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1. Inleiding.

Patiënten met spierziekten moeten nogal eens een operatie ondergaan. Deze operaties zijn op zich staand of
staan in relatie met de ziekte: o.a. galsteenverwijdering, staaroperatie (cataract) bij Duchenne spierdystrofie,
en correctie van contracturen en scoliose. Voor deze operaties krijgen zij een of andere vorm van verdoving
toegediend. Zeker bij algehele anesthesie treden bij patiënten met spierziekten meer complicaties op dan bij
�normale� patiënten. Een aantal van deze complicaties heeft het overlijden van patiënten ten gevolge.

2. Vormen van anesthesie

Elk jaar ondergaan in Nederland tijdens een ziekenhuisopname of in dagbehandeling ongeveer 1,6 miljoen
mensen een operatieve ingreep. Omdat operatieve ingrepen in het algemeen pijnlijk zijn wordt daarbij een
verdoving of anesthesie toegepast. Deze verdoving kan plaatselijk, regionaal of algeheel zijn. De meeste
plaatselijke verdovingen worden door de operateur gegeven, terwijl voor de regionale en algehele
verdovingen de hulp van een anesthesioloog wordt ingeroepen. Het kenmerk van de regionale verdoving is
dat de patiënt bij bewustzijn blijft, terwijl bij de algehele verdoving of algehele anesthesie de patiënt
bewusteloos is. Bij de locoregionale anesthesie wordt gebruik gemaakt van lokaal anesthetica, bij de algehele
anesthesie van inspuitbare middelen en van anesthesiegassen en dampen.

De locoregionale anesthesie kunnen we verdelen in:

oppervlakte anesthesie (echt plaatselijke verdoving, bijvoorbeeld bij het hechten van een wondje)1. 
geleidingsanesthesie (verdoving van 1 zenuw bijvoorbeeld bij de tandarts)2. 
regionale anesthesie (heel gebied verdoofd bijvoorbeeld bij een operatie aan de hand)3. 
ruggenmergsanesthesie (ruggenmerg uitgeschakeld via spinaal of epiduraal anesthesie, bijvoorbeeld
bij een keizersnede).

4. 

De algehele anesthesie wordt verdeeld naar het type geneesmiddelen dat daarbij wordt gebruikt:

inhalatie anesthesie waarbij dampen en gassen worden gebruikt (halothaan, isofluraan, sevofluraan)1. 
intraveneuze anesthesie waarbij anesthetica en andere geneesmiddelen in de bloedbaan worden
gespoten (propofol, thiopental, ketamine, etomidate).

2. 

Aan de hand van klinische symptomen stelt de anesthesioloog de diepte van de anesthesie vast en regelt
deze eventueel door toediening van geneesmiddelen bij. Op deze wijze wordt voorkomen dat de patiënt
onvoldoende diep of te diep onder narcose is.

De bij algehele anesthesie toegediende middelen hebben vaak ook een effect op het functioneren van de
spieren en het hart. Hierdoor kunnen stoornissen in de ademhaling en de hartfunctie optreden. Tijdens en
algehele anesthesie worden daarom de ademhaling, bloedsomloop en vele andere functies van het lichaam
nauwkeurig bewaakt en indien nodig wordt aan deze functie bijgeregeld. Deze bewaking heeft de
anesthesierisico�s aanzienlijk teruggebracht, maar kan deze niet geheel voorkomen. Uiteraard kunnen ook bij
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de locoregionale anesthesie complicaties optreden, vandaar dat ook daarbij de patiënt nauwgezet wordt
bewaakt.

3. Anesthesierisico

Toedienen van anesthesie is een voorbehouden medische handeling waarbij net zoals bij de andere
medische handelingen complicaties kunnen optreden en er een risico bestaat voor kortdurende of blijvende al
dan niet schadelijke gevolgen. Een voorbeeld van een blijvend schadelijk gevolg is een zenuwbeschadiging
waardoor een verlamming optreedt. Een voorbeeld van een tijdelijk gevolg is het optreden van misselijkheid
en braken of een wondinfectie.

