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Locoregionale anesthesie onder echogeleide  
 
Chirurgie kan gepaard gaan met belangrijke postoperatieve pijn. Postoperatieve pijn 

blijft één van de belangrijkste factoren van vertraagde revalidatie en heeft grote invloed 

op de tevredenheid van de patiënt.  

 

Het doel van adequate postoperatieve pijnstilling is tweeledig  

Enerzijds is goede pijnstilling na chirurgie cruciaal voor het herstel en het comfort van 

de patiënt. Maar daarnaast is het ook belangrijk ter preventie van postoperatieve 

chronische pijnsyndromen. Onvoldoende per- en postoperatieve pijnstilling kan leiden 

tot chronische pijn na een ingreep. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat na 

liesbreukherstel of na borstchirurgie de incidentie van chronische pijn kan oplopen tot 

40%. Ook na orthopedische ingrepen is er een verhoogde kans op chronische pijn.  

 

Naast intraveneuze en perorale medicatie, spelen de locoregionale anesthesie 

technieken steeds vaker een belangrijke rol. Locoregionale technieken zijn technieken 

waarbij lokale anesthetica ingespoten worden rond zenuwen of in wondranden om op 

die manier pijnstilling te bekomen in het operatiegebied. De disciplines waarbij deze 

locoregionale technieken een beduidende meerwaarde hebben zijn orthopedische 

ingrepen en ingrepen ter hoogte van de borst, de long en de buik.  

 

Dankzij de introductie van de echografie tijdens deze locoregionale technieken is de 

succesratio fors gestegen en worden deze technieken dan ook steeds vaker gebruikt 

als bijkomende pijler in de ‘multimodale analgesie’. Multimodale analgesie combineert 

verschillende vormen van analgesie, bestaande uit een variatie van intraveneuze/ 

perorale medicatie en locoregionale anesthesie technieken.  

 

Intraveneuze en perorale pijnmedicatie 

De meest gebruikte intraveneuze/ perorale medicatie zijn paracetamol, niet-steroïdale 

anti-inflammatoire middelen (NSAIDs) en opioïden (morfinederivaten). Soms worden 

ook niet klassieke producten (dexamethasone, catapressan, gabapentine…) 

toegevoegd om de pijn te controleren. Een combinatie van verschillende klassen van 

analgetica, zorgt voor een behandeling van de postoperatieve pijn op verschillende 

aangrijpingspunten. Samen met de locoregionale technieken, past het combineren van 

verschillende analgetica in de multimodale aanpak van postoperatieve pijn.  

Maar naast een goed analgetisch effect hebben al deze producten ook frequent 

nevenwerkingen en bestaan er heel wat contra-indicaties voor deze producten. 



Opioïden kunnen misselijkheid en braken, urineretentie, verslaving, delirium en 

constipatie veroorzaken. Het risico op neveneffecten van opioïden neemt toe met de 

dosis en de leeftijd van de patiënt. Ook NSAIDs zijn ook niet onschuldig: zij hebben 

effecten op de nierdoorbloeding, bloedstolling en geven irritatie van het maag- 

darmslijmvlies. De oudere populatie heeft daarenboven meer neveneffecten door co-

morbiditeit en polyfarmacie. Door gebruik te maken van locoregionale technieken, kan 

er toch een adequate pijnstilling bekomen worden met minder en soms geen gebruik 

van de ‘klassieke’ analgetica. 

 

Regionale anesthesie technieken in het kader van acute pijn toen en nu 

Bij beschadiging van weefsel, zoals door een chirurgische wonde, zullen de zenuwen 

van dat lichaamsdeel een pijnsignaal via de zenuwbanen naar de hersenen sturen 

zodat er een pijngevoel ontstaat. Het doel van locoregionale anesthesie is het 

onderbreken van het pijnsignaal.  

 

Door lokale anesthetica rond een zenuw achter te laten, zal de zenuw dit product traag 

opnemen. Als de lokale anesthetica volledig werken, zal het pijnsignaal niet meer 

doorgestuurd worden. Door de pijnsignalen te onderbreken ervaart de patiënt minder 

pijn en meer comfort na een ingreep.  

 

De grote uitdaging bestaat erin de lokale anesthetica op de juiste plaats rond de zenuw 

te krijgen. Locoregionale anesthesie is een vorm van lokale verdoving die reeds vele 

jaren wordt toegepast. Rond 2000 werd de echografie geïntroduceerd in de 

locoregionale anesthesie. Door de directe visualisatie van de zenuw en de omliggende 

structuren kunnen de lokale anesthetica veel accurater en selectiever rond de zenuw 

worden ingespoten. Tevens kunnen potentiële neveneffecten (bv het aanprikken van 

een nabijgelegen bloedvat) makkelijker vermeden worden.  

 

Studies hebben aangetoond dat het gebruik van echografie de kwaliteit en 

nauwkeurigheid van de locoregionale techniek duidelijk verbetert. Dankzij het 

echogeleid prikken heeft locoregionale anesthesie over de jaren aan populariteit 

gewonnen ook in het AZ Turnhout. In bijna alle orthopedische subdisciplines wordt er 

dagelijks gebruik gemaakt van locoregionale anesthesie. Locoregionale anesthesie 

kan gebruikt voor de post-operatieve pijnstilling, zoals bij Ganz osteotomieën (operatie 

voor heupdysplasie), en bij ingrepen aan de voet of het onderbeen. Door het succes 

bij dit soort ingrepen, zijn we sinds een jaar ook gestart met locoregionale anesthesie 

voor knie-ingrepen.  

