concilium namens de MSRC verricht. Conform de hui-
dige visitaties van opleidingsklinieken anesthesiologie 
vindt er naast deze opleidingsvisitatie ook altijd een 
(eventueel gecombineerde) kwaliteitsvisitatie plaats.
 
Indicatoren voor de beoordeling van een pijncentrum 
zijn:

Aansturing• 
Medisch hoofd en vervanger• 
Medische verantwoordelijkheid• 
Procedure verantwoordelijkheid• 
Continuïteit van zorg overdag en in avond en • 
weekend

Formatie• 
Pijnspecialist• 
Ondersteunend • 
Pijnverpleegkundigen, Psycholoog, Fysiotherapeut• 

Omvang en aantallen• 
Minimaal aantal patiënten per jaar• 

Kwaliteitsbeleid• 
Kwaliteitssysteem• 
Indicatoren• 
Evaluatie medisch handelen• 
Interdisciplinair overleg• 
Richtlijnen en protocollen• 
Middelen en materialen• 
Regionalisatie• 
Zorgnetwerk• 
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Anesthesiologen die de antegrade opleiding gevolgd 
hebben krijgen, op basis van een verklaring van de 
opleider dat de verplichte stage en de verdiepingstage 
aangaande pijn naar tevredenheid zijn doorlopen, na 
aanmelding bij de registratiecommissie een voorlopige 
inschrijving. Pas na de visitatie die maximaal 5 jaar na 
de voorlopige inschrijving plaats moet vinden wordt 
op basis van een positieve visitatie waarbij de afde-
ling en instelling voldoen aan de criteria behorend bij 
pijnbehandeling op niveau A, B of C de inschrijving als 
anesthesioloog met aandachtgebied pijngeneeskunde 
definitief en dat dan weer voor de duur van 5 jaar tot de 
volgende herregistratie. 

Voor de antegrade erkenning is zij-instroom mogelijk 
voor hen die aantoonbaar na de opleiding een verge-
lijkbaar curriculum hebben doorlopen. Dit is ener-
zijds nodig vanwege zogenaamde “spijtoptanten”. 
Anesthesiologen die in hun opleiding gekozen hebben 
voor een ander aandachtsgebied dan pijn, moeten zich 
later alsnog kunnen verdiepen in pijn. Anderzijds is er 
reeds een stroom van pijnspecialisten uit andere lan-
den op gang gekomen. Voor hen moet het ook moge-
lijk zijn via zij-instroom alsnog in aanmerking te komen 
voor een registratie. 8  
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Bijlage: Opleiding pijnbehandeling 
binnen de opleiding tot 
anesthesioloog in Nederland

Inleiding
In de huidige opleiding tot anesthesioloog (aanvang op-
leiding tot 1 april 2003) is er een stage pijnbehandeling 
van 3 maanden. In de nieuwe opleidingseisen (aanvang 
opleiding vanaf 1 april 2003) is er naast deze 3 maanden 
in het 5e jaar gedurende 6 maanden de mogelijkheid tot 
een aanvullende stage in de pijnbehandeling. Ten be-
hoeve van de invulling worden eisen aan organisatie en 
eindtermen geformuleerd en wordt een kader aangege-
ven waaraan de opleiding in theoretische en praktische 
zin minimaal moet voldoen. Een splitsing is gemaakt in 
de eerste 3 maanden en de aanvullende 6 maanden.
De opleiding wordt gegeven vanuit de visie dat pijn een 
multidimensionaal karakter heeft. 

Organisatie
De opleiding•  wordt verzorgd binnen een oplei-
dingscluster.
De opleider is eindverantwoordelijk maar kan zijn • 
taak delegeren aan een anesthesioloog die zich 
voornamelijk bezig houdt met pijn. 
De begeleiding vindt plaats door anesthesiologen • 
die zich voornamelijk bezig houden met pijnbehan-
deling. 

Eindtermen

3 maanden stage ( full time)
Deze stage behelst een basispakket dat minimaal door 
iedere anesthesioloog dient te worden beheerst.

Uitgebreide kennis en ervaring in acute pijnbehan-• 
deling
Kennis en ervaring in oncologische•  pijnbehande-
ling
Inzicht in chronisch benigne pijnbehandeling•  

6 maanden stage ( full time)
Deze stage behelst een aanvullend pakket op de 
3 maanden stage dat minimaal door anesthesioloog/
pijnbehandelaren dient worden beheerst.

Uitgebreide kennis en ervaring in acute pijnbehan-• 
deling
Uitgebreide kennis en ervaring in oncologische•  
pijnbehandeling 
Uitgebreide kennis en ervaring in chronisch benig-• 
ne pijnbehandeling 

Kader theoretisch en praktische zin

3 maanden stage
Acute pijnbehandeling

Uitgebreide kennis van indicaties, behandelin-• 
gen, contra-indicaties en complicaties van acute  
pijnbehandeling. Minimaal moet de richtlijn acute 
pijnbestrijding worden beheerst.
Uitgebreide ervaring in toepassing van behande-• 
lingen en opvangen van complicaties van acute 
pijnbehandeling. Minimaal moet uitgebreide erva-
ring opgedaan zijn met de mogelijkheden die in de 
richtlijn acute pijnbestrijding worden beschreven.
Kennis van de organisatie van een acute pijn ser-• 
vice.

 
Oncologische pijnbehandeling

Kennis van pijn syndromen van oncologische•  aard. 
Kennis van indicaties, behandelingen, contra-
indicaties en complicaties van behandelingen. 
Minimaal moeten de richtlijnen aangaande de on-
cologische pijnbestrijding worden beheerst.
Ervaring in het afnemen van anamnese en lichame-• 
lijk onderzoek, het toepassen van hulponderzoek, 
het opstellen van een differentiaal diagnose en een 
behandelplan, het toepassen van farmacologische 
behandelingen en opvangen van complicaties van 
farmacologische behandelingen. 
Inzicht in anesthesiologische invasieve behande-• 
lingsmodaliteiten.
Inzicht in behandelingsmodaliteiten van andere • 
disciplines zoals chirurgische, intern oncologische 
en radiotherapeutische behandeling. 
Inzicht in palliatieve zorg. • 
Inzicht in de organisatie van thuiszorgtechnologie.• 

 
Chronisch benigne pijnbehandeling

Inzicht in pijnsyndromen van chronisch benigne • 
aard. Inzicht in indicaties, behandelingen, contra-
indicaties en complicaties van behandelingen. 
Minimaal moet kennis genomen zijn van de richt-
lijnen aangaande de chronische benigne pijnbe-
strijding en kennis genomen zijn van een van de 
Nederlandstalige tekstboeken aangaande pijn. 
Inzicht in het afnemen van anamnese en lichame-• 
lijk onderzoek, het toepassen van hulponderzoek, 
het opstellen van een differentiaal diagnose en een 
behandelplan en het toepassen van therapieën en 
opvangen van complicaties van therapieën.  
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6 maanden stage
Acute pijnbehandeling

Uitgebreide kennis van indicaties, behandelingen, • 
contra-indicaties en complicaties van acute pijnbe-
handeling. Minimaal moet de richtlijn acute pijnbe-
strijding worden beheerst.
Uitgebreide ervaring in toepassing van behande-• 
lingen en opvangen van complicaties van acute 
pijnbehandeling. Minimaal moet uitgebreide erva-
ring opgedaan zijn met de mogelijkheden die in de 
richtlijn acute pijnbestrijding worden beschreven.
Uitgebreide kennis van het opzetten en onderhou-• 
den van de organisatie van een acute pijn service.

 
Oncologische pijnbehandeling

Uitgebreide kennis van pijn syndromen van oncolo-• 
gische aard. Uitgebreide kennis van indicaties, be-
handelingen, contraindicaties en complicaties van 
behandelingen. Minimaal moeten de richtlijnen 
aangaande de oncologische pijnbestrijding worden 
beheerst.
Uitgebreide ervaring in het afnemen van anamnese • 
en lichamelijk onderzoek, het toepassen van hulp-
onderzoek, het opstellen van een differentiaal diag-
nose en een behandelplan, het toepassen van far-
macologische en anesthesiologisch niet complexe 
invasieve behandeling en opvangen van complica-
ties van farmacologische en anesthesiologisch niet 
complexe invasieve behandeling *.
Kennis van anesthesiologische complexe invasieve • 
behandelingsmodaliteiten *.
Kennis van behandelingsmodaliteiten van andere • 
disciplines zoals chirurgische, intern oncologische 
en radiotherapeutische behandeling. 
Kennis van palliatieve zorg. • 
Kennis van het opzetten en onderhouden van de • 
organisatie van thuiszorgtechnologie.

Chronisch benigne pijnbehandeling
Uitgebreide kennis van pijnsyndromen van chro-• 
nisch benigne aard. Uitgebreide kennis van indica-
ties, behandelingen, contraindicaties en complica-
ties van behandelingen. Een curriculum gebaseerd 
op het “Core curriculum for proffesional education 
in pain, IASP 2005” moet nader worden uitge-
werkt. 
Uitgebreide ervaring in het afnemen van anam-• 
nese en lichamelijk onderzoek, het toepassen van 
hulponderzoek, het opstellen van een differentiaal 
diagnose en een behandelplan en het toepassen 

van farmacologische en anesthesiologische niet 
complexe invasieve behandeling en opvangen van 
complicaties van farmacologische en anesthesiolo-
gische niet complexe invasieve behandeling *.
Kennis van anesthesiologische complexe invasieve • 
behandelingsmodaliteiten *. 
Kennis van behandelingsmodaliteiten van andere • 
disciplines zoals neurologie, neurochirurgie, ortho-
pedie, revalidatiegeneeskunde, psychologie en pa-
ramedische disciplines zoals fysiotherapie.
Kennis van het opzetten en onderhouden van de • 
organisatie van multidisciplinaire pijnbehandeling, 
inclusief cognitieve gedrags therapie en pijnrevali-
datie.
 

Algemeen
Kennis van de organisatie en logistiek van een poli-• 
kliniek voor pijnbehandeling. 
Kennis van de pijnclassificatie en datamanage-• 
ment.
Kennis van de ethische en juridische aspecten van • 
pijnbehandeling.
Kennis van de stralingshygiëne. Een cursus stra-• 
lingshygiëne (tenminste niveau 4a) dient te worden 
gevolgd.   

 
Na het volgen van een 6 maanden stage pijnbehan-
deling voldoet de medisch specialist aan de volgende 
competenties:

De specialist is medisch deskundig op het gebied • 
van oncologische en chronische pijnbehandeling.
De specialist communiceert efficiënt en effectief • 
met patiënten en aanverwanten
De specialist werkt multidisciplinair samen met • 
collega's en andere zorgverleners
De specialist is in staat kennis en wetenschap doel-• 
matig en efficiënt in te zetten en uit te dragen
De specialist handelt medisch ethisch en medico • 
legaal adequaat 
De specialist benut kwaliteit en doelmatigheid • 
maximaal 
De specialist stelt zich professioneel op • 

• 
* Bij de onderverdeling complex/niet complexe invasieve 
behandeling wordt de DBC systematiek gevolgd. 
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Inleiding

In 1986 werd in een publicatie in Anaesthesist aandacht besteed aan twee uitspraken van Duitse rechters over pijn-
behandeling (‘erstes und zweites Schmerz-Urteil’, 1983 en 1984). Het betreft één van de eerste artikelen in de Duitse 
literatuur waarin - specifiek - de bestrijding van pijn bij patiënten en een aantal daarmee samenhangende juridische 
aspecten aan de orde komen. De betrokken auteur constateerde dat pijn, hoewel zij als bijverschijnsel bij ziekten een 
massaal voorkomend fenomeen is en ‘beim chronisch Kranken sogar oft selbst die Krankheit darstellt’, pas recent ook 
‘dem Juristen zum Problem’ geworden is. De beide besproken uitspraken illustreerden immers - en maakten juristen 
er daarbij ook op attent - dat pijnbehandeling soms tot gezondheidsschade bij patiënten kan leiden. Zij kan dan vragen 
omtrent de naleving van patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid doen oproepen. De publicatie eindigde dan 
ook met de opmerking: ‘Die “Karriere” des Schmerzes als eigenständiges Rechtsproblem hat eben erst begonnen’.1

Thans kunnen we constateren dat van een daadwerkelijke “carrière” van de pijnbestrijding binnen het recht 
geen sprake is geweest, noch binnen het Duitse recht noch binnen het Nederlandse en het Belgische. ‘Moderne 
Schmerztherapie und (…) gewinnen in der Praktischen Medizin und in der wissenschaftlichen Forschung zunehmend 
an Bedeutung. Rechtliche Aspekte spielen demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle’, aldus een artikel in het 
Deutsche Medizinische Wochenschrift van begin 2008.2 Waar de juridische aspecten van pijnbehandeling in Duitsland 
overigens nog wel verschillende publicaties, meetings en dergelijke hebben opgeleverd, blijken zij in Nederland en 
België nauwelijks te zijn belicht, het terrein van de zorg rond het levenseinde (palliatieve zorg) daargelaten. Hun be-
lang voor artsen-anesthesiologen en patiënten is echter onmiskenbaar. Zij verdienen daarom zonder meer een plaats 
in een richtlijn over anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken. Een ‘evidence based’-benadering is gezien het 
voorgaande niet mogelijk. Wel kan met gebruikmaking van meer algemene juridische en gezondheidsrechtelijke litera-
tuur en een aantal buitenlandse (met name Duitse) bronnen een goed beeld worden gegeven van het Nederlandse en 
Belgische recht betreffende de pijnbestrijding. Gezien de omvang van het onderwerp concentreert de bespreking zich 
op een aantal aspecten. De keuze daarvan is met name bepaald door het belang van het betreffende aspect voor de 
(wijze van) inrichting en uitvoering van het behandelingsproces. Dit betekent dat na een aantal beschouwingen over 
de juridische verhoudingen, taken en verantwoordelijkheden bij de pijnbestrijding vooral het aspect informed consent 
aandacht krijgt.
Het Nederlandse recht is bij de totstandbrenging van de tekst tot uitgangspunt genomen. Het wordt, daar waar de 
materie een uiteenzetting per land verlangt, gevolgd door een aanvulling die betrekking heeft op het Belgische recht.

IV.2
Juridische aspecten van de 
anesthesiologische pijnbestrijding

M.M. ten Hoopen, L. Lafaut, F. Dewallens 
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Geneeskundige plaatsbepaling van de 
pijnbestrijding

Pijnbestrijding neemt naast andere geneeskundige 
behandelingswijzen in zoverre een bijzondere plaats 
in dat zij niet primair is gericht op de behandeling van 
een bepaald ziektebeeld, maar op daarmee verbonden 
verschijnselen. Zij is, aldus gezien, accessoir van aard. 
Dit accessoire karakter verdwijnt wanneer niet de werk-
zaamheid van de ándere medische beroepsbeoefena-
ren tot uitgangspunt wordt genomen, maar die van de 
anesthesioloog-pijnbestrijder zélf. De bijverschijnselen, 
de verschillende vormen van pijn, worden dan ‘hoofd-
verschijnselen’. Zij zijn juist het centrale object van on-
derzoek en behandeling. Daarbij is - aansluitende bij de 
benadering in deze Richtlijn - ook in zoverre een paral-
lel met de verrichtingen van de andere medici te trek-
ken dat een afzonderlijke diagnosestelling plaatsvindt. 
Hiermee ontstaat het beeld van een behandeling die 
een eigen, zelfstandige functie vervult náást de behan-
deling van de onderliggende aandoening. Dit is in het 
bijzonder het geval wanneer de behandeling betrekking 
heeft op chronische pijn: de pijn krijgt dan veelal het 
karakter van een ‘hoofdaandoening’; zij neemt de vorm 
aan van - of is althans op één lijn te stellen met - een 
ziekte  (zie ook het hiervoor opgenomen Duitse citaat3). 
Haar behandeling is dan losgeweekt van die van de on-
derliggende aandoening en vereist een bijzondere des-
kundigheid. Dit heeft consequenties voor de juridische 
duiding van de pijnbestrijding en voor de rechtspositie 
van de daarbij betrokken partijen. 

Juridische typering van de 
pijnbestrijding; geneeskundige 
behandelingsovereenkomst

Nederland
Geneeskundige behandeling in de vorm van pijnbe-
strijding is gezien het voorgaande te beschouwen 
als een zelfstandige ‘handeling op het gebied van de 
geneeskunst’ (zie artikel 7:446 van het Nederlandse 
Burgerlijk Wetboek (BW) ofwel, in medisch jar-
gon, van de Nederlandse Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO)). In het verleng-
de hiervan kan worden gezegd dat bij pijnbehandeling 
een zelfstandige geneeskundige behandelingsovereen-
komst tot stand komt tussen de hulpverlener-anesthe-
sioloog die de behandeling uitvoert en de patiënt (of, 
als de anesthesioloog in dienst is van het ziekenhuis 

waarin hij werkzaam is, tussen het ziekenhuis en de 
patiënt).4 
Een andere benadering is ook denkbaar. Er is daarin 
geen sprake van een behandelingsovereenkomst tus-
sen de anesthesioloog en de patiënt, maar tussen de 
behandelaar van de onderliggende aandoening en de 
patiënt. De anesthesioloog is in deze visie, juridisch 
gezien, een ‘hulppersoon’ van de betreffende behan-
delaar; hij is behulpzaam bij de nakoming van diens 
verplichting tot geneeskundige behandeling jegens de 
patiënt. Maakt de anesthesioloog bij de pijnbestrijding 
een fout, dan is de betrokken behandelaar daarvoor 
contractueel aan te spreken (artikel 6:76 BW). Deze 
zienswijze verdient echter geen voorkeur. In ieder ge-
val niet bij de pijnbestrijding zoals die in deze Richtlijn 
wordt beschreven. Er vindt immers een zelfstandige 
diagnosestelling plaats, die wordt gevolgd door een 
specifieke behandeling waarbij wordt gewerkt vanuit 
een eigen, medisch-specialistische deskundigheid. Dit 
rechtvaardigt het om uit te gaan van een situatie van 
horizontale arbeidsverdeling.5 Dit impliceert dat de 
anesthesioloog, naast de bedoelde behandelaar, een 
eigen behandelingsovereenkomst heeft met de patiënt 
en daarbij een eigen contractuele verantwoordelijkheid 
draagt. 
Op deze overeenkomst zijn de regels uit afdeling 7.7.5 
BW (de WGBO), met de daarin neergelegde patiënten-
rechten, van toepassing.

België
In vele landen, waaronder ook België, wordt als regel 
aanvaard dat de arts een verplichting heeft tot ade-
quate pijnbestrijding. In België wordt in de Wet op de 
Patiëntenrechten het recht van de patiënt op een pas-
sende pijnbestrijding gespecificeerd:

‘Elkeen behoort van de beroepsbeoefenaars in de 
zorgsector de meeste aangepaste zorg te krijgen om 
de pijn te voorkomen, er aandacht voor te hebben, te 
evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en 
te verzachten’.6 

Verder kwalificeert artikel 2, 2° van de Belgische Wet 
op de Patiëntenrechten onder meer als daad van ge-
zondheidszorg: een dienst verstrekt door een beroeps-
beoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststel-
len, behouden, herstellen of verbeteren van de gezond-
heidstoestand van een patiënt of om de patiënt bij het 
sterven te begeleiden.
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Ook artikel 8, §1, tweede lid van de Belgische Wet 
Uitoefening Gezondheidszorgberoepen (W.U.G.)7 stelt 
uitdrukkelijk dat de arts een in uitvoering zijnde pijn-
behandeling niet mag onderbreken zonder vooraf alle 
maatregelen te hebben getroffen om de continuïteit 
van de zorg te verzekeren.
Hoewel oorspronkelijk een medisch handelen enkel 
werd gedefinieerd als een handeling met diagnostisch 
of therapeutisch oogmerk, kan pijnbestrijding thans 
ook opgevat worden als een medisch handelen in de 
zin van artikel 2 van de W.U.G..8

Ook in het Belgisch recht spreekt men van een ‘genees-
kundige behandelingsovereenkomst’ of ‘een medisch 
contract’ tussen arts en patiënt. Het betreft hier een 
overeenkomst ‘enig in zijn soort’: een overeenkomst tot 
het verrichten van medische handelingen. Gelet op het 
feit dat de pijnbestrijding door een anesthesioloog zelf 
als een medische handeling moet worden beschouwd, 
is er hoegenaamd sprake van een zelfstandige behan-
delingsovereenkomst.
Doorgaans ontstaat er tussen arts (of eventueel zieken-
huis9) en patiënt een medische behandelingsovereen-
komst op het moment dat de patiënt de keuze maakt 
om zich bij een specifieke arts te laten behandelen voor 
de specifieke pijnsymptomen waaraan hij lijdt. Er is dus 
sprake van een contractuele rechtsverhouding tussen 
arts en patiënt. Wanneer er geen effectieve behande-
lingsovereenkomst tot stand is gekomen tussen de pa-
tiënt en de zorgverstrekker (bijvoorbeeld bij spoedge-
vallen) is de rechtsverhouding van buitencontractuele 
aard. Bij een behandeling van (chronische) pijn in een 
pijnkliniek zal er dus over het algemeen sprake zijn van 
een contractuele relatie tussen arts en patiënt.
De rechten van de patiënt, zoals in België vastgelegd 
bij de Wet op de Patiëntenrechten, dienen te worden 
nageleefd door de arts die in een rechtsverhouding 
staat tot de patiënt ‘met het oog op het verstrekken van 
gezondheidszorg’. De arts-pijnbestrijder is bijgevolg 
gebonden door alle bepalingen van deze wet.

Medisch-juridische typering van 
de anesthesioloog-pijnbestrijder; 
hoofdbehandelaar

Nederland
Bij toekenning van een zelfstandige plaats aan de pijn-
bestrijding binnen het behandelings- en zorgproces 
rond de patiënt kan de behandelend anesthesioloog als 
een hoofdbehandelaar worden aangemerkt. Hij vervult 

die rol voor wat betreft de verrichtingen die de patiënt 
in het kader van de pijnbehandeling moet ondergaan. 
Hieraan zijn bijzondere verantwoordelijkheden in de 
organisatorische, coördinerende en communicatieve 
sfeer verbonden. 
Over de inhoud en de omvang van de verantwoordelijk-
heden van een hoofdbehandelaar en over de wenselijk-
heid te blijven spreken in termen van een ‘hoofdbehan-
delaar’ vindt op dit moment binnen de Nederlandse 
beroepsorganisatie van artsen (KNMG) nadere ge-
dachtevorming plaats. De veranderende werkwijzen 
in de gezondheidszorg, zoals ketenzorg en samenwer-
king in teamverband, geven daartoe aanleiding, even-
als recente tuchtuitspraken.10 Er zal een aantal centrale 
normen omtrent verantwoordelijkheidsverdeling in 
ziekenhuizen worden geformuleerd.11 Deze zullen ka-
derstellend zijn; nadere, protocollaire invulling dient 
binnen ziekenhuizen per afdeling plaats te vinden (zie 
ook de tekst hierna over verantwoordelijkheden en pro-
tocollering). 

België
Uit de Belgische rechtspraak met betrekking tot ‘klas-
sieke anesthesie’ blijkt overduidelijk dat de anesthe-
sioloog een eigen verantwoordelijkheid draagt voor 
wat betreft zijn geneeskundige behandeling. Deze 
rechtspraak toont duidelijk dat hij een uitgebreide ver-
antwoordelijkheid heeft. Zelfs wanneer hij niet recht-
streeks ‘heeft gecontracteerd’ met de patiënt, is hij 
toch tegenover de patiënt gebonden. 
Sommige rechtspraak verklaart deze verbintenis via een 
door de chirurg gestipuleerd beding ten behoeve van 
een derde.12 Een vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik van 20 oktober 199813 stelt expliciet dat 
de anesthesioloog een belangrijke en specifieke plaats 
inneemt binnen het medisch team en  zich niet in een 
band van ondergeschiktheid bevindt tegenover de chi-
rurg met wie hij zijn prestaties moet coördineren. Het 
Hof van Beroep te Luik hanteerde op 30 juni 1995 reeds 
de stelling dat de postoperatieve verzorging van een 
patiënt gezamenlijk toekomt aan de anesthesioloog en 
de chirurg.14

Artikel 51 van de Code van de Belgische Orde der 
Geneesheren stelt het volgende:

‘Indien een geneesheer met de anesthesie wordt be-
last, krijgt hij van de chirurg of ieder ander opererend 
geneesheer alle nuttige informatie en neemt hij zijn ei-
gen verantwoordelijkheid op zich.



M.M. ten Hoopen, L. Lafaut, F. Dewallens 

364|

De geneesheer-anesthesist moet toezicht houden op 
de anesthesie gedurende heel de tijd van de ingreep. 
Hij moet de medische en paramedische medewerkers 
die hem bijstaan evenals het nodige materiaal kunnen 
kiezen en er zich verantwoordelijk voor stellen.’

Hoewel deze deontologische code niet bindend is, kan 
deze wel als richtinggevend worden gezien. Wanneer 
wordt uitgegaan van de situatie van een pijnkliniek, is 
het duidelijk dat de anesthesioloog-pijnbestrijder als 
hoofdbehandelaar dient te worden gekwalificeerd. Hij 
dient ten eerste de pijnsymptomen in te schatten, ver-
volgens zal hij een concrete behandeling voorstellen en 
ten slotte zal de behandeling onder zijn verantwoorde-
lijkheid worden uitgevoerd. 

Samenvatting

1. Door schaarse literatuur en rechtspraak speci-
fiek met betrekking tot pijnbestrijding is geen 
uiteenzetting mogelijk die op alle punten ‘evi-
dence based’ is. Wel zijn lijnen te trekken van-
uit het meer algemene recht inzake de genees-
kundige behandelingovereenkomst en daarbij 
geldende patiëntenrechten. 

2. Bij pijnbestrijding op basis van zelfstandige 
anesthesiologische diagnosestelling ontstaat 
een geneeskundige behandelingsovereen-
komst tussen de anesthesioloog-pijnbestrijder 
en de patiënt. Indien de anesthesioloog-
pijnbestrijder in dienst is van het ziekenhuis, 
komt een overeenkomst tot stand tussen het 
ziekenhuis en de patiënt (die namens het zie-
kenhuis wordt uitgevoerd door de anesthesio-
loog).

3. De anesthesioloog-pijnbestrijder is hoofd-
behandelaar in het (zelfstandige) pijnbestrij-
dingstraject.

Verantwoordelijkheden bij de 
pijnbestrijding; verdeling en 
afstemming van taken

Nederland
Uitgangspunt is dat iedere bij de pijnbestrijding betrok-
ken hulpverlener een eigen, individuele verantwoorde-
lijkheid heeft. Zowel de anesthesioloog als bijvoorbeeld 
de verpleegkundige dient zijn/haar taken zodanig uit 

te voeren dat aan de patiënt adequate zorg wordt ver-
leend. Is sprake van enigerlei vorm van tekortschieten, 
dan kan/kunnen degene(n) aan wier handelwijze dit is 
toe te schrijven daarvoor  door de patiënt individueel15 
worden aangesproken (het recht werkt niet met de fi-
guur van ‘gedeelde’ verantwoordelijkheden). 

De norm waaraan het handelen van de anesthesioloog 
wordt getoetst, is in civielrechtelijke context (denk aan 
een door de patiënt ingestelde schadevergoedingsac-
tie) de ‘professionele standaard’ (zie artikel 7:453 BW/
WGBO).Tuchtrechtrechtelijk betreft het de in de Wet op 
de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet 
BIG) geformuleerde tuchtnorm (zie artikel 47 Wet BIG). 
In beide gevallen komt het erop neer dat wordt beoor-
deeld of is gehandeld als een ‘goed hulpverlener’. Dat 
wil zeggen: of de zorgvuldigheid in acht is genomen die 
een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot 
in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht.16 
Een belangrijk richtsnoer vormen hierbij de in eigen, 
landelijke of lokale, anesthesiologische kring tot stand 
gebrachte richtlijnen, protocollen en dergelijke (zelfre-
gulering).
In het geval van de anesthesioloog-hoofdbehandelaar 
zal behalve zijn medisch-inhoudelijk functioneren ook 
de uitoefening van zijn regiefunctie onderwerp van 
toetsing kunnen zijn. Voor hem zal in beginsel een 
strengere zorgvuldigheidsmaatstaf gelden dan voor 
zijn collega’s (niet-hoofdbehandelaar) wanneer het 
gaat om zaken zoals de coördinatie van de behande-
ling en de communicatie met onder andere de patiënt 
en diens familie. Dit neemt niet weg dat ook de ande-
ren, de mogelijk meebehandelende collega’s en onder-
steunend personeel zoals verpleegkundigen, hier een 
verantwoordelijkheid hebben. Dat komt vooral tot uit-
drukking wanneer de verrichtingen bij de patiënt een 
duidelijke onderlinge informatieverstrekking en taakaf-
stemming vereisen wegens daaraan klevende risico’s. 
Wanneer in een dergelijke situatie niet duidelijk is of 
de benodigde communicatie wel heeft plaatsgevon-
den, is eigen initiatief vereist om - voorafgaand aan 
het eigen handelen - de noodzakelijke samenwerking 
te realiseren. Een typisch voorbeeld uit de praktijk van 
het ‘algemene’ operatief ingrijpen, maar ook voor de in-
vasieve pijnbestrijding educatief, is dat van een tekort-
schietend handelen bij het gelijktijdig gebruik van zuur-
stof (anesthesioloog) en elektrocoagulatie-apparatuur 
(operateur). Wederzijdse informatieverstrekking c.q. 
waarschuwing en taakafstemming zijn hier onontbeer-
lijk. Recente voorbeelden17 alsook de literatuur18 en de 
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rechtspraak19 tonen dat dit nogal eens zwakke plekken 
in het behandelingsproces zijn.
Met name in de diagnostische fase van de pijnbehan-
deling kan het voorkomen dat de anesthesioloog-pijn-
bestrijder samenwerkt met een medisch specialist uit 
een ander discipline, bijvoorbeeld een neuroloog. Met 
betrekking tot de dan geldende verantwoordelijkheden 
en aansprakelijkheid is de Nederlandse rechtspraak 
niet geheel eenduidig en uitgekristalliseerd. Naar 
Belgisch en Duits voorbeeld20 én in aansluiting bij de 
specialisering in de geneeskunde kan echter de hoofd-
regel worden gehanteerd dat ieder verantwoordelijk is 
voor de verrichtingen die tot zijn eigen discipline be-
horen. Op de bevindingen, handelingen en dergelijke 
van de collega kan in beginsel worden vertrouwd.21 Een 
uitzondering hierop vormt de situatie waarin men aan 
de juistheid van diens handelen twijfelt of moet twij-
felen. Te denken valt aan een onverwachte uitslag van 
een onderzoek. 
Uitgaande van de in deze Richtlijn beschreven werk-
wijze - een eigen, zelfstandige diagnosestelling door de 
anesthesioloog-pijnbestrijder - zal het bij de anesthesi-
ologische pijnbestrijding overigens zo kunnen zijn dat 
een controle plaatsvindt van door een andere specialist 
verkregen onderzoeksresultaten en/of dat bepaald on-
derzoek ook nog eens zelf wordt gedaan.
Het voorgaande geldt mutatis mutandis ook voor ge-
vallen van consultatie: zowel de consulent22 als de 
anesthesioloog-consultvrager heeft een eigen verant-
woordelijkheid, met als uitgangspunt dat kan worden 
afgegaan op (de juistheid van) het verkregen advies. 
Belangrijke voorwaarde is wel dat de adviserend arts 
als een deskundige op zijn vakgebied is te beschouwen, 
dat hij over de voor de advisering vereiste gegevens van 
de patiënt beschikt en dat ervan kan worden uitgegaan 
dat zijn advies met de nodige zorgvuldigheid tot stand 
is gekomen. Het is dan vervolgens de beslissing en ver-
antwoordelijkheid van de anesthesioloog wat hij met 
het advies doet.23 Een afwijking ervan zal het resultaat 
moeten zijn van een beslissingsproces op basis van alle 
relevante medische gegevens en omstandigheden be-
treffende de patiënt.24 Het is verstandig een en ander 
goed te motiveren en in het medisch dossier te docu-
menteren.25 

België
Ook in België wordt aan anesthesiologen een opval-
lende organisatorische verantwoordelijkheid toege-
schreven.26 Meer en meer begint men in te zien dat 
het beroepsprofiel van de anesthesioloog zeer geschikt 

is om hem, naast zijn klinische functie, ook medisch-
organisatorische verantwoordelijkheid te laten in de 
diensten. Dit is vanzelfsprekend niet zonder risico. 
Wanneer de anesthesioloog in teamverband werkt, kan 
de vraag zich stellen wie de aansprakelijkheid draagt 
voor organisatiefouten bij teamgeneeskunde, dit naast 
de mogelijke aansprakelijkheid van de arts voor me-
disch-technische fouten.
Naar Belgische rechtspraak is elke arts principieel zelf 
verantwoordelijk voor zijn eigen medisch-technische 
fouten.27 Zijn het de verpleegkundigen of paramedisch 
medewerkers die een medisch-technische fout begaan, 
dan zal de arts als (gelegenheids)aansteller van die ver-
pleegkundigen aansprakelijk zijn voor hun fouten. De 
vraag stelt zich niet zozeer wie nu de ‘captain of the 
ship’ genoemd kan worden of wie dus de verantwoorde-
lijke voor de organisatie van een ingreep is, zoals vroe-
ger veelal werd gedaan.
De toezichtsplicht op hetgeen in teamverband gepres-
teerd wordt (bijvoorbeeld in een operatiekwartier) is 
immers geen exclusieve opdracht van de chirurg, maar 
een verplichting die zich aan eender welke genees-
heer opdringt. Ook op de anesthesioloog als lid van 
het operatieteam rust deze algemene toezichtsplicht. 
Er bestaat immers een wederzijdse toezichts- of con-
troleplicht tussen de artsen van het team, maar geen  
hiërarchie.28 Wanneer de anesthesioloog aan chroni-
sche pijnbestrijding doet, treedt deze evenwel meestal 
op als solist. Zodoende heeft de anesthesioloog zeker 
de volledige verantwoordelijkheid over de door hem in-
gestelde behandeling.

Samenvatting

Nederland
1. Uitgangspunt bij de pijnbestrijding: iedere 

(mede)behandelaar heeft een eigen verant-
woordelijkheid. Juridisch gezien is geen sprake 
van ‘gedeelde’ verantwoordelijkheden. Wel 
bestaat er, indien de behandeling dat vereist, 
voor iedere (mede)behandelaar een plicht tot 
samenwerken en taakafstemming.

2. De anesthesioloog-hoofdbehandelaar heeft 
extra (aanvullende) verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de coördinatie van de be-
handeling en met betrekking tot de communi-
catie, zowel richting de  andere behandelaar(s) 
als richting de patiënt en diens familie.  
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Samenvatting

3. Bij samenwerking met specialist(en) uit een 
ander discipline is ieder verantwoordelijk voor 
de verrichtingen op het eigen deskundigheids-
terrein. Hoofdregel: op de deskundigheid en 
handelwijze van de andere specialist kan wor-
den vertrouwd, tenzij er reden tot twijfel is. In 
de diagnostische fase van de pijnbestrijding 
geldt: een zelfstandige diagnosestelling vanuit 
de eigen anesthesiologische discipline kan een 
controle/eigen beoordeling van de bevindingen 
van de andere specialist meebrengen, conform 
de in deze Richtlijn beschreven werkwijze.

4. Norm bij het handelen: handelen als een ‘goed 
hulpverlener’, ofwel: de zorgvuldigheid be-
trachten van een ‘redelijk handelend en rede-
lijk bekwaam vakgenoot’. Nadere invulling van 
de norm vindt plaats aan de hand van regels, 
geformuleerd door de beroepsgroep zelf (zelf-
regulering), zoals richtlijnen en protocollen.

België
1. In België draagt de arts hoe dan ook steeds 

de eindverantwoordelijkheid bij een medische 
(pijn)behandeling.

2. De Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen 
stelt dat daden van geneeskunde in principe 
steeds door de arts zelf moeten worden uitge-
voerd, maar bepaalt ook welke geneeskundige 
handelingen door de arts gedelegeerd mogen 
worden aan geschoold verpleegkundig perso-
neel.
Deze delegatie gebeurt wel steeds onder de 
verantwoordelijkheid en onder het toezicht 
van de behandelende arts.

Verantwoordelijkheden bij de 
pijnbestrijding; verschuiving en 
herschikking van taken 

Binnen de huidige gezondheidszorg, onder meer ook 
de anesthesiologische zorg, zijn ‘taakverschuiving’ en 
‘taakherschikking’ belangrijke en actuele thema’s. In 
de praktijk rijst dikwijls de vraag wat op dit vlak wel of 
niet is toegestaan. Naar wie kunnen bepaalde taken 
incidenteel (taakverschuiving) of structureel (taakher-
schikking) worden overgeheveld, en in hoeverre? 

