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Onder narcose met een  
spierziekte
Wat te adviseren aan de anesthesist en  
waarover de patiënt te informeren

Onder narcose met een spierziekte

In de opleiding anesthesiologie komen specifieke 

maatregelen voor anesthesie en sedatie aan patiënten 

met spierziekten uitgebreid aan bod. Ook in nascholing 

van anesthesisten is hier aandacht voor.1 Neurologen 

worden regelmatig in consult gevraagd als een patiënt 

met een spierziekte een operatie met algehele anesthe-

sie moet ondergaan. Een overzicht van specifieke 

waarschuwingen en maatregelen is daarom welkom. 

Daarnaast zijn neurologen bij uitstek in de gelegenheid 

om hun patiënten ten tijde van de diagnose te wijzen 

op eventuele perioperatieve risico’s en de voorzorgs-

maatregelen die in acht genomen dienen te worden.

Binnen richtlijnen en behandelprotocollen over speci-

fieke spierziekten zijn toegespitste adviezen of juist 

algemene, pragmatische adviezen ten aanzien van 

anesthesie of sedatie vaak niet te vinden. Verder is de 

medische literatuur over dit onderwerp beperkt tot 

publicaties in anesthesiologische tijdschriften.2-6 In dit 

artikel geven we algemene aanwijzingen en specifieke 

adviezen per spierziekte.1

Algemene aanbeveling voor anesthesie bij 
spierziekten

Mensen met een spierziekte hebben vaak minder 

spiermassa en -kracht, en mogelijk aan de aandoening 

geassocieerde cardiopulmonale beperkingen waardoor 

ze een verhoogd risico op perioperatieve complicaties 

hebben. Het is dus van belang om vooraf te weten  

wat de motorische beperkingen zijn en ook óf en in 

hoeverre de ademhalingsspieren en de hartspier 

aangedaan zijn. Deels is dit te herleiden uit de anam-

nese, maar aanvullend onderzoek, zoals longfunctie-

onderzoek of een echo van het hart, kan nodig zijn. 

Zorgvuldig preoperatief onderzoek en laagdrempelig 

overleg tussen anesthesist, cardioloog, longarts en 

Leerdoelen 
Na het bestuderen van dit artikel
■■ weet u of er specifieke voorzorgsmaatregelen voor 

algehele anesthesie genomen moeten worden bij de 
verschillende groepen spierziekten.I Deze kennis stelt 
u in staat de anesthesist en de patiënt goed te kunnen 
informeren over de risico’s 

■■ hebt u ook een algemeen overzicht van de aandachts-
punten rondom operaties bij patiënten met spier-
ziekten

■■ weet u wat maligne hyperthermie en maligne  
hyperthermiesusceptibiliteit is

■■ weet u waarom en welke patiënten met een  
spierziekte een ‘medical alert’ moeten dragen

■■ kent u het verschil tussen depolariserende en  
niet-depolariserende spierverslappers

I  In dit artikel wordt gesproken over spierziekten om te verwijzen 
naar het hele spectrum van neuromusculaire ziekten (van voor-
hoornaandoeningen tot myopathieën)
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neuroloog zijn van belang. Een operatie of interventie en 

de sedatie of anesthesie die hiervoor nodig is, zijn een 

(extra) belasting voor het lichaam en dus voor de aange-

dane spieren. Om deze reden dienen de vitale functies 

tijdens en na de ingreep adequaat bewaakt te kunnen 

worden, met beschikbaarheid van een post anesthesia 
care unit (PACU) en/of intensivecare-unit (ICU).

Preoperatief onderzoek

Vanwege zwakte van de ademhalingsspieren, apneus 

(centraal of obstructief), slikstoornissen en eventuele 

deformiteit van de wervelkolom of het gelaat, bestaat 

er een verhoogde kans op respiratoire complicaties. 

Tijdens het preoperatief onderzoek zal hier extra 

aandacht naar uitgaan. Bij de behandelend neuroloog 

worden gegevens opgevraagd over de diagnose en over 

het actuele stadium van de myopathie, met informatie 

over de functionele capaciteit van de patiënt. 