Er bestaan veel misverstanden over het risico van de anesthesie. Veel mensen denken dat anesthesie
gevaarlijk is en dat er veel complicaties als gevolg van de anesthesie optreden. Dit is echter, althans in de
moderne westerse wereld, niet waar. Anesthesie is bij ons heden ten dage veilig en gaat gepaard met een
lage sterfte. In studies uit de gehele wereld is aangetoond dat de sterfte als gevolg van anesthesie momenteel
1 in 250.000 ingrepen is. Het risico van de operatieve ingreep op zich is veel hoger. Als patiënten in de
periode rond een operatie overlijden dan is de oorzaak dus meestal niet de anesthesie, maar de operatieve
ingreep of de afwijking waarvoor moest worden geopereerd. Andere ernstige gevolgen zijn zenuwletsel door
de ligging tijdens de operatie (is eigenlijk een operatierisico) en hersenbeschadiging door zuurstofgebrek met
frequenties van respectievelijk ongeveer 1 op 10.000 en 1 op 20.0000.

Het risico van blijvende schade door de anesthesie is in de westerse wereld zo laag omdat er sprake is van
een goede voorbereiding van de patiënt (anamnese, lichamelijk onderzoek, behandelen aanwezige
afwijkingen, aanpassen medicatie etc.)  het gebruik van moderne veilige anesthesiemiddelen en technieken,
een goede bewaking (ademhaling, bloedsomloop etc.) en een intensieve postoperatieve verzorging van de
patiënten (verkoeverkamer, PACU, ICU).

Dat de anesthesie veilig is wil niet zeggen dat er geen anesthesie gevolgen zijn. Deze minder ernstige en
vaak voorbijgaande gevolgen worden veroorzaakt door het feit dat de patiënt anesthesiefarmaca krijgt
toegediend of door de handelingen die door de anesthesioloog worden verricht. Voorbeelden zijn
misselijkheid, braken, keelpijn en hoofdpijn die nogal eens na een anesthesie optreden. Deze gevolgen zijn 
vervelend maar verder in de regel onschadelijk voor de patiënt. In de literatuur varieert het optreden daarom
tussen de 15-50% van de patiënten. Uiteraard kunnen meerdere van deze �complicaties� tegelijkertijd bij
dezelfde patiënt optreden. In veel gevallen zijn ze niet te voorkomen maar zijn het gevolg van bijwerkingen
van de gebruikte techniek en geneesmiddelen. Om U enkele getallen over het voorkomen van deze kleine
�complicaties� te noemen.

-         25-40% heeft pijn

-         5-20% heeft hoofdpijn

-         15-30 % is misselijk en/of braakt

-         30-40 % heeft keelpijn (na intubatie)

-         30% heeft slaapstoornissen

-         10-50% heeft duizeligheid

-         15-40% heeft vermoeidheidsklachten

-         3-20% heeft gezichtsstoornissen (wazig zien)

-         1,5-2 % heeft spierpijn

-         1-2% heeft urine retentie

-         1-2% heeft desoriëntatie, verwardheid en psychose
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Daarbij treden complicaties eerder op bij vrouwen dan bij mannen en klagen jongere patiënten er vaker over
dan ouderen.

4. Anesthesierisico bij patiënten met spierziekten

Niet voor alle patiënten is echter het anesthesierisico zo laag als hierboven aangegeven. Een verhoogd
anesthesierisico is bijvoorbeeld aanwezig bij patiënten met ernstig hartfalen, met ernstige longziekten en bij
patiënten met spierziekten. Bij 50-60% van de patiënten met spierziekten treden perioperatieve complicaties
op.

Patiënten met spierziekten hebben een groter risico op ernstige complicaties dan patiënten zonder deze
afwijkingen. Ook hier moet het risico dat zij lopen worden onderscheiden in een anesthesierisico en een
operatierisico. Het operatierisico is over het algemeen gekoppeld aan de aard van de operatieve ingreep: zo
heeft een operatie aan het hart of de hersenen een groter operatierisico dan een operatie aan een been of
een arm. Daarbij bestaat nauwelijks verschil tussen spierzieke en andere patiënten. Het anesthesierisico is
naast te zijn gekoppeld aan de aard van de ingreep ook gekoppeld aan de gezondheidstoestand van de
patiënt (aanwezigheid van ziekten en het gebruik van geneesmiddelen) en de gebruikte anesthesietechniek.