Nederland
In Nederland is hier met name de Wet BIG van belang 
(in het bijzonder de artikelen 35-39). De bedoeling is dat 
in deze wet een ‘experimenteerartikel’ wordt opgeno-
men.29 Dit artikel moet een aantal van de vérdergaande 
vormen van taakverschuiving/-herschikking, die op dit 
moment in de praktijk al op grotere schaal voorkomen 
maar niet zelden in strijd zijn met het systeem van de 
Wet BIG, een wettelijke basis geven. Welke ruimte de 
betreffende bepaling voor taakverschuiving/-herschik-
king zal gaan bieden, is nog niet duidelijk. De door de 
wetgever en vervolgens door de beroepsgroep zelf te 
maken afweging is in de kern steeds die tussen kwa-
liteit en patiëntveiligheid enerzijds en een efficiënte, 
doelmatige zorgverlening  anderzijds (de twee eerstge-
noemde factoren kunnen soms overigens met de twee 
laatstgenoemde samenlopen; zij botsen niet steeds 
met elkaar).30  
Ook al zijn er dus ontwikkelingen te constateren, uit-
gangspunt is dat wordt gehandeld overeenkomstig de 
geldende wetgeving betreffende de beroepsuitoefe-
ning. Dat betekent concreet, en toegespitst op het ge-
bied van de anesthesiologische pijnbestrijding, het vol-
gende. Bij aan artsen voorbehouden handelingen, zoals: 

het verrichten van heelkundige handelingen; bij-• 
voorbeeld het inbrengen van een katheter bij spi-
nale pijnbestrijding; 
het verrichten van katheterisaties; denk aan moge-• 
lijke blaasproblemen, optredend na het inbrengen 
van de hiervoor bedoelde katheter; 

en, voor de pijnbestrijding eveneens in meerdere of 
mindere mate relevant:

het geven van injecties;• 
het verrichten van puncties;• 
het brengen onder narcose (lees: algehele anesthe-• 
sie), 

zullen de diagnose- en de indicatiestelling en de thera-
piekeuze steeds door de arts-anesthesioloog zelf dienen 
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te geschieden. Alleen déze is tot de desbetreffende ver-
richtingen, die telkens een beoordelings- en een beslis-
moment kennen, bevoegd. 
De arts kan ter uitvoering van de betrokken handelin-
gen een opdracht geven aan één of meer derden. Het 
betreft ‘niet zelfstandig bevoegde’ personen zoals ver-
pleegkundigen en physician assistents (hierna kortweg: 
verpleegkundigen). Voorwaarden zijn hierbij dat: 

de betrokken verpleegkundige handelt ingevolge de • 
opdracht; 
betrokkene voldoende bekwaam is, door opleiding•  
en ervaring, om de opgedragen handelingen te ver-
richten; 
de anesthesioloog-opdrachtgever, indien nodig, • 
aanwijzingen geeft omtrent het uitvoeren van de 
handelingen; 
toezicht en de mogelijkheid van tussenkomst door • 
de anesthesioloog-opdrachtgever voldoende zijn 
verzekerd.31

De anesthesioloog-opdrachtgever is verantwoordelijk 
voor de verrichtingen die in opdracht worden uitge-
voerd. Op de verpleegkundige, als opdrachtnemer, rust 
daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om de han-
delingen met de vereiste zorgvuldigheid te verrichten. 
Hiermee is nog niet aangegeven wie in geval van 
taakverschuiving/-herschikking de voor de therapie 
vereiste toestemming van de patiënt moet verkrijgen. Is 
dat de anesthesioloog-opdrachtgever of kan dat ook de 
verpleegkundige als opdrachtnemer zijn? De huidige 
wetgeving (Wet BIG, afdeling 7.7.5 BW (WGBO)) alsook 
de rechtspraak en literatuur bieden steun aan de visie 
dat het de arts-anesthesioloog is.32 Relevante aspecten 
zijn onder meer dat:

bij voorbehouden handelingen de diagnosestelling, • 
indicatiestelling en therapiekeuze - het toestem-
mingsvereiste aan de zijde van de patiënt heeft op 
deze laatste verrichting betrekking - door de arts 
zelf moeten worden uitgevoerd (systeem huidige 
Wet BIG);
het verkrijgen van toestemming van de patiënt een • 
verplichting is van de arts die de (contractuele) we-
derpartij is van de patiënt. Deze arts kan wel een 
ander (hulppersoon) inschakelen om de toestem-
ming van de patiënt te verkrijgen, maar het is naar 
aan te nemen de bedoeling van de wetgever ge-
weest dat die ander dan óók een arts is (systeem 
afdeling 7.7.5 BW (WGBO));
de literatuur en de rechtspraak aangeven dat (a) • 
het systeem voor de patiënten transparant moet 
blijven en (b) mede om redenen van kwaliteit van 

zorg voorzichtig moet worden omgegaan met wis-
selingen van personen die de patiënt zien.33 Zo 
onderschrijft het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg in 2005, in een zaak over preope-
ratie screening van patiënten, de bezwaren die in 
de literatuur wel zijn opgeworpen tegen ‘de  drei-
gende verkokering in de verantwoordelijkheid voor 
zorg jegens patiënten’.34 

Een en ander beperkt de mogelijkheden van artsen die, 
om reden van tijd en doelmatigheid, een ruime taak-
verschuiving voorstaan.35 Naast de hiervoor genoemde 
juridische aspecten is hier echter ook nog een medisch 
aspect van belang. Gedoeld wordt op het feit dat een 
combinatie van diagnosestelling, indicatiestelling en 
therapiekeuze enerzijds én informatieverstrekking aan 
en dóór de patiënt anderzijds (in het kader van het 
communicatieproces dat uitmondt in de vereiste toe-
stemming van de patiënt) de kwaliteit van het medisch 
handelen kan vergroten.36 Dit geldt vooral bij meer 
complexe en risicovolle behandelingen. 
Zoals ook hiervoor is aangegeven, zijn recht en praktijk 
echter in beweging. Van een open oog voor het feno-
meen ‘taakverschuiving’ getuigt bijvoorbeeld het door 
de KNMG en een aantal andere organisaties in de zorg 
tot stand gebrachte document ‘Van wet naar praktijk. 
Implementatie van de WGBO. Deel 2 - Informatie en 
toestemming’. Hierin is een ‘Modelrichtlijn voor hulp-
verleners over informatie en toestemming’ te vinden. 
Deze richtlijn stelt dat wanneer een bepaalde verrich-
ting tot de taak van verpleegkundigen en verzorgenden 
behoort, zij bevoegd zijn informatie te verschaffen over 
de indicatiestelling en uitvoering. Zij kunnen daarop 
aansluitend ook toestemming aan de patiënt vragen. 
Als voor het verkrijgen van toestemming informatie 
moet worden gegeven die valt buiten hun deskundig-
heidsgebied, zullen zij evenwel naar de hulpverlener 
moeten verwijzen. Aanbevolen wordt hierover werkaf-
spraken te maken en vast te leggen wie, wanneer, welke 
informatie geeft.37 
Duidelijk is echter dat er een aantal restricties is inge-
bouwd: de verrichting moet ‘tot de taak van verpleeg-
kundigen of verzorgenden behoren’ en: de indicatiestel-
ling geschiedt door de hulpverlener zelf (zie de woor-
den ‘informatie te verschaffen over de indicatiestelling’). 
Verder springt in het oog dat de richtlijn ook nog met 
zovele woorden vermeldt dat de anesthesioloog apart 
toestemming voor de anesthesie moet verkrijgen.38 
Ook al duidt dit in de eerste plaats op het gegeven dat 
de anesthesie, als medische verrichting, afzonderlijk 
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toestemming van de patiënt behoeft, het woord ‘anes-
thesioloog’ lijkt hier bewust te zijn gekozen. 
Al met al kan hiermee worden aangenomen dat 
de richtlijn niet een voldoende basis biedt voor  
taakherschikking/-verschuiving bij het verkrijgen van 
toestemming voor risicovolle(re) anesthesiologische 
handelingen, waaronder die in het kader van de pijn-
bestrijding.39  
Indien een afdeling ‘Pijnbestrijding’/Anesthesiologie 
bij andere verrichtingen (buiten het terrein van de toe-
stemming) van enigerlei vorm van taakverschuiving/-
herschikking/-verdeling gebruik maakt, zal steeds 
duidelijk moeten zijn wie verantwoordelijk is voor 
welke onderdelen van de zorg aan de patiënt. 
Verantwoordelijkheden mogen niet ‘verdampen’.
Wanneer dit wel het geval is en de kwaliteit van de zorg 
daaronder mocht lijden, kan/kunnen de bij de behan-
deling van de patiënt betrokken anesthesioloog/anes-
thesiologen  daarvoor tuchtrechtelijk worden aange-
sproken.40 Civielrechtelijk, bij een schadevergoedings-
vordering van de patiënt, geldt in beginsel hetzelfde.41

Voor de anesthesiologische pijnbestrijding, in het bij-
zonder de invasieve als risicovolle(re) vorm daarvan, 
leidt het voorgaande tot de slotsom dat een voorzich-
tig, in beginsel terughoudend beleid ten aanzien van 
een herschikking/verschuiving van taken aangewezen 
is. Dat geldt niet alleen nu, gelet op de bestaande wet-
geving en zelfregulering, maar ook in de toekomst, 
als een ‘experimenteerbepaling’ in de Wet BIG mis-
schien ook bij de pijnbestrijding enige ruimte voor 
taakherschikking/-verschuiving gaat bieden (nog niet 
bekend is hoe de regeling er precies gaat uitzien).42 
Bepalend zijn uiteindelijk steeds, ook bij een streven 
naar doelmatigheid en kostenbeheersing, de kwaliteit 
en de veiligheid van de zorg.
Ter afsluiting: taakverdeling en -verschuiving zijn aan-
gelegenheden die niet alleen de bij de behandeling 
betrokken artsen-anesthesiologen en verpleegkundi-
gen aangaan. Zij raken óók de Directie c.q. Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis waarbinnen de zorgver-
lening plaatsvindt. Die is verantwoordelijk voor een 
goede organisatie van de zorg en in dat verband voor 
een adequate taakverdeling en -afstemming (zie artikel 
3 Kwaliteitswet Zorginstellingen). Een toezichthouden-
de functie komt hierbij toe aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg.

België
‘Taakverdeling’ en ‘taakverschuiving’ kunnen in de 
praktijk dan wel ontstaan, zodat artsen taken kunnen 

delegeren naar verpleegkundigen of andere aangestel-
de personen, toch blijft de eindverantwoordelijkheid en 
dus de aansprakelijkheid ook in België bij de arts zelf 
rusten.43 Technische verantwoordelijkheid en juridische 
aansprakelijkheid vallen immers niet steeds samen.
Zoals hoger vermeld, kwalificeert artikel 2, 2° van de 
Belgische Wet op de Patiëntenrechten onder meer als 
daad van gezondheidszorg: een dienst verstrekt door 
een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorde-
ren, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren 
van de gezondheidstoestand van een patiënt of om de 
patiënt bij het sterven te begeleiden.
Wat betreft de bevoegdheden van verpleegkundigen 
in België kan verder specifiek worden verwezen naar 
artikel 2 van de W.U.G. Dit artikel bepaalt dat daden 
van geneeskunde enkel door artsen mogen worden uit-
gevoerd. Als daden van geneeskunde worden volgens 
dit artikel beschouwd: ‘daden die bedoeld zijn om ie-
mands gezondheidstoestand na te gaan, een diagnose 
te stellen en aan de hand van de resultaten een bepaal-
de behandeling of interventie voor te stellen’. Ook pijn-
bestrijding dient, zoals hoger beschreven, als een daad 
van geneeskunde in de zin van de W.U.G. beschouwd 
te worden.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen geneeskundige 
handelingen door de arts gedelegeerd worden. De ba-
sis voor deze delegatie door de arts is terug te vinden 
in artikel 5 W.U.G. Dit artikel stelt dat de Koning de 
voorwaarden kan vaststellen waaronder geneesheren, 
op eigen verantwoordelijkheid en onder toezicht, perso-
nen die een paramedisch beroep uitoefenen, kunnen 
belasten met het verrichten van bepaalde handelingen 
die de diagnose voorafgaan of de toepassing van de 
behandeling aangaan of de uitvoering van maatregelen 
van preventieve geneeskunde betreffen. Het Koninklijk 
Besluit van 18 juni 1990 bepaalt de lijst van de tech-
nische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van 
handelingen die door een arts aan beoefenaars van de 
verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd.44

De vereisten van verantwoordelijkheid en toezicht door 
de arts in het geval van de uitvoering van toevertrouwde 
geneeskundige handelingen door een verpleegkundige 
houden niet in dat de arts permanent fysiek aanwezig 
moet zijn bij de uitvoering van de aan de verpleegkun-
dige toevertrouwde handelingen. Het is daarentegen 
wel vereist dat de arts de verantwoordelijkheid draagt 
voor de uitvoering van deze taken en dat hij op de uit-
voering van deze taken toezicht of controle uitoefent.
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Naar analogie met hetgeen bepaald wordt in de nomen-
clatuur der geneeskundig verstrekkingen, kan onder de 
vereiste van ‘toezicht’ worden begrepen dat de arts:

zich moet vergewissen van de kwalificatie van zijn • 
medewerkers en van hun feitelijke bekwaamheid, 
en hen de aanvullende opleiding moet geven die 
nodig is voor de methodes en het werken met de 
toestellen die hun worden toevertrouwd;
schriftelijke instructies moet opstellen voor alle • 
manipulaties en technieken die hun worden toever-
trouwd;
de manier waarop zijn gekwalificeerde helpers de • 
instructies volgen, geregeld moet controleren;
de voorwaarden moet vastleggen en controleren • 
waaraan de aanvragen om onderzoeken moeten 
voldoen opdat zijn gekwalificeerde helpers het hun 
toevertrouwde gedeelte kunnen beginnen uitvoe-
ren;
ervoor moet waken of de voorwaarden waaronder • 
de technieken op de patiënten worden toegepast, 
adequaat zijn;
kwaliteitscontroles moet invoeren en de resultaten • 
ervan moet nagaan;
ter beschikking moet staan voor ieder verzoek van • 
zijn gekwalificeerde helpers ingeval laatstgenoem-
den moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren 
van behandelingen die hun zijn toevertrouwd;
de kwaliteit van het werk van gekwalificeerde hel-• 
pers geregeld moet analyseren, 
en voor alle diagnoseverstrekkingen een protocol • 
moet opmaken met het resultaat en de elementen 
die nodig zijn voor de interpretatie ervan, om de 
behandelend geneesheer behulpzaam te zijn voor 
de diagnose of de behandeling van de patiënt.

Een ‘werknemer’ van het ziekenhuis, zoals bijvoor-
beeld een verpleegkundige, kan zelf enkel burgerrech-
telijk aansprakelijk worden gesteld wanneer er sprake 
is van opzettelijke zware of gewoonlijke voorkomende 
lichte fouten.45 De verpleegkundige die een zware fout 
begaat, kan zowel worden aangesproken op burger-
rechtelijk vlak (wegens zware inbreuk op de arbeids-
overeenkomst met het ziekenhuis) als op strafrechte-
lijk vlak wegens schuldig verzuim volgens artikel 422bis 
Strafwetboek.
Wanneer een verpleegkundige een fout maakt wanneer 
zij een taak uitvoert in het kader van een anesthesio-
logische behandeling, kan de anesthesioloog in zijn 
hoedanigheid van aansteller van de verpleegkundige 
aansprakelijk worden gesteld. Immers de verpleegkun-
dige staat tijdelijk, maar daadwerkelijk onder het gezag 

en het toezicht van de anesthesioloog wanneer hij/zij 
deze taak uitvoert. 46

Samenvatting

Nederland
1. Huidige wetgeving: bij de pijnbestrijding vin-

den de diagnose- en indicatiestelling alsook 
de therapiekeuze door de anesthesioloog-
pijnbestrijder plaats.  
Bepaalde uitvoerende handelingen kunnen 
desgewenst, in opdracht van de anesthesio-
loog-pijnbestrijder, door een daartoe bekwa-
me verpleegkundige worden verricht, binnen 
de randvoorwaarde van (zo nodig)  instructies, 
toezicht, tussenkomst.
Toestemming van de patiënt (op basis van 
informatieverstrekking) voor anesthesie en 
andere handelingen in het kader van de pijn-
bestrijding dient te worden verkregen door 
de anesthesioloog-pijnbestrijder zelf, mede 
gezien de aard van de handelingen (eraan ver-
bonden risico’s).

2. Toekomstige wetgeving:  zelfde systeem, daar-
naast mogelijk wel enige ‘experimenteerruim-
te’ wat betreft taakherschikking/-verschuiving.  

3. Met het oog hierop: beleid ontwikkelen, 
mede op het niveau van de beroepsvereni-
ging, omtrent taakherschikking/-verschuiving. 
Uitgangspunt hierbij: waarborgen van kwali-
teit en veiligheid van de zorg. Dit prevaleert, 
bij noodzakelijk te maken afwegingen/keuzen, 
boven het efficiëntie- c.q. kostenaspect.

België
1. In België bestaat er thans nog geen erkende 

opleiding ‘geneesheer-specialist pijnbehande-
ling’. 

2. Een geneesheer-specialist in opleiding dewelke 
een pijnbehandeling uitvoert, staat steeds on-
der toezicht van diens stagemeester, dewelke 
ook aansprakelijk kan gesteld worden voor de 
fouten van de GSO. Hoe dan ook kan er pas 
sprake zijn van een foutieve handeling door 
een GSO wanneer het een opzettelijke, zware 
of gewoonlijk voorkomend lichte fout betreft.

3. De GSO kan desgevallend wel zelf strafrechte-
lijk of tuchtrechtelijk worden aangesproken.
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Verantwoordelijkheden bij de 
pijnbestrijding; taakvervulling door 
anesthesiologen in opleiding

Nederland
Anesthesiologen in opleiding kunnen in Nederland, 
als arts ingeschreven zijnde in het BIG-register (ar-
tikel 3 Wet BIG), in beginsel zelf voorbehouden han-
delingen verrichten. Hiertoe behoren dus ook (zie de 
tekst hiervoor) de diagnose- en indicatiestelling en de 
therapiekeuze. Belangrijk aandachtspunt is echter hun 
bekwaamheid. Deze wordt met name bepaald door op-
leiding en ervaring. Is naar de opvatting van de anes-
thesioloog in opleiding zélf en/of diens supervisor ten 
aanzien van een bepaalde behandeling nog geen sprake 
van voldoende bekwaamheid, dan is de anesthesioloog 
in opleiding niet bevoegd om die handeling te verrich-
ten (artikel 36 lid 15 Wet BIG). Betrokkene kan, evenals 
bijvoorbeeld een verpleegkundige, de betreffende han-
deling wel in opdracht uitvoeren; dit omvat dus geen 
diagnose- en indicatiestelling en therapiekeuze.47 Zoals 
hiervoor is aangegeven, geldt ook nu een bekwaam-
heidseis. Bij de toetsing of daaraan is voldaan, kan de 
opdrachtsituatie echter in aanmerking worden geno-
men. Een rol kan aldus spelen dat er zo nodig instruc-
ties worden gegeven, er is voorzien in toezicht en de 
mogelijkheid van tussenkomst door de opdrachtgever 
is gewaarborgd.
Ook al heeft hij een opleider/supervisor, een anesthe-
sioloog in opleiding heeft met betrekking tot zijn han-
delen ook een eígen verantwoordelijkheid. In tegenstel-
ling tot de civiele rechter (oordelend over een mogelijke 
schadevergoedingsactie van de patiënt) houdt de tucht-
rechter echter wel rekening met de opleidingssituatie 
en de mate van ervaring van de anesthesioloog in op-
leiding. Waar civielrechtelijk een beperkte(re) ervaring 
niet verzachtend werkt en het risico niet bij de patiënt 
maar bij de arts wordt gelegd, zal de tuchtrechter dit 
gegeven in het algemeen wel laten meewegen. 
Wat betreft de supervisor: van belang is dat deze ervoor 
zorgt dat er regels zijn met betrekking tot het handelen 
van de anesthesioloog in opleiding. De tuchtrechter 
verlangt dat er duidelijke instructies zijn, onder meer 
op het punt van de onderlinge consultatie (in welke ge-
vallen dient de anesthesioloog in opleiding overleg te 
plegen met de supervisor?). Verder werkt de tuchtrech-
ter doorgaans met de regel dat de supervisie in intensi-
teit kan afnemen, en dus ook meer handelingen aan de 
specialist in opleiding kunnen worden overgedragen, 

naarmate de specialist in opleiding meer ervaring en 
vaardigheden heeft opgedaan (principe van de com-
municerende vaten). Het is aan de opleider om hier-
omtrent een inschatting te maken.48 

België
Een geneesheer-specialist in opleiding, een GSO, is 
reeds een gediplomeerde arts die gedurende een wet-
telijk bepaald aantal jaren, afhankelijk van de speciali-
teit, de vereiste specialisatie-opleiding moet volgen bij 
één of meer erkende stagemeesters en in één of meer 
erkende stagediensten. De kandidaat-specialist mag 
bijgevolg als volwaardig arts vanzelfsprekend medische 
handelingen verrichten. 
In België is het belangrijk te vermelden dat de speciali-
satie ‘pijnarts’ (tot nog toe) geen erkende specialisatie 
betreft. Dit betekent dat elke arts in principe behande-
lingen van pijnbestrijding mag uitoefenen, ook al is die 
arts een GSO (bijvoorbeeld in de anesthesiologie). 
In principe dient de kandidaat-specialist steeds als 
een ondergeschikte van de stagemeester te worden 
beschouwd. Dit heeft tot rechtstreeks gevolg dat de 
(buitencontractuele) fouten van de specialist in oplei-
ding aan de stagemeester zullen worden toegerekend 
op grond van de zogenaamde ‘aanstellersaansprake-
lijkheid’. In die zin zal deze supervisor steeds de eind-
verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijk aansprake-
lijkheid voor de medische handeling dragen conform 
artikel 1384, 3° Burgerlijk Wetboek. Gelet op het feit dat 
een GSO bovendien een ‘werknemer’ is in de zin van 
de Arbeidsovereenkomstenwet, kan er conform artikel 
18 van deze wet pas sprake zijn van enige aansprakelijk-
heid van de GSO wanneer deze een opzettelijke, zware 
of gewoonlijk voorkomende lichte fout heeft begaan bij 
de uitoefening van zijn functie.49

Echter, dit bevrijdt de GSO in opleiding niet van alle 
verantwoordelijkheid. Zo is het mogelijk dat deze 
(strafrechtelijk) aansprakelijk wordt gesteld, bijvoor-
beeld wegens schuldig hulpverzuim50, of dat hij tucht-
rechtelijk wordt gesanctioneerd. 
Deze regeling geldt ook voor een GSO dewelke han-
delingen van pijnbestrijding uitvoert binnen de context 
van zijn opleiding. Immers, ook tijdens het uitvoeren 
van deze handelingen staat de GSO onder feitelijk toe-
zicht van zijn stagemeester. 
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Samenvatting

1. De anesthesioloog-pijnbestrijder in opleiding 
mag voorbehouden handelingen verrichten 
(inclusief diagnose- en indicatiestelling en 
therapiekeuze), mits hij daartoe bekwaam is.  
Indien niet bekwaam: dan slechts te handelen 
in opdracht van een anesthesioloog-pijnbe-
strijder (veelal: de supervisor).

2. De anesthesioloog-pijnbestrijder in opleiding 
heeft een eigen verantwoordelijkheid, naast de 
verantwoordelijkheid van de supervisor. 

3. De supervisor dient zorg te dragen voor goede 
instructies/protocol(len) voor het handelen 
door de anesthesioloog in opleiding. Supervisie 
kan in beginsel in intensiteit afnemen met het 
toenemen van de ervaring en de vaardigheden 
van de anesthesioloog in opleiding.

Pijnbestrijding en protocollering

Nederland  
Ook bij de anesthesiologische pijnbestrijding is pro-
tocollering van de wijze van (samen)werken van groot 
belang. Hierdoor wordt duidelijkheid gecreëerd op 
het punt van verantwoordelijkheden. Protocollen zijn, 
evenals andere vormen van zelfregulering zoals ge-
dragsregels, standaarden en richtlijnen51, ook juridisch 
gezien relevant. In de eerste plaats in de preventieve 
sfeer. Zo kan bij taakverschuiving/-herschikking door 
een regeling van bevoegdheden, verantwoordelijkhe-
den, werkprocessen en dergelijke worden bevorderd 
dat zij plaatsvindt binnen het wettelijk kader, dat zij in 
overeenstemming is met hetgeen binnen de beroeps-
groep als verantwoord wordt beschouwd en voorts dat 
met voldoende zorgvuldigheid te werk wordt gegaan. 
In de tweede plaats zijn protocollen ook bij rechter-
lijke toetsing van de zorgverlening achteraf, in het ka-
der van een aansprakelijkheidsprocedure, van belang. 
Bij de vraag of de medisch-professionele standaard 
in acht is genomen, wordt immers mede op opge-
stelde protocollen gelet. Deze protocollen vullen de 
professionele standaard nader in (zie het onderdeel 
‘Verantwoordelijkheden bij de pijnbestrijding; verde-
ling en afstemming van taken’).  
Protocollen omtrent medisch handelen dienen volgens 
de Nederlandse rechter door de hulpverlener te worden 
gevolgd, ook als zij op lokaal niveau zijn vastgesteld. 
Onder omstandigheden kan of moet er echter van wor-
den afgeweken. Dat is het geval als dit in het belang 
van een goede patiëntenzorg wenselijk of noodzakelijk 
is. Maatstaf is hierbij een redelijk bekwaam arts: aan 
de patiënt behoort de zorg te worden verleend die in 
de omstandigheden van het geval van een redelijk be-
kwaam arts mag worden verlangd. Een afwijking dient 
te worden beargumenteerd. Het belang van een goede 
documentatie van de argumentatie in het medisch dos-
sier van de patiënt spreekt voor zich. 
Ter zake van de inhoud van een medisch protocol geldt 
dat die gehanteerd moet kunnen worden door redelijk 
bekwame artsen. Een protocol behoeft, mede uit een 
oogpunt van praktische hanteerbaarheid, daarom niet 
álle gegevens te vermelden die aan de artsen op grond 
van hun medische kennis en ervaring bekend behoren 
te zijn (bijv. Amoxiciciline/clavulanaat bij patiënten met 
een overgevoeligheid voor penicilline).52 Het protocol 
kan zich concentreren op essentiële aspecten van het 
handelen. 
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Naast  hanteerbaarheid/toepasbaarheid is een aantal 
algemene eisen, ontleend aan de literatuur: validiteit, 
betrouwbaarheid, helderheid, voldoen aan de be-
hoeften van de doelgroep (wat mag de beoogde ge-
bruiker ervan verwachten?) en ‘benoeming’ van veel 
voorkomende uitzonderingen op de protocolregel(s). 
Naarmate de gevolgen van fouten groter zijn, zullen 
aan de inhoud van een protocol bovendien hogere ei-
sen mogen worden gesteld.53 Dit laatste is met name 
van belang voor de invasieve pijnbestrijding. 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een pro-
tocol ligt bij de opstellers ervan, in beginsel niet bij 
het (medisch-inhoudelijk niet deskundige) ziekenhuis 
waarbinnen het protocol wordt gehanteerd.54 

België
Ook in België zijn klassieke richtlijnen voor kwaliteits-
volle zorg of zorgrichtlijnen niet meer weg te denken uit 
de gezondheidszorg. Door de toename van het aantal 
mogelijkheden tot behandeling, de komst van nieuwe 
technologieën en de onzekerheid over de effectiviteit 
van de nieuwe behandelingsmogelijkheden, zijn zorg-
richtlijnen, een welgekomen hulpinstrument voor de 
arts.55 Artsen baseren zich vooral op gestandaardi-
seerde richtlijnen voor kwaliteitsvolle zorg, opgesteld 
door de beroepsgroepen en met de bedoeling artsen te 
begeleiden bij het medisch handelen.  Zorgrichtlijnen 
onderscheiden zich echter onder meer van beroepsco-
des, gedragsregels, opties, klinische paden en ook van 
protocollen. Protocollen zijn een vorm van handelings-
instructies of draaiboeken waarbij het verloop van de 
handeling nauwkeurig omschreven wordt. Een proto-
col is vaak een afgeleide van een zorgrichtlijn, maar is 
specifieker dan de zorgrichtlijn en gaat meer in op de 
organisatorische context. Protocollen beschrijven een 
uniforme wijze van benadering, terwijl een zorgrichtlijn 
advies geeft over hetgeen in de meeste gevallen ge-
daan moet worden.56 
Enerzijds zijn richtlijnen, protocollen en codes relevant 
ter beoordeling van de zorgvuldigheid van de arts. Ook 
met betrekking tot een goede organisatie hechten rech-
ters veel belang aan het bestaan van richtlijnen of pro-
tocollen.57 Naast het bestaan van protocollen hecht de 
rechter eveneens veel belang aan het correct toepassen 
van dergelijke protocollen.58 In de rechtspraak wordt 
over het algemeen aangenomen dat indien een arts 
richtlijnconform handelt, hij als een redelijk bekwame 
en zorgvuldige hulpverlener handelt.59 Een hulpverle-
ner dient echter soms gemotiveerd af te wijken van wat 
in de richtlijnen wordt bepaald.

Ondanks het feit dat men steeds meer belang hecht aan 
zorgrichtlijnen en zorgrichtlijnen deel kunnen uitma-
ken van de professionele standaard, blijft de juridische 
waarde ervan beperkt. Richtlijnen worden beschouwd 
als zogenaamde ‘soft law’: ze worden door de rechter 
gehanteerd als richtsnoer of toetssteen. Enkel indien 
naar deze richtlijnen wordt verwezen in bindende regel-
geving of in een contract, kunnen deze effectief worden 
afgedwongen.60 
In België zijn vanuit de Wetenschappelijke Vereniging 
Anesthesiologie en de Belgische beroepsvereniging der 
geneesheren Specialisten in Anesthesie-Reanimatie 
(B.S.A.R.) de zogenaamde ‘safety first’-normen opge-
steld.61 Dit zijn de Belgische normen voor patiëntvei-
ligheid bij anesthesie in het operatiekwartier die reeds 
werden goedgekeurd door de B.S.A.R. en in werking 
zijn sinds 1 januari 1995. Deze veiligheidsnormen in-
zake anesthesie leggen essentiële basisrichtlijnen vast 
met betrekking tot de taak van de anesthesioloog. 
Momenteel gaat het nog om kwaliteitsnormen die als 
louter ‘Practice guidelines’ worden gepresenteerd. Maar 
ook deze richtlijnen worden duidelijk als richtinggevend 
gezien en worden door de rechter vaak als minimum-
norm van de ‘zorgvuldige anesthesioloog’ gehanteerd 
bij het beoordelen van aansprakelijkheidsrisico’s.  
Gelet op het feit dat deze ‘safety first’-normen specifiek 
uitgaan van de anesthesioloog in het operatiekwartier, 
kan worden verwacht dat er in de toekomst specifieke 
normen zullen worden uitgevaardigd voor wat betreft 
de pijnbehandeling in de context van een pijnkliniek.

Samenvatting

1. Protocollen kunnen betrekking hebben op de 
organisatie van de pijnbestrijding en op het 
medisch-inhoudelijk handelen. In de praktijk 
zal dikwijls sprake zijn van een mengvorm.

2. (Regels in) protocollen voor medisch-inhoude-
lijk handelen geven, als instrument ter bevor-
dering van de consistentie, kwaliteit en veilig-
heid van het handelen, nadere invulling aan de 
bij de pijnbestrijding geldende norm (inhou-
dende dat dient te worden gehandeld met de 
zorgvuldigheid van een ‘redelijk handelend en 
redelijk bekwaam vakgenoot’). 
Zij zijn daardoor ook juridisch gezien van be-
lang. 
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Samenvatting

3. Niet-naleven van (regels in) protocollen voor 
medisch-inhoudelijk handelen levert een te-
kortkoming op, tenzij het handelen als redelijk 
bekwaam arts meebrengt dat van het protocol 
mag/moet worden afgeweken. 
Afwijken dient steeds te worden beargumen-
teerd; goede documentatie in het medisch 
dossier is van belang. 

4. (Regels in) protocollen voor medisch-inhoude-
lijk handelen: 

moeten valide en betrouwbaar (denk aan • 
wetenschappelijke onderbouwing), helder 
en toepasbaar zijn; 
toepasbaarheid: afstemmen op redelijk • 
bekwame anesthesiologen-pijnbestrijders; 
daarom geen vergaande detaillering ver-
eist, concentreren op ‘essentiële aspecten 
van het handelen’;
veel voorkomende uitzonderingen (op re-• 
gel/instructie in het protocol) moeten wor-
den ‘benoemd’;
naarmate de gevolgen van fouten groter • 
zijn, mogen aan inhoud van het protocol 
hogere eisen worden gesteld. 

5. De inhoud van (regels in) een protocol voor 
medisch-inhoudelijk handelen is de verant-
woordelijkheid van de anesthesiologen-pijn-
bestrijders die het protocol hebben opgesteld; 
in beginsel niet van het ziekenhuis waarin het 
protocol wordt gebruikt. 

Rechten en plichten 
bij de pijnbestrijding; 
informatieverstrekking en 
toestemming

Evenals bij andere geneeskundige behandelingen die-
nen bij de anesthesiologische pijnbestrijding de pa-
tiëntenrechten te worden gerespecteerd. Deze maken 
deel uit van de in acht te nemen medisch-professione-
le standaard. Het recht van de patiënt op informatie 
neemt bij de patiëntenrechten een centrale plaats in. 
Het strekt ertoe om de patiënt in staat te stellen zijn 
zelfbeschikkingrecht en zijn recht op fysieke integriteit 
uit te oefenen. Alleen na het verkrijgen van informatie 
over onderzoek en behandeling kan de patiënt immers 
weloverwogen beslissen of hij de ingreep zal willen 
ondergaan. Zonder informatie is een goede keuze niet 
mogelijk. Deze samenhang tussen informatieverstrek-
king en toestemming komt treffend tot uitdrukking in 
de term informed consent. 
Hoewel het vereiste van informed consent reeds lange 
tijd opgenomen is in talrijke internationale juridische 
en ethische bronnen62, het behoort tot de fundamen-
tele uitgangspunten van het Nederlandse en Belgische 
gezondheidsrecht en het in België deel uitmaakt van 
de medische deontologie63, heeft het in Nederland pas 
sinds de invoering van de afdeling 7.7.5 BW (de WGBO) 
in 1995 en in België pas sinds de inwerkingtreding van 
de Wet op de Patiëntenrechten in 2002 ook een wet-
telijke (en dus afdwingbare) status gekregen.
De naleving van de informatieplicht is zowel in 
Nederland als in België inzet van talrijke juridische pro-
cedures. Niet alleen wordt door patiënten vaak beweerd 
dat de zorgverlener zijn informatieplicht niet (voldoen-
de) heeft nageleefd, in het kielzog daarvan wordt door 
hen ook dikwijls de geldigheid van de voor de behande-
ling gegeven toestemming ter discussie gesteld64. 
Het doel van het recht op informatie is weliswaar pri-
mair de verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht 
en het recht op fysieke integriteit van de patiënt, het 
is daartoe niet beperkt. Het strekt zich ook uit tot de 
therapeutische en de sociale sfeer: 

informatieverstrekking getuigt van • respect voor de, 
in een afhankelijke positie verkerende, patiënt;
door de patiënt goed te informeren en hem bij de • 
besluitvorming over onderzoek en behandeling te 
betrekken, wordt de kans op een goede commu-
nicatie vergroot. Dit zal bijdragen aan een goede 
arts-patiëntrelatie in de vorm van een open verhou-
ding die stimuleert tot uitwisseling van informatie. 
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Problemen achteraf en mogelijke aansprakelijkstel-
lingen kunnen worden voorkomen;
informatieverstrekking en -uitwisseling kunnen de • 
patiënt motiveren mee te werken aan de behande-
ling. De therapietrouw, bijvoorbeeld bij het gebruik 
van medicatie, en hierdoor ook de kans op een po-
sitief resultaat van de behandeling kunnen hierdoor 
worden vergroot;  
patiënten die goede informatie krijgen over hun • 
ziekte, behandeling en vooruitzichten zullen be-
ter kunnen omgaan met hun beperkingen en meer 
duidelijkheid hebben omtrent noodzakelijke maat-
regelen, bijvoorbeeld op het punt van mobiliteit, 
arbeid en sociale contacten. Dit speelt vooral bij 
chronische aandoeningen;
het geven van informatie in de vorm van instruc-• 
ties, leefregels, waarschuwingen voor het onderne-
men van bepaalde activiteiten kan, behalve aan het 
behandelingsresultaat, ten goede komen aan de 
patiëntveiligheid.65 

Ook bij de anesthesiologische pijnbestrijding heeft in-
formatieverstrekking deze functies. 
Een aantal factoren levert hier echter wel specifieke 
aandachtspunten op wat betreft de omvang van de in-
formatieplicht. Het betreft het feit dat:

bij de indicatiestelling voor een bepaalde behande-• 
ling het ‘level of evidence’ niet steeds even hoog 
is;
aan verschillende behandelingen, met name de in-• 
vasieve, die plaatsvinden in de omgeving centrale 
zenuwstelsel, risico’s zijn verbonden;
door snelle ontwikkelingen op het vakgebied som-• 
mige behandelingen nog relatief nieuw zijn en ef-

fecten daardoor niet steeds voorspelbaar zijn; ook 
complicaties zijn niet altijd goed in te schatten; 
ook bij de wél meer evidence based-behandelwij-• 
zen onzekerheden over resultaten kunnen bestaan. 
Hier komt bij dat het ervaren van pijn in de sub-
jectieve sfeer ligt en door verschillende factoren, in 
het bijzonder ook psychologische en sociale, wordt 
beïnvloed;
de behandelingen veelal electief zijn;• 
de behandelingen gericht zijn op het wegnemen • 
van symptomen, niet primair op herstel;
de groep te behandelen patiënten voor een belang-• 
rijk deel bestaat uit patiënten met chronische (co)
morbiditeit en chronische pijnklachten en hierdoor 
(een verhoogde) kwetsbaarheid zal vertonen. 