Cardiomyopathie en cardiale geleidingsstoornissen 

kunnen deel uitmaken van de spierziekte, zodat 

voorafgaand aan de ingreep een inschatting van de 

hartfunctie gemaakt moet worden. Dit is niet altijd 

eenvoudig, omdat patiënten met spierzwakte vaak 

slecht in staat zijn tot inspanningsonderzoek. 

Afhankelijk van de ingreep kan het aanvullend pre-

operatief onderzoek door de anesthesist bestaan uit:

■■ ECG;

■■ X-thorax;

■■ consult bij de cardioloog met echografie van het  

hart en Holter-onderzoek;

■■ consult bij de longarts met longfunctieonderzoek  

en eventueel polysomnografie; 

■■ bloedonderzoek: bloedgas, Hb, elektrolyten, creati-

nine en creatinekinase, leverfunctie, nierfunctie.

Checklist bij preoperatief consult door de 
anesthesist
1. Wat is de exacte diagnose en hoe ernstig is de 

patiënt aangedaan? 

2. Verricht aanvullend onderzoek naar reserve-

capaciteit, zowel respiratoir als cardiaal

3. Informeer de patiënt en zijn/haar familie over de 

risico’s en complicaties die specifiek gerelateerd 

zijn aan de spierziekte

4. Maak een perioperatief plan en tref de benodigde 

voorbereidingen zoals bewaking van vitale 

functies 

5. Organiseer adequate postoperatieve zorg

 
Premedicatie en bewaking van vitale functies 

Premedicatie met benzodiazepines kan centrale onder - 

drukking van de ademhaling, sedatie met obstructie 

van de ademweg en/of verergering van de spierzwakte 

tot gevolg hebben en is daarom slechts op indicatie 

aangewezen met bewaking van de zuurstofsaturatie 

(SatO
2
). Als algemene regel geldt: benzodiazepines 

dienen te worden vermeden ter voorkoming van 

centrale of obstructieve apneu. Bewaking van vitale 

functies tijdens een operatie of interventie met anes-

thesie of sedatie bestaat minimaal uit ECG, bloeddruk-

meting, SatO
2
, meting van de ademhaling met capno-

grafie en temperatuurmeting. Een arterielijn kan van 

nut zijn bij langere ingrepen, bij (te verwachten) 

hemodynamische instabiliteit en voor frequent 

bloed(gas)onderzoek, vooral bij bekende respiratoire 

zwakte.
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Figuur 1 Perioperatieve overwegingen en mogelijke complicaties.
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Warmtemanagement 

Warmtemanagement gericht op het handhaven van 

een normale lichaamstemperatuur is van groot belang. 

De gebruikte middelen voor anesthesie en/of sedatie 

veroorzaken door vasodilatatie altijd een daling van  

de (kern)lichaamstemperatuur en bij patiënten met 

verminderde spiermassa is dit meer uitgesproken. 

Hypothermie kan myotonie verergeren en verhoogt de 

sensitiviteit voor sedativa, anesthetica en zeker ook 

voor niet-depolariserende spierrelaxantia, met een 

verlengde werking tot gevolg. Hyperthermie kan het 

gevolg zijn van toegenomen spieractiviteit (kramp, 

myotonie). Dit kan evolueren tot een gegeneraliseerde 

hypertoniteit met rabdomyolyse zoals bij een maligne 
hyperthermie (MH)-reactie.

Depolariserende en niet-depolariserende 
spierrelaxantia

Spierverslappers worden vooral toegepast voor het 

inbrengen van een endotracheale tube of om operaties 

te vergemakkelijken of überhaupt mogelijk te maken. 

Zonder spierverslappers zouden bijvoorbeeld robotgeas-

sisteerde laparoscopische ingrepen haast niet mogelijk 

zijn of puilen bij open buikoperaties de darmen naar 

buiten en bemoeilijken zo de operatie. Bovendien zijn 

bij adequate spierverslapping minder hoge doseringen 

anesthetica en analgetica nodig om de operatie te 

kunnen uitvoeren. 