 

Anderzijds kan locoregionale anesthesie ook als enige verdoving gebruikt worden voor 

een ingreep. Voorbeelden hiervan zijn handchirurgie en kleine heelkunde aan de voet 

waarbij een algemene verdoving niet meer noodzakelijk is. Dit is zeker een 

meerwaarde voor patiënten met belangrijke co-morbiditeit zoals ernstig long- en 

hartlijden. De patiënten blijven wakker, wat door vele patiënten als erg aangenaam 



wordt ervaren, ook omdat het risico op postoperatieve misselijkheid en braken (PONV) 

hierdoor tot nul wordt herleid.  

 

Om het comfortabele gevoel verder te optimaliseren 

mogen patiënten hun eigen muziek beluisteren tijdens de 

ingreep zodat ook andere externe prikkels onderdrukt 

kunnen worden. Recentelijk zijn er virtual reality brillen 

(VR-brillen) op de markt die als doel hebben de patiënt af 

te leiden en zo het comfort te verhogen. Dit werd door de 

patiënten als zeer positief onthaald en zal in de toekomst 

verder uitgewerkt worden.  

 

Door de populariteit van de locoregionale technieken hebben we sinds kort ook een 

aparte voorbereidingsruimte. Deze ruimte brengt overzicht en rust en is uitgerust met 

aangepast materiaal zodat de anesthesisten samen met de verpleegkundigen op een 

ideale manier de locoregionale bloks kunnen prikken.  

 

Echogeleide locoregionale anesthesie: team, opleiding en onderzoek 

Binnen onze dienst anesthesie, zijn er enkele anesthesisten specifiek opgeleid voor 

het uitvoeren van locoregionale technieken onder echogeleide. Omdat we de waarde 

van deze vorm van verdoving hoog inschatten, willen wij ook onze assistenten 

anesthesie zo goed mogelijk opleiden in deze locoregionale technieken. Dit doen we 

in het AZ Turnhout door bijscholingen en bedside teaching. Maar we organiseren ook 

samen met enkele Antwerpse ziekenhuizen (waaronder het Gasthuiszusters (GzA) en 

het AZ Klina) opleidingen om zo veel mogelijk assistenten te bereiken. Naast deze 

lokale bijscholingen zijn enkele van onze anesthesisten ook instructeurs voor deze 

locoregionale technieken op nationale en internationale congressen en zijn twee van 

onze collega’s lid van de raad van bestuur van de Belgische vereniging voor regionale 

anesthesie (BARA). Ook verder onderzoek naar het verbeteren en vernieuwen van 

deze technieken staat centraal. Dankzij internationale contacten en onze eigen 

doctorandi in de locoregionale anesthesie, zijn wij gedreven om wetenschappelijk ook 

onze bijdrage te leveren. Niet alleen voor artsen maar ook voor verpleegkundigen die 

ons assisteren bij het prikken van locoregionale bloks, is een goede opleiding heel 

belangrijk. Jaarlijks worden ook zij bijgeschoold. (Foto)  

 

Echogeleide locoregionale technieken voor de behandeling van chronische pijn  

Ook voor chronische pijn, zijn we op het pijncentrum van AZ Turnhout sinds enkele 

jaren begonnen met echogeleide interventies. Klassieke interventionele 

pijnbehandelingen worden voornamelijk onder geleide van fluoroscopie (X-stralen) 

uitgevoerd. Het introduceren van echografie op het pijncentrum zorgt voor een 

belangrijke reductie van de stralenbelasting en dit niet alleen voor de patiënt maar ook 

voor de verpleging en artsen. Voor heel wat procedures is echografie een goed en 

veilig alternatief. Zo zijn sacro-iliacale gewrichtsinfiltraties (SIG-infiltratie), meralgia 

paresthetica, piriformis en frozen shoulder syndroom, pudendus- en 



occipitalisneuralgie, en postoperatieve neuropathie goede indicaties voor echogeleide 

behandeling, als ook chronische postoperatieve pijnsyndromen na borstchirurgie en 

okseluitruiming of zenuw entrapment in littekens.  

 

Postoperatieve neuropathie 

Postoperatieve zenuwletsels zijn jammer genoeg ook een realiteit. De oorzaken 

hiervan kunnen velerlei zijn: direct zenuwtrauma door de heelkunde, littekenvorming, 

suboptimale positionering, radiotherapie of na locoregionale technieken. 

Postoperatieve zenuwletsels worden opgevolgd en behandeld in het pijncentrum. 

Naast een gerichte anamnese door een pijnarts, het opstarten van pijnmedicatie (o.a. 

anti-epileptica en/of antidepressiva), kunnen echogeleide infiltraties een cruciale stap 

zijn in de diagnostiek en behandeling van deze zenuwletsels. Het pijncentrum van AZ 

Turnhout geldt hiervoor als één van de referentiecentra voor België.   

 

Besluit 

Samenvattend kunnen we stellen dat locoregionale technieken een enorme opmars 

kennen zowel per- en postoperatief alsook in de behandeling van chronische 

pijnsyndromen. Echografische begeleiding heeft ervoor gezorgd dat de locoregionale 

technieken exacter, accurater en veiliger uitgevoerd kunnen worden. Vandaag de dag 

is echografie niet meer weg te denken uit de moderne anesthesie. Echografie heeft 

naast een revival van oudere locoregionale technieken ook gezorgd voor de introductie 

van nieuwe locoregionale technieken. De rol van locoregionale anesthesie zal dus 

alleen maar toenemen in de toekomst.   

 

 

 