De zogenaamde kleine complicaties die hierboven werden gemeld (misselijkheid, braken, keelpijn, etc.)
komen even vaak voor als bij patiënte zonder spierziekten omdat zij niet zo zeer veroorzaakt worden door de
spierziekte, maar door de gebruikte anesthesiemiddelen. Dit geldt echter niet voor de afname van de
maagdarmkanaal functie en de urineretentie die bij spierziekten frequenter voorkomen. Door het kiezen van
de juiste anesthesietechniek en het vermijden van bepaalde geneesmiddelen kunnen veel van de
complicaties en gevolgen worden verminderd. De anesthesioloog heeft dan ook bij patiënten met spierziekten
een belangrijke taak in het voorkomen van het optreden van de complicaties en moet proberen te voorkomen
dat zij ontsporen en blijvende schade veroorzaken. Het is echter niet mogelijk dat in alle gevallen en voor de
volle 100% te bereiken omdat de bestaande spierziekte toch een belangrijke rol speelt.

De zorg van de anesthesioloog begint bij het preoperatieve onderzoek. Daarbij moet vooral worden gevraagd
naar en gelet op stoornissen in de ademhaling en bloedsomloop. Veel patiënten met spierziekten kunnen niet
goed doorzuchten of ophoesten en hebben daarom last van longontstekingen. Tijdens anesthesie kan
daardoor een stoornis in de zuurstofvoorziening van het bloed optreden. Omdat soms het hart in de ziekte is
betrokken zijn ook stoornissen in het hartritme en de pompfunctie van het hart niet ongebruikelijk. Ook dezen
kunnen tijdens anesthesie een extra risico vormen. Om het bestaan van dergelijke afwijkingen uit te sluiten
wordt preoperatief onderzoek verricht: elektrocardiogram, thoraxfoto, eventueel longfunctieonderzoek en
bloedgas analyse en bloedonderzoek. Als goed preoperatief onderzoek heeft plaatsgevonden, de patiënt
indien nodig goed is voorbereid (bijvoorbeeld fysiotherapie, ademhalingsoefeningen, instellen op
geneesmiddelen), de juiste anesthesietechniek is gekozen (algehele anesthesie of locoregionale anesthesie,
inhalatie of intraveneuze anesthesie), adequaat wordt bewaakt (invasieve drukmetingen etc.) en de juiste
postoperatieve zorg (highcare, intensive care) wordt verleend, dan is ook in deze patiëntengroepen het
anesthesierisico beperkt. Desondanks zijn ook anesthesiologen steeds weer verontrust als zich een patiënt
met een spierziekte aanbiedt voor anesthesie. Het lijkt vreemd dat een dergelijke verontrusting zich niet
voordoet als het niet een patiënt met een spierziekte betreft maar een patiënt met een ernstig longziekte of
hartafwijking. De oorzaak daarvan is enerzijds gelegen in het feit dat de meeste anesthesiologen slechts af en
toe en in elk geval niet dagelijks,  met spierziekten worden geconfronteerd (incidentie 57 per 100.000
geboorten, maar hoger in Canada, Kroatië en Spanje), maar wel bijna elke dag met patiënten met hart en
longafwijkingen te doen hebben. Anderzijds is er weinig systematisch onderzoek naar anesthesie bij
spierziekten gedaan en dus wordt er weinig over gepubliceerd, terwijl er talloze studies over anesthesie bij
patiënten met afwijkingen van de ademhaling en bloedsomloop verschijnen. Meestal nemen anesthesiologen
in de literatuur slechts kennis van individuele gevallen van spierziekten, die dan meestal ook nog slecht
aflopen. De gevallen die goed gaan worden immers niet gepubliceerd. Mede hierdoor bestaat er enerzijds een
verstoord beeld over anesthesie bij spierziekten maar bestaat er anderzijds ook weinig kennis over. Ondanks
dat er niet veel systematische studies in grote reeksen patiënten bestaan, kunnen uit de case reports en de
persoonlijke ervaring van een aantal anesthesiologen toch conclusies worden getrokken die van belang zijn
bij de toediening van de anesthesie bij patiënten met spierziekten. Daarnaast is steeds meer bekend over de
oorzaak en het mechanisme van de spierziekten, op grond waarvan ook conclusies voor de anesthesie
getrokken kunnen worden. De toename van kennis van ziekten en de ontwikkeling van de anesthesiologie
heeft geleid tot een afname van de perioperatieve morbiditeit en mortaliteit.
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5. De preventie van anesthesiecomplicaties bij patiënten met spierziekten