De momenteel gebruikte spierverslappers zijn in te 

delen in depolariserende spierverslappers en niet-de-

polariserende spierverslappers. Succinylcholine (suxa-

methonium) is de enige nog gebruikte depolariserende 

spierverslapper. Deze spierverslapper werkt extreem 

snel in (30-60 s) en is na 5 tot 10 minuten uitgewerkt 

bij mensen met een ‘normaal’ cholinesterase. Niet-

depolariserende spierverslappers zijn: rocuronium, 

mivacurium, (cis)atracurium, vecuronium en pancuro-

nium. De middellangwerkende spierverslappers zoals 

vecuronium (Norcuron®) en rocuronium (Esmeron®) 

worden het meest gebruikt. De laatste heeft een snelle 

inwerktijd: na een normale inleidingsdosis van 0,6 mg/

kg zijn er na ongeveer 90 seconden goede intubatie-

omstandigheden, eventueel te verkorten tot 60 secon-

den na 1,0 mg/kg. Een extreem snel en kortwerkend 

niet-depolariserende spierrelaxans is niet beschikbaar.

De depolariserende spierverslapper succinylcholine 

wordt bij de inleiding van algehele anesthesie toege-

diend in situaties waarbij snelle werking noodzakelijk 

is zoals bij niet-nuchtere patiënten (crash-inductie, 

bijvoorbeeld bij een spoedkeizersnede of na een 

trauma) of in situaties waarbij een korte werkingsduur 

gewenst is zoals bij een korte operatie of bij een te 

Figuur 2 Depolariserende 
en niet-depolariserende 
spierrelaxantia. 
Bij depolariserende spier-
verslappers ontstaan eerst 
een forse depolarisatie en 
contractie voordat de ver-
slapping optreedt. De depo-
lariserende spierverslapper 
succinylcholine werkt heel 
snel (ca. 30-60 s) en kort. 
Niet-depolariserende spier-
verslappers leiden tot ver-
slapping door reversibele 
competitieve inhibitie van 
de ACh-receptor. De snelst 
werkende uit deze groep  
is rocuronium met een 
inwerktijd van ongeveer  
90 seconden.
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verwachten moeilijke intubatie (bij een anatomisch 

vernauwde luchtweg). Bradycardie is een belangrijke 

bijwerking, zodat preventief vaak atropine voorafgaand 

aan een tweede dosis succinylcholine wordt gegeven. 

Een andere bijwerking die door de ongecontroleerde 

spiercontracties (fasciculaties) na depolarisatie wordt 

veroorzaakt is hyperkaliëmie, wat zelfs kan leiden tot 

ernstige ritmestoornissen. Verder kan het spierverslap-

pend effect niet worden tegengegaan door cholinestera-

se-inhibitoren; de blokkade wordt zelfs versterkt.

De indeling in niet-depolariserend en depolariserend 

verwijst naar het werkingsmechanisme van de spier-

verslappers. Depolariserende spierverslappers binden 

aan de acetylcholine (ACh)-receptor en activeren deze, 

waardoor er een excitatie van de eindplaat en aanslui-

tend een spiercontractie ontstaat. De binding aan de 

receptor houdt langer aan dan bij binding door ACh.  

De bezetting leidt tot ongevoeligheid voor activatie  

door ACh, waardoor verslapping optreedt. Niet-

depolariserende spierverslappers fungeren als reversi-

bele competitieve inhibitoren van de ACh-receptor.  

Dat betekent dat ze aan de ACh-receptor binden 

zonder deze te activeren en daarmee minder receptoren 

beschikbaar laten voor ACh, waardoor verslapping 

optreedt. 

Bij een deel van de spierziekten bestaat niet alleen  
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Figuur 3 Schematische weergave van 
maligne hyperthermie. 
Succinylcholine en dampvormige anesthe-
tica veroorzaken indirect of direct een 
opening van het RyR1-kanaal. Bij bepaal-
de mutaties in RYR1 is het RyR1-kanaal 
hier abnormaal gevoelig, waardoor er een 
massale stroom van calciumionen vanuit 
het sarcoplasmatisch reticulum naar het 
cytoplasma plaatsvindt. Dit wordt ver-
sterkt door de verhoging van de calcium-
concentratie zelf (calcium induced calcium 
release). Dit veroorzaakt een abnormaal 
sterke stijging van de intracellulaire cal-
ciumconcentratie, waardoor een contrac-
tuur optreedt. Dit manifesteert zich als 
massale spierkrampen, rabdomyolyse 
met hoge koorts, hypercapnie, nierfalen, 
hartritmestoornissen, en onbehandeld, 
uiteindelijk overlijden.