Een en ander komt hierna bij de bespreking van de in-
formatieplicht aan de orde. 
Bij deze bespreking wordt een onderscheid gemaakt 
tussen twee typen informatieverstrekking: 

informatie ten behoeve van de toestemming van de • 
patiënt ofwel ‘toestemmingsinformatie’ en 
informatie in de vorm van instructies, leefregels, • 
waarschuwingen en dergelijke ofwel ‘therapeutische 
informatie’. 

Bij de categorie toestemmingsinformatie zijn enkele 
verschillende soorten informatieverstrekking onder te 
brengen; zie het hierna opgenomen schema. De wet-
telijke regeling van de informatieplicht omvat zowel de 
toestemmingsinformatie als de - in de Nederlandse re-
geling overigens nauwelijks zichtbare - therapeutische 
informatie. In Nederland is deze regeling te vinden in 
artikel 7:448 BW/WGBO, in België in de artikelen 7 en 8 
van de Wet op de Patiëntenrechten. 

Schema soorten te verstrekken informatie:

Informatie

Toestemmingsinformatie Therapeutische informatie

Informatie over onderzoek, Informatie over het verloop
diagnose en prognose van de behandeling

Informatie over risico’s Informatie over alternatieven
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Informatieverstrekking ten behoeve 
van toestemming door de patiënt 
(toestemmingsinformatie) 

Op wie rust de informatieplicht?

Nederland
De verplichting om de patiënt te informeren rust op de 
hulpverlener. Dat is in Nederland (artikel 7:448 BW/
WGBO) de hulpverlener met wie de patiënt een behan-
delingsovereenkomst heeft gesloten. Bij de anesthe-
siologische pijnbestrijding zal dat, zoals eerder aan-
gegeven, de anesthesioloog(-hoofdbehandelaar)  zijn. 
Is deze arts in dienst van het ziekenhuis en oefent hij 
daarin dus niet zelfstandig praktijk uit, dan is het zie-
kenhuis juridisch gezien de hulpverlener. De anesthesi-
oloog voert de informatieplicht dan voor het ziekenhuis 
uit. 
Bij de informatieverstrekking aan de patiënt over alge-
mene aspecten van de behandeling, zoals gemiddelde 
duur van de eventuele opname en van de behandeling, 
het verloop van de behandeling (hoofdlijnen), in acht 
te nemen leefregels en eventuele nazorg, kan de anes-
thesioloog desgewenst gebruik maken van daartoe 
bekwame medewerkers zoals verpleegkundigen met 
een voorlichtingstaak. Het is verstandig een dergelij-
ke rolverdeling goed vast te leggen. De behandelend 
anesthesioloog heeft, als verantwoordelijke, bij deze 
rolverdeling (‘verticale afstemming’) een coördineren-
de taak. Hij dient goede instructies te geven over de 
te verstrekken voorlichting. Het verdient aanbeveling 
om hierbij gebruik te maken van informatie-/voorlich-
tingsprotocollen (zie nader het onderdeel ‘De wijze van 
informeren’). 
Informatie over specifieke aspecten zoals bevindingen 
van onderzoek, prognose, keuze van behandeling en 
behandeltechniek, alternatieven, complicaties en bij-
werkingen/risico’s dient door de behandelend anesthe-
sioloog zelf te worden gegeven. Deze taak kan even-
tueel worden overgelaten aan een collega-arts. Indien 
dat een anesthesioloog in opleiding is, verdient het 
aspect van bekwaamheid aandacht. Uit een oogpunt 
van transparantie en continuïteit van de zorg is een te-
rughoudend beleid ten aanzien van een dergelijke taak-
verplaatsing echter raadzaam. 
Zijn er méér artsen die de patiënt behandelen, dan is 
het coördinatieaspect ook in de relatie van de anes-
thesioloog-hoofdbehandelaar tot hén aan de orde. 
Hij informeert en/of regisseert de informatieverstrek-

king66. Dit moet voorkomen dat de patiënt geen infor-
matie krijgt of tegenstrijdige informatie ontvangt. Zijn 
bepaalde specialismen vaker bij de pijnbehandeling 
betrokken (denk bijvoorbeeld aan neurologen, revali-
datieartsen en psychologen), dan kan een multidiscipli-
naire protocollering van de werkwijze bij - onder meer 
- de informatieverstrekking aan de patiënt nuttig zijn. 
Een goede afstemming van de informatieverstrekking 
(‘horizontale afstemming’) is immers vereist. Wanneer 
onderling géén afspraken zijn gemaakt, is de algeme-
ne regel dat iedere medebehandelend arts informatie 
geeft over de verrichtingen die tot zijn eigen (deskun-
digheids)terrein behoren. Deze regel sluit aan bij de 
Nederlandse tuchtrechtspraak. Daarin is bepaald, in 
een casus van medebehandeling door een neuroloog 
(hoofdbehandelaar) en een anesthesioloog (medebe-
handelaar), dat een medebehandelaar in principe zelf 
informed consent voor zijn medebehandeling moet 
verkrijgen. Dit geldt in het bijzonder als er risico’s aan 
de behandeling verbonden zijn.67 Het uitgangspunt van 
‘ieder zijn eigen taak en verantwoordelijkheid’ geldt dus 
ook bij de informatieverstrekking (en de daarop geba-
seerde toestemming). De belangen die aan de zijde van 
de patiënt betrokken zijn bij een adequate informatie-
verstrekking rechtvaardigen evenwel een aanvullende 
controleplicht, in die zin dat een medebehandelaar bij 
de patiënt nagaat of/in hoeverre deze al door de andere 
behandelaar(s) is geïnformeerd.68 
Doet zich het hiervoor genoemde geval voor dat een 
andere anesthesioloog dan de behandelend/uitvoerend 
anesthesioloog de informatieverstrekking verzorgt, dan 
zal die andere anesthesioloog doorgaans ook degene 
zijn die toestemming van de patiënt voor de behan-
deling verkrijgt; informatie en toestemming zijn in de 
regel immers aan elkaar gekoppeld. Deze andere anes-
thesioloog zal de patiënt er dan over moeten informe-
ren dat de behandeling niet door hemzelf, maar door 
een collega zal worden uitgevoerd. De patiënt heeft er 
recht op te weten door wie hij wordt behandeld.69 Om 
eventueel nog voor een andere behandelaar kunnen 
kiezen, zal de betreffende informatie hem tijdig dienen 
te worden verstrekt.
In aansluiting hierbij verdient nog de volgende opmer-
king. Indien de pijnbehandeling zodanig is georgani-
seerd dat daarbij verschillende anesthesiologen zijn 
betrokken, geldt als randvoorwaarde ‘dat aan patiënten 
duidelijk wordt gemaakt dat de verantwoordelijkheden 
over meerdere artsen zijn verdeeld en hoe’. Dit is te 
distilleren uit een tuchtuitspraak die is gewezen op het 
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aanverwante terrein van de preoperatieve anesthesiolo-
gische screening.70 
Uit de tuchtrechtspraak volgt eveneens dat als bepaalde 
informatie over de werkwijze in een informatiebrochu-
re is opgenomen, de feitelijke werkwijze daarmee ook 
dient te stroken. Als bijvoorbeeld wordt vermeld dat be-
handeling niet door een arts-assistent in opleiding zal 
plaatsvinden, zal die niet voor de behandeling mogen 
worden ingeschakeld. Dat geldt ook in het geval dat de 
behandeling in een opleidingsziekenhuis plaatsvindt, 
een situatie waarin de patiënt er normaal gesproken 
rekening mee zal moeten houden dat de behandeling 
door een arts-assistent in opleiding (werkend onder su-
pervisie) geschiedt.71 

België
Ook in België is het zo dat de informatieverplichting in 
principe rust op de beroepsbeoefenaar die de ingreep 
voorstelt en zal uitvoeren.72 Net zoals in Nederland geldt 
het principe dat indien hierbij verschillende beroepsbe-
oefenaars zijn betrokken, elke beoefenaar die informatie 
moet verstrekken die behoort tot zijn vakgebied.73

In geval van behandeling door meerdere artsen, kun-
nen verschillende situaties zich voordoen:

indien een arts een patiënt naar een collega ver-• 
wijst voor een bepaald onderzoek of een behande-
ling waarvoor hij zelf de verantwoordelijkheid niet 
kan nemen, rust de informatieplicht op de beroeps-
beoefenaar naar wie wordt verwezen. Deze laatste 
mag er niet van uitgaan dat de verwijzende arts de 
patiënt reeds geïnformeerd heeft;74

indien de arts de patiënt naar een collega verwijst • 
voor een bepaald onderzoek of behandeling, maar 
hij behoudt zelf de leiding over de behandeling, rust 
op beide beroepsbeoefenaars een informatieplicht;
als een interventie wordt verricht • in teamverband 
rust (de verantwoordelijkheid over) de informatie-
plicht niet op elk van de teamleden, maar op de 
behandelende beroepsbeoefenaar die de patiënt heeft 
gekozen (het is wel mogelijk dat er binnen het team 
afspraken worden gemaakt over wie in feite de infor-
matie over bepaalde onderdelen zal verschaffen).75 

De anesthesioloog-pijnbestrijder zal dus oog moeten 
hebben voor zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij kan 
zeker niet uitgaan van het feit dat een eventueel door-
verwijzend geneesheer-specialist reeds bepaalde infor-
matie zou hebben verstrekt. Het is de taak van de pijn-
bestrijder om zeer nauwkeurig en gericht informatie te 
verschaffen aan zijn patiënt over alle aspecten van de 
behandeling. Indien de anesthesioloog-pijnbestrijder 

in een team werkt, zal hij er op moeten toezien dat de 
informatieverschaffing (al dan niet via delegatie) cor-
rect gebeurt.

Het tijdstip van informeren

Nederland
In de Nederlandse wet is geen regel opgenomen inza-
ke het tijdstip waarop de informatieverstrekking moet 
plaatsvinden. Uit een toelichting bij de informatiebe-
paling (artikel 7:448 BW/WGBO) blijkt slechts dat het 
moment waarop de inlichtingen worden gegeven ‘zal 
afhangen van de omstandigheden’.76 Belangrijk is dat 
de patiënt voldoende tijd heeft om de informatie rustig 
te verwerken en te overdenken alvorens al dan niet toe-
stemming te geven voor de behandeling. De beslissing 
omtrent toestemming en het daaraan voorafgaand be-
raad dienen, spoedeisende gevallen daargelaten (pijn-
behandeling is echter vaak electief), niet onder tijds-
druk te staan. Daarbij is het zo dat de ene patiënt meer 
tijd nodig heeft om informatie te verwerken en een be-
sluit te nemen dan de andere. Ook de aard van de be-
handeling speelt een rol; bij een ingrijpende behande-
ling zal de patiënt bedenktijd moeten kunnen hebben. 
Daarmee zal bij de planning van de behandeling reke-
ning moeten worden gehouden. Informatieverstrekking 
en toestemming ‘voor de deur van de behandelkamer’ 
leiden in het algemeen niet tot een rechtsgeldig infor-
med consent. Ook is van belang dat medicatie of pre-
medicatie (denk aan een invasieve ingreep onder lokale 
of, in voorkomend geval, algehele anesthesie) het  ver-
mogen om informatie te begrijpen en om een beslis-
sing te nemen kan aantasten. Een voorbeeld vormt hier 
een tuchtrechtelijke uitspraak uit 2005 uit de sfeer van 
de preoperatieve screening van patiënten: rekening 
moet worden gehouden met de toestand na toediening 
van kalmerende middelen waarna een open en helder 
gesprek niet meer mogelijk is.77 Ook de pijn zélf kan, als 
die hevig is, invloed hebben op het oordeelsvermogen 
van de patiënt. Door een Duitse patiënt is met een der-
gelijk argument eens een schadevergoedingsprocedure 
aangespannen tegen een arts; betrokkene bestreed dat 
sprake was van een rechtsgeldig gegeven toestemming. 
Het betrof een casus waarin de pijnbehandeling met de 
nodige complicaties was verlopen. In het onderhavige 
geval werd de schadevergoedingsvordering niet geho-
noreerd. De rechter oordeelde in algemene zin echter 
wél dat in geval van erge pijn, waarop de patiënt sterk 
gefixeerd is en waardoor zijn oordeelsvermogen duide-
lijk wordt beperkt, een schadevergoedingsactie van de 
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patiënt succesvol kan zijn.78 Het is dus goed om zich er 
in voorkomend geval van te vergewissen of de patiënt 
wel wilsbekwaam is ter zake van de toestemmingsbe-
slissing en het verwerken van de informatie die daaraan 
vooraf gaat. Zo nodig moet bij het informed consent 
een vertegenwoordiger van de patiënt worden betrok-
ken (zie artikel 7:465 BW/WGBO).

België
In artikel 8, §3 van de Belgische Wet op de 
Patiëntenrechten is, in tegenstelling tot wat het geval 
is in de Nederlandse wetgeving, expliciet bepaald dat 
de informatieverstrekking ten aanzien van de patiënt 
‘voorafgaandelijk en tijdig’ dient te gebeuren. 
Uiteindelijk houdt dit in dat de patiënt voldoende tijd 
moet krijgen om een weloverwogen besluit te nemen, 
eventueel een andere beroepsbeoefenaar te consul-
teren voor een second opinion of, wanneer hem een 
noodlottige prognose zou worden gegeven, afscheid 
te nemen van zijn naasten.79 Deze overwegingstermijn 
wordt vanzelfsprekend beïnvloed door de ernst van de 
aandoening van de patiënt en de eventuele graad van 
urgentie die aan de behandeling is verbonden. 
Gelet op het feit dat er in de context van pijnbestrijding, 
minder sprake zal zijn van echte ‘spoedgevallen’ en de 
pijnbehandeling soms bepaalde nevenwerkingen met 
zich kan meebrengen, dient de overwegingstermijn 
door de pijnbehandelaar goed in het oog te worden 
gehouden.
Zoals hoger besproken, dient rekening te worden ge-
houden met de specifieke situatie: de aard van de 
behandeling, de persoonlijkheid van de patiënt en de 
lichamelijke en geestelijke toestand van de patiënt. 
De Beroepsvereniging voor Anesthesie en Reanimatie 
schenkt, weliswaar voorlopig enkel gericht op de klas-
sieke anesthesie in het kader van een chirurgische in-
greep, eveneens de nodige aandacht aan het tijdstip 
van de informatieverstrekking.80 

De preoperatieve raadpleging heeft eveneens tot doel 
de patiënt en/of zijn omgeving, indien nodig, in te lich-
ten over welke anesthesietechniek in zijn bepaald ge-
val zal toegepast worden en de reden waarom voor die 
techniek wordt geopteerd. 

In overeenstemming met de wet op het patiëntenrecht 
en rekening houdend met de complexiteit van de mate-
rie anesthesie-reanimatie is het niet ideaal die informa-
tie te verstrekken aan de vooravond van de chirurgische 
ingreep, a fortiori als het gaat om ambulante chirurgie. 

Om die reden voorzien een aantal anesthesiediensten 
in België in een anesthesieraadpleging minder kort bij 
de ingreep, waardoor de patiënt en de anesthesist met 
elkaar kunnen kennis maken in een serene context. 
Bovendien heeft de patiënt die de operatie moet onder-
gaan hierdoor de kans om, indien nodig, een tweede 
advies in te winnen over zijn narcose. 

Voorts is het algemeen geweten dat bij de bevolking de 
narcose één van de hoofdbronnen van angst en stress 
is in de preoperatieve periode. Enkel doelmatige in-
formatie door een beroepsspecialist zal bij de patiënt 
een relatieve rust teweegbrengen die hem in staat zal 
stellen de operatie en de gevolgen ervan beter te ver-
dragen.’

De invoering van een dergelijke ‘preoperatieve raad-
pleging’ betekent een ware revolutie voor wat betreft 
de informatieplicht door de anesthesioloog. Immers, 
vroeger was er meestal pas sprake van een eerste con-
tact en communicatie tussen patiënt en anesthesio-
loog enkele minuten voor de anesthesie zou plaatsvin-
den. Nu wordt erkend dat ook de anesthesie op zich 
een aparte behandeling betreft, dewelke een informed 
consent en dus een informatieverschaffing vereist. Het 
moge duidelijk zijn dat de noodzaak van een aan de 
behandeling voorafgaande consultatie, waarin de no-
dige (toestemmings)informatie wordt verschaft, zeker 
opgaat voor een anesthesioloog-pijnbestrijder binnen 
een pijnkliniek, gelet op het feit dat de anesthesioloog 
hier als hoofd- en vaak enige behandelaar optreedt. 

De wijze van informeren
De wijze van informeren over pijnbehandelingen kent 
twee componenten: een algemene en een individuele.81 
De algemene component ziet op het beleid op afdelings-
niveau (afdeling ‘Pijnbestrijding’/Anesthesiologie). Het 
betreft beleid dat tot doel heeft patiënten op consisten-
te, en bij hun informatiebehoefte aansluitende, wijze 
voorlichting te geven over de verschillende behande-
lingen. Protocollering is een aangewezen methode om 
dit beleid vorm te geven en vast te leggen. Het ligt voor 
de hand, en is ook aan te bevelen, daarbij zoveel moge-
lijk aan te sluiten bij wat de wetenschappelijke vereni-
gingen (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 
(NVA), Belgische beroepsvereniging der geneesheren 
specialisten in Anesthesie-Reanimatie (BSAR)) hier aan 
richtlijnen en dergelijke hebben ontwikkeld of mogelijk 
nog zullen ontwikkelen. Een goed informatie-manage-
ment blijft echter de eigen verantwoordelijkheid van de 
afdeling c.q. het afdelingshoofd.
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In informatieprotocollen/-checklists kan het informa-
tieproces in stappen worden weergegeven. Hierbij zal 
vooral duidelijk moeten worden aangegeven wie, wan-
neer, welke informatie aan de patiënt geeft (ook bij af-
wezigheid van de anesthesioloog-hoofdbehandelaar). 
Een goede afstemming van de informatieverstrekking 
wordt hierdoor bevorderd. 
Ook de middelen waarmee informatie wordt gegeven, 
kunnen bij protocol worden geregeld. Denk aan ge-
bruik van folders, terbeschikkingstelling van specifieke  
(geïndividualiseerde) schriftelijke informatie, verwij-
zing naar websites, bekijken van videomateriaal en 
dergelijke. Een gunstig bijeffect daarvan is dat het de 
nakoming van de documentatieplicht kan vergemakke-
lijken: bij aantekening in het medisch dossier dát aan 
de patiënt informatie is gegeven en welke informatie 
het betreft, zal kunnen worden volstaan met te vermel-
den dat informatie is verstrekt volgens het protocol. 
Aan te bevelen is wél, om bewijsreden,  om dit met 
handgeschreven of ingetypte tekst te doen en niet met 
een ‘WGBO’-stempel of bijvoorbeeld het elektronisch 
aanvinken van een hokje te volstaan. Zie hierover nader 
bij het onderdeel ‘Medisch dossier’.
De individuele component van de wijze van informeren 
betreft de informatieverstrekking ‘op maat’ aan de in-
dividuele patiënt. Het karakter van de arts-patiëntre-
latie, in het bijzonder het vertrouwensaspect, brengt 
mondelinge informatieverstrekking mee. Schriftelijke 
informatie kan alleen aanvullend en ondersteunend zijn 
en mondelinge informatie niet vervangen. De wet ver-
eist geen schriftelijk informed consent. De patiënt kan 
wel aan de arts-anesthesioloog verzoeken om de aan 
hem gegeven mondelinge informatie ook op schrift te 
stellen (zie artikel 7:448 lid 1 BW/WGBO en artikel 8, 
par. 3-7, par. 2, tweede lid, van de Belgische Wet op de 
Patiëntenrechten). 
Bepaald is in de wet dat de hulpverlener de patiënt op 
duidelijke wijze moet informeren. Dit veronderstelt dat 
de anesthesioloog en de patiënt goed met elkaar kun-
nen communiceren. Voor de anesthesioloog houdt dit 
in dat hij gebruik maakt van voor de patiënt begrijpe-
lijke bewoordingen en dat hij taal82 (zo nodig: gebruik 
van een tolk), toon, fasering, inhoud en omvang van de 
informatie afstemt op het bevattingsvermogen83 van de 
patiënt. Bij het inschatten van dit begripsvermogen zal 
kunnen worden gekeken naar de sociale achtergrond, 
opleiding, leeftijd, eventuele ervaring met de behande-
ling en de overige situatie (waaronder de psychische 
situatie) van de patiënt.84 

Van belang is dat wordt nagegaan of de informatie ook 
bij de patiënt is overgekomen. Het is vaste rechtspraak 
dat de arts, in ieder geval bij ingrijpende(r) behande-
lingen, moet controleren of de patiënt de gegeven in-
formatie ook begrepen heeft.85 In de praktijk zal sprake 
zijn van een informatieproces waarbij houding, verzoek 
om nadere informatie, eventuele vragen en dergelijke 
van de patiënt een indicatie daaromtrent zullen kunnen 
opleveren. Gelet op de bedoelde, vaste rechtspraak is 
het bij gebruik van aanvullend schriftelijk informatiema-
teriaal raadzaam om de patiënt er in de folder/brochure 
op te wijzen dat hij bij vragen of onduidelijkheden con-
tact kan opnemen met de behandelend anesthesioloog 
of diens secretariaat.
Een gebrek aan tijd, hoezeer ook invoelbaar zolang geen 
sprake is van een gebrek aan (het stellen van) prioriteit, 
zal juridisch gezien een tekortschietende informatie-
verstrekking in het algemeen niet kunnen rechtvaardi-
gen. Hier ligt, zoals ook eerder aangegeven, mede een 
verantwoordelijkheid bij de zorginstelling. Die dient de 
zorg, inclusief de informatieverstrekking daarover, zo-
danig te organiseren dat zij op goede wijze gestalte kan 
krijgen. Op organisatiefouten ofwel ‘systeemfouten’ 
blijkt een ziekenhuis in Nederland en België (anders 
dan in bijvoorbeeld Duitsland) echter niet of nauwelijks 
door patiënten te worden aangesproken. 

Samenvatting

1. Adequate informatieverstrekking aan de pa-
tiënt is een voorwaarde voor rechtsgeldige 
toestemming van de patiënt voor onderzoek/
behandeling en komt ten goede aan de thera-
pietrouw. 

2. De informatieplicht rust op de anesthesio-
loog-pijnbestrijder; informatie over algemene 
aspecten van de pijnbestrijding kan echter 
desgewenst worden verstrekt door (gespecia-
liseerde) verpleegkundigen. 

3. Bij samenwerking met specialist(en) uit een 
andere discipline geldt: een medebehandelend 
specialist moet zelf informed consent voor zijn 
medebehandeling verkrijgen. 
In aansluiting hierbij geldt als hoofdregel: ieder 
medebehandelend specialist geeft informatie 
over de verrichtingen die tot zijn eigen deskun-
digheidsterrein behoren. 
Een andere taakverdeling kan voortvloeien uit 
een gemaakte onderlinge afspraak/protocol.
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Samenvatting

4. NB: steeds is een goede (protocollaire) af-
stemming vereist van de informatieverstrek-
king: wie geeft, wanneer, welke informatie aan 
de patiënt.

5. Informatie moet tijdig worden gegeven, zoda-
nig dat de patiënt weloverwogen toestemming 
voor de behandeling kan geven.

6. Informatie moet steeds mondeling worden ge-
geven; daarnaast kan, aanvullend/ondersteu-
nend, gebruik worden gemaakt van schriftelijk 
informatiemateriaal (folders, brochures) en/of 
beeld- en geluidsmateriaal;

7. Informatie moet op duidelijke wijze worden ge-
geven; nagegaan dient te worden of de patiënt 
de informatie heeft begrepen. 

8. Bij twijfel omtrent het bevattingsvermogen 
van de patiënt: onderzoek uitvoeren naar diens 
wilsbekwaamheid. Zo nodig: informatiever-
strekking aan een vertegenwoordiger.  

9. NB: de informatieverstrekking  (wie, wanneer, 
waarover) steeds goed documenteren in het 
medisch dossier.

De inhoud en omvang van de informatieplicht

Algemeen

Nederland
Volgens de Nederlandse wettelijke regeling (artikel 
7:448 BW/WGBO) moet de patiënt worden ingelicht 
over het voorgenomen onderzoek en de voorgenomen 
behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het on-
derzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand. 
De hulpverlener moet zich hierbij laten leiden door 
hetgeen de patiënt redelijkerwijze dient te weten ten 
aanzien van:

de aard en het doel van het onderzoek of de be-• 
handeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te 
voeren verrichtingen;
de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor • 
de gezondheid van de patiënt;
andere methoden van onderzoek of behandeling • 
die in aanmerking komen;
de staat van en de vooruitzichten met betrekking • 
tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein 
van het onderzoek of de behandeling. 

Uitgangspunt is dat de informatie op de genoemde 
punten volledig en correct (waar) is, ook bij patiënten 
met een slechte prognose. De wet biedt voor het ove-
rige weinig houvast. De term ‘redelijkerwijze’ geeft aan 
dat de informatie zo goed mogelijk moet worden af-
gestemd op de omstandigheden van het geval. Er zal 
een vertaalslag moeten worden gemaakt ‘van wet naar 
patiënt’. Evenals bij de wijze van informeren (‘patiënt-
gericht’, ‘op maat’) komt hier naar voren dat níet de 
‘gemiddelde’ patiënt hierbij de maatstaf is. Het gaat, 
anders dan in de literatuur nogal eens wordt gesug-
gereerd, om de concrete patiënt. Bepalend is wat díe 
behoort te weten.86 Algemeen geformuleerde richtlij-
nen voor de informatieverstrekking, zoals in Nederland 
onder meer door de KNMG ontwikkeld87, kunnen wel 
een goed hulpmiddel zijn bij de uitvoering van de infor-
matieplicht. Voor een houvast is in het bijzonder ook 
de rechtspraak van belang. Daaruit kan een aantal fac-
toren worden afgeleid die een rol spelen bij het bepa-
len van de omvang van de informatieplicht. Belangrijke 
gezichtspunten zijn in het algemeen gesproken, alvo-
rens specifiek de anesthesiologische pijnbestrijding te 
bezien:

het • karakter en de ingrijpendheid van het onderzoek 
of de behandeling: hoe ingrijpender de behande-
ling, wat betreft de belasting en de gevolgen daar-
van, hoe uitvoeriger de informatie moet zijn;
de vraag of het om een • algemeen aanvaarde en 
bekende behandeling gaat of om een behandeling 
die experimenteel dan wel niet-regulier is: bij een 
behandeling met een experimenteel of niet-regulier 
karakter zal de informatie uitvoeriger en specifieker 
moeten zijn;
de vraag of de behandeling • wel of niet medisch nood-
zakelijk is: is zij niet medisch noodzakelijk (heeft zij 
bijvoorbeeld alleen een esthetisch doel), dan weegt 
de informatieplicht zwaar en is zij onderworpen 
aan strenge eisen;
de • ernst en ingrijpendheid van de risico’s van het on-
derzoek of de behandeling;
de • frequentie van de risico’s. 
De kans dat het risico zich verwezenlijkt en de aard 
van het risico als het zich realiseert zijn beide een 
belangrijke factor. In de onderlinge verhouding 
weegt de factor ernst het zwaarst. Dit betekent dat 
laagfrequente risico’s met ernstige gevolgen eerder 
zullen moeten worden verteld dan laagfrequente ri-
sico’s met geringere gevolgen. Of, anders gezegd: 
naarmate de verwezenlijking van het risico waar-
schijnlijker is én die verwezenlijking voor de patiënt 
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ingrijpender gevolgen heeft, zal een informatie-
plicht eerder moeten worden aangenomen. 
Belangrijk is, ook omdat daarover in de medische 
praktijk nogal eens anders wordt gedacht, dat de 
Nederlandse rechter (zie voor België het onderdeel 
‘Informatie over het verloop van de behandeling’) 
wat betreft de frequentie van risico’s níet werkt met 
vaste percentages (bijvoorbeeld: risico’s met een 
prevalentie van 1% of meer moeten aan de patiënt 
worden medegedeeld).88 Er geldt niet een bepaalde 
minimumgrens. De hiervoor aangegeven verhou-
ding tussen ernst en risico is bepalend, naast de 
andere factoren. Uit de rechtspraak is wel af te lei-
den dat een patiënt niet behoeft te worden geïnfor-
meerd over kans op - niet zo ernstige - risico’s die 
‘te verwaarlozen gering is’. Voorts is het algemene 
beeld dat risico’s met een frequentie van 1-2% of 
meer altijd moeten worden medegedeeld.
Een aantal zaken mag bij de patiënt overigens be-
kend worden verondersteld, bijvoorbeeld dat bij 
een operatieve ingreep injecties worden gegeven;
specifieke omstandigheden•  aan de zijde van de pa-
tiënt: allergieën, co-morbiditeit, medicijngebruik, 
leeftijd en dergelijke kunnen meebrengen dat een 
patiënt een grotere kans dan anderen heeft op 
een bepaald risico of gevolg. Hierbij behoort een 
ruimere informatieplicht;
meningen of vragen•  van de patiënt: bij bepaalde op-
vattingen of (voor)oordelen over het onderzoek of 
de behandeling en een grotere informatiebehoefte 
van de patiënt zal uitgebreidere informatieverstrek-
king nodig zijn.89

Voor de pijnbehandeling wordt het voorgaande hierna 
nader uitgewerkt, aan de hand van het hiervoor opge-
nomen schema betreffende de verschillende soorten 
informatie en aan de hand van de eerder genoemde 
specifieke kenmerken van de pijnbehandeling. 

België
De Belgische Wet op de Patiëntenrechten stelt in arti-
kel 8 dat de informatie minstens betrekking moet heb-
ben op 

‘het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de 
frequentie, de voor de patiënt relevante tegenaanwij-
zingen, nevenwerkingen en risico’s, verbonden aan de 
tussenkomst, de nazorg, de mogelijke alternatieven, de 
financiële gevolgen, de mogelijke gevolgen in geval van 
weigering of intrekking van de toestemming, en andere 
door de patiënt of de beroepsbeoefenaar relevant ge-

achte verduidelijkingen, desgevallend met inbegrip van 
de wettelijke bepalingen die met betrekking tot een tus-
senkomst dienen te worden nageleefd.’

In België wordt het recht van de patiënt op geïnfor-
meerde toestemming duidelijk onderscheiden van zijn 
recht op informatie over zijn gezondheidstoestand. Dit 
recht op ‘diagnose-informatie’ is eveneens opgenomen 
in de Belgische Wet op de Patiëntenrechten90 en betreft 
de informatie dewelke betrekking heeft op de diagnose 
en op het gedrag dat wenselijk is om in de toekomst de 
gezondheid te behouden.91

Hierna wordt ‘diagnose-informatie’ besproken bij het 
onderdeel ‘Informatie over onderzoek, diagnose en 
prognose’. De eigenlijke ‘toestemmingsinformatie’ 
wordt besproken onder ‘Informatie over het verloop 
van de behandeling’. 

Informatie over onderzoek, diagnose en prognose

Nederland
De patiënt moet geïnformeerd worden over de aard van 
het onderzoek dat nodig is om een diagnose te kunnen 
stellen. Denk aan: medisch-technische aspecten, duur, 
feitelijk verloop, mate van belastendheid c.q. pijnlijk-
heid. Voorts verdient het doel van het onderzoek aan-
dacht, en het ‘level of evidence’ van de erop volgende 
indicatiestelling. Een en ander is immers, zeker bij 
belastend onderzoek, van belang in verband met het 
informed consent van de patiënt. Hetzelfde geldt voor 
mogelijke risico’s die het onderzoek meebrengt (zie 
ook het onderdeel ‘Informatie over risico’s’).
De anesthesioloog-pijnbestrijder laat de patiënt weten 
tot welke diagnose hij is gekomen. Mede bij wijze van 
prognose geeft hij vervolgens informatie over de pijn-
situatie, zoals: (mogelijke) oorzaak, gevolgen, ernst en 
te verwachten duur van de pijn en kans op verbetering. 
Hierbij maakt hij een vergelijking tussen de te verwach-
ten ontwikkeling van de pijn in onbehandelde vorm en 
bij behandeling. Van belang is om aan te geven in hoe-
verre de behandeling, gezien de huidige gezondheids-
toestand van de patiënt, kan bijdragen aan een stabi-
lisering of verbetering van de klachten. En ook, in het 
bijzonder bij de invasieve pijnbehandeling: in hoeverre 
kan zij bij mislukken de pijn doen verergeren?
Enige speelruimte zal de anesthesioloog bij de diag-
nosestelling moeten kunnen hebben; onzekerheden 
zullen zich zeker bij complexere pijnpatiënten kunnen 
voordoen. Zoals voor zich spreekt, is een duidelijke 
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documentatie op dit punt in het medisch dossier van 
belang. 
Hetzelfde geldt voor de prognose: ook hier zal de 
uitvoering van de informatieplicht bij pijnpatiënten 
moeilijk kunnen zijn wegens onzekerheden omtrent 
het beloop van de onderliggende aandoening en/of 
de pijn. Niettemin is het bij de informatieverstrekking 
over de toekomstverwachting van groot belang dat de 
anesthesioloog deze zo goed mogelijk afstemt op de 
individuele patiënt92, daarbij rekening houdend met die 
onzekerheden. 
Onzekerheden kunnen ook te maken hebben met de 
behandeling zelf; te denken valt in het bijzonder aan 
een behandeling die nog min of meer experimenteel 
is. Zoals hierna nader aan de orde zal komen (zie het 
onderdeel ‘Informatie over risico’s’) zal de informatie-
verstrekking ook nu zo zorgvuldig en precies mogelijk 
moeten plaatsvinden. 
Wanneer bij het bespreken van kansen op verbetering 
of op achteruitgang gebruik wordt gemaakt van percen-
tages, moeten wel juiste gegevens worden gebruikt en 
zal een zuiver (niet misleidend) cijfermatig beeld die-
nen te worden gegeven.93 

België
Zoals hoger reeds gesteld, wordt deze informatiever-
strekking in het Belgisch recht onderscheiden van de 
‘toestemmingsinformatie’ die meegedeeld moet wor-
den om met volle kennis van zaken toe te stemmen in 
een bepaalde medische tussenkomst. Het verstrekken 
van de ‘diagnose-informatie’ zal normaal gezien aan de 
mededeling van de ‘toestemmingsinformatie’ vooraf-
gaan. Het betreft bijvoorbeeld informatie over preven-
tie, voortzetting van medicatie, enz.
Beide vormen van informatieverstrekking zijn dan wel 
zeer nauw verbonden, toch heeft de Belgische wetgever 
deze beide onderscheiden én de mededelingsverplich-
ting ervan aan afzonderlijke regels onderworpen.94

Informatie over het verloop van de behandeling

Bij de pijnbestrijding neemt naast de voornoemde in-
formatie die over risico’s en alternatieven een belang-
rijke plaats in.