Belangrijk bij de preventie van anesthesiecomplicaties is het preoperatieve onderzoek. Daarbij moet vooral
worden gevraagd naar stoornissen in de ademhaling en bloedsomloop. Uiteraard let de anesthesioloog bij het
lichamelijk onderzoek ook op het bestaan daarvan. Veel patiënten met spierziekten kunnen niet goed
doorzuchten of ophoesten en hebben daarom last van longontstekingen. Tijdens anesthesie kan daardoor
een stoornis in de zuurstofvoorziening van het bloed optreden. Omdat soms het hart in de spierziekte is
betrokken zijn ook stoornissen in het hartritme en de pompfunctie van het hart niet ongebruikelijk. Ook dezen
kunnen tijdens anesthesie een extra risico vormen omdat veel anesthesiemiddelen de werking van het hart
onderdrukken of zelf ritmestoornissen kunnen veroorzaken. Om het bestaan van dergelijke afwijkingen uit te
sluiten wordt aanvullend preoperatief onderzoek verricht: elektrocardiogram, thoraxfoto, eventueel
longfunctieonderzoek en bloedgasanalyse en laboratorium onderzoek van het bloed.

Op het optreden van complicaties is ook de keuze van de anesthesietechniek van belang. Bij dystrofie
patiënten kunnen inhalatie anesthetica aanleiding vormen tot beschadiging van de spiermembraan
(rhabdomyolyse). Bij patiënten met myotonia kunnen als gevolg van afkoeling of toediening van bepaalde
farmaca spierspasmen optreden. Bij een aantal ziekten bestaat er overgevoeligheid voor opiaten, sedativa en
intraveneuze anesthetica, waardoor patiënten slechts langzaam wakker worden en ademhalingsdepressie
kunnen ervaren. Om myotone krampen door afkoeling te voorkomen wordt naast de gebruikelijke parameters
(bloeddruk, hartfrequentie, zuurstofsaturatie, ademhalingsparameters en koolzuur in de uitademingslucht) ook
de temperatuur bewaakt en extra verwarming toegepast.

Bij een groot aantal spierziekten is het autonome zenuwstelsel betrokken waardoor schommelingen in de
bloeddruk optreden en stoornissen in de mobiliteit van het maagdarmkanaal. Regionale anesthesie bij
patiënten met autonome zenuwstelselstoornissen geeft vaak aanzienlijke verlaging van de bloeddruk
(hypotensie) omdat het lichaam onvoldoende kan compenseren voor de vaatverwijding die optreedt.

Toediening van succinylcholine moet bij spierziekten worden voorkomen omdat dit enerzijds een myotone
kramp kan veroorzaken en anderzijds aanleiding tot rhabdomyolyse en hyperkaliemie kan zijn. Dit wordt
versterkt door de toediening van inhalatie anesthetica zoals halothaan, isofluraan en sevofluraan. Als gevolg
van de rhabdomyolyse kunnen hartritmestoornissen en nierfunctiestoornissen optreden. In daarvoor
gevoelige patiënten kunnen beiden groepen farmaca ook maligne hyperthermie veroorzaken.

Bij vele spierziekten is er sprake van vervormingen in het skelet. Hierdoor is de opening van de mond en de
mogelijkheid om het hoofd te bewegen beperkt, waardoor bij de intubatie van de luchtwegen problemen
kunnen optreden.

Als er preoperatief al sprake is van ernstige spierzwakte is het vaak moeilijk om na de operatie de spontane
ademhaling te hervatten en de patiënt te detuberen. Vaak is er sprake van restcurarisatie omdat de tijdens de
anesthesie toegepaste spierrelaxantia langer werken dan verwacht. Antagoneren van hun werking met behulp
van neostigmine of andere cholinesteraseremmers kan, net als door het stimuleren van de zenuwen om de
mate van relaxatie vast te stellen, bij myotone patiënten een gegeneraliseerde kramp opwekken. Zo�n
myotone reactie kan ook worden opgewekt door afkoeling, toediening van glucose of kalium en postoperatief
rillen.