Figuur 4 Voorbeeld van een alarmpenning, ICE-
app en SOS-kaartje van Spierziekten Nederland. 
Voorbeeld van een alarmpenning en een ICE-app. 
Op de website van de patiëntenvereniging  
is hierover meer informatie te vinden:  
www.spierziekten.nl/leven-met/anesthesie/ 
Voor verschillende spierziekten zijn informatie-
kaartjes gemaakt door Spierziekten Nederland. 
De waarschuwingstekst zoals wij die gebruiken 
voor patienten met myotone dystrofie type 1 is: 
‘Myotone dystrofie  
Bij myotone dystrofie kunnen perioperatieve compli-
caties ontstaan. Hier dient rekening mee gehouden te 
worden. Algehele anesthesie gaat gepaard met een 
verhoogd risico op complicaties en moet waar moge-
lijk worden vermeden, vooral bij patiënten in een 
vergevorderd stadium van de ziekte. Waar mogelijk 
moet gekozen worden voor plaatselijke verdoving. 
Anesthesieproblemen kunnen ook bij kinderen voor-
komen; ook voor hen dienen speciale voorzorgsmaat-
regelen genomen te worden.’
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een verhoogde gevoeligheid voor de depolariserende 

spierverslapper succinylcholine, maar ook voor niet-

depolariserende spierrelaxantia; reden om deze te 

vermijden of om de dosis naar beneden aan te passen. 

Tijdens gebruik dient het spierverslappende effect 

gemeten te worden zodat aan het eind van de ingreep 

of interventie kan worden ingeschat of de spierverslap-

pende werking is verdwenen of dat de resterende 

werking kan worden opgeheven. Dit zogenaamde 

antagoneren kan door specifieke antagonisten of door 

cholinesteraseremmers; deze laatste groep genees-

middelen wordt in combinatie met anticholinergica 

toegediend. Bij patiënten met spierdystrofieën zijn 

cholinesteraseremmers overigens ongewenst vanwege 

het risico op hyperkaliëmie. 

Maligne hyperthermie

Maligne hyperthermie (MH) is een levensbedreigende 

complicatie van algehele anesthesie waarbij gebruik 

wordt gemaakt van dampvormige anesthetica (zoals 

bijvoorbeeld sevofluraan), succinylcholine of beide.  

Het is een farmacogenetische aandoening die ontstaat 

wanneer MH-gevoelige (MH susceptible: MHS) personen 

vorengenoemde anesthesiemiddelen krijgen toegediend. 

Weliswaar is de kans op overlijden door MH de laatste 

jaren fors gedaald, toch blijft het een gevreesde en 

soms fatale complicatie van narcose. De oorzaak van 

deze erfelijke aandoening bestaat uit een verstoring  

van de calciumhuishouding binnen de spiercellen ten 

Figuur 5 Perioperatieve neuromusculaire monitoring middels train of four en benodigde antagonist (sugammadex biji rocuronium of  
vecuronium) bij ‘fading’. 
Neuromusculaire monitoring behoort tot de standaarduitrusting op de operatiekamer. De belangrijkste reden om spierrelaxatie te meten is het 
voorkomen van restrelaxatie bij een patiënt die ontwaakt en gedetubeerd wordt. Bij bepaalde spierziekten is er een vertraagde inwerktijd en 
langere werkingsduur van spierverslappers, waardoor de dosering verlaagd dient te worden. De neuromusculaire monitoring maakt titrering 
van de juiste dosering mogelijk. Er zijn verschillende manieren van stimulatie en relaxatie meting: ‘single twitch’ van 0,1 Hz gebruikt om de in-
werking van het relaxans te meten; ‘train of four (TOF)’, bestaande uit 4 stimuli van 2 Hz om de 30 s welke gebruikt wordt om de uitwerking van 
het relaxans te meten; en post-tetanische contractie-counts (PTC) met 50 Hz stimulatie 3 seconden later gevolgd door 15 keer een single twitch, 
om de diepte van blokkade te meten als TOF nog 0 is.
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Figuur 6 Toegenomen gevoeligheid voor niet-depolariserende 
spierverslappers bij myasthenia gravis, myotone dystrofie type 1, 
mitochondriële en congenitale myopathieën. 
Toegenomen gevoeligheid voor niet-depolariserende spierverslap-
pers blijkt uit een linksverschuiving met 30 tot 50% van de beno-
digde hoeveelheid van het relaxans om de eerst twitch van de train 
of four geheel of gedeeltelijk te onderdrukken.
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gevolge van mutaties in het ryanodine-gen (RYR1) of 

