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Adviezen over aanvalsbehandeling en contra-indicaties van medicijnen en 

anesthetica bij hypokaliëmische periodieke paralyse 

Bij het gevoel van ernstige spierzwakte met spraak-, slikproblemen of niet meer 

zelfstandig kunnen omdraaien in bed dienen patiënten onmiddellijk medische hulp te 

zoeken voor opname in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dit is ook het geval wanneer 

patiënten klachten van hartkloppingen of pijn op de borst ervaren gezien de 

geassocieerde ritmestoornissen bij hypokaliëmie. 

 

Bij milde aanvallen kan extra kaliumdrank worden genomen zoals individueel besproken 

met de behandelend arts. Indien het tot behandeling op de spoedeisende hulp / intensive 

care komt, is van belang om in stand houdende factoren van een verlammingsaanval 

zoveel als mogelijk te vermijden (kou, stress, lichamelijke inspanning, NaCl en glucose-

inname). De hypokaliëmie berust op een shift van kalium in het spiercompartiment die 

zich veelal bij correctie van kaliumwaarde bij 3.0 weer omkeert. Om een rebound-

hyperkaliëmie (en geassocieerde fatale ritmestoornissen) te voorkomen als gevolg van te 

agressieve intraveneuze kaliumsuppletie dienen frequent kaliumcontroles plaats te 

vinden à 30 min en geen intraveneus kalium te worden toegediend bij een kaliumwaarde 

> 3.0 mmol/l. 

Daarnaast kan maligne hyperthermie optreden bij patiënten met hypokaliëmische 

periodieke paralyse na blootstelling aan depolariserende middelen of inhalatie-narcotica. 

Deze wordt gekenmerkt door: gegeneraliseerde spierrigiditeit, rhabdomyolyse met CK-

stijging, hypercapnie, acidose, hyperkaliëmie en hyperthermie. Daarom zijn 

depolariserende middelen en inhalatie-narcotica sterk gecontra-indiceerd! 

[Levitt. Practical aspects in the management of hypokalemic periodic paralysis. Journal of 

translational Medicine (2008)] 

 

Relatieve contra-indicaties van medicijnen en anesthetica bij niet-dystrofische 

myotonie 

Patiënten met niet-dystrofische myotonie hebben een verhoogde kans op complicaties bij 

algehele anesthesie door het vergrote risico van maligne hyperthermie. Dat kan 

levensbedreigend zijn. Terughoudendheid met gebruik van depolarisende 

neuromusculaire blokkade is zeer aan te raden. Suxamethonium en succinylcholine 

kunnen myotonie induceren. Speciale aandacht moet er zijn voor warm houden van de 

patiënt tijdens de operatie. Patiënten wordt geadviseerd altijd een kaartje op zak te 

hebben met omschrijving van hun aandoening. 

Behandeling met beta-agonisten, beta-blokkers, anticholine-esteraseremmers, colchicine 

en gabapentine is gecontra-indiceerd bij patiënten met niet-dystrofische myotonie. 

[Driessen JJ. Curr Opin Anaesthesiol. 2008 Jun;21(3):350-5. Neuromuscular and mitochondrial 

disorders: what is relevant to the anaesthesiologist] 

 