Kortom er zijn vele factoren waarmee een anesthesioloog tijdens de anesthesie van een spierziektenpatiënt
rekening moet houden.

6. Wat is de frequentie van anesthesiecomplicaties bij patiënten met spierziekten

Volgens de literatuur treden bij patiënten met myotone dystrofie in 1050% van de operaties
anesthesiecomplicaties op. Daarbij speelt een belangrijke rol of de diagnose al bekend is. Blijkt dit het geval
te zijn dan is de frequentie van complicaties minder dan 10 %, is de diagnose nog niet bekend dan is de
complicatie frequentie veel hoger. Als de diagnose bekend is kan een veilige anesthesietechniek worden
gekozen en kunnen ook andere voorzorgsmaatregelen zowel tijdens als na de operatie worden getroffen. De
oorzaak van de complicaties is gelegen in het feit dat het bij spierziekten vaak om een multisysteemziekte
gaat, waarin naast de skeletspieren ook de hartspier en de gladde spieren zijn betrokken.

Een studie in 219 (90 ♂ en  129 ♀) dystrofie patiënten uit Canada, in een gebied (SaguenayLacSaintJean in
Quebec) waar het hoogste aantal patiënten met myotone dystrofie van de hele wereld voorkomt, leert ons het
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volgende. In dit gebied is 1 op de 100 inwoners drager van het gen. Patiënten werden voor een hele reeks
van ziekten geopereerd variërend van oogoperaties tot gynaecologische en algemeen chirurgische ingrepen
(64% perifeer, 26 lage buik en 10 % bovenbuik). In 8,2% van de operaties trad een perioperatieve complicatie
op, het merendeel postoperatieve longcomplicaties: acute ademhalingsstoornissen en later longontstekingen
(atelectase en pneumonie). Risicofactoren waren het reeds bestaan van spierzwakte en het ondergaan van
bovenbuikoperaties. In het laatste geval stijgt de complicatie incidentie naar 38,1 %. Aldridge vond 
daarentegen bij 52% van de patiënten complicaties als de diagnose myotone dystrofie bekend is en in 35%
als deze nog niet bekend is.

7. Wat zijn de anesthesiecomplicaties bij patiënten met spierziekten

De anesthesiecomplicaties bij patiënten met spierziekten houden in het algemeen verband met de afwijkingen
die als gevolg van de spierziekte bestaan.

spierstijfheid en myotone krampen.a. 

Deze zijn  het gevolg van overprikkelbaarheid van de spieren waardoor langdurige spiercontracties optreden.
Ze worden uitgelokt door afkoeling, rillen, toediening van suiker en zetmeelproducten of als gevolg van
pijnprikkels en prikkels die zelf spiercontracties opwekken. De oorzaak is meestal gelegen in stoornissen in de
membraneuze ionenkanalen die nodig zijn om spiercontracties maar ook spierontspanning te veroorzaken.

spierzwakte en ademhalingsstoornissenb. 

Spierzwakte is het gevolg van het verlies aan normaal spierweefsel. Het gevolg is een afname van de
spierkracht waardoor patiënten niet voldoende diep kunnen inademen en slikstoornissen krijgen.

rhabdomyolysec. 

Als gevolg van instabiliteit in de spiermembraan kan deze kapot gaan met als gevolg een verlies van
celinhoud naar het bloed. Hoerdoor is er sprake van stijging van de plasma creatininespiegel, maar ook van
hyperkaliemie. Als gevolg van de hyperkaliemie kunnen weer stoornissen optreden in de hartprikkelvorming
en �geleiding, die zich uiten in hartritmestoornissen.

temperatuurverhogingd. 

