LUMBAALPUNCTIE
Op basis van wetenschappelijke literatuur t/m januari 2015

Inleiding
Bij een lumbaalpunctie (LP) zijn drie potentieel pijn (discomfort) momenten die omschreven
kunnen worden als pijnlijk en/of oncomfortabel voor de pasgeborene. Het fixeren van de
lichaamshouding van de pasgeborene, het doorprikken van de huid en het manipuleren van de
naald.
Wetenschappelijke onderbouwing
Er bestaat weinig wetenschappelijke onderbouwing voor flexie dan wel extensie van het hoofd
tijdens de uitvoering van een LP1-3. Bij een zittende houding ontstaat er een ruimere interspinale
ruimte4. Een “goede” houding moet voldoen aan drie criteria: de procedure moet optimaal kunnen
verlopen (het risico op het opnieuw moeten prikken moet zo laag mogelijk zijn), de fysiologische
stabiliteit moet gewaarborgd te zijn en de lichaamshouding van de pasgeborene moet zo
comfortabel mogelijk zijn.
In een gerandomiseerde, dubbel geblindeerde, placebogecontroleerde trial is aangetoond dat de
toepassing van EMLA bij diagnostische LP’s tot lagere pijnscores leidt5. Helaas blijkt dat minder
dan één derde van de artsen maar pijnbestrijding geeft tijdens een lumbaal punctie.6,7
Aanbeveling en Klinische implicatie
Zorg voor het juiste materiaal, zodat de handeling snel en vlot verricht kan worden. Geef
pijnbestrijding volgens afdelingsprotocol. Dit betreft meestal het toedienen van sucrose oraal maar
ook applicatie van EMLA op de huid, verdient aanbeveling. Spreek het aantal prikpogingen af met
de arts. Tijdens het opvangen van liquor, na het aanprikken, kan de pasgeborene minder stevig
gefixeerd worden. Breng, na de punctie, de pasgeborene terug in een comfortabele positie.
Wees bedacht op nekstijfheid bij het fixeren van een pasgeborene met meningeale prikkeling.
Kinderen met meningitis of verhoogde hersendruk hebben meestal hoofdpijn. Zie ook LPN advies
meningitis
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