Nederland

(a) Informatie over risico’s
In verband met de informatieverstrekking over risico’s 
zijn verschillende van de eerder genoemde specifieke 
kenmerken van de pijnbestrijding van belang (zie het 

onderdeel ‘Rechten en plichten bij de pijnbestrijding; 
informatieverstrekking en toestemming’).  
Met name bij invasieve ingrepen in het centrale zenuw-
stelsel doet het kenmerk van het risicovol(ler) zijn van 
de verrichtingen van zich spreken. In juridische termen: 
het gevaarzettings- c.q. het veiligheidsaspect treedt hier 
aan de dag. Dit krijgt extra accent bij een kwetsbare 
patiëntengroep, die van de chronische pijnpatiënten 
met co-morbiditeit. Dit betekent juridisch gezien dat 
in beginsel strenge eisen aan de informatieverstrekking 
zijn te stellen.
Hier komen nog drie factoren/kenmerken bij: 
(1) het feit dat de risico’s bij nieuwe(re) behandelme-

thoden niet steeds bekend of naar ernst/frequentie 
in te schatten zijn; 

(2) het feit dat de behandelingen veelal electief zijn; 
(3) het feit dat pijnbestrijding niet of niet primair cura-

tief is, maar symptoombestrijdend. 
Deze drie factoren brengen eveneens een in beginsel 
strenge benadering op het punt van (de omvang van) 
de  informatieverstrekking met zich mee.95 
Ter illustratie enige rechtspraak:

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg • 
24 augustus 2004: een anesthesioloog gaf in op-
dracht van een neuroloog aan een patiënt lumbaal 
een corticosteroïde-injectie (40 mg. Kenacort en  
5 ml. Lidocaïne) vanwege doortrekkende pijn van 
onduidelijke origine in haar benen. De patiënt had 
na de injectie klachten bestaande uit een verdwe-
nen gevoel in een gedeelte van haar lichaam. De 
anesthesioloog verklaarde dat hij dit nog nooit had 
meegemaakt in de dertig jaar dat hij de ingreep ver-
richtte (per jaar ca. vijfhonderd keer). De tuchtrech-
ter haalde een recente publicatie in Anesthesiology 
(2004) aan, waarin beschreven werd dat bij epidu-
rale injecties met corticosteroïden een geringe kans 
aanwezig is op serieuze complicaties. De stelling 
van de arts dat deze injecties in zijn praktijk nooit 
tot problemen leidden en dus geen apart informed 
consent behoefden, ging volgens de rechter ten 
tijde van de behandeling wellicht op, maar voor de 
toekomst niet meer;96

(Duitse rechtspraak) Oberlandesgericht Naumburg • 
15 oktober 2007: bij een patiënt werd wegens een 
chronisch pijnsyndroom, waarbij conservatieve 
behandelingen geen resultaat hadden gehad, een 
morfinepomp geïmplanteerd. Er ontstond een bloe-
ding in het spinaal kanaal die tot langdurige functie-
stoornissen leidde zoals incontinentie en impoten-
tie. De patiënt werd voor de ingreep niet over het 
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risico van een - althans gedeeltelijke - dwarslaesie 
geïnformeerd. Hij kreeg door de rechter een smar-
tengeld van e 50.000,- toegewezen. De arts was 
volgens de rechter verplicht geweest om de patiënt 
‘die Gründe seiner medizinischen Risiko-Nutzen-
Bewertung in den Grundzügen plausibel zu ma-
chen. Dann hätte der Klager entscheiden können, 
ob er mit seinen Schmerzen leben konnte und woll-
te oder ob er das Risiko des Eingriffs für die Chance 
der Schmerzlinderung eingehen mochte’.97

Een eerdere uitspraak toont dat wanneer een in-
greep spinale anesthesie vereist, de patiënt ook 
over de risico’s dáárvan dient te worden geïnfor-
meerd. Deze informatieplicht omvat ook zeldzame 
risico’s die typisch zijn voor de betreffende behan-
deling.98

Gezien de hiervoor genoemde factoren die van 
belang zijn voor de omvang van de informatiever-
plichting is het niet ondenkbaar dat de Nederlandse 
rechter (en ook de Belgische, zie de tekst hierna in-
zake het Belgische recht aangaande te vermelden 
risico’s) in soortgelijke gevallen tot eenzelfde oor-
deel zou komen.99 

Afzonderlijk aandacht verdient nog de hiervoor ver-
melde factor (1), het feit dat de risico’s bij nieuwe en/
of niet ‘evidence based’ pijnbehandelingen niet steeds 
bekend of in te schatten zijn. Dat deze factor van be-
lang is in verband met de inhoud/omvang van de in-
formatieplicht, valt te illustreren aan de hand van een 
Duitse uitspraak; Nederlandse jurisprudentie is hier 
niet voorhanden. 
In Duitsland is in 2007 door het Bundesgerichtshof, de 
hoogste Duitse civiele rechter, het ‘Racz-Katheter Urteil’ 
gewezen.100 De uitspraak betrof een pijnbehandeling 
die was uitgevoerd onder gebruikmaking van een be-
paald type katheter en een cocktail van medicamenten. 
De behandeling was zeker niet evidence based. Enkele 
belangrijke kernoverwegingen uit de uitspraak volgen 
hierna:

‘Die Anwendung einer Außenseitermethode unter-
scheidet sich (…) von herkömmlichen, bereits zum me-
dizinischen Standard gehörenden Therapien vor allem 
dadurch, dass in besonderem Maße mit bisher unbe-
kannte Risiken und Nebenwirkungen zu rechnen ist. 
Deshalb erfordert die verantwortungsvolle medizinische 
Abwägung einen besonderen sorgfältigen (curs. MMtH) 
Vergleich zwischen den zu erwartenden Vorteilen und 
ihren abzusehenden, zu vermutenden oder aufgetre-
tenen Nachteilen unter besonderer Berücksichtigung 

des Wohles des Patienten. Der behandelnde Arzt muss 
zwar nicht stets den sichersten Therapeutischen Weg 
wählen, doch muss bei Anwendung einer solchen me-
thode (…) ein höheres Risiko für den Patienten in be-
sonderem Maße eine sachliche Rechtfertigung in den 
Sachzwangen des Konkreten Falles oder in einer gün-
stigeren Heilungsprognose finden.’

Gedurende de toepassing van de therapie (in casu wa-
ren complicaties opgetreden)  moet de arts volgens de 
rechter handelen met ‘besonderer Vorsicht’. Er geldt 
dus een strenge zorgvuldigheidsnorm. Dit weerspie-
gelt zich ook bij de informatieplicht:

‘Die Anwendung einer sogenannten Außenseiter-
methode erfordert zur Wahrung des Selbst-
bestimmungsrechts des Patiënten dessen Aufklärung 
über das Für und Wider dieser Methode. Einem 
Patienten müssen nicht nur die Risiken und die Gefahr 
eines Misserfolgs des Eingriffs erläutert werden, son-
dern er ist auch darüber aufzuklären, dass der geplan-
nte Eingriff (noch) nicht medizinischer Standard ist und 
seine Wirksamheit statistisch (noch) nicht abgesichert 
ist (curs. MMtH). Der Patient muss wissen, auf was er 
sich einlässt, um abwägen zu können, ob er die Risiken 
einer (eventuell - wie hier - nur relativ indizierten (curs. 
MMtH)) Behandlung und deren Erfolgsaussichten im 
Hinblick auf seine Befindlichkeit vor dem Eingriff ein-
gehen will (…).’

De conclusie is gezien het voorgaande duidelijk: de 
mogelijk aan de pijnbehandeling en het onderzoek dat 
daaraan voorafgaat verbonden risico’s verdienen bij de 
informatieverstrekking aan de patiënt goede aandacht. 
Zo is een informatieplicht onder andere aan te nemen 
bij de toediening van locaal werkende anesthetica bij 
de behandeling van chronische pijn. 
Eveneens bestaat een informatieverplichting bij de 
blokkade-therapie; geen enkele blokkade-therapie 
is immers zonder risico’s. Denk onder meer aan die 
waarbij gebruik wordt gemaakt van corticoïde-prepa-
raten en neurolytica. Vóór de uitvoering ervan moet 
de anesthesioloog-pijnbestrijder de patiënt duidelijk 
informeren over onder meer het risico van infecties en 
van zenuwbeschadigingen (die tot  irreversibele schade 
kunnen leiden!).101 
Ook bij het gebruik van infusiepompjes is een goede 
informatieverstrekking vereist, onder meer omtrent het 
gevaar van een onjuiste positionering van het pomp-
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systeem, van infecties en van neurologische uitvalsver-
schijnselen.102 
Is de behandeling nog niet evidence based dan wel in 
enigerlei mate experimenteel, dan dient de patiënt ook 
daarover te worden geïnformeerd.

(b) Informatie over alternatieven
De patiënt moet volgens de wet (artikel 7:448 lid 2 BW/
WGBO) ook geïnformeerd worden over andere  metho-
den van onderzoek of behandeling die in aanmerking 
komen. 
Het gaat hier, toegepast op de pijnbehandeling, om 
gangbare alternatieven die binnen het competentie-
domein liggen van de behandelend anesthesioloog-
pijnbestrijder (anders is verwijzing van de patiënt 
aangewezen) en die voor de patiënt in het kader van 
de behandeling relevant zijn. Ook alternatieven die de 
anesthesioloog zelf minder aantrekkelijk vindt, verdie-
nen vermelding. De patiënt dient immers in staat te 
worden gesteld om gebruik te maken van zijn zelfbe-
schikkingsrecht en bijvoorbeeld een second opinion te 
vragen. Het spreekt voor zich dat blijk kan - en soms 
zelfs moet - worden gegeven van de eigen medische 
voorkeur (bijvoorbeeld om vooringenomenheid bij de 
patiënt weg te nemen). Een en ander vindt zijn grens 
in te zeer ‘sturend’ optreden en in onder druk zetten 
van de patiënt. Ook een alternatief dat, om andere dan 
ethische reden (bijvoorbeeld om financiële reden), al-
leen in het buitenland aanwezig is en voor de patiënt 
financieel en anderszins bereikbaar is, valt naar heer-
sende opvatting onder de informatieplicht. 
In het element ‘bereikbaarheid’ ligt een aspect besloten 
dat ook bij ‘binnenlandse’ alternatieven speelt: er moet 
wel een echte keuzemogelijkheid voor de patiënt be-
staan. Dit impliceert dat het alternatief medisch gezien 
wel gelijkwaardig zal moeten zijn aan de voorgestelde 
behandeling. Verder is van belang dat de alternatieven 
verschillen kunnen vertonen op het punt van belasting, 
risico’s, resultaten en dergelijke. Ook hier geldt de in-
formatieplicht; de patiënt moet daarover worden geïn-
formeerd om een afweging te kunnen maken en daarna 
tot een keuze te komen. Dat kan bij pijnbehandeling, 
zeker als een alternatief nieuwe(r) is en er nog weinig 
ervaring mee is opgedaan, moeilijk zijn. De hiervoor 
geciteerde Duitse uitspraak kan dan een leidraad zijn: 
óók informeren over het niet/minder evidence based-
karakter van het alternatief wat betreft risico’s, werking, 
resultaat en dergelijke. De patiënt kan dan afwegen of 
hij de (meer) gangbare of de nieuwe behandelmethode 
wil ondergaan.103

Temporeel gezien is de actuele stand van de medische 
wetenschap bepalend. Gekeken moet dus worden naar 
(de wetenschappelijke zienswijzen omtrent) de ver-
schillende behandelingsmethoden ten tijde van het on-
derzoek of de behandeling van de patiënt. Met serieuze 
vermoedens omtrent risico’s/bijwerkingen van de voor-
genomen therapie of van een te vermelden alternatief 
dient bij de informatieverstrekking reeds rekening te 
worden gehouden.

Voor de medicamenteuze therapie geldt mutatis mu-
tandis hetzelfde. Hoewel dit in de praktijk niet steeds 
wordt gerealiseerd en/of geëffectueerd, omvat de infor-
matieplicht ook dáár alternatieven, risico’s in de vorm 
van bijwerkingen, interacties en dergelijke. Te denken 
valt onder meer aan gastro-intestinale bloedingen bij 
gebruik van NSAID’s. Zeker bij middelen met potenti-
eel ernstige(r) bijwerkingen kan niet met een verwijzing 
naar de bijsluiter worden volstaan; er dient ook monde-
ling informatie te worden gegeven.104 
Met name bij de geneesmiddelentherapie raken de toe-
stemmingsinformatie en de therapeutische informatie 
(instructies omtrent het gebruik, waarschuwingen voor 
bepaalde bijwerkingen, ook in relatie tot bepaalde acti-
viteiten zoals autorijden) elkaar. De therapeutische in-
formatie bij de medicamenteuze pijnbehandeling komt 
hierna afzonderlijk aan de orde.  

België
Naar Belgisch recht kan de ‘toestemmingsinformatie’ 
als noodzakelijke voorwaarde voor een informed con-
sent omvat worden door de volgende aspecten :

informatie over het doel, de aard, het spoedeisend • 
karakter, de duur, de frequentie en de nazorg van 
de tussenkomst;
informatie over de relevante tegenaanwijzigingen, • 
risico’s en nevenwerkingen van de behandeling;
informatie over de eventuele behandelings alterna-• 
tieven; 
informatie over de financiële implicaties van de be-• 
handeling.

Daarnaast moet de beroepsbeoefenaar ook alle andere 
‘relevant geachte verduidelijkingen’ meedelen waarbij 
hij zich steeds moet afvragen wat de patiënt redelijker-
wijze zou willen weten of wat voor zijn situatie nuttig 
is.105
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(a) Informatie over het doel, de aard, het spoedeisend 
karakter, de duur, de frequentie en de nazorg van de 
tussenkomst
De beroepsbeoefenaar moet de patiënt een algemeen 
en duidelijk beeld schetsen van het doel, de duur en 
de aard van zijn tussenkomst, de urgentiegraad en de 
frequentie van de nazorg, zonder hierbij in medisch-
technische details te vervallen.
Het is belangrijk de patiënt te informeren over bijvoor-
beeld het pijnlijk en/of invasief karakter van de tussen-
komst. Het is ook noodzakelijk om expliciet te vermel-
den of er al dan niet sprake is van een spoedeisend 
karakter van de tussenkomst, gelet op het feit dat dit 
eventuele dringend karakter van de ingreep het besluit-
vormingsproces grondig kan beïnvloeden.106 Van een 
dergelijk spoedeisend karakter van de tussenkomst is 
vanzelfsprekend geen sprake bij een chronische pijn-
behandeling.
Ten slotte is het cruciaal om de duur en de frequentie 
van de behandeling te vermelden, ook al is dit soms 
niet evident bij pijntherapie. Zo kan de patiënt voor 
zichzelf de periode afbakenen waarin de behandeling 
zal plaatsvinden.

(b) Informatie over de relevante tegenaanwijzingen, 
risico’s en nevenwerkingen van de behandeling 
De beroepsbeoefenaar moet de patiënt inlichten over alle 
voor hem relevant geachte tegenaanwijzingen, neven-
werkingen en risico’s verbonden aan de behandeling.
Welke risico’s en nevenwerkingen dan wel als ‘relevant 
geacht’ moeten worden, is niet steeds evident te bepa-
len. Het gaat om de problemen waarvan de beroeps-
beoefenaar weet of behoort te weten dat zij voor een 
normale patiënt, geplaatst in dezelfde omstandighe-
den, relevant zijn om met kennis van zaken te kunnen 
toestemmen in de voorgestelde behandeling.107 
Wat betreft de informatieverstrekking aangaande de 
nevenwerkingen, dienen in principe enkel de meest 
voorkomende nevenwerkingen te worden vermeld. 
Zeer zeldzame bijwerkingen moeten enkel meegedeeld 
worden indien zij zeer zware gevolgen met zich kunnen 
meebrengen.
De relevantie van het risico moet beoordeeld worden 
aan de hand van de risicofrequentie, de ernst van het 
risico en de lichamelijke, psychische en socio-economi-
sche gesteldheid van de patiënt.108

Een belangrijk criterium te hanteren bij het beoorde-
len van de noodzaak om bepaalde informatie al dan 
niet mee te delen, is de vermijdbaarheid van het risico:  
enkel risico’s die zelfs bij een correcte uitvoering van 
het onderzoek of de behandeling niet kunnen verme-

den worden, en dus voorzienbaar zijn, moeten meege-
deeld worden.109

Volgens de Belgische rechtsleer110 vallen niet-voorzien-
bare en onvermijdbare complicaties of risico’s die niet 
redelijk kunnen verwacht worden in principe buiten de 
informatieverplichting van de beroepsbeoefenaar. 
Soms hanteert de Belgische rechtspraak de zogenaam-
de ‘één-procentregel’ ter inschatting vanaf welk risico-
percentage de patiënt over een bepaald risico moet 
worden geïnformeerd. Deze regel stelt dat patiënten 
slechts moeten worden geïnformeerd over risico’s 
die in meer dan één procent van de gevallen voorko-
men.111 Echter, deze regel is zeker niet absoluut: zo die-
nen risico’s die zeer ernstige gevolgen kunnen teweeg  
brengen, zoals een ernstige en blijvende invaliditeit of 
het uitvallen van het zintuiglijk vermogen, toch ver-
meld te worden.112 Bovendien dient rekening te worden 
gehouden met de individuele eigenschappen van de 
patiënt bij het beoordelen van de ernst van de gevol-
gen die een behandeling kunnen teweeg brengen. Zo 
spreekt het bijvoorbeeld voor zich dat het risico op on-
vruchtbaarheid veel ernstiger te kwalificeren valt bij een 
vrouw van vijfentwintig dan een vrouw van vijftig.
De ‘één procent-regel’ kan dus als handige leidraad 
dienen, maar hoe dan ook dient met een aantal bijko-
mende aspecten rekening te worden gehouden.
Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat de slaag-
kansen van de behandeling in acht moeten genomen 
worden door de arts, wanneer hij bepaalt in welke mate 
hij informatie verstrekt met betrekking tot de risico’s 
van die behandeling. Immers, hoe lager de slaagkansen 
van de ingreep, hoe ruimer de informatieplicht.113 
Het is duidelijk dat dit onderdeel van de informatie-
plicht voor de arts-pijnbestrijder cruciaal is. Immers, 
vele pijnbehandelingen zijn niet vrij van nevenwer-
kingen en risico’s. In die zin dient zeker nagegaan te 
worden of de relevant geachte nevenwerkingen en  
risico’s voor die specifieke patiënt expliciet met de  
patiënt worden besproken.

(c) Informatie over alternatieven
Ook de Belgische Wet op de Patiëntenrechten is duide-
lijk over het feit dat behandelingsalternatieven expliciet 
moeten worden vermeld.114

Uit Belgische rechtspraak en rechtsleer blijkt ook dat de 
zorgverlener op basis van zijn professionele autonomie 
en binnen de grenzen van zijn zorgvuldigheid dient te 
oordelen welke behandeling het meest in aanmerking 
komt. De beroepsbeoefenaar dient hier vanzelfspre-
kend rekening te houden met eventuele risico’s en ne-
venverschijnselen van de verschillende behandelingen.
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Gelijkwaardige behandelingen dienen ook op die ma-
nier te worden besproken met de patiënt, in die zin dat 
alle mogelijke voor- en nadelen van deze behandelingen 
naast elkaar worden geplaatst.115 Zelfs behandelingen 
die worden verricht in een andere zorginstelling dan die 
waarin de beroepsbeoefenaar werkzaam is, behoren 
volgens sommige auteurs tot de informatieplicht.116

Bij pijnbehandelingen is het zeker belangrijk na te gaan 
of de oorzaak van de pijn niet kan behandeld worden 
vooraleer de behandeling zich enkel op de pijn zelf con-
centreert. 

(d) Informatie over financiële gevolgen
De Belgische Wet op de Patiëntenrechten vermeldt ex-
pliciet de informatieplicht van de arts met betrekking 
tot de financiële implicaties dewelke een behandeling 
met zich zal meebrengen. De patiënt wordt immers ge-
zien als een volwaardige ‘consument’ van de gezond-
heidszorg.
De informatie betreft niet alleen de totale kostprijs van 
een bepaalde behandeling, maar ook de honoraria, de 
remgelden en de supplementen die een behandeling 
met zich meebrengt.117 

Samenvatting

Nederland
1. De informatieplicht van de anesthesioloog-

pijnbestrijder omvat informatie over: 
onderzoek en behandeling en in dat kader • 
plaatsvindende verrichtingen; 
ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de • 
behandeling en de gezondheidstoestand 
van de patiënt. 

2. Nadere invulling van de informatieplicht: infor-
matie te geven over:

aard en doel van het onderzoek en in dat • 
kader plaatsvindende verrichtingen; 
diagnose;• 
prognose, met vergelijking pijntoestand • 
zonder/met behandeling; ook bij onze-
kerheden: informatie zo goed mogelijk af-
stemmen op de individuele patiënt;
‘level of evidence’ van indicatiestelling, al-• 
thans indien relevant voor de toestemming 
de patiënt voor het onderzoek; 
aard en doel van de behandeling en in dat • 
kader plaatsvindende verrichtingen;
NB, met name ook bij pijnbestrijding van • 
belang: te verwachten gevolgen en risico’s 
van onderzoek/behandeling;

NB, met name ook bij pijnbestrijding van • 
belang: in aanmerking komende alternatie-
ven voor onderzoek/behandeling;
beloop; decursus.• 

3. Omvang van de informatieplicht: de noodzake-
lijke informatie voor, en de  informatiebehoefte 
van, de concrete patiënt zijn bepalend; de ge-
middelde patiënt kan wel een eerste, algemeen 
richtsnoer zijn.
Relevante criteria, met name ook bij de pijnbe-
strijding, zijn o.a.:  

de mate van ingrijpendheid•  van het onder-
zoek/de behandeling;
de vraag of het een algemeen aanvaard of • 
bekend onderzoek/behandeling betreft, 
dan wel een onderzoek/behandeling met 
een experimenteel of niet-regulier karak-
ter;
de ernst, ingrijpendheid en frequentie van • 
de risico’s;
NB: geen vaste ondergrens (minimumper-
centage) voor het vermelden van risico’s; 
de ernst van risico’s weegt in beginsel 
zwaarder dan de frequentie ervan.

4. De norm waaraan de informatieplicht moet vol-
doen, zal met name bij invasieve pijnbestrijding 
in beginstel een strenge zijn, gezien aard van de 
behandeling (o.a. veiligheidsaspect, risico’s).

België
1. Naar Belgisch recht kan de ‘toestemmingsin-

formatie’ als noodzakelijke voorwaarde voor 
een informed consent omvat worden door de 
volgende aspecten:

informatie over het doel, de aard, het • 
spoedeisend karakter, de duur, de  frequen-
tie en de nazorg van de tussenkomst;
informatie over de relevante tegenaanwij-• 
zingen, risico’s en nevenwerkingen van de 
behandeling;
informatie over de eventuele behande-• 
lingsalternatieven;
informatie over de financiële implicaties • 
van de behandeling. 

2. Daarnaast moet de beroepsbeoefenaar ook 
alle andere ‘relevant geachte verduidelijkingen’ 
meedelen, waarbij hij zich steeds moet afvra-
gen wat de patiënt redelijkerwijze zou willen 
weten of wat voor zijn situatie nuttig is.
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Uitzonderingen op de informatieplicht

Nederland
Op de informatieplicht bestaan naar Nederlands recht 
twee uitzonderingen. De hulpverlener hoeft de patiënt 
geen informatie te verstrekken als het geven van in-
lichtingen kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou 
meebrengen (‘therapeutische exceptie’) en indien de 
patiënt te kennen heeft gegeven geen inlichtingen te 
willen ontvangen (‘recht op niet weten’). 
Het recht op niet weten (artikel 7:449 BW/WGBO) strekt 
zich niet alleen uit tot slecht nieuws, maar ook tot goed 
nieuws. In de praktijk, zeker ook die van de anesthesi-
ologische pijnbestrijding, zal in de regel de slecht(er) 
nieuwssituatie aan de orde zijn. Het betreffende recht 
is echter niet absoluut. Er kan aan worden voorbijge-
gaan indien het belang dat de patiënt heeft bij het niet 
weten niet opweegt tegen de nadelen die daaruit voor 
hemzelf of voor derden zouden kunnen voortvloeien. 
De arts-anesthesioloog zal hier zelf een belangenaf-
weging moeten maken. Een voorbeeld van een geval 
dat een doorbreking van het recht op niet weten recht-
vaardigt, is dat waarin een onderliggende oorzaak van 
de pijn wordt gediagnosticeerd die invloed heeft op de 
rijvaardigheid van de patiënt. 
Zowel wanneer zich zo’n bijzondere situatie voordoet 
als wanneer het recht op niet weten conform de hoofd-
regel wordt gerespecteerd, is het verstandig dit goed in 
het medisch dossier te documenteren. 
Het initiatief tot niet-informeren kan ook aan de zijde 
van de hulpverlener liggen. In tegenstelling tot de 
Belgische wetgeving op het punt van het informed con-
sent kent de Nederlandse wetgeving aan de hulpver-
lener de bevoegdheid toe om op therapeutische grond 
aan de patiënt informatie te onthouden. Dit is alleen 
mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
(1) het verstrekken van de informatie zou kennelijk ern-
stig nadeel voor de patiënt opleveren en (2) collegiale 
toetsing: consultatie van een collega voorafgaand aan 
de beslissing tot niet-informeren. Indien het belang van 
de patiënt het nodig maakt om de informatie wel aan 
een ander te geven, dient deze derde wél te worden  
geïnformeerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan een 
naaste die op de hoogte moet zijn om de patiënt goed 
te kunnen verzorgen. De patiënt zélf dient alsnog te 
worden geïnformeerd zodra de grond voor het niet-
informeren weggevallen is. Het is uitdrukkelijk de 
bedoeling dat de therapeutische exceptie zeer terug-
houdend wordt toegepast (‘ernstig nadeel’). Het moet 
een bijzondere situatie betreffen, zoals die waarin het 

gegronde vermoeden staat dat de patiënt bij het verne-
men van een slechte prognose suïcide zal plegen. Een 
onzekere of slechte prognose alléén is niet voldoende; 
er moeten bijkomende omstandigheden zijn die een 
beroep op de therapeutische exceptie rechtvaardigen. 
De beslissing om de exceptie toe te passen is boven-
dien toetsbaar. De maatstaf ‘kennelijk’ ernstig nadeel 
houdt in dat een zorgvuldige afweging van de belangen 
moet hebben plaatsgevonden, met een uitkomst waar-
toe in eenzelfde situatie ook anderen zouden zijn geko-
men (niet slechts een subjectief oordeel van betrokken 
hulpverlener). 
Ook bij toepassing van de therapeutische exceptie 
is een goede documentatie van groot belang. In een 
eventuele procedure zal de hulpverlener, bij de pijnbe-
handeling dus de arts-anesthesioloog, moeten kunnen 
aantonen dat aan de voorwaarde ‘kennelijk ernstig na-
deel voor de patiënt’ was voldaan. Ook zal hij moeten 
kunnen aantonen dat hij tevoren een collega had ge-
consulteerd.

België
Naar Belgisch recht is de arts eveneens soms verplicht 
een behandeling uit te voeren, zonder dat de patiënt 
hier voorafgaandelijk in heeft toegestemd. Dit is het 
geval wanneer het algemeen belang primeert op de 
individuele toestemmingsvereiste van de patiënt. De 
beroepsbeoefenaar handelt dan in opdracht van de 
wetgever118. Vaak betreft het behandelingen of ingre-
pen met het oog op de bescherming van de openbare 
veiligheid of in het kader van de bescherming van de 
volksgezondheid.119

Daarnaast voorziet artikel 7, §4 van de Wet Patiënten-
rechten enkel in een ‘therapeutische exceptie’ voor wat 
betreft de informatieplicht over de gezondheidstoestand 
van de patiënt: de arts heeft de mogelijkheid om uit-
zonderlijk aan zijn informatieplicht over de gezond-
heidstoestand van de patiënt te verzaken indien het 
meedelen ervan ‘klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de 
gezondheid van de patiënt zou meebrengen en mits de be-
roepsbeoefenaar hierover een andere beroepsbeoefenaar 
heeft geraadpleegd’. 
Het spreekt voor zich dat het onderscheid tussen de in-
formatieplicht in verband met de ‘diagnose-informatie’ 
en de ‘toestemmingsinformatie’ vaak moeilijk te maken 
valt. Hoewel de therapeutische exceptie, zoals bepaald 
in artikel 7, §4 van de Wet Patiëntenrechten, dus prin-
cipieel niet van toepassing is op de verstrekking van de 
noodzakelijke toestemmingsinformatie, stelt artikel 95 
van de Code van Geneeskundige plichtenleer bijvoor-
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beeld wel dat in gevallen waarin de patiënt aan het ein-
de van zijn leven is gekomen en de resterende behande-
lingsmogelijkheden moeten besproken worden, bij de 
informatieverschaffing hierover rekening moet worden 
gehouden met zijn klinische toestand en draagkracht. 
De grens tussen beide vormen van informatieverschaf-
fing is in de praktijk soms flinterdun.120

Samenvatting

Nederland
1. De informatieplicht kent twee uitzonderingen: 

toepassing door de anesthesioloog-pijnbestrij-
der van de therapeutische exceptie en een be-
roep door de patiënt op het recht op niet we-
ten. 

2. Toepassing van de therapeutische exceptie 
is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk; 
twee voorwaarden: 

raadplegen collega-arts;• 
bij informatieverstrekking zou patiënt ern-• 
stig nadeel lijden.  

3. In geval van toepassing van de therapeutische 
exceptie of van een beroep door de patiënt op 
het recht op niet weten: dit goed documente-
ren in het medisch dossier.

België
De informatieplicht van de arts aan de patiënt kent 
in België een uitzondering wanneer het algemeen 
belang primeert op de individuele toestemmings-
vereiste van de patiënt.

Toestemming

Onderzoek en/of behandeling kunnen slechts recht-
matig plaatsvinden wanneer de patiënt daarvoor toe-
stemming heeft gegeven. Het toestemmingsvereiste 
vormt samen met het recht van de patiënt op infor-
matie de kern van het patiëntenrecht. De nauwe band 
tussen toestemming en informatieverstrekking is in 
de onderdelen ‘Rechten en plichten bij de pijnbe-
strijding; informatieverstrekking en toestemming’ en 
‘Informatieverstrekking ten behoeve van toestemming 
door de patiënt (toestemmingsinformatie)’ reeds be-
licht. Het gaf daar aanleiding ook reeds enkele voor  het 
onderwerp ‘toestemming’ van belang zijnde aspecten 
te bespreken. Aan de orde zijn hierdoor al gekomen de 

vraag wie de toestemming van de patiënt dient te ver-
krijgen (hoofdregel: de anesthesioloog-pijnbestrijder, 
hoofdbehandelaar) en op welk moment toestemming 
moet zijn gevraagd en verkregen (zodanig tijdig dat de 
patiënt nog rustig, weloverwogen kan beslissen of hij 
met de behandeling akkoord gaat). Ook het feit dat de 
patiënt bekwaam moet zijn om toestemming te kun-
nen geven en dat zo nodig een vertegenwoordiger 
moet worden ingeschakeld, is ter sprake gekomen. De 
aandacht concentreert zich hier daarom op de wijze 
waarop toestemming moet/kan worden verkregen, op 
de reikwijdte van de toestemming (welke handelingen 
omvat zij?), op het eindigen van de toestemming (in-
trekking van toestemming door de patiënt) en op de 
uitzonderingen op de toestemmingseis.

Nederland
De Nederlandse wet vermeldt slechts dat voor ver-
richtingen ter uitvoering van een behandelingsover-
eenkomst de toestemming van de patiënt is vereist 
(artikel 7:450 BW/WGBO). De wijze waarop de patiënt 
toestemming behoort te geven, is niet geregeld; zij is 
vormvrij. Dit betekent dat zij mondeling kan worden 
gegeven en dat zij ook uit het gedrag van de patiënt 
kan worden afgeleid. Naast expliciete toestemming is 
dus ook impliciete toestemming mogelijk. Non-verbale 
toestemming (denk aan: met het hoofd knikken, zich 
naar de behandelkamer laten rijden) mag echter niet 
te gemakkelijk worden aangenomen. Raadzaam is voor 
de anesthesiologische pijnbestrijding steeds expliciet 
toestemming te vragen. 
Het is eveneens aan te bevelen om terughoudend ge-
bruik te maken van de regel dat voor verrichtingen van 
niet-ingrijpende aard toestemming mag worden veron-
dersteld (zie artikel 7:466 lid 2 BW). Ook indien ‘een-
voudige’ handelingen bij de pijnbestrijding mochten 
voorkomen (gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden 
aan injecties voorafgaand aan een invasieve ingreep121), 
is het beter om toestemming te vragen of om tevoren 
een algeheel (vanzelfsprekend ook aan de toestem-
mingseis onderworpen) behandelingsplan te maken 
dat voldoende is uitgewerkt. De patiënt krijgt dan een 
goed beeld van hetgeen de behandeling omvat. Dit kan 
eventuele discussies achteraf over de vraag of de ver-
richting al dan niet ‘ingrijpend’ was de pas afsnijden. 
Dit is mede aantrekkelijk nu het antwoord op deze vraag 
afhangt van de omstandigheden van het geval, waar-
door het nodige houvast ontbreekt. Duidelijk is echter 
wel dat behalve aan de medisch-technische aspecten 
van de handeling ook betekenis toekomt aan de vraag 
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wat met de verrichting wordt beoogd en wat de gevol-
gen ervan zijn voor de patiënt. Hierbij geldt bovendien: 
‘wat de patiënt ingrijpend vindt, is ingrijpend’. 
Oók als toestemming in een bepaald geval zou mogen 
worden verondersteld, dient de anesthesioloog-pijnbe-
strijder de patiënt volledig over de uit te voeren ver-
richting te informeren. De informatieplicht blijft ook bij 
niet-ingrijpende verrichtingen bestaan.
De patiënt kan van de hulpverlener schriftelijke vast-
legging verlangen van de door hem gegeven toestem-
ming. De hulpverlener moet hieraan volgens de wet in 
ieder geval gehoor geven als het gaat om verrichtingen 
van ingrijpende aard (zie artikel 7:451 BW). 
Dit laatste leidt naar de vraag in hoeverre hier ook een 
initiatief van de hulpverlener zélf kan uitgaan, in die zin 
dat aan de patiënt een informed consentformulier ter 
ondertekening wordt voorgelegd. In hoeverre is het 
gebruik van een dergelijk formulier wenselijk? Volgens 
de KNMG en anderen moet het gebruik ervan, om on-
gewenste juridisering te voorkomen, beperkt blijven 
tot risicovolle en/of ingrijpende behandelingen.122 Het 
betreft een kwestie in de beleidsmatige sfeer die ei-
genlijk op instellings- en/of afdelingsniveau aandacht 
zou moeten krijgen. De praktijk geeft, in het algemeen 
gesproken, echter niet het beeld dat dit ook op grotere 
schaal gebeurt. Daar waar dat anders is en voor het 
gebruik van informed consentformulieren is gekozen, 
blijkt de wijze van omgaan daarmee niet steeds ade-
quaat te zijn. Een handtekening van een patiënt staat 
daardoor niet steeds voor een weloverwogen toestem-
ming die gebaseerd is op daadwerkelijk verstrekte in-
formatie (in schriftelijke én mondelinge vorm123).124 Een 
rechter zal hiermee in voorkomende gevallen wellicht 
rekening houden; hij zal van de hulpverlener aanvul-
lende gegevens over de informatieverstrekking en 
de toestemming van de patiënt verlangen. Dit is met 
name denkbaar bij risicovolle ingrepen.125 Een vrijwa-
ring voor mogelijke aansprakelijkstellingen zijn schrif-
telijke toestemmingsformulieren in ieder geval niet. 
Het is dan ook nuttig om binnen de eigen afdeling 
‘Pijnbestrijding’/Anesthesiologie en eventueel ook in 
het verband van de wetenschappelijke vereniging stil 
te staan bij de op dit punt gevolgde of in de toekomst 
te volgen werkwijze. Wanneer toestemmingsformu-
lieren mochten worden ontwikkeld, is het gezien het 
voorgaande raadzaam om deze niet een zeer algemeen 
karakter te geven. Het verdient de voorkeur om gebruik 
te maken van formuleringen die een goed beeld geven 
van (de verschillende onderdelen van) de informatie- 
en toestemmingsprocedure zoals die in de praktijk in 

individuele gevallen wordt gevolgd.126 Recente jurispru-
dentie over een algemeen ziekenhuisformulier met als 
kop ‘Toestemming voor een operatie’ onderstreept het 
belang van een dergelijke handelwijze. Het formulier 
kon, ook al was het door de patiënt ondertekend, vol-
gens de rechter namelijk niet als ‘bewijs’ van informed 
consent dienen wegens zijn zeer algemene karakter.127 
Een meer uitgewerkte, gepreciseerde tekst bevordert 
wellicht ook een goede implementatie van de informed 
consent-procedure doordat het eerder ‘dwingt’ tot 
een zorgvuldige, stapsgewijze omgang met het infor-
med consent-vereiste (zie hierover ook het onderdeel 
‘Medisch dossier; algemeen’). 
Toestemming van een patiënt voor een bepaald onder-
zoek of behandeling omvat in beginsel toestemming 
voor alle handelingen die daarvan deel uitmaken, tenzij 
het handelingen betreft waarop de patiënt niet verdacht 
behoefde te zijn. Gezien hun aard en gevolgen nemen 
sedatie en anesthesie bij invasieve ingrepen evenwel 
een bijzonder plaats in. Zij vereisen daarom, ook bij 
de invasieve anesthesiologische pijnbestrijding, een af-
zonderlijk informed consent.128 Dit is vanzelfsprekend 
ook het geval wanneer tevoren voor de patiënt een heel 
behandelingsplan wordt opgesteld; zij dienen daarin 
dan ook een zichtbare plaats te krijgen.
De patiënt kan zijn toestemming voor een onderzoek 
of behandeling te allen tijde intrekken, dat wil zeggen: 
te kennen geven dat hij zijn medewerking aan het on-
derzoek of de behandeling wil beëindigen. Dat kan 
problemen geven indien het verrichtingen betreft die 
niet tussentijds kunnen worden afgebroken. Maken 
dergelijke verrichtingen deel uit van het onderzoeks- of 
behandelingsprogramma van de patiënt, dan doet de 
anesthesioloog-pijnbestrijder er goed aan om tevoren 
aan de patiënt mede te delen dat tussentijds stoppen 
niet mogelijk is.

