LUMBAALPUNCTIE
Op basis van wetenschappelijke literatuur t/m februari 2021

Inleiding
Bij een lumbaalpunctie (LP) zijn vier momenten te beschrijven die potentieel oncomfortabel en/of
pijnlijk zijn voor de pasgeborene: het fixeren van de lichaamshouding van de pasgeborene, de
punctie, manipuleren van de naald gedurende de procedure en het terugtrekken van de naald.
Daarnaast wordt post-punctie hoofdpijn (PPH) beschreven in de volwassen- en kinderliteratuur,
maar er zijn geen data over deze vorm van pijn bij pasgeborenen.
Wetenschappelijke onderbouwing
1. Houding
Er bestaat weinig wetenschappelijke onderbouwing voor flexie dan wel extensie van het hoofd
tijdens de uitvoering van een LP.1-3 Bij een zittende houding ontstaat er een ruimere interspinale
ruimte.4 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.
2. Materiaal
In theorie zou het ontwerp van (de tip van) de LP-naald lekkage van liquor en duur van herstel van
de punctieplaats moeten kunnen beïnvloeden. Er is echter alleen enige wetenschappelijke
onderbouwing voor effecten van de te gebruiken naalden op PPH bij volwassenen.5 Mogelijk dat
het gebruik van een atraumatische naald tot minder PPH leidt, maar die naalden zijn niet geschikt
voor een diagnostische LP.6 Een zo dun mogelijke naald wordt geassocieerd met de kleinste kans
op PPH bij volwassenen.6
3. Non-farmacologische maatregelen
Er zijn geen data over de effectiviteit van non-farmacologische maatregelen bij het uitvoeren van
een LP. Omdat de houding van de pasgeborene vooral in het teken staat van een optimale
slagingskans van de LP is het bijna onmogelijk een comfortabele houding na te streven. Er is geen
onderzoek gedaan naar analgetische effecten van sucrose en niet-voedend zuigen bij een LP. Het
lijkt logisch om te veronderstellen dat deze maatregelen bij alle naald-gerelateerde procedures
leiden tot lagere pijnscores.7 Datzelfde geldt mogelijk voor sensorische stimulatie, containment en
aanwezigheid van ouders tijdens de procedure.7
4. Farmacologische maatregelen
In een studie waar lokaal toegediend lidocaïne via een naaldloos systeem wordt vergeleken met
EMLA in a terme geboren kinderen van maximaal een maand oud wordt geen verschil gevonden in
beloop van hartslag en pijnscores (Neonatal Facial Coding System, NFCS): de pijnscore bereikt in
beide groepen de maximale score, indicatief voor geen effect.8 Een tweede studie, waarbij werd
gekeken naar de effecten van EMLA versus placebo op de NFCS, hartslag en zuurstofsaturatie in
een groep pasgeborenen met een zwangerschapsduur > 34 weken in hun eerste levensmaand
werd wel een significant verschil gevonden. Zowel zuurstofsaturatiedalingen, hartslagstijgingen
treden minder op met EMLA, en de pijnscores zijn lager.9 In deze studie werd het grootste (en
waarschijnlijk klinisch enige relevante) verschil gevonden in de fase met de naald in situ en het
verwijderen van de naald. Een kleiner, maar nog steeds statistisch significant, effect werd
gevonden bij het positioneren van de pasgeborene en het inbrengen van de naald.9
5. Houding na de punctie
Bij volwassenen wordt PPH gedefinieerd als alle hoofdpijn die na een LP optreedt binnen 15
minuten na gaan zitten of staan, en ook weer binnen 15 minuten na gaan liggen weer is
verdwenen. Ongeveer de helft van PPH treedt op binnen 48 uur (en niet persé meteen aansluitend

aan de LP). Het exacte mechanisme achter PPH is niet geheel bekend. Verlies van liquor volume
en druk zou, in staande positie, pijnsensitieve structuren als gevolg van zwaartekracht naar
beneden trekken, maar ook leiden tot een toename van lokale bloedflow en arteriële/veneuze
vasodilatatie.5
Er zijn geen data over de incidentie van discomfort of signalen van pijn in de uren of dagen ná de
LP bij pasgeborenen. Die data zullen ook lastig te verkrijgen zijn, omdat een LP vaak gedaan
wordt bij niet-gezonde pasgeborenen, waarbij de klinische presentatie en signalen van discomfort
en/of pijn kunnen worden vertekend door verschijnselen van sepsis, meningitis of neurologische
problematiek.
Er is dan ook geen advies mogelijk over de houding van pasgeborenen na een LP.
Aanbeveling en Klinische implicatie
Breng een uur voor de procedure EMLA aan. Gebruik een naald met een zo klein mogelijke
diameter. Draag zorg voor een houding waarin de procedure zo vlot mogelijk verloopt, met een zo
groot mogelijke slagingskans. Geef zo kort mogelijk voor de punctie sucrose en aansluitend een
speen. Overweeg het gebruik van sensorische stimulatie.
Spreek het aantal prikpogingen af met de arts. Tijdens het opvangen van liquor, na het aanprikken,
kan de pasgeborene minder stevig gefixeerd worden, de nadruk kan meer liggen op containment.
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 kunnen hoofdpijn hebben. Overleg met de
behandelend arts in dat geval of er een indicatie is voor paracetamol of morfine.
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