Intraveneuze toegang
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Inleiding
In richtlijnen gericht op voorkoming en behandeling van pijn bij pasgeborenen is, door experts op
basis van consensus, het plaatsen van een i.v. toegang als een pijnvolle handeling gedefinieerd.1,2
Ongemak en pijn worden veroorzaakt door het doorboren van de huid. Daarnaast kan ongemak
optreden omdat het nodig is de arm of het been waarin de toegang wordt geplaatst te stuwen om
de vaten zichtbaar te maken. De katheter wordt met pleisters gefixeerd op de huid. Als de katheter
in een van de ledematen is ingebracht wordt het betreffende ledemaat gespalkt waardoor
bewegingsbeperking ontstaat. Tot slot kunnen de toe te dienen vloeistoffen pijn veroorzaken.
Het aantal prikpogingen en het aantal complicaties van perifere infusen en centraal veneuze lijnen
nemen af met het aanstellen van ervaren teams met als aandachtspunt i.v. toegang.3 Voor het
plaatsen van een i.v. katheter is gemiddeld 2.2 pogingen nodig, en in meer dan de helft van de
gevallen wordt een i.v. katheter verwijderd omdat er een complicatie is opgetreden.3 Veel
voorkomende complicaties bij het inbrengen van, en de zorg voor een i.v. toegang zijn infectie,
sepsis, flebitis, lucht embolie, bloeding, vorming van een hematoom, extravasatie en infiltratie.4,5
Infiltratie kan leiden tot pijn als gevolg van beschadiging van de huid, onderliggende zenuwen en
pezen.3
Wetenschappelijke onderbouwing
Hoewel het analgetisch effect van EMLA bij kinderen > 3 maanden voor het aanleggen van een i.v.
toegang is bewezen, geldt dat niet voor jongere kinderen en prematuren. In een tweetal
systematische reviews wordt geen klinisch relevant verschil in pijnscores gezien tussen EMLA
enerzijds en placebo, borstvoeding of sucrose anderzijds.6,7 Ook voor het inbrengen van een
perifere centraal veneuze lijn bij prematuren geeft EMLA geen adequate analgesie.8 Er zijn geen
studies die onderzoeken of paracetamol bij het aanleggen van een i.v. toegang een analgetisch
effect heeft, maar aangezien de meeste studies naar analgetische effecten van paracetamol bij
acute pijn geen tot nauwelijks effect laten zien lijkt het logisch te veronderstellen dat paracetamol
voor deze indicatie geen plaats kent.
Wetenschappelijke studies over complicaties van intraveneuze toegangen beperken zich meestal
tot de incidentie van katheter gerelateerde infecties bij de verschillende intraveneuze toegangen
en katheters. Er zijn weinig data over het voorkómen van deze complicaties. Een in de praktijk
toegepaste manier om te voorkomen dat een i.v. katheter voortijdig sneuvelt (en er vaak een
nieuwe moet worden geprikt) is het spalken van het betreffende ledemaat. In een tweetal
gerandomiseerde studies wordt dit effect niet gezien: hoewel statistisch niet significant sneuvelden
de i.v. katheters in de gespalkte groep sneller dan in de niet-gespalkte groep.9,10 De incidentie van
extravasatie neemt niet af met het electief vervangen van een i.v. katheter na 72 of 96 uur.11 De
incidentie van infiltratie en necrose kan worden verlaagd met gestructureerde kwaliteitsborging
bestaande uit instructie, frequente inspectie van de insteekopening (gefaciliteerd met transparant
fixatiemateriaal) en het kritisch begrenzen van pompdrukken.12
Sommige medicamenten geven pijnreactie bij toediening. Propofol wordt soms gebruikt ter sedatie
bij intubatie-procedures of MRI. Propofol met middenlange keten triglyceriden geeft in peuters
significant minder pijn dan propofol met lange keten triglyceriden.13 Toevoeging van lidocaïne aan
propofol is nog meer effectief in deze groep.13 Er zijn geen data bij pasgeborenen.
Aanbeveling en Klinische implicatie
Non-farmacologische interventies die door de verpleegkundige en/of ouders kunnen worden
toegepast bij het plaatsen van een i.v. toegang zijn het geven van sucrose, niet-voedend zuigen,
hands-on of inbakeren, sensorische stimulatie en muziektherapie.14
Daarnaast kan men het aantal prikpogingen afspreken met artsen in “lerende” situaties. EMLA
voorkomt pijn ten gevolge van het aanleggen van een i.v. toegang bij pasgeborenen en
prematuren niet en kan niet worden geadviseerd.

Gebruik bij fixatie van een i.v. toegang transparante pleisters: frequente observatie van de
insteekopening en het verloop van de centrale katheter wordt gefaciliteerd door gebruik te maken
van deze pleisters. Frequente observatie is essentieel om pijnlijke complicaties te voorkomen.
Spalken van ledematen lijkt niet effectief om sneuvelen van i.v. toegangen te voorkomen, maar op
basis van conclusies uit één studie kan geen valide advies worden gegeven.
Het inspuiten van propofol dient langzaam te geschieden, en bij voorkeur wordt gebruik gemaakt
van propofol met middenlange keten vetzuren.
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