in het dihydropyridine-receptorgen (calcium channel, 
voltage-dependent, L type, alpha 1S subunit: CACNA1S). 

In de spier van individuen met bepaalde mutaties in 

deze genen komt bij blootstelling aan uitlokkende 

anesthetica abnormaal veel calcium vrij. Dat veroor-

zaakt een gegeneraliseerde verkramping, die tot een 

snelle beschadiging van de spiermassa kan leiden.  

Er ontstaat rabdomyolyse met mogelijk nierfalen, 

hypercapnie, hartritmestoornissen en stijging van  

de lichaamstemperatuur.

Patiënten bij wie MHS is vastgesteld, dienen niet 
blootgesteld te worden aan dampvormige anesthetica 

(halothaan, enfluraan, isofluraan, sevofluraan, desflu-

raan) en ook niet aan het depolariserende spierrelaxans 
succinylcholine. Anesthesiemiddelen als benzodiazepi-

nes, morfinederivaten, propofol en niet-depolariserende 

spierverslappers kunnen veilig gebruikt worden, 

evenals alle producten voor een plaatselijke of regio-

nale verdoving. Ditzelfde advies geldt voor familiele-

den van patiënten bij wie MHS is vastgesteld, totdat 

een verhoogde gevoeligheid voor MH is uitgesloten 

door middel van een in vitro-contractuurtest (IVCT) of 

via genetisch onderzoek als in de familie sprake is van 

een mutatie in RYR1 of CACNA1S waarvan de oorzake-

lijkheid voor MHS is bewezen (voor een lijst van deze 

‘diagnostische MH-mutaties’ zie: www.EMHG.org).  

Het genetisch (familie)onderzoek verloopt via klinisch-

genetische centra; het IVCT-onderzoek vindt in 

Nederland alleen plaats in het Canisius-Wilhelmina 

Ziekenhuis in Nijmegen waar het expertisecentrum 

voor maligne hyperthermie is gevestigd (www.cwz.nl/

patient/specialismen/anesthesie/expertisecentrum-

maligne-hyperthermie/).

Een deel van de patiënten met een congenitale myopa-

thie (bijvoorbeeld central core disease of multiminicore 
disease) of inspanningsgebonden rabdomyolyse bij  

wie een RYR1-mutatie is gedetecteerd waarvan de 

pathogeniciteit voor MHS niet is bewezen, heeft  

toch een verhoogd risico op maligne hyperthermie.  

De laboratoriumspecialist genetica kan hierover een 

uitspraak doen; bij twijfel kan overlegd worden met  

het expertisecentrum voor maligne hyperthermie. 

Bij een IVCT-onderzoek worden intacte spierstrips 

blootgesteld aan oplopende concentraties cafeïne en 

halothaan onder voortdurende meting van de spier-

spanning in de spierstrip. De vitaliteit (contractiere-

laxatie) van het spierweefsel wordt gecontroleerd door 

stimulatie; internationaal vastgestelde drempelwaarden 

voor aanhoudende verhoging van de spierspanning 

(contractuur) bepalen de diagnose ‘susceptible (MHS)’ 

of ‘normal (MHN)’ (figuur 7).

geen mutatie of variant
waarvan pathogeniciteit voor

MH niet is bewezen

klinische verdenking op maligne hyperthermie

DNA-screening

RYR1- of CACNA1-mutatie
met bewezen pathogeniciteit

voor MH (‘diagnostische mutatie’)

