Pneumothorax; inbrengen en verzorging
Op basis van literatuur t/m september 2012

Inleiding
Pneumothorax komt in de neonatale periode frequenter voor dan in welke levensperiode ook.
Pneumothorax (luchtlek) wordt gedefinieerd als lekken van lucht in het longparachym en de
pleurale ruimten tengevolge van overextensie van de longsegmenten. Deze hyperinflatie leidt tot
kleine barsten van de aveoli en lucht komt zo in het interstitium. Vanuit het interstitium migreert de
lucht langs neurovasculaire en peribronchiale kanalen naar het hilium en vandaar uit kan de lucht
in de pleurale, pericardiale of mediastinale ruimtes komen.
Pneumothorax is geassocieerd met een toename van mortaliteit en morbiditeit. Symptomatische
pneumothorax treedt op bij 0,08% van alle levendgeborenen en bij 5% tot 7% van de
pasgeborenen met een geboortegewicht <1500 g. Pasgeborenen met pneumothorax bij een
onderliggend longlijden worden meestal behandeld door het aanbrengen van een intrapleurale
katheter (drain). De drain wordt met kracht door de thoraxwand geduwd na thoracotomie. Het
primaire doel van de drain is de aanwezige lucht in de pleurale ruimte te draineren.
Pneumothorax en de bijbehorende drainage wordt gezien als uiterst oncomfortabel en pijnlijk.
Thoraxdrains zijn invasief en het is aan te nemen dat zij oncomfortabel zijn en bovendien
beperkingen in het bewegen geven. De aanwezigheid van pijn draagt bij aan een inefficiënt
adempatroon van de pasgeborene en daarmee loopt een kind een verhoogd risico op vastzittend
sputum, atelectase en pneumonie.1
Wetenschappelijke onderbouwing
Uit onderzoek naar pijnmanagement en pijnopinie blijkt dat ruim 50 % van de aan het onderzoek
deelnemende Britse ziekenhuizen routinematig pijnbestrijding toedient bij het inbrengen van de
thoraxdrain en 15% doet dat nooit.2 In Italië wordt in bijna 68% gebruik gemaakt van een
farmacologische interventie.3 In Noorwegen wordt het inbrengen van een thoraxdrain gezien als de
pijnlijkste ingreep op de NICU waarbij het gebruikelijk is analgetische middelen te gebruiken.4
Recenter onderzoek uit Engeland laat zien dat het inbrengen van een thoraxdrain op een schaal
van 0-10 een gemiddelde van 9.17 (SD 1.30) scoort en dat 48% van de verpleegkundige en
slechts 30% van de artsen altijd pijnbestrijding gebruikt en daarnaast wordt ook altijd gebruik
gemaakt van comfortmaatregelen door resp. 38 en 15%.5
Pijnbestrijding bij het inbrengen van een drain is belangrijk ongeacht het type katheter dat gebruikt
wordt.6 Lidocaine 0.5% kan als locaal anaesticum subcutaan gebruikt worden om het gebied waar
de drain wordt ingebracht te verdoven. Het is echter ook essentieel om daarnaast systemische
pijnbestrijding (morfine, fentanyl) te geven om rigiditeit van de borstkas te voorkomen.6
Tegenwoordig wordt vaak gebruik gemaakt van “Pigtail” katheters. Deze gekrulde katheters zijn
van polyurethaan en worden met een naald en draadvoerder ingebracht, waardoor minder
beschadiging en littekenweefsel ontstaat. Deze katheters zijn dus minder traumatisch dan de
traditionele gebruikte katheters.6
Er is nog geen onderzoek gedaan naar het gebruik van EMLA crème i.p.v. subcutane lidicaine bij
het gebruik van de Pigtail katheter.
Beschikbaar onderzoek richt zich met name op pijn tijdens het inbrengen van de thoraxdrain en
niet op pijn of analgetica tijdens de periode dat de de drain in situ is.
Aanbeveling en Klinische implicatie

Alhoewel er niet veel wetenschappelijke literatuur bestaat is er wel een overzichtsartikel met
waardevolle aanbevelingen voor de klinische praktijk.1
In verschillende internationale richtlijnen wordt aanbevolen de zorg voor kinderen met een
thoraxdrain over te laten aan verpleegkundigen, verpleegkundigen worden gezien als experts op
dit gebied.1
De drain moet juist gefixeerd en afgedekt zijn. De Britse Thorax Society geeft als aanbeveling dat
gebruik gemaakt wordt van een hechting,om pijnlijk schuiven van de drain te voorkomen. Bij
voorkeur wordt gebruik van niet absorberend materialen en daarnaast kan gebruik gemaakt
worden van pleister om de drain te verankeren, pas op voor huidbeschadiging met als gevolg pijn.
Tenslotte moet tractie wat uiterst oncomfortabel is voorkomen worden.1
De lichaamshouding moet enerzijds comfortabel zijn voor de pasgeborene maar anderzijds moet
voorkomen worden dat de drain afgekneld of geknikt raakt. De aansluitende slangen kunnen
eventueel aan de matras bevestigd worden op voorwaarde dat de pasgeborenen niet erg
beweeglijk is.1
De drain moet niet gemelkt of gestript worden; daardoor beweegt de drain namelijk en dat is uiterst
pijnvol en bovendien verhoogd dat de intrathoracale druk waardoor de pneumothorax kan
verergeren.
Bij pasgeborenen met een thoraxdrain moet de pijn en het discomfort gemeten worden met een
valide meetinstrument en indien de score aanleiding geeft is het wenselijk de pijn op
farmacologische en niet farmacologische wijze te bestrijden.1 ( zie ook pijnmeting op www.lpns.nl/theorie)
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