België
Volgens artikel 8, §1, eerste lid van de Belgische Wet op 
de Patiëntenrechten moet de patiënt zijn toestemming 
verlenen voor elke ‘tussenkomst’ van de beroepsbeoe-
fenaar.  Het begrip tussenkomst dient ruim te worden 
geïnterpreteerd; zo is een toestemming in principe ook 
vereist voor elke beslissing tot stopzetting van een be-
handeling.129
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Uitzonderingen op het toestemmingsvereiste

Nederland
De regel dat toestemming van de patiënt voor onder-
zoek en/of behandeling is vereist, lijdt uitzondering in 
noodsituaties. Het betreft spoedeisende gevallen waarin 
direct moet worden gehandeld om, in de terminologie 
van de Nederlandse wet (artikel 7:466 lid 1 BW/WGBO), 
ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen. Daarbij 
moet het zo zijn dat de patiënt wegens de toestand 
waarin hij verkeert zelf niet in staat is om toestemming 
te geven én dat niet tijdig vervangende toestemming 
kan worden verkregen van een vertegenwoordiger van 
de patiënt. Te denken valt aan de situatie dat de patiënt 
na een ongeval ernstig gewond wordt binnengebracht 
en een echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel, 
ouder, kind, broer of zus van de patiënt (zie artikel 7:465 
lid 3 BW/WGBO) niet zo tijdig is te traceren dat de hulp-
verlening daarop kan wachten. Voor de electieve pijnbe-
strijding is deze uitzondering duidelijk niet van belang. 
Haar toepassingsgebied beperkt zich tot pijnbehande-
lingen met een zeer spoedeisend karakter.
Een tweede uitzonderingssituatie is die waarin toe-
stemming van de patiënt mag worden verondersteld in 
verband met het niet ingrijpende karakter van de ver-
richting (artikel 7:466 lid 2 BW/WGBO; zie hierover het 
onderdeel ‘Toestemming’). Van een échte uitzondering 
op de toestemmingseis is in dit geval overigens geen 
sprake. Toestemming wordt hier immers juist vermoed 
aanwezig te zijn; zij wordt, als vereiste, niet opzijgezet.

België
Zoals reeds hoger vermeld, is de arts naar Belgisch 
recht eveneens soms verplicht een behandeling uit te 
voeren, zonder dat de patiënt hier voorafgaandelijk 
in heeft toegestemd. Dit is het geval wanneer het al-
gemeen belang primeert op de individuele toestem-
mingsvereiste van de patiënt. De beroepsbeoefenaar 
handelt dan in opdracht van de wetgever.130 Vaak be-
treft het behandelingen of ingrepen met het oog op de 
bescherming van de openbare veiligheid of in het kader 
van de bescherming van de volksgezondheid.131

Hoewel artikel 7, §4 van de Wet op de Patiëntenrechten 
voorziet in de mogelijkheid om uitzonderlijk aan hun 
informatieplicht over de gezondheidstoestand van de 
patiënt te verzaken indien het meedelen ervan ‘klaar-
blijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt 
zou meebrengen en mits de beroepsbeoefenaar hierover een 
andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd’, is dit niet 
het geval wat betreft de toestemmingsvereiste. De Orde 

der geneesheren is immers van oordeel dat, gelet op 
het feit dat artikel 8 van de Wet op de Patiëntenrechten 
niet verwijst naar de therapeutische exceptie, deze uit-
zonderingsregeling hierop niet van toepassing is.132 Een 
arts kan zich bijgevolg niet op de therapeutische exceptie 
beroepen om over te gaan tot een bepaalde tussenkomst 
zonder de toestemming van de patiënt.
Naar Belgisch recht is er geen sprake van een situatie 
waarin de toestemming van de patiënt ‘mag worden 
verondersteld’. 

Samenvatting

Nederland
1. Voor pijnbestrijding en in dat kader plaatsvin-

dende verrichtingen is toestemming van de 
patiënt vereist (na informatieverstrekking aan 
de patiënt).
Bij invasieve pijnbestrijding dient afzonderlijk 
toestemming te worden gevraagd voor anes-
thesie en sedatie.

2. Toestemming is vormvrij; zij kan behalve expli-
ciet ook impliciet zijn (zij is bijv. af te leiden uit 
het gedrag van de patiënt). In ieder geval bij de 
invasieve pijnbestrijding is het aan te bevelen 
expliciete toestemming van de patiënt te ver-
krijgen.

3. Gebruik van informed consentformulieren, 
door de patiënt te ondertekenen, dient volgens 
de literatuur (o.a. KNMG) beperkt te blijven tot 
risicovolle en/of ingrijpende behandelingen.
Gebruik van dergelijke formulieren kan echter 
zinvol zijn, met name bij (risicovolle) invasieve 
pijnbestrijding, en vooral bij behandelingen die 
(nog) geen evidence-based karakter hebben.
De formulieren vrijwaren niet voor aanspra-
kelijkheid. De (bewijs)functie ervan zal groter 
zijn bij een minder algemeen gestelde, en zo-
veel mogelijk op de concrete (individuele) be-
handelingen toegespitste, tekst.

4. Intrekking van toestemming door de patiënt 
is mogelijk. Bij pijnbehandeling die niet tus-
sentijds  kan worden afgebroken, is het nuttig 
hierop te anticiperen door de patiënt vooraf 
over het ‘duur’ karakter van de behandeling te 
informeren.

5. Geen toestemming is vereist bij spoedeisende 
behandeling ter afwending van ernstig nadeel bij  
de patiënt, als de patiënt zelf noch een verte-
genwoordiger tijdig toestemming kan geven.
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Samenvatting

België
1. Naar Belgisch recht moet de patiënt zijn  

geïnformeerde toestemming verlenen voor elke 
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Deze 
toestemming moet steeds expliciet, maar niet 
noodzakelijk schriftelijk gebeuren.

2. De patiënt kan zijn toestemming ook steeds 
intrekken.

3. Er kan enkel afgezien worden van de toestem-
mingsvereiste wanneer het algemeen belang 
primeert op de individuele toestemmings-
vereiste van de patiënt.

Informatieverstrekking ten behoeve 
van de behandeling en van de 
(verkeers)veiligheid van de patiënt 
(therapeutische informatie)

Algemene aspecten
Tot de informatieplicht van de anesthesioloog-pijnbe-
strijder behoort naast de informatie ten behoeve van 
het informed consent van de patiënt ook de therapeuti-
sche informatie. Deze omvat informatie die van belang 
is voor de behandeling en het resultaat daarvan. Zij staat 
bovendien in het teken van de veiligheid van de patiënt 
en van eventuele derden. Het betreft informatie in de 
vorm van instructies, gebruiksaanwijzingen, mogelijke 
neveneffecten van de behandeling (en hoe dan te han-
delen), leefregels, voedingsvoorschriften (bijvoorbeeld: 
veel drinken na de behandeling; geen alcohol), af te 
leggen controlebezoeken en dergelijke. Voorts kan het 
gaan om uitdrukkelijke waarschuwingen, bijvoorbeeld: 
bij rugpijn (mogelijke infectie) direct de behandelend 
anesthesioloog consulteren en niet afwachten.
Het feit dát de informatie wordt gegeven en vooral ook 
de wijze waarop dat gebeurt, kan ook een belangrijke 
bijdrage leveren aan de therapietrouw. Aandacht voor 
gebruik van medicatie, leefregels en dergelijke kan de 
motivatie van de patiënt om aan de therapie mee te 
(blijven) werken verhogen. 

Nederland
Informatieverstrekking in de vorm van therapeutische 
informatie, in de juridische literatuur nogal eens onder-

belicht, speelt bij de pijnbestrijding een belangrijke rol. 
Zij is zowel bij de niet-invasieve als de invasieve pijnbe-
strijding aan de orde. In het eerste geval zal zij vooral 
betrekking hebben op het gebruik van medicatie. In de 
tweede situatie op de omgang met katheters, pompjes 
of andere medische hulpmiddelen en op de met behulp 
daarvan aan te wenden geneesmiddelen. De belangen 
van de patiënt die hier in het geding zijn, zullen in het 
algemeen veiligheidsbelangen zijn; verkeerd gebruik 
van medicijnen en/of medische hulmiddelen zal bij de 
patiënt letselschade kunnen doen ontstaan. Juridisch 
gezien worden dan hoge eisen aan de te betrachten 
zorgvuldigheid gesteld. De kans op aansprakelijkheid is 
reëel als niet het nodige is gedaan om schade bij de pa-
tiënt te voorkomen. Het is bijvoorbeeld gemakkelijk en 
ook niet kostbaar om een patiënt mondeling en eventu-
eel ook schriftelijk te instrueren en/of te waarschuwen 
voor de mogelijke risico’s die hij loopt. Dit zal in het al-
gemeen dan ook van de arts kunnen worden verlangd. 
Hij weet immers dat patiënten veelal niet deskundig 
zijn op medisch gebied en dat zij (mede daardoor) niet 
allemaal even voorzichtig zijn in de omgang met medi-
camenten, pompjes en dergelijke. De patiënt van zijn 
kant zal mogen verwachten dat de - deskundige - arts 
door informatieverstrekking of eventueel op andere 
wijze aan zijn veiligheid zal bijdragen.133

Voor zover het informatie betreft die geen medische 
expertise verlangt, kunnen de inlichtingen ook door 
ondersteunend personeel, zoals bij de pijnbehandeling 
betrokken verpleegkundigen, worden gegeven. Op het 
punt van de organisatie van de informatieverstrekking 
en de taakverdeling bij medebehandeling geldt mutatis 
mutandis hetzelfde als bij de informatieverstrekking 
ten behoeve van het informed consent van de patiënt 
(zie de tekst hiervóór).  
Bij één type situatie waarin belangrijke betekenis toe-
komt aan de verstrekking van therapeutische informa-
tie wordt hierna afzonderlijk stilgestaan. Het betreft 
die waarin de behandeling gepaard gaat met sedatie of 
waarin anderszins sprake is van beïnvloeding of moge-
lijke beïnvloeding van het functioneren van de patiënt.

België
Ook in België heeft de arts een bijzondere informa-
tieplicht die zich uitstrekt tot de risico’s die de patiënt 
loopt bij een bepaalde gedraging en/ of levenswijze. 
Naast toestemmingsinformatie heeft de patiënt onder 
meer recht op ‘gedragsinformatie’. Dit betreft onder 
meer informatie over zijn gezondheidstoestand, maar 
deze informatieplicht is zeer ruim: vaak gaat het ook 
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over instructies over de verdere levenswijze van de pa-
tiënt.134

Bijzondere aspecten

Nederland
Bij spinale pijnbehandeling en andere vormen van in-
vasieve pijnbestrijding vinden de vereiste verrichtingen 
niet zelden plaats in dagbehandeling. Katheters en 
bijbehorende infusiepompjes waarmee pijnmedica-
tie wordt toegediend, worden operatief aangebracht. 
De daarbij toegepaste anesthesie en/of sedatie zullen 
tot enige tijd na de behandeling doorwerken. Zij heb-
ben dan invloed op het oordeels- en reactievermogen 
van de patiënt. Wanneer de pijnmedicatie zijn werk 
gaat doen, kan ook déze de patiënt bij zijn reguliere 
bezigheden beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor oraal 
toegediende geneesmiddelen. Een verminderd waar-
nemings- en reactievermogen, sufheid, onscherp zien, 
duizeligheid, verminderde motoriek en beperktere be-
heersing van arm- en beenspieren: alle kunnen gevol-
gen hebben voor het adequaat en veilig functioneren 
van de patiënt. 
Van belang voor de vorm (advies, instructie, waarschu-
wing) en de omvang van de informatieverstrekking zijn, 
gezien de relevante rechtspraak van de Nederlandse 
Hoge Raad, de volgende factoren: 
(1)  de mate van waarschijnlijkheid waarmee concen-

tratieverlies, niet-oplettendheid en dergelijke bij 
betrokkene (de patiënt) kunnen worden verwacht; 

(2)  de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ont-
staan; 

(3)  de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben; 
(4)  de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen vei-

ligheidsmaatregelen. 
Welk gewicht aan de verschillende factoren toekomt, 
wordt uiteindelijk bepaald door de concrete omstan-
digheden van het geval; de context waarbinnen wordt 
gehandeld (in casu de medische) speelt een belang-
rijke rol.
Een belangrijke vraag is of een waarschuwing kan 
worden beschouwd als een afdoende maatregel om 
betrokkene (de patiënt) bescherming te bieden tegen 
een bepaald gevaar. Volgens de civiele rechter is hier 
van doorslaggevende betekenis of te verwachten valt 
dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of 
nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden.135 
Het voorgaande komt er kort gezegd op neer dat bij 
pijnbehandelingen met daadwerkelijke of potentiële 
(neven)effecten die tot letselschade bij de patiënt of 

derden kunnen leiden, maatregelen moeten worden 
getroffen om die schade zoveel mogelijk te voorkomen. 
Die maatregelen kunnen onder andere de vorm hebben 
van informatieverstrekking, instructies en waarschu-
wingen. In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat een 
waarschuwing niet afdoende is. Wanneer dat het geval 
is, valt niet precies aan te geven. Recente Nederlandse 
rechtspraak hieromtrent op medisch gebied ontbreekt. 
In een oudere uitspraak (1971) van een rechtbank is een 
extramuraal werkzame arts aansprakelijk gehouden 
voor schade die was ontstaan bij een verkeersongeluk. 
De casus betrof een patiënt aan wie hij librium en va-
lium had voorgeschreven zonder te waarschuwen voor 
gevaren bij autorijden.136 
Sinds 2003 kent de Duitse rechtspraak de ‘Dormicum-
Entscheidung’. Het betreft een uitspraak van het 
Bundesgerichtshof (BHG) inzake de aansprakelijk-
heid van een gastro-enteroloog die bij een patiënt een 
maagonderzoek had uitgevoerd. De - gesedeerde - pa-
tiënt had kort na het verlaten van het ziekenhuis een 
verkeersongeval gekregen waarbij hij was overleden137. 
In dit arrest is aansprakelijkheid van de arts aangeno-
men. Met een waarschuwing van de patiënt voor het 
zelf naar huis rijden had de arts volgens de rechter niet 
mogen volstaan. 
De beslissing is in de Duitse literatuur niet zonder kritiek 
gebleven, maar heeft in de Duitse medische praktijk al 
spoedig geleid tot een vaste gedragslijn bij het ontslag 
van patiënten na operatief ingrijpen in dagbehandeling. 
De uitspraak is wellicht ook van betekenis voor andere 
gevallen van beïnvloeding van patiënten door genees-
middelen en de daarbij spelende vraag omtrent te nemen 
veiligheidsmaatregelen. Hierbij verdient wel opmerking 
dat niet geheel duidelijk is in hoeverre de uitspraak ook 
voor het Nederlandse recht maatgevend is. Interessant 
is zij echter zeker, met name in het perspectief van het 
hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad inzake het 
al dan niet afdoende zijn van een waarschuwing: van 
doorslaggevende betekenis is of te verwachten valt dat 
een dergelijke maatregel zal leiden tot een handelen of 
nalaten waardoor het gevaar wordt vermeden.
De Duitse casus betrof een 45-jarige patiënt die polikli-
nisch een gastroscopie had ondergaan. Hij was er vóór 
het onderzoek door de huisarts en de behandelend 
gastro-enteroloog op gewezen dat hij zou worden gese-
deerd en dat de gebruikte medicamenten zijn rijvaardig-
heid zouden wegnemen. Hij zou zich naar huis moeten 
laten brengen en in geen geval zelf met de auto moeten 
weggaan. De patiënt had de verzekering gegeven dat zijn 
vrouw hem naar het ziekenhuis zou brengen en weer 
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zou ophalen. Wegens plotselinge ziekte van één van zijn 
kinderen bleef zijn echtgenote echter thuis en reed de 
patiënt zelf naar het ziekenhuis. De gastro-enteroloog 
vernam hiervan en wees de patiënt vóór de aanvang van 
het onderzoek nogmaals op het ‘rijverbod’. De patiënt 
kreeg 30 mg. midazolam intraveneus en na een verblijf 
van ca. 30 minuten in de onderzoeksruimte 0,5 mg. 
flumazenil (een antagonist). Daarna wachtte hij in een 
langs de onderzoeksruimte lopende gang op een eind-
gesprek met de gastro-enteroloog. Laatstgenoemde 
liep, als hij naar andere patiënten ging, af en toe voorbij, 
wierp dan een blik op de patiënt en had met deze ook 
enig mondeling contact. Na ongeveer twee uren wach-
ten ging het de patiënt te lang duren. Hij ‘ontsloeg’ zich-
zelf uit het ziekenhuis, nam de auto, raakte na enkele 
kilometers op de verkeerde weghelft en botste tegen 
een vrachtwagen op, met fataal gevolg.
In de schadevergoedingsprocedure nam het BGH de  
- ook door de Nederlandse rechter gehanteerde - regel 
tot uitgangspunt dat wie een gevaar schept of vergroot 
ook de nodige maatregelen moet nemen ter bescher-
ming van degenen die hierdoor gevaar lopen. Hiervan 
uitgaande werd aangenomen dat de gastro-enteroloog 
niet voldoende maatregelen had genomen ter bewa-
king van de patiënt (NB: richtlijnen inzake de ambulan-
te behandeling van sterk gesedeerde patiënten waren 
er indertijd nog niet). Hij wist immers dat de patiënt 
zonder begeleider met eigen auto naar het ziekenhuis 
was gekomen, dat de patiënt wegens de toediening van 
midazolam nog langere tijd niet tot rijden in staat zou 
zijn en dat bij het gebruik van dit geneesmiddel een an-
terograde amnesie kan optreden zodat hij zich het ‘rij-
verbod’ mogelijk niet meer zou herinneren. De patiënt 
was wel ‘home ready’, maar nog niet ‘street ready’. Dit 
bracht het BGH tot de volgende overweging:

‘Jedenfalls bei einem Medikament mit diesem (…) 
Gefahrenpotential war die (…) Unterbringung auf dem Flur 
vor den Dienst- und Behandlungsräumen des Beklagtes 
nicht geeignet, die nach den Gesamtumständen beste-
henden Überwachungspflichten zu erfüllen. (…) Die 
dem Beklagten aufgrund der ihm bekannten und von 
ihm geschaffenen gefahrerhöhenden Umstände ob-
liegende Fürsorgepflicht hätte es deshalb erfordert, 
den Patienten in einem Raum unterzubringen, in dem 
er unter ständiger Überwachung stand und gegebe-
nenfalls daran erinnert werden konnte, daß er das 
Krankenhaus nicht eigenmächtig verlassen durfte. In 
Betracht kam insoweit ein Vorzimmer oder ein beson-
deres Wartezimmer, wobei sich die Organisation im 

einzelnen nach den Möglichkeiten vor Ort richten durf-
te. Für den hier zu beurteilenden Sachverhalt kommt 
es im Ergebnis nur darauf an, daß jedenfalls die tat-
sächlich erfolgte Unterbringung auf dem Flur ohne die 
Möglichkeit einer ständigen Beobachtung nicht aus-
reichte, um den Patienten daran zu hindern, sich ge-
gebenenfalls unbemerkt zu entfernen und die Gefahr 
eines selbstgefährdenden Verhaltens auszuschließen.’

Zoals ook hiervoor is aangegeven, hanteren Duitse zie-
kenhuizen sinds deze uitspraak bij dagbehandelingen 
in het algemeen strikte ontslagregels. De patiënt wordt 
vóór de behandeling geïnformeerd over wat hij de eer-
ste 24 uren daarna moet doen en - vooral - wat hij moet 
nalaten, bijvoorbeeld autorijden. Hij moet beschikken 
over een bekwame begeleider, die eveneens informa-
tie krijgt over de nawerking van sedativa en die ervoor 
moet tekenen dat het vervoer naar huis en het toezicht 
op de patiënt gedurende de eerste 24 uren gewaar-
borgd zijn. De patiënt moet aansluitend aan de ingreep 
in een ruimte met toezicht verblijven en mag alleen uit 
het ziekenhuis worden ontslagen als een begeleider 
aanwezig is aan wie hij kan worden ‘overgedragen’.138 
Het is afwachten of de Nederlandse Hoge Raad ook nog 
eens een casus voorgelegd zal krijgen die vergelijk is met 
de Duitse ‘Dormicum-zaak’. Het zou interessant zijn om 
zijn oordeel te vernemen over het al dan niet afdoende 
zijn van de volgende tekst, te vinden op de website van de 
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA):

‘Als u nog dezelfde dag naar huis mag, zorg er dan voor 
dat u door een volwassene begeleid wordt en dat u niet 
alleen thuis bent. Regel vervoer per taxi of eigen auto, 
maar rijd zelf niet! Doe het thuis de eerste 24 uur na 
de operatie rustig aan. Bestuur geen machines. Neem 
geen belangrijke beslissingen. Eet en drink licht ver-
teerbare voedingsmiddelen.’139 

België
Bij gedragsinformatie is het redelijkheidscriterium aan-
gewezen om de inhoud van de verstrekte informatie 
te beoordelen. De informatieplicht heeft onder meer 
betrekking op relevante inlichtingen met betrekking tot 
de verdere levenswijze die een normale, zorgvuldige 
patiënt in de gegeven omstandigheden mag verwach-
ten.140 Wanneer de arts nalaat te informeren over neven-
werkingen van een behandeling of van een geneesmid-
del, bestaat het gevaar immers dat de patiënt onvol-
doende voorzorgsmaatregelen neemt. Zo veroorzaakte 
een patiënt een verkeersongeval na langdurig gebruik 
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van valium en librium in hoge dosering. De arts had 
nagelaten de patiënt te informeren over het mogelijke 
slaapverwekkende effect van deze geneesmiddelen. De 
rechtbank achtte de fout van de arts bewezen.141

Wat betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid142 van 
een bestuurder die achter het stuur plots slachtoffer 
wordt van een acute vermoeidheid, lichamelijke ziekte 
of bewustzijnsverlies, is er enkel aansprakelijkheid wan-
neer het ongeval werd veroorzaakt door onzorgvuldig 
gedrag in de voorfase van het ongeval.143 Op burger-
rechtelijk vlak dient er sprake te zijn van ‘overmacht’ 
vooraleer de bestuurder zich kan bevrijden van zijn 
aansprakelijkheid voor een verkeersongeval op basis 
van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.
Bij ziekte achter het stuur staan de voorzienbaarheids-
vereiste en de zorgvuldigheidsvereiste centraal. Een 
eerste criterium hetwelke de rechtspraak hanteert bij 
de beoordeling hiervan betreft het feit of de bestuurder 
al dan niet rekening heeft gehouden met indicaties en 
symptomen in de voorfase.144 Een tweede criterium be-
treft de verplichting van de bestuurder tot het naleven 
van medische instructies en het volgen van medische 
behandelingen.145 

Het moge duidelijk zijn dat de anesthesioloog-pijn-
bestrijder ook hier een zware informatieplicht draagt. 
Immers: het merendeel van de pijnbehandelingen 
brengt nevenwerkingen met zich mee, veelal met een 
directe invloed op het concentratie- of het bewust-
zijnsvermogen van de patiënt. Een patiënt is dan wel 
verplicht zijn medische instructies op te volgen, het is 
aan de anesthesioloog om alle relevante informatie en 
instructies op een duidelijke wijze aan de patiënt over 
te brengen, en dit rekening houdende met de indivi-
duele eigenschappen en medische achtergrond van de 
patiënt. Wanneer de arts nalaat (voldoende) te infor-
meren over bepaalde mogelijke nevenwerkingen of ri-
sico’s, kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Samenvatting

1. Op de anesthesioloog-pijnbestrijder rust een 
informatieplicht in de vorm van het verstrek-
ken van instructies en gebruiksaanwijzingen 
(bij bijv. medicatie en infusiepompjes), leefre-
gels, voedingsadviezen e.d.
Doel hiervan is: het bevorderen van de kwali-
teit en de veiligheid van de behandeling.

2. Het veiligheidsaspect (denk aan het gevaar van 
het ontstaan van letselschade bij de patiënt) 
kan ver(der)gaande maatregelen vereisen;  
waarschuwen van de patiënt is niet steeds vol-
doende.

3.  Een waarschuwingsplicht en verdergaande 
maatregelen kunnen ook aan de orde zijn bij 
invasieve pijnbestrijding in dagbehandeling; 
denk o.a. aan het effect van sedatie en anes-
thesie op het reactievermogen van de patiënt. 
Raadzaam is daarom:  het ontwikkelen van 
(protocollair) beleid met betrekking tot de 
handelwijze bij het ontslag van de patiënt na 
de behandeling. 

4. De norm waaraan de informatieplicht moet vol-
doen, zal bij de medicamenteuze en de invasie-
ve pijnbestrijding in beginsel een strenge zijn 
wegens het daarbij spelende veiligheidsaspect.

Medisch dossier

Algemeen

Nederland
Een cruciale rol bij geneeskundige behandeling, ook de 
pijnbehandeling, speelt het medisch dossier. De  aan 
de dossierplicht gewijde bepaling in de Nederlandse 
wet (artikel 7:454 BW/WGBO) bevat de volgende regel: 
de hulpverlener ‘houdt in het dossier aantekening van 
de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en 
de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt 
andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin 
op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpver-
lening aan hem noodzakelijk is.’ 
Het ‘noodzakelijkheidscriterium’ aan het slot van deze 
bepaling geeft met betrekking tot de inhoud van het 
dossier een minimumgrens aan: alleen díe medische 
gegevens dienen erin te worden vastgelegd die voor de 
behandeling of zorg voor de patiënt noodzakelijk zijn. 
Dit brengt mee dat in een dossier niet thuishoren: 

correspondentie over klachten en aansprakelijkstel-• 
lingen. Eventuele andere hulpverleners die van het 
dossier gebruik maken (bijvoorbeeld: waarnemers) 
moeten de patiënt onbevooroordeeld tegemoet 
kunnen treden. Opneming in het dossier is alleen 
in bijzondere gevallen te rechtvaardigen, namelijk 
indien de gegevens van belang zijn voor een goed 
medisch beeld/begrip van de gezondheidstoestand 
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van de patiënt (in het bijzonder diens emotionele 
toestand; denk aan de impact van een gerechtelijke 
procedure of van een traject van schadeafhande-
ling door een aansprakelijkheidsverzekeraar);
MIP-/VIM-meldingen en meldingen aan de • 
Inspectie (IGZ) van calamiteiten. In het dossier kan 
wel een aantekening worden gemaakt van het feit 
dát een MIP-/VIM-melding heeft plaatsgevonden 
en het tijdstip waarop. De inhoud van de melding 
is echter geen onderdeel van het dossier. Gevolgen 
van een incident die van belang zijn voor het hulp-
verleningsproces dienen daarentegen - vanzelfspre-
kend - wél in het dossier te worden aangetekend;
persoonlijke werkaantekeningen: indrukken, ver-• 
moedens of vragen die bij de hulpverlener leven 
en die dienen als geheugensteun voor de eigen ge-
dachtevorming. Deze behoren niet onder ogen van 
derden te kunnen komen en dienen daarom, ook 
als zij op losse velletjes zijn gemaakt, buiten het 
dossier te worden gehouden. Zodra deze gegevens 
van belang blijken te zijn voor de (kwaliteit en con-
tinuïteit van) de behandeling, dienen zij echter in 
het dossier te worden opgenomen. Zij zijn dan ter 
inzage van de patiënt (zie het onderdeel ‘Medisch 
dossier; zeggenschapsrechten van de patiënt en 
geheimhoudingsplicht van de anesthesioloog-pijn-
bestrijder’).

Wat het dossier wél moet omvatten om zijn primaire 
functie, het zoveel mogelijk waarborgen en bevorderen 
van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg, te kunnen 
vervullen, maakt de wettelijke regeling níet duidelijk. 
Richtsnoer zijn hier de medische praktijk, de literatuur 
en de rechtspraak.146 Het beeld blijft noodzakelijkerwijs 
echter geschakeerd nu de aard en de context van de 
hulpverlening in de praktijk sterk verschillen; het dos-
sier van een anesthesioloog-pijnbestrijder in een zie-
kenhuis zal er anders uitzien dan dat van een huisarts. 
In het algemeen zal een dossier evenwel bestaan uit: 
(1)  persoonsgebonden gegevens: gegevens die in be-

ginsel steeds relevant blijven, ook bij volgende be-
handelingen en onderzoeken; 

(2)  episodegebonden gegevens: medische gegevens 
die van belang zijn voor een bepaalde ziekteperi-
ode; 

(3) schriftelijke wilsverklaringen van de patiënt: bij-
voorbeeld een non-reanimatieverklaring en een eu-
thanasieverklaring. 

Al naar gelang de situatie zal het dossier dan een com-
binatie moeten bevatten van:

vraagstelling;• 
voorgeschiedenis;• 
anamnese;• 
lichamelijk onderzoek;• 
(resultaten van) aanvullend uitgevoerde onderzoe-• 
ken, zoals 
röntgenfoto’s en uitslagen van laboratoriumonder-• 
zoeken;
bevindingen en opvattingen vroegere hulpverleners • 
en/of geraadpleegde deskundigen;
differentiaaldiagnosen/diagnose;• 
behandelplan en voortgangsrapportages;• 
gegeven informatie aan de patiënt;• 
toestemming van de patiënt, in ieder geval bij risi-• 
covolle ingrepen;
verrichtingen;• 
anesthesie- en operatieverslagen;• 
resultaten;• 
(samenvattingen van) verpleegkundige rapporta-• 
ges;
beloop;• 
conclusie;• 
correspondentie;• 
verwijs- en ontslagbrieven;• 
bijzondere gegevens betreffende de patiënt, zoals • 
allergieën, genetische aandoeningen of ingebracht 
materiaal/protheses;
geneesmiddelenhistorie/medicatiestatus;• 
aantekeningen van gesprekken met of verklaringen • 
van de patiënt;
schriftelijke (wils)verklaringen van de patiënt.• 147

Voor wetenschappelijk verenigingen ligt er een duide-
lijke taak om, voor de verschillende aandoeningen of 
behandelingen, vormgeving en inhoud van het dossier 
verder uit te werken door middel van (model)regels. 
Dit krijgt extra accent, evenals de dossierplicht van de 
artsen zélf, door het feit dat rechtspraak en recent on-
derzoek uitwijzen dat dossiervoering en -beheer in de 
praktijk vaak sterk tekortschieten. De aanbevelingen 
naar aanleiding van het bedoelde, recente onderzoek 
noodzaken bovendien tot het ontwikkelen - zo nodig in 
multidisciplinair verband - van een adequaat ‘format’ 
voor de medische verslaglegging.148 Hetzelfde geldt 
voor de op handen zijnde wettelijke plicht tot gebruik-
making van een elektronisch patiëntendossier (EPD).149 
Ook die vereist nadere bezinning op de inrichting van 
dossiers.
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Een en ander kan ook ten goede komen aan de tweede 
functie van het dossier: verantwoording en toetsbaar-
heid van het handelen, bijvoorbeeld in geval van een 
meningsverschil met/een klacht van de patiënt en bij 
intercollegiale toetsing. Juridisch gezien komt aan het 
dossier grote betekenis toe in het verband van de toet-
sing van het medisch handelen door de rechter. Dit 
manifesteert zich bij de stelplicht en de bewijslast van 
patiënt én arts in de gerechtelijke procedure (zie nader 
het onderdeel ‘Aansprakelijkheid voor tekortkomingen 
bij de anethesiologische pijnbestrijding’). Niet zelden 
dringt pas dan door van welk groot belang - de belang-
rijke primaire functie van het dossier nog daargelaten 
- een goede verslaglegging is.   
Evenals bij andere vormen van geneeskundig handelen 
zal de verslaglegging zich bij de pijnbehandeling die-
nen te richten op (1) gegevens van medisch-technische 
aard en (2) op gegevens verband houdende met (de na-
leving van) patiëntenrechten, in het bijzonder het recht 
van de patiënt op informatie. 
Bij (1) en (2) geldt dat een balans zal moeten worden 
gevonden. De wijze van verslaglegging zal én moe-
ten voldoen aan de twee hiervoor genoemde functies 
van het medisch dossier én werkbaar moeten zijn in 
de praktijk. Er wordt hier weinig richting gegeven door 
literatuur en rechtspraak die specifiek op de pijnbestrij-
ding betrekking hebben; beide zijn schaars. 
Voor wat betreft het medisch-technisch handelen, is 
echter wel een recente uitspraak inzake postoperatieve 
pijnbestrijding van belang. Deze geeft een indruk van 
de norm (vereiste zorgvuldigheid) die de rechter op 
het gebied van de pijnbestrijding aanlegt. Het vonnis 
heeft betrekking op een casus waarin een anesthesio-
loog aan een patiënt die een tonsillectomie had onder-
gaan onder meer Dipidolor voorschreef, toe te dienen 
‘volgens schema A’, ‘bij de verpleging bekend’. Het 
middel werd op de verpleegafdeling vervolgens een 
aantal keren door een verpleegkundige aan de patiënt 
toegediend. De patiënt ontwikkelde een beeld van ‘on-
dervulling’ (snelle pols, ‘krappe’ bloeddruk en koude 
handen) en geraakte uiteindelijk in een toestand van 
bewusteloosheid met een acute respiratoire acidose, 
met roze schuim op de mond en een rochelende adem-
haling. Op de IC-afdeling vond reanimatie plaats. In de 
later door de patiënt aangespannen procedure bij de 
civiele rechter (rechtbank Assen)150 ging het erom of het 
ziekenhuis was tekortgeschoten (aanvankelijk was de 
aandacht met name gericht op de handelwijze van de 
anesthesioloog; na rapportage door een ingeschakelde 

getuige-deskundige concentreerde de zaak zich echter 
op het ziekenhuis). 
Twee vragen stonden hierbij centraal:

(1) of de toediening van de onderhoudsdoses • 
Dipidolor (a) daadwerkelijk slechts had plaatsge-
vonden nadat de patiënt pijn had aangegeven in 
het operatiegebied, terwijl (b) die toediening me-
disch verantwoord was gezien de bevindingen ten 
aanzien van de vitale functies tijdens het verblijf op 
de verpleegafdeling (waaronder het beeld van ‘on-
dervulling’);
(2) of er voldoende controle was uitgeoefend op • 
de gezondheidstoestand van de patiënt tijdens het 
verblijf op de verpleegafdeling, in die zin dat die 
controle ertoe strekte vroegtijdig te signaleren dat 
er een beeld van overdosering was.

De patiënt stelde dat uit artikel 7:454 BW, de regel in-
zake de dossierplicht, voortvloeit dat op de verpleegaf-
deling zowel schriftelijk verslag moest worden gedaan 
van de aanwezigheid en mate van pijn in het opera-
tiegebied als van de controle van de vitale functies. 
Volgens het ziekenhuis daarentegen hoefde er geen 
registratie plaats te vinden; de handelwijze had wellicht 
beter gekund, maar het dossier kon de professionele 
toets wel doorstaan. 
De rechtbank overwoog eerst, op basis van het uitge-
brachte deskundigenrapport, dat met betrekking tot 
het postoperatief registreren van pijn en vitale functies 
geen protocol bestaat. Een protocol zou hier - aldus 
de eerste in het vonnis verwerkte ‘medisch-juridische 
les’ - echter zeker een nuttige functie kunnen vervullen. 
Het zou nadere invulling kunnen geven aan de regel 
omtrent de dossierplicht in artikel 7:454 BW. Vast staat 
immers: 

‘dat er grote risico’s zijn verbonden aan het gebruik van 
Dipidolor, waarbij van te voren niet is in te schatten hoe 
groot het risico in concreto is (…). Reden waarom het 
doseringsvoorschrift op zichzelf niet veilig kan worden 
geacht voor de betreffende patiënt, in die zin dat dit niet 
zonder meer mag worden doorgevoerd maar omgeven 
moet zijn met maatregelen (curs. MMtH) die op de ver-
pleegafdeling moeten worden genomen om de veilig-
heid van de patiënt zoveel mogelijk te waarborgen.’

Vervolgens werd overwogen:

‘Onder die maatregelen moet niet alleen worden ver-
staan hetgeen door gedaagde is verwoord in het ka-
der van artikel 7:453 BW (‘de verpleging loopt om het 
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half uur een ronde ter controle en eiseres is ook regel-
matig gecontroleerd’), maar ook het overdragen en in 
acht nemen van de bevindingen van de voorgaande 
controles (…). De deskundige is op dit punt duidelijk: 
“Rapportage van het type ‘geen bericht, goed bericht’ 
moet als onvoldoende worden beschouwd zowel wat 
betreft de bewaking van vitale functies als wat betreft 
wondpijn als conditio sine qua non voor de toediening 
van de voorgeschreven medicatie.
Dat pijn subjectief is neemt niet weg dat er eenvoudige 
methoden zijn om de ernst en het beloop van de post-
operatieve pijn te kwantificeren. Meten zonder docu-
menteren dient geen doel. Trendbewaking bevordert 
vroegtijdige signalering en ingrijpen, en het maakt ach-
teraf analyse mogelijk.”
(…) Hiermee staat voor de rechtbank buiten kijf dat de 
imperatieve norm van artikel 7:454 BW (‘houdt aante-
kening’), die onderdeel is van het recht op veilige zorg 
van de patiënt, meebracht dat van de controlegegevens 
van de vitale functies van eiseres schriftelijk verslag 
moest worden gedaan, protocol of niet: het zijn gege-
vens omtrent de gezondheid van de eiseres die van es-
sentieel belang waren voor de verrichtingen die direct 
op de gezondheid van eiseres betrekking hadden, met 
een in potentie groot risico.’ 