MHSusceptible

IVCT en eventueel 
histologisch onderzoek 

van biopt

MHNMHS

Figuur 7 Familieonderzoek in geval van maligne hyperthermie. 
Als in een familie een patiënt een episode van maligne hyperthermie heeft ondergaan, is dit de aanbevolen diagnostische route. Alleen in geval 
van een RYR1- of CACNA1-mutatie waarvan de pathogeniciteit voor maligne hyperthermie is bewezen, kan in de familie volstaan worden met 
genetische screening. Dit bewijs bestaat uit functioneel onderzoek volgens vastgelegde regels of functioneel onderzoek in een modelsysteem 
(zie doi.org/10.1093/bja/aev225), en segregatie van een positieve in vitro-contractuurtest met de betreffende mutatie in minimaal twee fami-
lies. Een lijst van ‘diagnostic’ mutaties is te vinden op de website van de Europese vereniging voor maligne hyperthermie (https://www.emhg.org/
diagnostic-mutations). Ook enkele mutaties bij patiënten met een RYR1-gerelateerde congenitale myopathie of inspanningsgebonden rabdo-
myolyse zijn geassocieerd met een verhoogde gevoeligheid voor maligne hyperthermie. De laboratoriumspecialist klinische genetica die de 
uitslag rapporteert kan hier een inschatting van maken. Voor vragen hierover, en voor meer informatie over maligne hyperthermie en het  
onderzoek daarnaar wordt u verwezen naar de website van het Maligne Hyperthermiecentrum in het CWZ.6
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Dampvormige anesthetica 

Dampvormige anesthetica zijn, in tegenstelling tot wat 

men in het verleden dacht, niet per se gecontra-indi-

ceerd bij patiënten met andere spierziekten. Ze hebben 

wel potentieel nadelige effecten waardoor langdurig 

gebruik is af te raden en intraveneuze anesthetica 

eerste keus zijn. De reden dat ze wel gebruikt worden 

zijn: toediening via kap (waardoor pas tijdens anesthe-

sie een infuus hoeft te worden geprikt; dat is bij kinde-

ren prettig en in geval van spoed kan het een voordeel 

zijn); de stuurbaarheid van anesthesie met dampvor-

mige anesthetica is groot omdat het anesthetica zijn 

die via de ventilatie, snel en gecontroleerd, worden 

toegediend en weer uitgescheiden zonder daadwerkelijk 

gemetaboliseerd te worden.

Specifieke adviezen

Recentelijk hebben wij een overzicht gegeven van 

specifieke adviezen bij verschillende myopathieën in 

een nascholingsartikel voor Anesthesie en Intensive 
Care (A&I). Een samenvatting daarvan is weergegeven 

in tabel 1.1,5 In tabel 2 is een overzicht van mogelijke 

problemen per groep middelen opgenomen. De tabellen 

1 en 2 zijn te vinden bij de downloads van dit artikel 

op www.nervus-online.nl en in de elearning. Voor 

neurologen is het raadzaam om een waarschuwings-
tekst in het medisch dossier op te nemen en in de 

correspondentie naar andere zorgverleners de periope-

ratieve maatregelen te vermelden. Voor de individuele 

patiënt is een alarmpenning of specifieke app te 

gebruiken (voorbeeld: www.medischpaspoort.com; 

figuur 4).

Tot slot

Het is voor anesthesisten goed om hun ervaringen 

(goed en slecht) te delen: documentatie van gegevens 

over het perioperatief verloop kan van voordeel zijn 

voor ingrepen in de toekomst.7 Voor de neuroloog is het 

van belang om het bespreken van mogelijke complica-

ties bij algehele anesthesie en de benodigde voorzorgs-

maatregelen te bespreken bij iedere patiënt met een 

spierziekte.

Leesadvies
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Dystrofie.pdf (p.21 en verder).

– Voermans NC, Faber CG, Snoeck M. Anesthesie bij patiënten 
met een spierziekte. A&I 2015:8-16. Nascholingsartikel. 

– Snoeck MJ. Myasthenia gravis. A&I 2009.
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