Hierna volgde nog een andere ‘medisch-juridische 
les’:

‘In dit verband geldt hetgeen prof. mr. J. Legemaate 
heeft opgemerkt in zijn artikel ‘Recht op veilige zorg’, 
NJB 2007, p. 1578: “Onveilige zorg is nogal eens een ge-
volg van nalaten: gebrekkige communicatie of samen-
werking tussen hulpverleners, slecht bijgehouden dos-
siers, het ontbreken van procescontrole enz. Veiligheid 
is een minimumnorm. Zijn er ten aanzien van de kwa-
liteit van de geboden zorg verschillende niveaus denk-
baar (goede zorg en nog betere of luxe zorg), bij veilig-
heid is dat niet het geval. Voor een keuze tussen veilige 
en iets minder veilige zorg zal men de handen niet op 
elkaar krijgen.”’

De weergegeven overwegingen zijn te transponeren 
naar de niet-postoperatieve pijnbestrijding. Hieraan 
doet hun ‘lagere’ afkomst (rechtbank) niet af; er is een 
goede kans dat de Hoge Raad tot eenzelfde beslissing 
zou komen. Waar de patiëntveiligheid in het geding is, 
is zijn oordeel in de regel immers streng (zie het onder-
deel hiervóór, gewijd aan de verstrekking van therapeu-
tische informatie).

Waar het gaat om de verslaglegging van gegevens ver-
band houdende met (de naleving van) patiëntenrechten, 
in het bijzonder het recht van de pijnpatiënt op informa-
tie, biedt de meer algemene rechtspraak aanknopings-
punten (bij het ontbreken van jurisprudentie die speci-
fiek op de pijnbestrijding ziet). Daaruit blijkt dat korte 
aantekeningen in het dossier niet volstaan. Te summier 
zijn bijvoorbeeld:  ‘Pat. uitgelegd wat zij wel en niet kon 
verwachten’; ‘Weet consequenties’;  een schriftelijke 
verklaring van de behandelaar met als inhoud ‘Zoals 
bij elke patiënte (…) kreeg ook zij het advies (…) Dit is 
een dermate stringent advies dat dit aan elke patiënt 
meegegeven wordt en nooit vergeten wordt.’151 Hoe ver 
de documentatieplicht dan wél gaat, is echter niet dui-
delijk. 
Om het geheel ‘werkbaar’ te houden, zou gebruik kun-
nen worden gemaakt van een gestandaardiseerd sy-
steem dat én voorziet in een goede informatieverstrek-
king én bewijsproblemen zoveel mogelijk voorkomt. In 
het onderdeel ‘Informatieverstrekking’ is al gewezen op 
het (geprotocolleerde) gebruik van folders, brochures 
en dergelijke met informatie voor patiënten. Aangestipt 
is daar reeds dat dit kan worden gekoppeld aan het dos-
sier (via opneming daarin van een rubriek: ‘folder   ver-
strekt’). Hoewel ook steeds mondelinge informatie zal 
moeten worden gegeven én zal moeten worden gedo-
cumenteerd, kan dit de werkwijze wat vereenvoudigen. 
Ook is het gebruik van (elektronische) checklists mo-
gelijk.152 In beide gevallen is het echter raadzaam om 
een systeem te hanteren dat niet enkel bestaat uit aan 
te kruisen of aan te vinken items. Het is goed om ook 
plaats in te ruimen voor aanvullende aantekeningen.153 
Een aankruis/aanvinksysteem alléén zal namelijk niet 
zonder meer vrijwaren voor problemen op het gebied 
van de bewijslevering. Het leent zich, zoals de praktijk 
ook laat zien, namelijk bijzonder goed voor een ‘ruim-
hartig’ invul- c.q. aanvinkbeleid. Een ‘x’ of een ‘v’ zijn 
snel - en soms al bij voorbaat, voordat het gesprek met 
de patiënt heeft plaatsgehad of is afgerond! - gezet.154 
Bij honorering van een dergelijke handelwijze zou de 
patiënt in een gerechtelijke procedure in grote bewijs-
problemen kunnen geraken. 
Het ontwikkelen van een adequaat systeem kan op 
lokaal niveau, dat van een afdeling ‘Pijnbestrijding’/
Anesthesiologie, plaatsvinden. Sturing van bovenaf 
(beroepsvereniging) ligt evenwel voor de hand, vooral 
nu de Inspectie (IGZ)155 en de introductie van het EPD 
aandacht voor een uniformere wijze van dossiervoering 
vragen.
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Met name bij interdisciplinaire samenwerking bij de pijn-
bestrijding is van - groot - belang dat de documentatie 
zodanig plaatsvindt dat duidelijk is wie, op welk mo-
ment, welke informatie aan de patiënt heeft verstrekt. 
Zijn hierover geen onderlinge afspraken gemaakt, dan 
is het uitgangspunt dat iedere medebehandelaar de do-
cumentatie verzorgt die betrekking heeft op zijn eigen 
(deskundigheids)terrein. Dit geldt in de eerste plaats 
voor de toestemmingsinformatie. Zoals eerder is aan-
gegeven, dient in geval medebehandeling in beginsel 
iedere medebehandelaar informed consent van de pa-
tiënt te verkrijgen. Dit impliceert dat iedere medebe-
handelaar zelf aantekeningen over de door hem gege-
ven informatie dient te maken. Ook bij de verstrekking 
van therapeutische informatie gaat deze werkwijze op. 
Ieder zal de door hem gegeven instructies, waarschu-
wingen en dergelijke dienen te noteren. Dit alles krijgt 
extra accent wanneer niet met een geïntegreerd pa-
tiëntendossier wordt gewerkt, maar met afzonderlijke 
(deel)dossiers. Een adequate werkwijze op het punt 
van dossierbeheer en dossiervoering is, ten slotte, niet 
alleen de verantwoordelijkheid van de bij de pijnbestrij-
ding betrokken artsen. De Directie c.q. de Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis heeft hier eveneens een ver-
antwoordelijkheid. Hiervoor valt te verwijzen naar de 
Kwaliteitswet zorginstellingen (kwaliteitsaspect) en de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (privacy-aspect). 

België
In België verplicht artikel 9, §1 van de Wet op de 
Patiëntenrechten, hierin gevolgd door het Vlaams de-
creet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheids-
informatiesysteem, iedere zorgverstrekker van elke pa-
tiënt een individueel patiëntendossier bij te houden.156 

Het patiëntendossier wordt in België gedefinieerd als 
het geheel van gegevens, documenten, stukken, enz. 
die over één patiënt worden bijgehouden en bewaard, 
al dan niet op verschillende plaatsen en op verschil-
lende dragers (papier; elektronisch).157

De  Belgische Wet Patiëntenrechten bepaalt dat de 
patiënt ten opzichte van de arts recht heeft op een 
zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiënten-
dossier.158 Ook artikel 17 quater van de Ziekenhuiswet 
vermeldt de notie ‘patiëntendossier’. Artikel 15, §1 van 
diezelfde wet legt de verplichting op voor elke patiënt 
een medisch dossier aan te leggen en in het ziekenhuis 
te bewaren.
Het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 bepaalt de al-
gemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch 
dossier moet voldoen.159 De Wet op de Patiëntenrechten 

bevat meerdere bepalingen met betrekking tot de in-
houd van het patiëntendossier. Artikel 7 van het GIS-
decreet omschrijft de minimale inhoud van het indivi-
dueel gezondheidsdossier als volgt:
1° de identiteit, het geslacht en de geboortedatum van 

de zorggebruiker;
2°  de pseudo-identiteit van de zorggebruiker, bedoeld 

in artikel 14;
3° de reden van het contact of de problematiek bij 

aanmelding;
4° een chronologisch overzicht van de uitgevoerde ac-

tiviteiten van zorgverlening;
5°  voor zover dat van toepassing is:

a) de naam van de verwijzer of de verwijzende in-
stantie;

b) de uitslag van de uitgevoerde onderzoeken en 
testen;

c) de weerslag van de structurele overleggesprek-
ken;

d) de verwijzing naar externe diensten of personen 
met vermelding van hun naam en de datum van 
de verwijzing;

e) de van derden ontvangen attesten, adviezen en 
verslagen, of tenminste een samenvatting er-
van en de datum van ontvangst;

f) een afschrift van de attesten en verslagen die 
voor de zorggebruiker of derden zijn opgesteld, 
of ten minste de vermelding van de aard ervan 
en de datum van uitreiking;

g) de gegevens die in het kader van een gegevens-
uitwisseling in het operationele informatie- 
systeem worden verkegen;

6°  het resultaat of een eindbeoordeling van de uitge-
voerde zorgverlening (…)’. 

Ook in België is het hoe dan ook nuttig dat de anes-
thesioloog-pijnbestrijder, al is het alleen al om het aan-
sprakelijkheidsrisico te minimaliseren, een goed inge-
vuld patiëntendossier bijhoudt. Op die manier kan hij 
desgevallend bewijzen dat de behandeling conform de 
zorgvuldigheidsnorm is gebeurd. 
Dit patiëntendossier zou minstens de volgende zaken 
moeten vermelden:

de gezondheidstoestand van de patiënt;• 
pijnbeoordeling en behandelingsplan;• 
dosis van pijnmedicatie;• 
bijwerkingen van behandeling;• 
communicatie met patiënt en familie;• 
communicatie met andere hulpverleners, zoals ver-• 
pleegkundigen.160
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Samenvatting

Nederland
1. Het medisch dossier heeft twee functies:

waarborgen en bevorderen van de kwaliteit • 
en de continuïteit van de zorg;
verantwoording en toetsbaarheid van het • 
handelen.

2. Inhoud dossier: 
alle voor de pijnbestrijding noodzakelijke • 
medische gegevens; aan te bevelen: op het 
niveau van de wetenschappelijke vereni-
ging en/of dat van de eigen afdeling (of in-
terdisciplinair) nadere regels ontwikkelen, 
zowel voor de medische als - bij opname 
van de patiënt - voor de verpleegkundige 
verslaglegging;
gegevens inzake (de naleving van) patiën-• 
tenrechten; 
NB: denk met name aan het documente-
ren van de informatieverstrekking aan de 
patiënt;
NB: wat betreft de informatieverstrekking • 
aan de patiënt, in het bijzonder bij mede-
behandeling: documenteren  door wie, 
wanneer, waarover informatie is gegeven. 

3. Bij gebruik van een elektronisch dossier of een 
‘WGBO’-stempel: i.v.m. de bewijsfunctie ervan 
het systeem zodanig vormgeven dat er naast 
het aankruisen of aanvinken van de items waar-
over de patiënt is geïnformeerd ook ruimte is 
voor het maken van (beknopte) aantekeningen.

België
1. In België verplicht de Wet Patiëntenrechten de 

zorgverstrekker een individueel patiëntendos-
sier bij te houden voor elke patiënt.

2. Het is aangewezen dat het patiëntendossier 
van de anesthesioloog-pijnspecialist ten min-
ste volgende aspecten omvat:

de identificatiegegevens van de patiënt;• 
de gezondheidstoestand van de patiënt;• 
de pijnbeoordeling en het behandelings-• 
plan;
de dosis van pijnmedicatie;• 
de bijwerkingen van de behandeling;• 
de communicatie met patiënt en familie;• 
de communicatie met andere hulpverle-• 
ners.

Medisch dossier

Bewaartermijn

Nederland
Afdeling 7.7.5 BW (WGBO) kent een standaardtermijn 
voor het bewaren van patiëntengegevens van vijftien 
jaar (artikel 7:454 lid 3). Deze termijn is te beschouwen 
als een minimum- én een maximumtermijn. Het is vol-
gens de wet echter mogelijk om gegevens ‘zoveel langer 
te bewaren als redelijkerwijs uit de zorg van een goed 
hulpverlener voortvloeit’. Hiermee wordt gedoeld op 
situaties waarin de gegevens nog voor de behandeling 
van de patiënt nodig zijn. De hulpverlener wordt aldus 
in staat gesteld om rekening te houden met de omstan-
digheden van het geval en met de opvattingen die in 
kringen van beroepsgenoten met betrekking tot het be-
waren van patiëntengegevens bestaan. Voor de behan-
deling van patiënten met chronische pijn is van belang 
dat de wetgever met name heeft gedacht aan situaties 
van langlopende en terugkerende behandelingen. 
De enkele mogelijkheid dat men door de patiënt nog 
eens aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, valt 
níet onder de regel van het ‘goed hulpverlenerschap’ 
die het mogelijk maakt om gegevens langer dan 15 ja-
ren te bewaren. Het criterium ‘de zorg van een goed 
hulpverlener’ biedt voor een langer bewaren op een 
dergelijke, juridische grond geen ruimte. Dit wordt ook 
niet anders door het feit dat de wettelijke regeling in-
zake het verjaren van claims meebrengt dat aanspra-
kelijkstelling soms nog vele jaren na de behandeling 
mogelijk is (artikel 3:310 lid 5 BW). Algemeen aanvaard 
is echter dat de gegevens wél kunnen worden bewaard 
wanneer de patiënt een juridische procedure heeft aan-
gespannen of dreigt aan te spannen.  
Volgens de letter van de wet begint de bewaartermijn te 
lopen op het tijdstip waarop de gegevens zijn opgesteld. 
Omdat dit in de praktijk zeer onhandig zou zijn omdat 
alle gegevens dan steeds op hun ouderdom zouden 
moeten worden gecontroleerd, is de heersende opvat-
ting in de literatuur dat de bewaartermijn begint te lo-
pen bij het einde van de behandeling. Naast de hiervoor 
genoemde uitzondering op basis van het ‘goed hulpver-
lenerschap’ zorgt dit ervoor dat bij langdurige behande-
ling van chronische pijnpatiënten de bewaartermijn van 
vijftien jaar in het algemeen niet voor problemen zal 
zorgen. Voor (invasieve) behandeling in een academisch 
ziekenhuis geldt op grond van de Archiefwet bovendien 
nog een bijzondere regel: een bewaarplicht tot 115 jaar na 
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de geboortedatum van de patiënt waar het gaat om de 
ontslagbrief en het operatie- en het anesthesieverslag.

België
In België bepaalt artikel 1, §3 van het Koninklijk Besluit 
van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene mi-
nimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier, be-
doeld in artikel 15 van de Ziekenhuiswet, moet voldoen 
dat het medisch dossier gedurende minstens 30 jaar 
in het ziekenhuis dient bewaard te worden. Dit wordt 
tevens bevestigd door artikel 12 van het GIS-decreet. 
Ook artikel 46 van de Code van de Geneeskundige 
Plichtenleer stelt dat de arts de medische dossiers ge-
durende minstens 30 jaar na het laatste contact met de 
patiënt dient te bewaren.161  
Voor het overige kan het interessant zijn te weten dat in 
het kader van geschillen de volgende bewaartermijnen 
van belang zijn:

voor burgerlijke aansprakelijkheidsgeschillen: twin-• 
tig jaar (contractueel) en tien jaar (buitencontrac-
tueel);162

voor geschillen ten aanzien van het RIZIV: twee jaar • 
vanaf het einde van de maand waarin ze zijn begaan 
(en vijf jaar bij bedrog).163

Medisch dossier

Zeggenschapsrechten van de patiënt en 
geheimhoudingsplicht van de anesthesioloog-
pijnbestrijder

De hulpverlener c.q. het ziekenhuis beheert het medisch 
dossier. De patiënt kan niet over het originele dossier 
beschikken, maar heeft ter zake daarvan wel bepaalde 
zeggenschapsrechten: het recht op inzage en afschrift, 
op aanvulling en op vernietiging. Deze rechten houden 
verband met het recht van de patiënt op privacy. Uit dit 
recht op privacy vloeit voor de anesthesioloog-pijnbe-
strijder een geheimhoudingsplicht voort.

Recht op inzage en afschrift 

Nederland
Het inzagerecht (artikel 7:456 BW/WGBO) kan door de 
patiënt zelf worden uitgeoefend. Het is echter mogelijk 
dat de patiënt een ander, bijvoorbeeld een advocaat of 
een patiëntenvertrouwenspersoon, tot inzage mach-
tigt. Een belangrijk gegeven, ook voor de pijnbehande-
ling, is dat - in tegenstelling tot bij het recht op informa-

tie (zie het onderdeel ‘Informatieverstrekking’)! - hier 
géén therapeutische exceptie geldt. Inzage mag aan de 
patiënt dus niet worden onthouden op de grond dat dit 
hem zou kunnen schaden. De hulpverlener dient, in-
dien hij nadelige gevolgen vreest, de patiënt hierop wel 
te wijzen. Onder omstandigheden kan uit de algemene 
plicht om te handelen als een ‘goed hulpverlener’ bo-
vendien voortvloeien dat de hulpverlener de patiënt 
bij de uitoefening van zijn inzagerecht begeleidt. Ook 
zal hij de patiënt zo nodig uitleg moeten geven over 
de in het dossier opgenomen gegevens. Alleen in zeer 
bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld gevaar van 
suïcide) kan inzage met een beroep op goed hulpverle-
nerschap worden geweigerd. 
Wenst de patiënt een afschrift, dan kan daarvoor een 
redelijke vergoeding worden gevraagd (max. e 4,50; 
voor röntgenfoto’s en afschriften van meer dan hon-
derd pagina’s e 22,50). 
De wijze waarop inzage en afschrift worden gegeven, 
moet - op instellingsniveau - in een privacyreglement 
zijn beschreven. In de regel moet de patiënt een ver-
zoek doen aan het hoofd van de medische administra-
tie. Deze stelt de hulpverlener op de hoogte, die er ver-
volgens voor zorgt dat inzage/afschrift mogelijk zijn. 
Naast deze ‘formele’ procedure kan in de praktijk, zeker 
als zich geen bijzondere omstandigheden voordoen, 
ook de informele weg worden gevolgd. Denk aan inza-
ge buiten de medische administratie om, bijvoorbeeld 
ter gelegenheid van een consult of opname. Inzage 
en afschrift dienen in geval van een verzoek daartoe 
‘zo spoedig mogelijk’ te worden gegeven. Met het op-
zoeken van de gegevens zal echter enige tijd gemoeid 
kunnen, en daarom ook mogen, zijn. Op de lange baan 
schuiven is vanzelfsprekend niet de bedoeling. 
Het recht op inzage en afschrift omvat alle dossierge-
gevens, inclusief röntgenfoto’s, laboratoriumuitslagen, 
aantekeningen van de hulpverlener zelf, brieven van an-
dere hulpverleners etc. Het strekt zich aldus níet uit tot 
gegevens die niet in het dossier thuishoren zoals MIP-
gegevens164 en persoonlijke werkaantekeningen (zie 
daarover het onderdeel Medisch dossier; algemeen).
Het inzagerecht en het recht op afschrift kennen één 
uitzondering: zij kunnen niet worden uitgeoefend als 
daardoor de privacy van een derde zou worden ge-
schaad en dit privacybelang zwaarder weegt dan het 
belang van de patiënt bij inzage en/of afschrift. 

België
Sinds de invoering van de Wet Patiëntenrechten be-
schikt de patiënt over een recht op inzage165 in en op 
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afschrift166 van zijn medisch dossier. Aan dit verzoek 
moet in principe binnen de 15 dagen gevolg worden 
gegeven.167

De patiënt kan zijn recht op inzage en op afschrift in 
principe uitoefenen ten aanzien van elke beroepsbeoe-
fenaar die beschikt over een medisch dossier van hem. 
Artikel 9, §4 van de Wet Patiëntenrechten bepaalt de 
voorwaarden en modaliteiten waaronder sommige na-
bestaanden na het overlijden van een patiënt inzage 
kunnen krijgen in het patiëntendossier van de overle-
dene. Dit kan echter enkel voor sommige nabestaan-
den en op voorwaarde dat de patiënt zich bij leven niet 
heeft verzet tegen de inzage. 

Recht op aanvulling

Nederland
Bij pijnbehandeling wellicht niet vaak aan de orde, maar 
op grond van de wet wel mogelijk (artikel 7:454 lid 2 
BW/WGBO), is de situatie dat de patiënt verzoekt om 
een verklaring aan het dossier toe te voegen. Het kan 
een bepaalde zienswijze van de patiënt zelf betreffen, 
of bijvoorbeeld een verklaring dat hij voor een bepaal-
de (ingrijpende) behandeling wel/geen toestemming 
geeft. Het kan ook om een stuk van een ander gaan, 
bijvoorbeeld van een arts die een second opinion heeft 
gegeven. De arts-anesthesioloog dient zo’n verzoek te 
honoreren, ook als hij het met de inhoud van de toe te 
voegen gegevens niet eens is. Bij twijfel of wel aan zijn 
verzoek is voldaan, kan de patiënt controle uitoefenen 
door gebruik te maken van zijn recht op inzage. 

België 
Ook in de Belgische Wet op de Patiëntenrechten is er 
sprake van een ‘recht op toevoeging’ met betrekking 
tot het patiëntendossier. Artikel 9, §1, tweede lid be-
paalt dat op verzoek van de patiënt de arts de door de 
patiënt verstrekte documenten dient toe te voegen aan 
het dossier.

Recht op vernietiging

Nederland
Tegenover de dossierplicht van de hulpverlener staat 
niet alleen een recht op aanvulling van de patiënt, maar 
ook een geclausuleerd vernietigingsrecht van de patiënt 
(artikel 7:455 BW/WGBO). De patiënt kan door uitoe-
fening van dit recht bewerkstelligen dat zijn gegevens 
korter dan vijftien jaar (de reguliere wettelijke termijn) 
worden bewaard. Een controlemogelijkheid biedt ook 

hier het inzagerecht, evenals een verzoek om te beves-
tigen dat de gegevens vernietigd zijn. 
Mocht de arts-anesthesioloog met een verzoek tot ver-
nietiging worden geconfronteerd, dan dient hij daaraan 
volgens de wet binnen drie maanden te voldoen. Niet 
alleen deze termijn, maar ook de vernietiging als zoda-
nig zal bij elektronische bestanden (EPD) en daarvan 
bestaande back-ups problemen kunnen opleveren; de 
kans dat de gegevens ‘ergens’ aanwezig zullen blijven, 
is aanmerkelijk.
De wet stelt aan het verzoek tot vernietiging geen 
vormvereiste. Het kan dus ook mondeling worden ge-
daan. De arts-anesthesioloog kan echter van de patiënt 
verlangen, en doet daar ook goed aan, om het verzoek 
op schrift te laten stellen. Na ontvangst ervan kan het 
dan in een leeg of, bij een verzoek tot gedeeltelijke ver-
nietiging, ‘uitgedund’ dossier van de patiënt worden 
bewaard. Mocht de patiënt later nog eens een klacht of 
claim indienen om reden dat het dossier afwezig of niet 
volledig is of op andere grond, dan kan het desbetref-
fende stuk een nuttige (bewijs)functie vervullen. Het is 
verstandig om in het op naam van de patiënt gestelde 
lege/uitgedunde dossier ook een gedateerde eigen ver-
klaring toe te voegen, inhoudende dat naar aanleiding 
van het vernietigingsverzoek tot vernietiging is overge-
gaan.
Op het recht op vernietiging bestaan twee uitzonderin-
gen. In de eerste plaats het geval dat de bewaring van 
aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt. 
Die ander kan bijvoorbeeld een familielid van de pa-
tiënt zijn dat er met het oog op een erfelijke ziekte be-
lang bij heeft dat bepaalde gegevens worden bewaard. 
Het kan ook de arts-anesthesioloog zelf betreffen. Dit 
is het geval als de patiënt een gerechtelijke procedure 
tegen hem heeft aangespannen of een concrete drei-
ging daartoe bestaat (een vermoeden of algemene 
vrees is niet voldoende).  
Het is aan de arts-anesthesioloog om de afweging te 
maken of sprake is van een ‘aanmerkelijk’ belang.
De tweede uitzondering is de wet. Bepaalde bepa- 
lingen in andere wetten kunnen zich tegen vernietiging 
verzetten. 

België
In België is er geen sprake van een recht op vernietiging 
van het patiëntendossier. Het medisch dossier dient 
dus conform artikel 1, §3 van het Koninklijk Besluit van 
3 mei 1999 gedurende minstens 30 jaar in het zieken-
huis bewaard te worden.



   Juridische aspecten van de anesthesiologische pijnbestrijding

|401

Systeem, organisatie en juridische aspecten behandelproces 

Geheimhoudingsplicht

Nederland
Het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt en het daar-
mee samenhangende recht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet) komt, 
behalve in de hiervoor besproken zeggenschapsrech-
ten van de patiënt, ook tot uitdrukking in de geheim-
houdingsplicht van de hulpverlener. Voor de arts-anes-
thesioloog betekent dit dat hij geen gegevens over zijn 
patiënten aan derden mag verstrekken. Dit geldt ook na 
overlijden van de patiënt, bijzondere gevallen daargela-
ten.168 Deze geheimhoudingsplicht vindt haar basis in 
artikel 7:457 BW/WGBO. 
Voor wat betreft de omgang met persoonsgegevens is 
voorts de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 
van belang. Deze heeft een soortgelijke inhoud als de 
Belgische Wet Verwerking Persoonsgegevens (beide 
vloeien voort uit een EU-richtlijn). Voor een korte be-
spreking van de implicaties van de WBP voor pijnbe-
strijders/pijnklinieken wordt daarom verwezen naar de 
tekst hierna, gewijd aan de Belgische wetgeving.
Op de regel dat de hulpverlener een geheimhoudings-
verplichting heeft, bestaan enkele uitzonderingen: 
(1)  toestemming van de patiënt; 
(2) wettelijke regelingen die tot verstrekking van be-

paalde gegevens verplichten, bijvoorbeeld de 
Infectieziektenwet (op korte termijn: onderdeel van 
de nieuwe Wet publieke gezondheid) en de Wet op 
de lijkbezorging; 

(3)  gevallen van overmacht (conflict van plichten); 
(4) verstrekking van gegevens, voor zover noodzake-

lijk voor hun werkzaamheden, aan personen die 
rechtstreeks bij de uitvoering van de behandelings-
overeenkomst zijn betrokken of die  optreden als 
vervanger; 

(5) verstrekking van gegevens aan een vertegenwoor-
diger van de patiënt (ouders, curator, mentor en 
bepaalde anderen); 

(6) bij gebruikmaking van de eerder besproken the-
rapeutische exceptie: verstrekking van bepaalde 
gegevens aan bijvoorbeeld een huisgenoot van de 
patiënt, ten behoeve van de  verzorging van de pa-
tiënt.

In het kader van de pijnbehandeling is vooral uitzonde-
ring (4) van belang. Onder personen die ‘rechtstreeks 
bij de behandeling zijn betrokken’ vallen in ieder geval 
medebehandelaars, collega-vakgenoten die worden 
geconsulteerd, verpleegkundigen, doktersassistenten, 
physician assistents, nurse practitioners en ook fysio-

therapeuten. Te verdedigen is dat ook de ziekenhuis-
apotheker als ‘rechtstreeks betrokkene’ is aan te mer-
ken, evenals de openbare apotheker (afdeling 7.7.5 BW/
de WGBO geldt sinds kort ook voor laatstgenoemde). 
Daarentegen zijn bijvoorbeeld níet als rechtstreeks be-
trokkenen te beschouwen een pastor, een maatschap-
pelijk werker of een opvolger van de hulpverlener (voor 
overdracht van het dossier aan een opvolger is toe-
stemming van de patiënt vereist).
Voor de gevallen waarin pijnbestrijding plaatsvindt bij 
patiënten die betrokken zijn geweest bij een ongeval, is 
recente rechtspraak relevant die betrekking heeft op de 
terbeschikkingstelling van medische gegevens aan een 
aansprakelijkheidsverzekeraar. Uit deze rechtspraak 
blijkt dat gegevens die in het kader van een procedure 
aan een medisch deskundige worden overgelegd, ook 
aan de verzekeraar dienen te worden verschaft indien 
die over een medisch adviseur beschikt. De gegevens 
dienen dan in afschrift of ter inzage aan die adviseur te 
worden verstrekt.169 

België
Artikel 7, §1 Belgische Wet Verwerking Persoons-
gegevens (kortweg: Privacywet) verbiedt de verwerking 
van persoonsgegevens met betrekking tot de gezond-
heid. Dit verwerkingsverbod is volgens §2 van hetzelf-
de artikel niet van toepassing wanneer de verwerking 
noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve ge-
neeskunde of medische diagnose, het verstrekken van 
zorg of behandelingen aan de betrokkene of een ver-
want, of het beheer van de gezondheidsdiensten han-
delend in het belang van de betrokkene en de gegevens 
worden verwerkt onder toezicht van een beroepsbeoe-
fenaar in de gezondheidszorg.
De Belgische Wet op de Patiëntenrechten stelt in haar 
artikel 10 het volgende:

‘§1. De patiënt heeft recht op bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de 
beroepsbeoefenaar en inzonderheid betreffende de in-
formatie die verband houdt met zijn gezondheid.

De patiënt heeft recht op respect voor zijn intimiteit. 
Behoudens akkoord van de patiënt, kunnen enkel de 
personen waarvan de aanwezigheid is verantwoord in 
het kader van de dienstverstrekking van de beroepsbe-
oefenaar, aanwezig zijn bij de zorg, de onderzoeken en 
de behandelingen.
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§ 2. Geen inmenging is toegestaan met betrekking tot 
de uitoefening van dit recht dan voor zover het bij wet 
is voorzien en nodig is voor de bescherming van de 
volksgezondheid of voor de bescherming van de rech-
ten en de vrijheden van anderen.’

De pijnkliniek zal de medische gegevens van de pa-
tiënt, samen met de identiteitsgegevens en eventueel 
nog andere (gezondheids)informatie van de patiënten 
op gestructureerde wijze bijhouden. Dit maakt een ver-
werking van ‘gezondheidsgegevens’ uit in de zin van arti-
kel 7 van de Privacywet.170

De pijnkliniek moet als verantwoordelijke voor de 
verwerking van deze persoonsgegevens worden be-
schouwd. Dit betekent dat de pijnkliniek naar de be-
trokken patiënten toe aan een aantal verplichtingen 
overeenkomstig de Privacywet onderworpen is:

de pijnkliniek moet de betrokken patiënten • informe-
ren omtrent bepaalde aspecten van de verwerking 
van hun persoonsgegevens (zoals onder meer het 
doel van de verwerking, het feit dat de persoons-
gegevens aan de verwijzer worden doorgegeven, 
evenals het feit dat de betrokken patiënten beschik-
ken over een recht op inzage en op verbetering van 
hun persoonsgegevens);
aangifte van de verwerking van persoonsgege-• 
vens aan de Commissie voor Bescherming van 
de Persoonlijke Levenssfeer. Overeenkomstig de 
Privacywet moet namelijk voor elk doel waarvoor 
persoonsgegevens verwerkt worden een aangifte 
bij de Privacycommissie worden gedaan;171

vermits de pijnkliniek als verantwoordelijke voor de • 
verwerking van deze gezondheidsgegevens evenwel 
ook bepaalde gezondheidsgegevens zal doorgeven 
aan de verwijzers, is het belangrijk dat de kliniek 
deze doorgifte van gezondheidsgegevens naar deze 
verwijzers voldoende beveiligt. Overeenkomstig 
artikel 16, §4 van de Privacywet moet het centrum 
namelijk de gepaste technische en organisatorische 
maatregelen nemen, die nodig zijn voor de bescher-
ming van deze persoonsgegevens tegen toevallige 
of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig ver-
lies, evenals tegen de verwijzing van of de toegang 
tot, en iedere andere niet-toegelaten verwerking 
van persoonsgegevens.

Verder dient de pijnkliniek er eveneens voor te zorgen 
dat haar eigen personeelsleden slechts toegang heb-
ben tot die patiëntengegevens die voor hen noodzake-
lijk zijn. Het secretariaatspersoneel heeft bijvoorbeeld 
geen toegang nodig tot de gezondheidsgegevens van 

de patiënten, zodat ervoor moet gezorgd worden dat 
zij effectief geen toegang hebben tot deze informatie.
Vermits de kliniek de persoonsgegevens van de patiën-
ten, meer in het bijzonder, het medisch dossier waar-
schijnlijk ook zal doorgeven aan de verwijzer, moet de 
pijnkliniek ook met de verwijzer een aantal duidelijke 
privacy-gerelateerde afspraken maken. 

Samenvatting

Nederland
1. De bewaartermijn van medische dossiers be-

draagt vijftien jaar (academische ziekenhuizen: 
voor bepaalde gegevens 115 jaar), of zoveel  
langer als uit de zorg van een goed hulpverle-
ner voortvloeit. Algemene visie: de termijn van 
vijftien jaar begint te lopen bij het einde van de 
behandeling. 
Hierdoor bestaan bij langdurige/terugkerende 
pijnbestrijding in het algemeen geen proble-
men door de (beperkte) duur van de bewaar-
termijn.

2. De patiënt heeft een recht op inzage in en af-
schrift van zijn medisch dossier, tenzij de pri-
vacy van een derde hierdoor zou worden ge-
schaad.
NB: anders dan bij het recht op informatie 
geldt hier geen therapeutische exceptie. Inzage 
en afschrift zijn hierdoor ook mogelijk als dat 
voor de patiënt nadelig wordt geacht. Slechts 
in (zeer) bijzondere gevallen is een uitzonde-
ring mogelijk via een beroep op het goed hulp-
verlenerschap.

3.  De patiënt heeft een recht tot aanvulling van 
het medisch dossier, bijvoorbeeld toevoeging 
van gegevens verkregen bij een second opi-
nion.

4. De patiënt heeft een recht op vernietiging van 
(een gedeelte van) het medisch dossier, ook 
vóór het einde van de bewaartermijn van vijf-
tien jaar. Uitzonderingen: een bijzondere  wet-
telijke bepaling verzet zich tegen vernietiging 
of de bewaring is van aanmerkelijk  belang voor 
een ander dan de patiënt (denk o.a. aan een fa-
milielid van de patiënt i.v.m. genetische gege-
vens en aan de anesthesioloog-pijnbestrijder 
zelf i.v.m. een door de  patiënt aangespannen 
gerechtelijke procedure). 
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Samenvatting

5. De anesthesioloog-pijnbestrijder heeft een 
geheimhoudingsplicht omtrent de medische 
gegevens van de patiënt. Belangrijkste uitzon-
deringen, waardoor verstrekking aan  derde(n) 
mogelijk is, zijn: toestemming van de patiënt, 
bijzondere wettelijke regelingen, overmacht 
(conflict van plichten) en verstrekking aan 
vervanger(s) of aan rechtstreeks bij  de pijnbe-
strijding betrokkenen zoals verpleegkundigen 
en collega-vakgenoten die worden geconsul-
teerd.

België
1. In België is de wettelijke bewaartermijn van 

een medisch dossier 30 jaar na het laatste con-
tact met de patiënt.

2. De patiënt beschikt over een recht op inzage 
en afschrift van zijn medisch dossier.

3. De patiënt beschikt eveneens over een recht 
om documenten aan het dossier toe te voe-
gen.

4. De pijnkliniek is verantwoordelijk voor de na-
leving van de voorwaarden van de Belgische 
Privacywet bij het verwerken van de persoons-
gegevens van de patiënt via het medisch dos-
sier.

Informatie- en medewerkingsplicht 
van de patiënt

Nederland
Het resultaat van de pijnbehandeling wordt vaak mede 
bepaald door het gedrag van de patiënt. Therapietrouw, 
zorgvuldige omgang met katheters, infusiepompjes en 
dergelijke zijn van invloed op het effect dat wordt be-
reikt. Bij invasieve ingrepen speelt de coöperatie van 
de patiënt een rol. Deze kan, bijvoorbeeld bij cervicale 
interlaminaire toediening van corticosteroïden bij in-
terventionele behandeling van cervicale radiculaire 
pijn, de incidentie van complicaties beïnvloeden.172 In 
de diagnostische fase en vervolgens ook tijdens het 
behandelingproces is de anesthesioloog-pijnbestrijder 
voorts voor een niet onbelangrijk deel afhankelijk van 
de informatie die de patiënt verstrekt over pijnbeleving 
en andere relevante aspecten. Hoe echter indien de 

noodzakelijke of wenselijke medewerking niet wordt 
verleend? Uit de rechtspraak is bijvoorbeeld een casus 
bekend van een patiënt die tijdens het aanbrengen van 
een epiduraal katheter voor postoperatieve pijnbestrij-
ding plotseling op haar rug is gaan liggen met de naald 
nog in haar rug. De naald is hierdoor in het ruggen-
merg gedrongen en heeft dit beschadigd, met blijvende 
gevolgen.173 
Afdeling 7.7.5 BW (WGBO) bevat naast de bepalingen 
die betrekking hebben op de patiëntenrechten één ar-
tikel dat ziet op een plicht van de patiënt. Artikel 7:452 
BW/WGBO bepaalt dat de patiënt de hulpverlener naar 
beste weten de inlichtingen en de medewerking moet 
geven die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van 
de behandelingsovereenkomst behoeft. Van een echte 
verplichting in juridische zin, één die afdwingbaar is 
door de hulpverlener, is echter geen sprake. Uit de tot-
standkomingsgeschiedenis van artikel 7:452 blijkt dat 
van de patiënt slechts wordt verwacht dat hij zich ‘naar 
vermogen’ inspant. De hulpverlener kan medewerking 
niet afdwingen. Indien de patiënt nalatig is, kan dat al-
leen meer indirect juridische gevolgen hebben. Als zich 
een fout/complicatie voordoet die de patiënt schaadt 
en dit toe te schrijven is aan zijn eigen het gedrag, heeft 
dit in de eerste plaats zijn weerslag op een eventuele 
schadevergoedingsactie van de patiënt tegen de anes-
thesioloog-pijnbestrijder. Waar de anesthesioloog an-
ders aansprakelijk zou kunnen zijn wegens een tekort-
koming (artikel 6:74 of 6:162 BW), zal nu in beginsel 
géén tekortschietend handelen worden aangenomen. 
Mocht tóch van enigerlei tekortkoming sprake zijn, dan 
is het in de tweede plaats mogelijk dat een deel van de 
schade voor rekening van de patiënt blijft wegens ‘eigen 
schuld’ (artikel 6:101 BW). Ten derde kan onvoldoende 
medewerking of informatieverschaffing door de patiënt 
zelf een voldoende gewichtige reden opleveren om de 
behandelingsovereenkomst op te zeggen (artikel 7:460 
BW/WGBO). Er moet dan echter wel sprake zijn van 
een ernstige tekortkoming van de patiënt zelf of van 
ernstige, de onderlinge vertrouwensband verstorende 
meningsverschillen over de behandeling tussen de pa-
tiënt en de behandelend anesthesioloog. De mogelijk-
heden tot opzegging zijn in het algemeen gesproken 
beperkt.174 Bovendien moet bij een lopende pijnbehan-
deling die niet kan worden beëindigd voor adequate 
vervanging worden gezorgd. 
Al met al zal de ‘oplossing’ in de praktijk vaak moe-
ten liggen in het aanspreken van de patiënt op zijn ge-
drag.175 Goede voorlichting en uitleg kunnen een pre-
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ventief effect hebben in die zin dat zij bijdragen aan 
therapietrouw en coöperatief gedrag. 

België
Ook de Wet op de Patiëntenrechten in België voorziet 
niet enkel rechten van de patiënt, maar ook plichten. 
Artikel 4 van de Wet Patiëntenrechten bepaalt dat de 
arts de Wet op de patiëntenrechten naleeft in de mate 
waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent.
Wettelijk gezien is er echter geen informatieplicht van de 
patiënt aan de arts in België. Bepaalde (bekritiseerde) 
rechtspraak stelt echter dat van een ‘normale’ patiënt 
verwacht wordt dat hij de arts voldoende informatie 
verstrekt over zijn toestand en zelf vragen stelt aan de 
arts over het verloop van de ingreep en de risico’s daar-
aan verbonden.
Het is wel zo dat de patiënt een fout kan verweten wor-
den wanneer hij opzettelijk informatie achterhoudt of 
uitdrukkelijke vragen van de beroepsbeoefenaar onvol-
ledig of verkeerd beantwoordt, terwijl een normale pa-
tiënt in dezelfde omstandigheden deze informatie wél 
zou hebben meegedeeld. In het geval het gebrek aan 
informatieverstrekking door de patiënt bijvoorbeeld 
zelf aan de oorzaak ligt van een schending van de in-
formatieverplichting door de arts, zal deze hier niet of 
slechts gedeeltelijk aansprakelijk voor kunnen worden 
gesteld.176

Samenvatting

Nederland
1. De patiënt heeft volgens de wet een informa-

tie- en medewerkingsplicht, maar deze plicht 
is niet afdwingbaar.

2. Niet-nakoming van deze ‘plicht’ kan wel in-
direct juridische gevolgen hebben: de pa-
tiënt kan de anesthesioloog-pijnspecialist 
geen tekortkoming bij de behandeling ver-
wijten, de patiënt heeft eigen schuld ter 
zake van mogelijk ontstane schade of de  
behandelingsovereenkomst kan door anes-
thesioloog-pijnbestrijder worden opgezegd.  
Deze sancties zijn echter alleen in bijzondere 
(‘zwaardere’) gevallen van niet-meewerken 
mogelijk.

België
1.  De Belgische Wet op de Patiëntenrechten 

voorziet in een medewerkingsplicht, maar niet 
in een informatieplicht van de patiënt.

2. Er kan de patiënt wel een fout worden verwe-
ten, wanneer deze bewust informatie achter-
houdt of verkeerde informatie verstrekt, terwijl 
een normale patiënt dit in dezelfde  omstan-
digheden niet zou hebben gedaan.

Aansprakelijkheid voor 
tekortkomingen bij de 
anesthesiologische pijnbestrijding

Medisch-technische fouten, gebrekkige apparatuur en/
of een tekortschietende informatieverstrekking of beje-
gening kunnen voor patiënten die een pijnbehandeling 
hebben ondergaan dan wel voor hun nabestaanden aan-
leiding zijn om een klacht of claim in te dienen. Het is 
daarom nuttig enkele procedurele en inhoudelijke aspec-
ten van het onderwerp ‘aansprakelijkheid’ te belichten. 
Eerst echter nog kort aandacht voor het aspect preven-
tie. Een anesthesioloog-pijnbestrijder kan de volgende 
gedragslijn in acht nemen om zo zichzelf zoveel moge-
lijk te beschermen tegen aansprakelijkheidsrisico’s:177

ten eerste is een goede communicatie noodzake-• 
lijk: goed pijnmanagement vereist goede communi-
catie met de patiënt en diens familie en met andere 
hulpverleners;
ten tweede dient de pijnbestrijder goed oog te • 
hebben voor de proportionaliteit tussen de bij de 
patiënt gediagnosticeerde pijn en de toe te pas-
sen interventie. Het in te zetten (type) medicijn 
en de dosering daarvan dienen derhalve met zorg 
te worden bepaald. Dit geldt vanzelfsprekend 
ook, en vooral, bij aanwending van een cock-
tail van geneesmiddelen (combinatietherapie). 
Immers, zowel een ‘teveel’ (overdosering’) als een 
‘te weinig’ (onderbehandeling) kan tot aansprake-
lijkheid leiden;178

ten slotte is het van groot belang dat de arts zijn diag-• 
nose, behandelingsplan, uitgevoerde verrichtingen, 
aan de patiënt verstrekte informatie en overige rele-
vante communicatie noteert in het patiëntendossier.

Wanneer er toch sprake mocht zijn van een ‘ontevreden 
patiënt’, kan een minnelijke regeling of een klachtpro-
cedure een oplossing bieden. Soms echter zal een ge-
rechtelijke procedure als ‘remedie’ fungeren.
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Met welke procedure(s) kan de anesthesioloog-
pijnspecialist te maken krijgen?

Nederland
Een logische eerste stap van een gedupeerde patiënt 
is die naar de arts-anesthesioloog zelf. Óf omgekeerd: 
de anesthesioloog neemt een initiatief en richt zich tot 
de patiënt. Een feitelijke weergave van het verloop van 
de behandeling, met aandacht voor het feit dat zich 
bepaalde complicaties/problemen hebben voorgedaan 
en met begrip of verontschuldiging jegens de patiënt, 
blijkt door deze laatste veelal te worden gewaardeerd. 
Het is een handelwijze waardoor, zoals onderzoek heeft 
uitgewezen, procedures kunnen worden voorkomen.179 
Iets ánders is het om na de behandeling tegenover de 
patiënt te spreken in termen van aansprakelijkheid. 
Evidente gevallen daargelaten, is het in het algemeen 
niet aangewezen en ook niet steeds zinvol en mogelijk 
(zonder nadere feitelijke en juridische analyse van het 
gebeuren) om een dergelijke juridische vertaalslag kort 
na het schadegebeuren te maken. 
In Nederland wordt thans in bredere juridische kring 
aangenomen dat de informatieplicht van de arts (artikel 
7:448 BW/WGBO) ook betrekking heeft op gemaakte 
fouten, met name indien informatieverstrekking nodig 
is om verdere schade bij de patiënt te voorkomen.180 
Deze van meer openheid getuigende benadering weer-
spiegelt zich in door de KNMG ontwikkelde richtlijnen 
over het omgaan met klachten en fouten.181 
Er wordt nogal eens gedacht dat (de polis van) de gel-
dende aansprakelijkheidsverzekering een meer open 
benadering zoals hiervoor aangegeven zou beletten. 
Dat is niet zonder meer het geval; een en ander be-
hoeft nuancering. Bepaalde zaken kunnen of moeten, 
uit hoofde van het handelen als een goed hulpverle-
ner, aan de patiënt worden verteld. Ze dienen, zoals 
ook hiervoor is vermeld, echter niet meteen in de aan-
sprakelijkheidssfeer te worden getrokken (als dat, de 
evidente gevallen buiten beschouwing gelaten, zonder 
voorafgaand feitelijk en juridisch onderzoek al mogelijk 
zou zijn). 
In aansluiting hierop is nog het volgende van belang. 
Recentelijk is het Nederlandse verzekeringsrecht 
gewijzigd. Daarin is thans bepaald dat indien een  
aansprakelijkheidsverzekering bepaalde erkenningen 
door de verzekerde verbiedt, overtreding van dat ver-
bod geen gevolg heeft voor zover de erkenning juist is  
(artikel 7:953 BW). Indien de arts-anesthesioloog te-
genover de patiënt dus aansprakelijkheid zou erkennen 
en die erkenning juist is - er is sprake van een fout die 

inderdaad aansprakelijkheid meebrengt -, mag de ver-
zekeraar hem dat niet tegenwerpen.182 Tenminste één 
verzekeraar heeft zijn polis inmiddels aan deze nieuwe 
regeling aangepast.
Als het zover komt dat de patiënt183 in Nederland stap-
pen onderneemt, zal de anesthesioloog-pijnbestrijder 
met één of meer (een combinatie is mogelijk) van de 
volgende procedures worden geconfronteerd, die kun-
nen uitmonden in de erbij genoemde maatregelen of 
sancties:

klacht bij klachtfunctionaris van de instelling  • 
- zoveel mogelijk zal worden gezocht naar een in-
formele oplossing, bijvoorbeeld een gesprek met 
de arts en/of diens supervisor. Als de klacht ge-
grond wordt bevonden, heeft dat oordeel geen bin-
dende kracht (de patiënt kan er geen rechten aan 
ontlenen);
klacht bij klachtencommissie, ingesteld door de • 
zorgaanbieder op grond van de Wet Klachtrecht 
Cliënten Zorgsector - klacht gegrond of ongegrond, 
commissie doet uitspraak eventueel vergezeld 
gaan van aanbevelingen. Oordeel commissie heeft 
geen bindende kracht. Zorgaanbieder dient klager 
en klachtencommissie schriftelijk mede te delen of 
hij naar aanleiding van het oordeel maatregelen zal 
nemen en zo ja, welke;
tuchtprocedure bij Regionaal Tuchtcollege voor de • 
Gezondheidszorg (RTG) of, in hoger beroep, bij 
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
(CTG) - bij gegrondverklaring van de klacht: waar-
schuwing, berisping, geldboete van ten hoogste 
e 4.500,-, schorsing van de inschrijving in het BIG-
register voor ten hoogste één jaar, gedeeltelijke 
ontzegging van de bevoegdheid in het BIG-register 
ingeschreven staande het betrokken beroep uit 
te oefenen, doorhaling van de inschrijving in het 
BIG-register. Sinds enige tijd ook, maar thans nog 
zonder wettelijke basis: gegrondverklaring van de 
klacht zonder oplegging van een maatregel;
civiele procedure bij de civiele ofwel burgerlijke • 
rechter: rechtbank, hoger beroep bij gerechtshof, 
cassatie bij Hoge Raad - schadevergoeding, mate-
rieel en immaterieel (smartengeld). 
procedure bij Geschillencommissie Zorginstellingen • 
(tot 1 juli 2008: Geschillencommissie Ziekenhuizen) 
- informeler en laagdrempeliger dan de genoemde 
civiele procedure; uitspraak in vorm van bindend 
advies; bij gegrondverklaring van de klacht moge-
lijkheid tot toekenning van schadevergoeding van 
maximaal e 5.000,- (wordt:  e 25.000,-);
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strafrechtelijke procedure: rechtbank, hoger beroep • 
bij gerechtshof, cassatie bij Hoge Raad; alleen in 
gevallen van ernstig verwijtbaar handelen184 - straf 
of maatregel, zoals gevangenisstraf of geldboete. 

Nu elke procedure haar eigen mogelijkheden/sanc-
ties kent, zal de patiënt zich bij zijn keuze van de 
procedure(s) moeten laten leiden door hetgeen hij 
met de procedure(s) wil bereiken. De tuchtprocedure, 
primair bedoeld om de kwaliteit van de zorg te waar-
borgen en te bevorderen, wordt soms gebruikt om een 
indruk te krijgen van de kansen in een eventueel nog te 
starten - kostbare - civiele procedure. De civiele rechter 
is in een latere procedure niet aan het oordeel van de 
tuchtrechter gebonden, maar moet als hij van dit oor-
deel wil afwijken dat wel goed motiveren.185

België
In België zijn er eveneens verschillende instanties waar-
bij ‘ontevreden’ patiënten terecht kunnen. 
In België bestaat, in navolging van de Scandinavische 
landen, sinds enkele jaren de verplichting voor een 
Ziekenhuis om een ombudsfunctie te installeren.186 Het 
Koninklijk Besluit van 3 juli 2003 bepaalt de voorwaar-
den waaraan deze ombudsfunctie dient te voldoen.187 
De patiënt heeft het recht een klacht in verband met 
de uitoefening van alle rechten, toegekend door de Wet 
op de Patiëntenrechten, neer te leggen bij de bevoegde 
ombudsdienst.188 Ook klachten over medische fouten 
(claims) behoren bijgevolg tot de bevoegdheid van de 
ombudsfunctie.189 De taken van de ombudsdienst zijn 
de volgende:

ten eerste dient de ombudsdienst vragen en klach-• 
ten te voorkomen door de communicatie tussen 
arts en patiënt te bevorderen;
ten tweede dient de ombudspersoon steeds te be-• 
middelen tussen zorgverlener en patiënt met het 
oog op het bereiken van een oplossing. Zij dient 
hier een onafhankelijke positie in te nemen;190

daarnaast dient de dienst, indien er geen oplossing • 
kan worden bereikt, de patiënt in te lichten over de 
mogelijkheden tot afhandeling van zijn klacht;
ten vierde staat de ombudsfunctie in voor het ver-• 
strekken van informatie over haar eigen dienst en 
werking;
ten slotte dient de ombudsfunctie aanbevelingen te • 
formuleren ter voorkoming van herhaling van voor-
komende klachten. 

Daarnaast bestaan er een aantal administratieve in-
stanties, waarbij een klacht kan worden neergelegd.

Ten eerste kan conform artikel 36 en volgende van de 
W.U.G. een klacht neergelegd worden bij de Provinciaal 
Geneeskundige Commissies. Dit zijn instellingen met 
een publiekrechtelijke bevoegdheid, die toezicht hou-
den op de uitoefening van de geneeskundige beroepen. 
Zo zien zij onder meer toe op de wettige uitoefening 
van het beroep en de eventuele beroepsfouten door 
een arts begaan. Deze commissies zijn bevoegd om 
het visum van de arts tot uitoefening van zijn beroep 
in te trekken.
Daarnaast bestaat ook in België de mogelijkheid voor 
de ontevreden patiënt om klacht neer te leggen bij de 
(Provinciale Raad) van de Orde der geneesheren. Hoewel 
dit op zich niet het geijkte kanaal is, kan de Provinciale 
Raad ook in België beslissen om een tuchtonderzoek, 
eventueel gevolgd door een tuchtrechtelijke vervolging 
van een bepaalde arts, aan te vatten naar aanleiding van 
een klacht van een individuele patiënt.191 De Provinciale 
raden waken immers over de naleving door de artsen 
van de regels van de medische plichtenleer en de hand-
having van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en 
de waardigheid van hun ambt.192

De mogelijke sancties dewelke een arts kan oplopen 
zijn: een waarschuwing, censuur, berisping, schorsing 
van het recht de geneeskunde uit te oefenen (geduren-
de maximum twee jaar) en de schrapping van de lijst 
van de Orde.193

Ten slotte bestaat de mogelijkheid om als patiënt bij 
het RIZIV klacht in te dienen. Enkel klachten bij inbreu-
ken op de geneeskundige nomenclatuur, de uitreiking 
van getuigschriften van geneeskundige verstrekkingen 
en de ‘ZIV-verordeningen’ zijn mogelijk. De Dienst voor 
Geneeskundige Evaluatie en controle kan een onder-
zoek starten naar aanleiding van een klacht. Zij is hier 
echter niet toe verplicht. Een arts kan veroordeeld wor-
den tot terugbetaling van eventueel ten onrechte aan-
gerekende prestaties en/of tot het betalen van admini-
stratieve geldboetes.
Ten slotte kan door de patiënt vanzelfsprekend een ge-
rechtelijke procedure tegen de betrokken beroepsbeoe-
fenaar van de gezondheidszorg worden opgestart. Een 
procedure is mogelijk op strafrechtelijk of op burger-
rechtelijk vlak. Thans dient in België voor beide proce-
dures door de patiënt een fout door de arts te worden 
aangetoond, alsmede de opgelopen schade door de 
patiënt en het oorzakelijk verband tussen beiden.
Op strafrechtelijk vlak kan een medische fout worden 
vertaald in het misdrijf ‘opzettelijke slagen en verwon-
dingen,’194 dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer 
de patiënt niet voorafgaand, vrij en geïnformeerd heeft 
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toegestemd om de arts een bepaalde handeling met 
curatief of preventief therapeutisch doel bij hem uit te 
voeren.195 Een arts kan verder onder meer ook strafrech-
telijk aansprakelijk worden gesteld voor schuldig hulp-
verzuim196 en schending van het beroepsgeheim.197

Op burgerrechtelijk vlak dient, indien er een contractu-
ele rechtsverhouding tussen patiënt en beroepsbeoe-
fenaar is ontstaan, een ‘contractuele fout’ van de arts 
te worden bewezen. Indien er geen (geldige) overeen-
komst tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar tot 
stand is gekomen, dient een ‘buitencontractuele fout’ 
te worden bewezen door de patiënt. Deze fout kan 
bestaan in de overtreding van een wettelijke bepaling 
of in een behandeling door de arts dewelke niet kan 
gekwalificeerd worden als een zorgvuldige handelen 
van de arts bij die bepaalde patiënt in die specifieke 
omstandigheden.

Civiele procedure; bewijsregels

Nederland
In een tucht- en civiele procedure zal moeten komen 
vast te staan dat sprake is van een aan de arts toe te re-
kenen fout, ofwel: dat de arts niet met de vereiste zorg-
vuldigheid heeft gehandeld en daardoor de geldende 
tucht- dan wel civiele norm heeft geschonden (zie ook 
het onderdeel ‘Verantwoordelijkheden bij de pijnbe-
strijding; verdeling en afstemming van taken’).198 In de 
civiele procedure zal daarnaast schade moeten worden 
aangetoond en causaal verband tussen die schade en 
de bij de behandeling gemaakte fout. In het kader van 
het bewijs van de fout en van het causaal verband komt 
in de civiele procedure vaak een belangrijke rol toe aan 
een door de rechter, na overleg met partijen, benoem-
de arts die fungeert als getuige-deskundige. Diens 
medisch-inhoudelijke rapportage over de aan hem 
ter beantwoording voorgelegde vragen vormt voor de 
rechter een belangrijke bouwsteen voor de juridische 
beoordeling van de zaak.199 
De algemene regel van civiel procesrecht ‘wie stelt, 
moet bewijzen’ (artikel 150 Wet van Burgerlijke 
Rechtsvordering)  is ook bij de medische aansprake-
lijkheid van toepassing. Dit betekent dat de patiënt in 
de eerste plaats moet aantonen dat bij de behandeling 
een fout is gemaakt. Het maakt hierbij naar Nederlands 
recht geen verschil of sprake is van een medisch-tech-
nische fout of van een tekortkoming bij de informatie-
verstrekking. Op de arts, in casu de anesthesioloog-
pijnbestrijder, de rust daartegenover een ‘aanvullende’ 
ofwel ‘verzwaarde’ stelplicht. Dit betekent dat hij, in 

het kader van zijn betwisting van de stellingen van de 
patiënt, voldoende feitelijke gegevens moet overleggen 
zodat de patiënt aanknopingspunten krijgt voor zijn 
bewijslevering.200 Hier komt het grote belang van een 
zorgvuldige verslaglegging naar voren. Zonder medisch 
dossier en de daarin gemaakte aantekeningen zal het 
vaak201 niet mogelijk zijn om de patiënt voldoende feite-
lijke gegevens te verstrekken. Kan niet aan de verzwaar-
de stelplicht worden voldaan, dan verschuift de bewijs-
last en daarmee ook het bewijsrisico naar de arts. 
De patiënt draagt in de tweede plaats ook de bewijslast 
omtrent de door hem geleden schade en het causaal 
verband tussen de fout van de arts en de schade. Onder 
omstandigheden vindt op het punt van het causaal ver-
band echter een omkering van de bewijslast plaats; de 
arts kan dan nog slechts proberen aannemelijk te ma-
ken dat de schade bij de patiënt ook zonder de fout 
zou zijn ingetreden. Deze ‘omkeringsregel’ vindt toe-
passing wanneer de arts een voldoende specifieke norm 
heeft geschonden, bijvoorbeeld een bepaalde in een 
protocol neergelegde regel/instructie. Voorts moet de 
ingetreden schade, kort gezegd, ook bij de normschen-
ding passen (bijvoorbeeld: de patiënt krijgt postopera-
tief trombose, nadat vergeten is tromboseprofylaxe toe 
te passen202).203 De rechtspraak leert dat voor een om-
kering van de bewijslast met betrekking tot het causaal 
verband alleen plaats is bij medisch-technische fouten, 
niet bij informatiefouten van de arts. Bij informatiefou-
ten rust de bewijslast dus steeds op de patiënt. De arts 
heeft echter ook hier een verzwaarde stelplicht. 
Wil hij in een procedure geen bewijsrisico’s lopen, dan 
moet de anesthesioloog-pijnbestrijder dus over vol-
doende feitelijke gegevens inzake de behandeling van 
de patiënt beschikken. Het betreft zowel gegevens over 
de medisch-technische aspecten van de behandeling 
als gegevens over de informatieverstrekking aan de 
patiënt (en de daaraan gekoppelde toestemming). Een 
zorgvuldig bijgehouden medisch dossier is hierbij on-
misbaar.

België 
Ook in België is het klassiek medisch aansprakelijk-
heidsrecht op burgerrechtelijk vlak thans nog gesteund 
op het foutbegrip. Zo is de verplichting van de beroeps-
beoefenaar om eerst de patiënt in te lichten en zijn 
geïnformeerde, voorafgaande en vrije toestemming te 
vragen een contractuele verbintenis inherent aan de 
uitvoering van de geneeskundige behandelingsover-
eenkomst.
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Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een spoedsitu-
atie en er dus geen geldige overeenkomst tussen de 
patiënt en de beroepsbeoefenaar tot stand is gekomen, 
komt de buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
beroepsbeoefenaar in het gedrang.204

Ongeacht of de contractuele dan wel de buitencontrac-
tuele aansprakelijkheid van de arts in het gedrang is, 
dient fout, schade en oorzakelijk verband tussen beide 
te worden aangetoond.
Wat betreft het foutbegrip is het belangrijk te weten dat 
thans elke gediplomeerde arts pijnbehandelingen mag 
uitvoeren. In België bestaat er tot nog toe geen erkende 
specialisatie in de chronische pijnbestrijding. Echter, 
wanneer een arts bewust ‘buiten zijn specialisatie’ op-
treedt als pijnbehandelaar, is het zo dat het criterium 
van een normaal zorgvuldig specialist in de pijnbestrijding 
in dezelfde omstandigheden zal worden gehanteerd als 
criterium voor het al dan niet zorgvuldig handelen van 
de arts.
Wanneer er wordt uitgegaan van het klassieke aanspra-
kelijkheidsrecht in België, kan thans worden vastge-
steld dat de algemene regel ‘actori probatio incumbit’ 
geldt:205 degene die schadevergoeding vraagt (de pa-
tiënt), moet het bestaan van de fout, de schade en het 
causaal verband hiertussen bewijzen.
Zo moet thans bij afwezigheid van een geldige infor-
med consent de patiënt het bewijs leveren dat er een 
gebrekkige informatieverschaffing door de arts is gele-
verd én dat er sprake is van een oorzakelijk verband tus-
sen deze fout en de door de patiënt opgelopen schade. 
Slaagt de patiënt niet in deze bewijslevering, dan heeft 
hij geen recht op een schadevergoeding. Wél wordt het 
(negatief) bewijs dat de patiënt moet leveren met be-
trekking tot de informed consent-vereiste met de nodige 
soepelheid geïnterpreteerd.206 
Echter, gelet op de recente evoluties in het medisch 
aansprakelijkheidsrecht, bestond het plan om in de 
toekomst een systeem van foutloze aansprakelijkheid 
in te voeren: de patiënt zou niet langer een fout in hoof-
de van de behandelaar moeten aantonen, maar enkel 
de opgelopen gezondheidsschade dewelke het gevolg 
is van de zorgen die werden verstrekt. Ook op het vlak 
van het bewijs en de omvang van de schadevergoeding 
zorgt de Wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoe-
ding van schade als gevolg van de gezondheidszorg207 
voor grote veranderingen. Zo zou alle gezondheids-
schade worden vergoed vanuit een hiervoor speciaal 
opgericht fonds. 
Deze wet is echter nog steeds niet in werking. 
Oorspronkelijk werd de inwerkingtreding van deze Wet 

vastgesteld op 1 januari 2008. Thans is deze datum van 
inwerkingtreding ‘onbepaald’ uitgesteld. Haar daad-
werkelijke invoering is onwaarschijnlijk.

Civiele procedure; wie is/zijn aansprakelijk te 
stellen, ziekenhuis en/of arts-anesthesioloog? 
In het voorgaande is de situatie dat de anesthesioloog-
pijnbestrijder zélf door de patiënt wordt aangesproken 
tot uitgangspunt genomen. In de relatie patiënt - anes-
thesioloog - ziekenhuis is het echter ook mogelijk dat 
de aansprakelijkstelling zich tot het ziekenhuis richt. 
Hierna volgt een korte weergave van de verhoudingen 
tussen partijen en de daarbij behorende mogelijkheden 
tot aansprakelijkstelling.

(I) ‘Arts-in situatie’:

Nederland
Indien de anesthesioloog in dienst is van het ziekenhuis 
(arbeidscontract) of werkzaam is in een academisch 
ziekenhuis, heeft de patiënt een behandelingsovereen-
komst met het ziekenhuis, níet met de anesthesioloog. 
De anesthesioloog voert de overeenkomst dan voor het 
ziekenhuis uit.
In geval van een (mogelijk) bij de behandeling gemaak-
te fout kan de patiënt in de eerste plaats het ziekenhuis 
aanspreken. Dat is aansprakelijk voor de anesthesio-
loog als hulppersoon en als ondergeschikte (werkne-
mer). In de tweede plaats kan hij de anesthesioloog ook 
zelf aanspreken (buitencontractueel). De patiënt zal in 
de praktijk vaak de eerste weg kiezen.

België
In België is het eerder uitzonderlijk dat een arts in dienst 
is van het ziekenhuis. Dit is het geval wanneer een con-
tractuele rechtsverhouding heeft met het ziekenhuis 
(wat in België bijna enkel in Universitaire Ziekenhuizen 
het geval is), of wanneer de arts statutair verbonden 
is met het ziekenhuis en zodoende statutaire ambte-
naar is (wat in België voorkomt bij een aantal OCMW-
ziekenhuizen).
In dat geval bepaalt artikel 18 van de arbeidsovereen-
komstenwet208 dat de arts-werknemer enkel aanspra-
kelijk is voor bedrog, zware fout en eerder gewoonlijk 
bij hem voorkomende lichte fout. Het ziekenhuis zal 
dus, conform artikel 1384, 3° Burgerlijk Wetboek, in het 
grootste deel van de gevallen als aansteller aansprake-
lijk worden gesteld. Ook voor de arts dewelke statutair 
verbonden is, geldt deze regeling. Immers, sinds 2003 
werd de aansprakelijkheid van statutaire ambtenaren 
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geregeld in overeenstemming met artikel 18 arbeids-
overeenkomstenwet. Dit betekent dat de openbare 
rechtspersoon aansprakelijk is voor de schade aan der-
den op de wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn 
voor de schade aangericht door hun aangestelden, ook 
wanneer de personeelsleden hebben gehandeld in de 
uitoefening van de openbare macht.209

(II) ‘Arts-out situatie’

Nederland
Als de anesthesioloog niet in dienst is van het zieken-
huis, maar daarin - op grond van een toelatingsover-
eenkomst met het ziekenhuis - zelfstandig (wellicht in 
maatschapsverband) praktijk uitoefent, heeft de pa-
tiënt een behandelingsovereenkomst met de anesthesi-
oloog. Dit brengt mee dat hij de anesthesioloog zelf kan 
aanspreken bij een door deze gemaakte fout. Daarnaast 
is er een tweede mogelijkheid, die in de praktijk vaak 
ook wordt benut: het ziekenhuis aanspreken. Op grond 
van de wet is het ziekenhuis in dit geval namelijk ‘cen-
traal aansprakelijk’ (artikel 7:462 BW/WGBO). Als de 
anesthesioloog aansprakelijk is, is het ziekenhuis dat - 
van de anesthesioloog ‘afgeleid’ - ook. De patiënt heeft 
hierdoor een extra schadevergoedingsadres. 
Het ziekenhuis zou zich op zijn beurt kunnen verhalen 
op de anesthesioloog. In de praktijk zal dit in het alge-
meen echter niet gebeuren doordat de anesthesioloog 
en het ziekenhuis bij dezelfde aansprakelijkheidsverze-
keraar zijn verzekerd (‘paraplupolis’). 

België
Ook in België werd het systeem van de centrale zie-
kenhuisaansprakelijkheid ingevoegd door artikel 17, §2 
van de Wet op de Patiëntenrechten. Dit betekent dat, 
zelfs al werken de artsen zelfstandig in het ziekenhuis, 
het ziekenhuis in principe door de patiënt rechtstreeks 
aansprakelijk kan gesteld worden voor de fouten van de 
Ziekenhuisarts. Het ziekenhuis heeft dan evenwel een 
verhaalsrecht op de werkelijk aansprakelijke arts.  
Het is wel zo dat het ziekenhuis zich kan exonereren 
van deze aansprakelijkheid, waardoor deze centrale 
ziekenhuisaansprakelijkheid in België sterk uitgehold 
is. Wanneer het ziekenhuis zich exonereert van de cen-
trale ziekenhuisaansprakelijkheid, moet dat expliciet 
aan de patiënten worden meegedeeld, en dit op de 
wijze zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 21 
april 2007:210

ten eerste dient het ziekenhuis over een • onthaalbro-
chure te beschikken, waarin zij de patiënt ervan op 

de hoogte stelt welke de rechtsverhouding is tus-
sen het ziekenhuis en elke individuele arts én of zij 
zich al dan niet exonereert van de centrale zieken-
huisaansprakelijkheid;
ten tweede dient het ziekenhuis diezelfde informa-• 
tie te verschaffen op haar website, in het geval het 
ziekenhuis over een website beschikt;
ten slotte is het ziekenhuis verplicht om de patiënt • 
op de hoogte te stellen van een eventuele exone-
ratie van de ziekenhuisaansprakelijkheid vóór de 
tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Dit dient 
te gebeuren op eigen initiatief, schriftelijk en tegen 
ontvangstbewijs. Desgevallend dient deze informa-
tie te worden verschaft gelijktijdig met de onderte-
kening van de opnameverklaring.    

In de praktijk zal de patiënt meestal de zelfstandige zie-
kenhuisarts zelf dienen aan te spreken, en dit op con-
tractuele of buitencontractuele basis. Hoe dan ook 
bestaat in de praktijk dikwijls de situatie dat zowel de 
arts als het ziekenhuis bij eenzelfde maatschappij zijn 
verzekerd. Op die manier wordt een ellenlange juridi-
sche strijd tussen maatschappijen vermeden.

Samenvatting

Nederland
1. Een meer open, patiëntgerichte omgang met 

(mogelijke) fouten kan procedures zijdens de 
patiënt voorkomen. 
De gangbare visie in de literatuur en in zelf-
regulering (richtlijnen) is thans dat de infor-
matieplicht van de arts zich ook uitstrekt tot 
gevallen waarin er bij de behandeling iets mis 
is gegaan. 
Het is echter niet raadzaam, gevallen van evi-
dente fouten daargelaten, om tegenover de 
patiënt te spreken in termen van aansprakelijk-
heid. Een dergelijke juridische vertaalslag ver-
eist een voorafgaande medische en juridische 
beoordeling van de zaak. 
Het huidige verzekeringsrecht verzet zich ove-
rigens niet tegen erkenning van aansprakelijk-
heid indien die erkenning juist is.
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Samenvatting

2. De anesthesioloog-pijnbestrijder kan bij 
(mogelijke) fouten te maken krijgen met een 
klachtprocedure, een procedure bij een ge-
schillencommissie (Geschillencommissie Zorg-
instellingen) of een gerechtelijke procedure: 
een tuchtrechtelijke, civielrechtelijke of in ern-
stige gevallen een strafrechtelijke procedure. 

3. Bijzonderheden civiele procedure: 
bewijslast berust in beginsel bij de patiënt, • 
zowel bij medisch-technische als bij in-
formatiefouten, maar: de anesthesioloog-
pijnspecialist moet wel voldoende feitelijke 
gegevens kunnen overleggen om de pa-
tiënt aanknopingspunten voor zijn bewijs-
levering te geven. 
NB: het zorgvuldig bijhouden van het me-
disch dossier is hierdoor zeer belangrijk!
belangrijke rol voor een getuige-deskundi-• 
ge.

België
1. Een aantal preventieve maatregelen kunnen 

de aansprakelijkheidsrisico’s van de arts sterk 
inperken: zo zijn een goede communicatie tus-
sen arts en patiënt, een doordachte pijnbehan-
deling en een zorgvuldig bijgehouden patiën-
tendossier cruciaal.

2. Buitengerechtelijk kan de patiënt een klacht 
neerleggen bij de volgende instanties:
de ombudsdienst van het ziekenhuis;• 
de Provinciaal Geneeskundige Commissies;• 
de Orde der Geneesheren;• 
het RIZIV.• 

3. Ten slotte kan de patiënt een gerechtelijke pro-
cedure opstarten, dit kan zowel op strafrechte-
lijk gebied als op burgerrechtelijk gebied. 
In dat geval beoogt de patiënt meestal scha-
devergoeding. Voor beide procedures dient de 
patiënt zelf een fout vanwege de arts, de opge-
lopen schade en een oorzakelijk verband tus-
sen beide aan te tonen.
Om de fout van de pijnspecialist aan te tonen, 
wordt het criterium van een normaal zorgvul-
dig specialist in de pijnbestrijding in gelijkaar-
dige omstandigheden gehanteerd. 

Een blik op de toekomst; 
ontwikkelingen

In het voorgaande zijn de beroepsuitoefening door de 
anesthesioloog-pijnspecialist en daarvoor relevante on-
derwerpen zoals medebehandeling, taakherschikking/-
verschuiving en (verdeling van) verantwoordelijkheden 
aan de orde gekomen. Voorts is aandacht besteed aan 
de rechten en verplichtingen in de verhouding anesthe-
sioloog-pijnspecialist - patiënt, in het bijzonder aan het 
recht van de patiënt op informatie. In aansluiting hier-
op is ingegaan op een aantal aspecten van het thema 
‘klachten en claims’. 
Op elk van de betrokken terreinen is het recht in 
Nederland in beweging en staan daardoor belangrijke 
veranderingen op stapel. De Wet BIG zal via een ‘expe-
rimenteerartikel’ een wettelijke basis gaan bieden voor 
bepaalde vormen van taakherschikking/-verschuiving, 
om op termijn tot een definitieve regeling op dit punt 
te kunnen komen. De regeling van de patiëntenrech-
ten wordt vergaand gewijzigd, waarbij de ‘WGBO’ en 
aantal andere wetten naar alle waarschijnlijkheid zullen 
opgaan in een Wet Cliëntenrechten Zorg. Door deze 
wet zal ook het klachtrecht ingrijpende wijzigingen 
ondergaan.211 Hiernaast is nog een wijziging van het 
tuchtrecht in de Wet BIG in voorbereiding.212 Voorts is 
er recent een wettelijke regeling inzake het Elektronisch 
Patiëntendossier (EPD) tot stand gekomen.213 
Niet alleen de medische/anesthesiologische weten-
schap en beroepsuitoefening, maar ook het daarvoor 
van belang zijnde recht is dus in beweging. Of de juri-
dische aspecten van de anesthesiologische pijnbestrij-
ding hierdoor een ware ‘carrière’ tegemoet zullen gaan 
(vergelijk het in de Inleiding opgenomen citaat), is de 
vraag. Duidelijk is wél dat er voor de anesthesioloog-
pijnspecialist ook op juridisch gebied voldoende ont-
wikkelingen bij te houden zullen zijn.
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Inleiding

Veiligheid is de staat van buiten gevaar zijn, de staat dat men beschermd is tegen personen of gevaren die iemand 
bedreigen. Voor veiligheid in de pijnbestrijding betekent dit concreet, dat diegene die een patiënt voor pijnklachten 
behandelt niet alleen bevoegd, maar ook bekwaam moet zijn. Die bevoegdheid en bekwaamheid strekt zich niet alleen 
uit tot kennis en technieken van pijnbestrijding, maar ook tot het scheppen van een veilige omgeving voor de patiënt.
Die omgeving is multifactorieel. De tijdspanne waarbinnen de veiligheid van de patiënt die pijnbestrijding behoeft 
in het geding is begint bij het eerste consult, waarin de indicatie voor de behandeling wordt gesteld gevolgd door de 
behandeling zelf en tenslotte de nabehandeling.

IV.3 
Veiligheid in de pijnbestrijding

W.W.A. Zuurmond, J.J.de Lange
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Het eerste consult (Intake)

Anamnese en onderzoek zijn essentiële onderdelen van 
de pijnbehandeling mits er gebruik gemaakt wordt van 
gestandaardiseerde en gevalideerde onderzoeksme-
thoden. De pijnarts moet zich te allen tijde afvragen 
hoe ver gegaan moet worden met aanvullende onder-
zoeken. Het zelf aanvragen van bloedonderzoek en 
röntgenfoto’s heeft alleen zin indien dit voor de pijnbe-
handeling noodzakelijk is. Voor diagnostiek is het wen-
selijk om gebruik te maken van de kennis en expertise 
van andere specialisten al of niet in interdisciplinair of 
multidisciplinair verband.
Samengevat: de ziektegeschiedenis moet aangedragen 
worden door artsen en medespecialisten. Bijvoorbeeld 
bij rugklachten is het niet aan te bevelen om ingrepen 
te verrichten zonder dat gedegen onderzoek heeft 
plaatsgevonden, bij aangezichtspijn is het van belang 
dat diverse specialisten zoals neuroloog, kaakchirurg, 
kno-arts en oogarts hun expertise hebben gegeven.
Voorbeelden van medische desiderata zijn legio, bijvoor-
beeld patiënten die behandeld worden voor nekklach-
ten terwijl daar cardiale problematiek aan ten grondslag 
ligt, het missen van een maligniteit, het niet signaleren 
van psychiatrisch gedrag zoals automutilatie.

Na anamnese en onderzoek moeten een diagnose cq 
waarschijnlijkheidsdiagnose en differentiaaldiagnose 
opgesteld worden. Ook kan een diagnose gesteld wor-
den door middel van proefblokkades, verslaglegging 
van de overwegingen, de ingreep en de controles is 
noodzakelijk.
Bij twijfel kan overwogen worden om andere specialis-
ten te consulteren, waarbij het creëren van een netwerk 
belangrijk kan zijn: het advies vragen aan die specialis-
ten die begrip hebben voor de patiënt met pijn.

Na het stellen van de diagnose wordt in overleg met de 
patiënt een behandelplan opgesteld.
Dit behandelplan kan bestaan uit:

voorschrijven van perifeer werkende analgetica• 
voorschrijven van opioïden• 
een zenuwblokkade of andere invasieve technieken• 
fysiotherapie• 
psychotherapie• 
transcutane elektrische zenuwstimulatie• 
andere behandelingsopties• 

dan wel een combinatie hiervan. 

Bij het voorschrijven van o.a. analgetica is farmacolo-
gische kennis essentieel. Bij elk recept moet rekening 
gehouden worden met

leeftijd• 
indicaties, is er sprake van een off-label voor-• 
schrift?, in welke mate is dit afwijkend van de gang-
bare praktijk en beschikbare literatuur? 
contra-indicaties• 
gebruik bij zwangerschap of bij lactatie• 
beschreven bijwerkingen, patiënten lezen de bij-• 
sluiter soms beter dan de voorschrijvende arts
interacties• 

Het is aan te bevelen bij het voorschrijven van medi-
camenten steeds het Farmacotherapeutisch Kompas 
(NL) of het Geneesmiddelenrepertorium (B) bij de 
hand of “on-line” te hebben, aangezien het vrijwel niet 
mogelijk is om de bovengenoemde vereiste kennis di-
rect voorhanden te hebben.

Bij alle vormen van behandeling is patiëntenvoorlich-
ting een absolute vereiste. Bij medicamenteuze behan-
deling is uitgebreide voorlichting over de voor te schrij-
ven middelen gewenst. Ook moet vermeld worden wat 
het te verwachten succespercentage van de voorge-
schreven behandelingen is of wat daarover bekend is.
Zenuwblokkades en andere invasieve technieken moe-
ten aan de patiënt uitgelegd worden met eventueel 
tekeningen en andere illustraties. De mogelijke veel-
voorkomende bijwerkingen moeten van te voren ge-
meld worden alsmede de prognose van de uitgevoerde 
techniek. Veelal is het aan te bevelen niet bij het aller-
eerste consult met invasieve technieken te starten. Ook 
de patiënt heeft bedenktijd nodig om gemotiveerd een 
behandeling te kunnen ondergaan.
Heel duidelijk moet de behandelaar zijn over de “evi-
dence based” waarde van zijn of haar blokkadetech-
nieken. Niet de hoeveelheid van de uitgevoerde blok-
kadetechnieken mag een rol spelen, eerder de bewezen 
effectiviteit daarvan.
Bij het afspreken van een poliklinisch uitgevoerde ze-
nuwblokkade moet de patiënt ervan verwittigd worden 
dat hij/zij slechts onder begeleiding naar huis kan gaan 
en niet zelf een auto besturen of naar huis fietsen kan.

De behandeling door middel van 
invasieve technieken

Bij de keuze van een invasieve techniek dient men daar-
in voldoende ervaring te hebben. Voor bijvoorbeeld 
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de percutane chordotomie is het uit het oogpunt van 
veiligheid voor de patiënt verstandiger hem/haar naar 
iemand te verwijzen, die deze ingreep regelmatig ver-
richt.

Men dient assistentie te hebben van een daartoe be-
voegde en bekwame hulpkracht met goede communi-
catieve vaardigheden. De behandelruimte dient te vol-
doen aan de vigerende regel- en wetgeving wat betreft 
o.a. ventilatie, elektrische veiligheid en röntgenstra-
ling. 
De behandeltafel moet dezelfde eigenschappen heb-
ben als een ok-tafel en tevens de mogelijkheid hebben 
om röntgendoorlichting te kunnen gebruiken.  De ge-
bruikte apparatuur voor het aanleggen van zenuwblok-
kades dient aan alle veiligheidsregels te voldoen met 
name ook wat betreft een regelmatig onderhoud. De 
normen worden beschreven in de wetgeving voor CE 
markering van medische apparatuur/hulpmiddelen. 
Binnen de behandelruimte dienen alle faciliteiten voor 
reanimatie aanwezig te zijn.
Alvorens een blokkade uit te voeren is het van essen-
tieel belang dat men samen met patiënt en assistent 
controleert of men de juiste locatie aanprikt.
Voor een aantal blokkades is het gebruik van röntgen-
doorlichting essentieel, niet alleen om de exacte ana-
tomische lokalisatie te bepalen, maar ook voor een 
nauwkeurige documentatie. Dit geldt voor de volgende 
technieken:

Sacro-iliacaalgewricht blokkade• 
Percutane rhizotomie, cervicaal, thoracaal en lum-• 
baal
Percutane facetdenervatie• , cervicaal, thoracaal en 
lumbaal
Ganglion van Gasser, sphenopalatinum•  blokkade 
Ganglion Impar blokkade• 
Plexus coeliacus blokkade• 
Plexus hypogastricus superior blokkade• 
Fysische of chemische sympathectomie• , cervicaal 
(ganglion stellatum) of lumbaal
Percutane chordotomie• 
Ingrepen aan/in de discus intervertebralis• 

In hoeverre röntgendoorlichting in de toekomst ge-
heel of gedeeltelijk vervangen kan worden door andere 
technieken, zoals echografie, CT-scan, MRI, PET-scan 
zal de tijd moeten leren, maar de eerste resultaten met 
echografie bij de regionale zenuwblokkades en MRI bij 
chordotomie zijn veelbelovend.

Wat betreft de monitoring tijdens de ingreep van de 
patiënt het volgende. Monitoring is afgeleid van het 
Latijnse woord monere, hetgeen letterlijk ‘waarschu-
wen’ betekent en in overdrachtelijke zin ‘letten op, met 
een speciaal doel’. De belangrijkste monitor tijdens een 
invasieve blokkade is de assistent, die het bewustzijn 
van de patiënt controleert. Dat is immers de belang-
rijkste parameter voor het acuut optreden van een pro-
bleem met de vitale functies van de patiënt. Daarnaast 
is het afhankelijk van de aard van de blokkade en de 
algemene conditie van de patiënt of men ook instru-
mentele monitoring toepast. Bij die blokkades, die een 
effect op het cardiovasculaire systeem hebben, zal men 
bewaking met ECG, bloeddruk en pulsoximeter toepas-
sen.

De nabehandeling

Na een invasieve blokkade dient de patiënt bewaakt te 
worden waarbij rekening gehouden moet worden met 
de aard van de ingreep. Hoewel controle na elke inva-
sieve techniek noodzakelijk is, behoeft niet elke patiënt 
naar een verkoeverruimte verplaatst te worden (bij-
voorbeeld na subcutane, myogene of intra-articulaire 
injecties).
Nacontrole heeft twee doelen:
1.  Bewaking van de vitale functies in de verkoeverka-

mer na een anesthesie zoals gebruikelijk is. Ontslag 
is pas verantwoord na terugkeer van alle vitale 
functies. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
‘reguliere’ verkoeverkamer dienen controles en 
ontslagcriteria dezelfde te zijn als bij geopereerde 
patiënten.

2.  Ter beoordeling van de effectiviteit van de blokkade 
en eventueel het signaleren van bijwerkingen en 
complicaties.

Bij de overdracht van de patiënt aan de verpleegafdeling 
dient het volgende schriftelijk te worden vastgelegd:

aard van de ingreep• 
informatie over voortzetting/stoppen medicatie• 
wat kunnen de complicaties zijn op korte termijn• 
met wie moet de zaalarts dan wel afdelingsver-• 
pleegkundige contact opnemen bij complicaties 
dan wel vragen?
wanneer zal de pijnbehandelaar de patiënt bezoe-• 
ken.
wanneer -zo mogelijk- is het einde van de behande-• 
ling.
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Bij niet-klinische behandeling van de patiënt zijn de vol-
gende aandachtspunten van belang:

brief aan de huisarts, die aan de patiënt wordt mee-• 
gegeven met ondermeer duidelijke instructies wan-
neer de huisarts contact moet opnemen met de 
pijnbehandelaar.
de bereikbaarheid van de pijnbehandelaar of diens • 
vervanger.
heeft de patiënt vervoer naar huis?• 
is er opvang thuis?• 

Tot slot

Van belang is, dat men zich ook in de pijnbestrijding 
aan de vigerende richtlijnen houdt. Dat wil niet zeg-
gen, dat men deze altijd rigide behoort te volgen, maar 
wanneer men hiervan wil afwijken, moet dit beargu-
menteerd worden en inzichtelijk zijn en het argument 
mag niet zijn ‘mijn ervaring is’ zonder ooit iets over 
die ervaring wetenschappelijk gepubliceerd te hebben. 
Kortom, men dient altijd een wetenschappelijke refe-
rentie te hebben tenzij de patiënt is geïncludeerd in een 
door alle daartoe bevoegde instanties goedgekeurd on-
derzoeksprotocol.
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interventionele pijnbestrijdingstechnieken worden afgeleid uit de li-

teratuur en de  bestaande richtlijnen. Zie hiervoor de verschillende 

hoofdstukken van dit handboek.

- De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Sectie Pijn, werkt 

een regelgeving uit voor de erkenning en registratie van de pijnspeci-

alist. Zie hoofdstuk “Praktijk opleiding en toetsing van kwaliteit”

- De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Sectie Pijn, stelt 

een nationale complicatieregistratie voor. Zie addendum. 

- Zohar E, Noga Y, Davidson E, Kantor M, Fredman B. Perioperative 

patient safety: correct patient, correct surgery, correct side--a mul-

tifaceted, cross-organizational, interventional study. Anesth Analg.  

2007; 105, (2): 443-7. 

- Ahmed SU, Tonidandel W, Trella J, Martin NM, Chang Y. Peri-

procedural protocols for interventional pain management tech-

niques: a survey of US pain centers. Pain Physician.  2005; 8, (2): 

181-5.
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Addendum

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, sectie Pijnbestrijding formuleerde onderstaand voorlopig voorstel 
voor de registratie van complicaties bij anesthesiologische pijnbestrijdingstechnieken. 

Complicatie Registratie 

Ingreep: ________________________________

Datum: ________________________________

Complicatie Verdere omschrijving
meningitis
epiduraal abces
epiduraal haematoom
nabloeding
pneumothorax
anesthesia dolorosa na Sweet procedure
cornea erosie/ letsel na Sweet procedure
extreme ‘napijn’ na behandeling
post durale punctiehoofdpijn
perifeer zenuwletsel
paraplegie
total spinal
ipsilaterale parese na chordotomie, blijvend
blaasfunctiestoornissen na chordotomie, blijvend
haematomen (buiten proportioneel)
discitis/spondylitis na intra-discale behandeling
CZS insult
intravasculaire injectie met symptomatologie
letsel viscerale orgaanstructuren
infectie / abces, anders dan epiduraal
dysesthesieën na behandeling, blijvend
arthritis na intra-articulaire behandeling
genitofemoralis neuralgie na lumbaal sympaticus blok
ingreep aan de verkeerde kant
verkeerde ingreep 

Logistiek
verkeerde afspraak
onvoldoende/verkeerd/defect materiaal

Blijvend letsel voor patiënt? ❑ ja ❑ nee 

Opmerkingen: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Röntgenstralen

De golflengte van de röntgenstralen is gelegen tus-
sen 0,5 en 0,001 nanometer (nm), veel korter dan de 
golflengte van het zichtbare licht (780-400 nm). Het 
contrast op een röntgenfoto wordt veroorzaakt doordat 
bot de röntgenstralen beter absorbeert dan spieren en 
organen. Hierdoor ontstaat op het röntgenbeeld een 
heldere schaduw van ossale structuren. Spieren en 
organen hebben een ongeveer gelijke absorptie, maar 
absorberen beter dan vet. De contour van de nieren is 
te herkennen op een buikoverzichtsopname, omdat de 
nieren zijn omgeven door het perinefrisch vet. Lucht 
absorbeert geen straling, longen laten dus vrijwel alle 
stralen door.
Bij het maken van een röntgenfoto kan de golflengte 
van de te gebruiken röntgenstralen worden gevarieerd. 
Stralen met een korte golflengte zijn sterk penetrerend 
en meer energierijk: de zogenaamde harde stralen. 
Zachte stralen met een langere golflengte zijn min-
der energierijk en worden sterker geabsorbeerd. De 
hardheid van röntgenstralen wordt aangegeven in kilo 
elektronvolt (KeV). Hardere straling (bv 120 KeV) zal 
alle soorten weefsels sterk penetreren. Het verschil in 
penetratie van verschillende weefsels wordt kleiner, en 
daarmee neemt op de röntgenfoto het contrast tussen 
de weefsels af. Ter illustratie: Een thoraxfoto wordt ge-
maakt met een hoog KeV. De sterk penetrerende stra-
len gaan door alle solide weefsels bijna even gemak-
kelijk heen. Dit is voor de beoordeling van de longen 
versus het mediastinum niet erg want het intrinsieke 
contrast tussen longen en weke delen is heel hoog. 
Maar subtiele densiteitverschillen tussen vet en spier 
zijn niet te zien. De harde straling wordt door de hoge 
penetratie weinig geabsorbeerd, en dit resulteert in een 
lage patiënten dosis. Daarentegen, een mammogram 
moet het juist hebben van subtiele verschillen in den-
siteit tussen vet, klier, tumor en microkalk Deze wordt 
dus gemaakt met een laag KeV. En omdat de absorptie 
van zachte straling veel hoger ligt, geeft een mammo-
gram een relatief hoge stralenbelasting. 
De hoeveelheid fotonen die een röntgenapparaat le-
vert heet de buisstroom. Deze kan worden ingesteld 
en wordt weergegeven in mili Ampere seconde (mAs). 
Een opname met een te laag mAs gaf in het analoge 
tijdperk een onderbelichte foto. In een digitaal systeem 
kan hiermee wel een heldere foto worden  verkregen, 
maar dit gaat ten koste van veel ruis met veel verlies 
aan detail. Dit is bijvoorbeeld goed te zien wanneer 
een doorlichtingsbeeld wordt vergeleken met een 

röntgenopname. De meeste röntgenapparatuur werkt 
overigens met een belichtingsautomaat, waarmee de 
buisstroom automatisch wordt aangepast naargelang 
de dikte van het te belichten object.

Stralenbelasting

Röntgenstraling is een ioniserende straling en daarmee 
potentieel gevaarlijk voor patiënten en ieder ander die 
zich binnen de röntgenkamer bevindt. Röntgenstraling 
kan de patiënt op 2 manieren schaden: directe celdood 
en DNA mutaties leidend tot kanker of afwijkingen aan 
het genoom van ei- en zaadcellen. Van significante di-
recte celdood is bij de diagnostische toepassing van 
röntgenstraling nooit sprake. Alleen bij zeer langdurige 
doorlicht procedures als moeilijke (cardiale) interven-
ties treedt er soms lokaal voorbijgaande roodheid van 
de huid en/of haaruitval op.
De kans op het ontwikkelen van een maligniteit hangt 
af van de cumulatief in het lichaam geabsorbeerde do-
sis röntgenstraling, en aan de locatie van de stralenbe-
lasting in het lichaam. 
De hoeveelheid straling die iemand ontvangt (= de ge-
absorbeerde straling) wordt aangeven in de eenheid 
Gray (Gy). Echter, niet elk orgaan is even gevoelig voor 
röntgenstraling. Zo zijn de schildklier, bloedvormende 
organen en mammae gevoeliger voor het ontwikkelen 
van een maligniteit dan spieren en botten. De combi-
natie van geabsorbeerde dosis en de gevoeligheid van 
de organen heet de equivalente dosis, met als eenheid 
de Sievert (Sv). In het begrip effectieve dosis zijn de 
kansen op de verschillende vormen van gezondheids-
schade samen genomen, rekeninghoudend met het 
optreden van kanker, de mate waarin een vorm van 
kanker ongeneeslijk is en met erfelijke afwijkingen1. 
De effectieve dosis voor een individueel persoon kan 
dan worden bepaald door de equivalente dosis in ieder 
orgaan te vermenigvuldigen met een weegfactor van 
elk bestraald orgaan, en de resultaten van die organen 
op te tellen. Deze ingewikkelde manier van berekenen 
maakt het natuurlijk onmogelijk om de effectieve dosis 
van elk (doorlicht) onderzoek te bepalen. In de dage-
lijkse praktijk is het echter wel van belang dat de behan-
delaar zich realiseert welke organen extra gevoelig zijn. 
Daarnaast dient met zich ervan bewust te zijn dat de 
weefsels van kinderen veel gevoeliger zijn voor tumor-
inductie. Stralen reductie is bij kinderen daarmee van 
groot belang, temeer omdat dat kinderen veel tijd heb-
ben om een tumor te ‘kweken’. Door medische straling 
geïnduceerde tumoren treden in het algemeen pas na 
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15-20 jaar op. Bij een 80+er is stralenbescherming om 
die reden slechts van zeer beperkte waarde. 
De limiet voor stralenbelasting bedraagt voor radiolo-
gisch werkers 100 mSv per 5 jaar (gemiddeld 20 mSv 
per jaar). Dit wordt bijgehouden door middel van een 
persoonlijke dosimeter, de thermoluminescentie (TLD)-
badge. Deze wordt bij voorkeur buiten de loodschort 
aan de halskraag gedragen. Voor het publiek geldt een 
dosislimiet van 5 mSv per 5 jaar. De achtergrondstraling 
bedraagt in Nederland ongeveer 1,5 mSv per jaar 2. Voor 
patiënten geldt in het kader van medische blootstelling 
aan straling geen limiet. Hier geldt dat de stralenbelas-
ting moet zijn gerechtvaardigd (zie onder). De gemid-
delde stralingsdosis als gevolg van medische toepas-
singen bedraagt in Nederland 0,69 mSv per jaar en is 
stijgende2.
 
Strooistraling
Voor de radiologisch werker is met name strooistraling 
van belang. Strooistraling bestaat uit röntgenfotonen 
die onderweg naar de beeldversterker van richting wor-
den veranderd en niet bijdragen aan het röntgenbeeld. 
De meeste strooistraling ontstaat in de oppervlakkige 
lagen van de patiënt doordat de fotonen worden gere-
flecteerd. C-bogen hebben onder normale omstandig-
heden de röntgenbuis aan de onderzijde van de patiënt 
en de beeldversterker aan de bovenzijde. Zo wordt deze 
strooistraling naar de weinig stralengevoelige benen 
van de arts / laborant gereflecteerd in plaats van rich-
ting het hoofdhals gebied. Strooistraling richting het 
hoofdhals gebied van de radiologisch werker is ongun-
stig omdat met name de schildklier en de ooglenzen 
gevoelig zijn voor röntgenstralen. Voor de schildklier is 
de straling carcinogeen, een hoge cumulatieve dosis op 
de ooglens geeft staar. 
Ook binnen de patiënt ontstaat er strooistraling. Als 
gevolg van de richtingsverandering bereikt deze strooi-
straling de detector op de verkeerde plaats en wordt 
op het röntgenbeeld zichtbaar als ruis of wordt binnen 
de patiënt geabsorbeerd. Hoe dikker het te doorlichten 
lichaamsdeel is, hoe meer strooistraling er ontstaat. En 
omdat er door de verstrooiing minder fotonen overblij-
ven om het beeld te vormen, zal ter compensatie de 
röntgen dosis moeten worden verhoogd. Strooistraling 
verslechtert dus het röntgenbeeld en verhoogt de dosis 
voor patiënt en behandelaar. 

Beperking van de stralenbelasting.

A) Rechtvaardiging
Voor patiënten moet de medische blootstelling aan 
straling worden gerechtvaardigd door de afweging tus-
sen diagnostische of therapeutische voordelen versus 
mogelijke stralingsschade. Andere mogelijkheden voor 
diagnostiek en / of behandeling dienen in de overwe-
ging te zijn genomen alvorens de röntgenstralen toe te 
dienen. Dit betekent dat er voor elk röntgenonderzoek 
een goede indicatie moet bestaan. 

B) ALARA
Om de stralenbelasting voor patiënt en behandelaar 
te beperken dient altijd van het “ALARA principe” te 
worden uitgegaan: as low as reasonalbly achievable. 
Dit betekent dus korter doorlichten en minder opna-
men maken. Tijdens de procedure kan het aantal door-
lichtingen per seconden (pulserate) worden verlaagd. 
Standaard staat deze meestal op 7,5 of 15 pulsen per se-
conde. Vaak kan dit worden verminderd tot 4 a 6 pulsen 
per seconden met behoud van een bruikbaar doorlicht-
beeld. Als bijkomend voordeel raakt het röntgenappa-
raat dan minder snel oververhit.

C) Diafragma
De directe bundel uit de röntgenbuis dient alleen de 
lichaamsgebieden af te beelden die van belang zijn. 
Goed afdiafragmeren beperkt het gebied dat in de di-
recte straling komt en reduceert de strooistraling voor 
arts en patiënt. Verkleinen van het diafragma geeft een 
dosisverlaging die evenredig is met het kwadraat van 
de diameter van het diafragma. Vooral als de buitenste 
rand van het beeld niet wordt gebruikt voor het ver-
krijgen van informatie is verkleinen van het diafragma 
eenvoudig te doen en met een groot dosisbeperkend 
effect3. 
Door het lichaam van de patiënt dicht tegen de detec-
tor te plaatsen (en daarmee verder van de röntgenbuis) 
verbetert de kwaliteit van de beelden en wordt de dosis 
beperkt. Omdat de röntgenstralen vanuit één punt wor-
den gevormd zal er een groter deel van het lichaam wor-
den afgebeeld wanneer deze verder van de röntgenbuis 
(en dus dichter bij de BV) wordt geplaatst. Daarnaast is 
de schaduw van een structuur altijd scherper begrensd 
als deze dichter tegen de detector aan ligt.
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Wanneer er dan een te groot gedeelte van het lichaam 
wordt afgebeeld kan worden gekozen voor het verklei-
nen van het diafragma, of voor een vergroting. Door 
te vergroten kan een wevelcorpus beeldvullend wor-
den gemaakt met een betere afbeelding van de details. 
Echter, bij een vergroting wordt het te gebruiken op-
pervlak van de detector verkleind. Als de maximale di-
ameter van een detector 42 cm is, kan ervoor worden 
gekozen hiervan slechts 32 cm, 22 cm of 16 cm te ge-
bruiken. Omdat dan slechts een deel van de detector 
gebruikt wordt om röntgenstralen om te zetten in een 
beeld, zal de signaal-ruisverhouding sterk verslechte-
ren. Ter compensatie zal de dosis sterk moeten worden 
verhoogd. Ruw weg zal voor adequate beeldvorming de 
dosis bij een vergroting van 22 cm bijna 4x hoger zijn 
dan bij een diameter van 42 cm. Qua stralenbelasting 
is het dus het beter om te diafragmeren dan om te ver-
groten. 

D) Lood
Vanzelfsprekend is het is voor de radiologisch werker 
van belang zo min mogelijk in de directe stralenbundel 
te komen. De radiologisch werker dient te allen tijden 
een loodschort te dragen, dit reduceert de stralenbe-
lasting tot 15%4. Bij voorkeur wordt deze gecombineerd 
met een speciale schildklier afscherming. Vanwege de 
specifieke stralengevoeligheid van de schildklier be-
perkt deze halskraag de effectieve dosis aanzienlijk. Met 
de loodflappen onder de tafel wordt de strooistraling 
richting de benen beperkt. Een doorzichtig loodscherm 
boven de röntgentafel is erg effectief, maar in de dage-
lijkse praktijk onhandig. Voor interventie radiologen / 
cardiologen die veel langdurige procedures uitvoeren 
is het dragen van een bril met loodbescherming in de 
glazen aan te bevelen om de kans op staar te beperken. 
De buitenmuren en deuren van elke röntgenkamer zijn 
altijd voorzien van metaal om onbedoelde stralenbe-
lasting buiten de kamer te voorkomen.

E) Afstand
Voor de artsen en laboranten is het van belang zoveel 
mogelijk afstand te nemen van de patiënt tijdens het 
doorlichten en het maken van foto’s. Verdubbeling van 
de afstand zorgt voor een viervoudige afname van de 
strooistraling (kwadratenwet). Dus: zet een stap terug!

F) Kennis
Om de genoemde principes goed toe te passen is ken-
nis vereist bij de behandelaar. Deze wordt gewaarborgd 
door middel van de verplichting tot het behalen van de 
Basiscursus stralingsbescherming deskundigheidsni-
veau 4A/M voor medisch specialisten. Deze 2 daag-
se cursus wordt onder anderen in Leiden bij het IRS 
gegeven, en is door de Nederlandse Vereniging voor 
Anesthesiologie (NVA) geaccrediteerd met 16 punten.

Belgische Situatie:
De International Commision on Radiological Protection 
(ICRP) stelt richtlijnen op ivm de bescherming tegen 
ioniserende stralen. De ICRP-richtlijnen vormen de ba-
sis voor de Europese richtlijnen. Deze geven aan welke 
de algemene doelstelling is en welke principes door de 
individuele lidstaten moeten worden gevolgd. De nati-
onale wetgeving omvat de precieze uitvoeringsbeslui-
ten en is materie voor elke lidstaat afzonderlijk.
De Europese richtlijnen zijn vrij algemeen en laten 
daardoor elke lidstaat voldoende ruimte om in functie 
van zijn socio-economische toestand zijn wetgeving 
aan te passen. De precieze normen kunnen daardoor 
verschillen tussen de respectievelijke lidstaten.
In België is een vergunning noodzakelijk voor het me-
disch-diagnostisch gebruik van toestellen die X-stralen 
uitzenden. Deze vergunning wordt enkel verleend aan 
artsen die aantonen dat ze een opleiding van in totaal 
minstens 45 uren theorie en 30 uren praktijk gevolgd 
hebben en hierover succesvol een kennisproef hebben 
afgelegd. Verschillende universiteiten richten cursus-
sen in ter behaling van een radioprotectiediploma.
Het Federaal Agenschap voor Nuleaire Controle 
(FANC) is een instelling van openbaar nut die werd op-
gericht ter bescherming van de bevolking en het leefmi-
lieu tegen de ioniserende stralingen. Dit onafhankelijke 
agentschap heeft als algemene opdracht erover te wa-
ken dat de bevolking en het leefmilieu op een doeltref-
fende manier beschermd worden tegen ioniserende 
straling. Ook wat betreft het medisch gebruik van ioni-
serende straling is het FANC in België het onafhankelijk 
controle-orgaan.

De C-boog

De C-boog is een doorlichtingstoestel dat naast door-
lichten (zonodig repeterende) opnamen kan maken 
en zowel in het axiale als in de haaks hieropstaande 
richtingen kan worden gedraaid. Aan de beide uitein-
den van de C-boog zijn respectievelijk de röntgenbuis 
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en de detector bevestigd. De detector kan bestaan uit 
een beeldversterker (BV), of uit een zogenaamde ‘flat 
panel’ detector. Hierin wordt het analoge röntgenbeeld 
opgevangen, gedigitaliseerd en versterkt om vervol-
gens op het beeldscherm te worden geprojecteerd en 
digitaal te worden opgeslagen. De BV is een wat langer 
bestaande techniek maar voldoet technisch uitstekend. 
Een BV is als het ware een omgekeerde beeldbuis en is 
daarmee volumineus. Omdat de BV in normale geval-
len zich boven de tafel bevindt kan een dergelijk groot 
object in de weg zitten wat soms lastig kan zijn op een 
angiografiekamer of OK. De flat panel detector is mo-
derner en heeft meer de grootte van een LCD scherm. 
Dit is praktischer, maar deze detectoren zijn fors duur-
der bij aanschaf. Tussen het röntgentoestel en de de-
tector bevindt zich nog een strooistralenraster. Het 
wegnemen van strooistraling vermindert beeldruis en 
verbetert de signaal-ruisverhouding. Dit geeft een aan-
zienlijke verbetering in beeldkwaliteit en maakt details 
beter zichtbaar. Dit gaat wel gepaard met een toename 
van de stralingsdosis bij de patiënt. Bij dunne structu-
ren is deze hoeveelheid strooistraling zeer beperkt. Het 
doorlichten van een arm of van een jong kind kan prima 
zonder zo’n raster ter beperking van de dosis.
De C-bogen in vaste positie hebben een grotere detec-
tor met aanzienlijk betere beeldkwaliteit dan de mobie-
le varianten. De grotere detectoren zijn van belang bij 
intravasculaire onderzoeken, omdat zo een groter deel 
van de vaatboom kan worden vastgelegd tijdens een 
enkele contrastinjectie. Excellente beeldkwaliteit is met 
name van belang bij subtiele verschillen in contrast. 
Een slechte beeldkwaliteit maakt kleine en weinig ra-
diolucente structuren als bijvoorbeeld microcatheters 
onzichtbaar. Ook de pedikel van een osteoporotische 
wervel kan dan in de mist verdwijnen.
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AF Annulus fibrosus

APLD Automated Percutaneous Lumbar 
Discectomy

Geautomatiseerde Nucleotomie

ARI Aldose Reductase Inhibitoren

ATP Adenosine Trifosfaat

BMI Body Mass Index

CABG Coronaire Arterie Bypass Grafting

CBC Coronaire Bypass Chirurgie

CBO Kwaliteitsinstituut voor Gezondheidszorg

CCK Cholecystokinine

CCS Canadian Cardiovascular Society 
Classification

CEH Cervicogene Hoofdpijn

CGRP Calcitonine Gene Related Peptide

CHISG Cervicogenic Headache International 
Study Group

CLS Chemische Lumbale Sympathectomie

CMV Cytomegalovirus

CPH Chronische Paroxsysmale Hemicrania

CRPS Complex Regionaal Pijnsyndroom

CSF Cerebrospinal Fluid Liquor cerebrospinalis

CT Computer Tomografie

CTS Carpaal Tunnel Syndroom

DM Diabetes Mellitus

DMSO Dimethyl Sulfoxide

DN4 Douleur Neuropathique Diagnostische Neuropathische Pijn Vragenlijst

DNIC Diffuse Noxious Inhibitory Control

DREZ Dorsal Root Entry Zone

DRG Dorsal Root Ganglion Ganglion spinale 

ECG Elektrocardiogram

EMG Elektromyografie

ERCP Endoscopisch Retrograde Cholangio 
Pancreaticografie

ESBY Europese studie
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ETS Endoscopische Thoracale 
Sympathectomie

EVS Endoscopic Ultrasound

FBSS Failed Back Surgery Syndrome

fMRI Functional Magnetic Resonance Imaging

GABA Gamma-Amino-Buteric-Acid Gamma Amino Boterzuur

HIZ High Intensity Zone

HNP Herniated Nucleus pulposus

Hz Herz

IBS Irritable Bowel Disease

ICD pacemaker Intra Cardiale Defibrillator pacemaker

IDD Interne Discus Disruptie

IDET Intradiscal Electrothermal Therapy

IEFND Intra Epidermal Nerve Fiber Density

LaNSET Landelijk Netwerk Spinale Endoscopische 
Technieken 

LDDP Lenght Dependent Diabetic Neuropathy

LEP Laser Evoked Potentials

LLA Ligamentum longitudinale anterius

LLP Ligamentum longitudinale posterius

MCS Motor Cortex Stimulation

MDP Multifocale Diabetische Polyneuropathie

MDT Microsurgical DREZTomy

MP Meralgia Paraesthetica

MRC Medical Research Council

MRCP Magnetic Resonance Cholangio 
Pancreatography

MRI Magnetic Resonnance Immaging Nucleaire Magnetische resonnantie

MVO2 Myocaridale zuurstofverbruik

NCFL Nervus cutaneous femoris lateralis

NGF Nerve Growth Factor

NIDDM Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus Niet Insuline Afhankelijke Diabetes Mellitus

NMDA N-methyl-D-asparaginezuur

NNT Number Needed to Treat

NOS Not Otherwise Specified

NP Nucleus pulposus

NRS Numeric Rating Scale
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NSAID Niet Steroïdaal Antiinflammatoir 
Geneesmiddel

NYHA New York Heart Association

PCA Percutane Coronaire Angioplastie

PCR Polymerase Chain Reaction

PCS Pain Catastrophizing Scale

PDD Plasma Disc Decompression

PDS Prikkelbare Darm Syndroom

PET Positrion Emission Tomography

PHN Post Herpetische Neuralgie

PICA Posterior Inferior Cerebellar Artery

PLDD Percutane Laser Discus Decompressie

POSH test Thigh Trust Test

PRF Pulsed Radiofrequency Gepulseerde radiofrequentie

PTCA Percutane Transluminale Coronaire 
Angioplastiek

QST Quantitative Sensory Testing

RCN-naald

RCT Randomized Controlled Trial

RF Radiofrequentie

RNA Ribo Nucleic Acid

RSI Repetitive Strain Injury

RSQ Risc Screening Questionnaire

SCL-90 R Symptom Checklist 90 Revised

SCS Spinal Cord Stimulation Ruggenmergstimulatie

SIAS Spina iliaca anterior superior

SIG Sacroiliacaal Gewricht

SLE Systemische Lupus Erythematosus

SMK Sluijter Metha Kit

SNRI Serotonine en Noradrenaline Re-uptake 
Inhibitor

SPECT Single Photon Emission Computed 
Tomography

SRI Serotonine Re-uptake Inhibitor

SSEP Somatosensible Evoked Potential

TCA Tricyclische Antidepressiva

TDD Targeted Disc Decompression
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TENS Transcutaneous Electric Nerve 
Stimulation

Transcutane Elektrische Zenuwstimulatie

TNF-alfa Tumor Necrosis Factor alfa

TSK Tampa Scale for Kinesiophobia

VAS Visual Analogue Scale Visueel Analoge Schaal

V Volt

VE Vertebrale Eindplaten

VZV Varicella Zoster Virus

WAD Whiplash Associated Disorders

WDT Wide Dynamic Range

WHO World Health Organization

W Ohm
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