Door toename van metabolisme in de spiercellen zal warmte worden geproduceerd en zal de temperatuur van
de patiënt kunnen stijgen indien snel en veel warmte wordt vrijgemaakt. Dit is extreem bij maligne
hyperthermie. Maligne hyperthermie wordt tijdens anesthesie opgewekt door toediening van een van de vele
inhalatie anesthetica (halothaan, isofluraan, sevofluraan) of de spierverlammende stof succinylcholine.

e.       versterkte werking van anesthesiefarmaca

Bij een aantal spierziekten bestaat er een versterkte werking van anesthesiefarmaca of anders gezegd zijn de
patiënten gevoeliger voor deze stoffen. Het komt o.a. voor bij sedativa, anesthetica en opiaten. Als gevolg
hiervan ontwaken de patiënten na een anesthesie langzamer en veroorzaken de stoffen nogal eens
ademhalingdepressie of ademhalingsstilstand. Op zich is dat niet zo erg en hebben zij geen blijvende
gevolgen, alleen het herstel na de anesthesie is trager.

8. Anesthesie bij specifieke spierziekten

Omdat de oorzaak en het mechanisme van de verschillende spierziekten van elkaar verschillen bestaan er
ook verschillen in het type anesthesie dat bij deze ziekten het best kan worden gekozen.

Bij geen van de spierziekten bestaat er medisch bezwaar tegen de toepassing van locoregionale
anesthesietechnieken. Wel kan er als gevolg van het stadium van de afwijking een technisch probleem
bestaan. Het is bijvoorbeeld moeilijk om bij een ernstige verkromming van de wervelkolom (scoliose) een
epidurale of spinale anesthesie uit te voeren. Ook is een locoregionale anesthesie niet voor alle operaties
geschikt. Wel kan ze worden toegepast bij de meeste operaties aan het onderste gedeelte van het lichaam en
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aan de armen. Bij buikoperaties wordt ze vaak gecombineerd met een algehele anesthesie omdat de laatste
dan �lichter� kan zijn. Het risico daarbij is dat na de operatie de ademhalingsspieren in enige mate zijn
uitgeschakeld zodat spontane ademhaling moeilijk is en enige tijd de ademhaling moet worden ondersteund.

Anesthesie bij patiënten met myotone dystrofiea. 

Bij patiënten met myotone dystrofie bestaat er een verhoogd anesthesierisico vanwege de aanwezige
afwijkingen in zowel de skeletspier, de gladde spieren van o.a. bloedvaten en maagdarmkanaal, als in de
hartspier. Dit heeft een reeks van symptomen in verschillende orgaansystemen tot gevolg.

De belangrijkste zijn:

Gevolgen skeletspierafwijkingen1. 

Door de verminderde kracht in de skeletspieren is er een verminderde kracht in de ademhaling en
verminderde hoestkracht. Dit kan aanleiding zijn tot zuurstofgebrek (hypoxie), koolzuurophoping (hypercarbie
en acidose) en het ontstaan van longontsteking (aspiratie en atelectase met pneumonie). Spierzwakte in
gezicht en strottenhoofdspieren leiden tot slikstoornissen. Bij spierzwakte kan bij de intubatie een luxatie van
het kaakgewricht optreden. Daarnaast doen zich spierspasmen (myotonie) voor die tijdens de anesthesie
problemen met de spontane of kunstmatige ademhaling of met de endotracheale intubatie kunnen
veroorzaken. Skeletspierzwakte veroorzaakt na enige tijd vaak ook contracturen en scoliose. Als gevolg van
contracturen kunnen positioneringsproblemen bestaan.

Gevolgen gladde spierafwijkingen2. 

Stoornissen in de gladde spieren van het maagdarmkanaal kunnen aanleiding zijn tot slikstoornissen en reflux
(aspiratie), afname maagdarmbewegingen (trage peristaltiek met pseudoobstructie en opgeven (regurgitatie)
en plotselinge maagdilatatie) en verstoring van het samentrekken van de bloedvatwanden waardoor lage
bloeddruk (hypotensie) optreedt. Na de operatie kan een plotselinge uitzetting van de maag (maagdilatatie)
optreden. Vaak bestaan er mictiestoornissen, waardoor blaasovervulling kan optreden.

Gevolgen hartspierafwijkingen3. 

Veranderingen in de hartspier veroorzaken niet alleen een afname van de samentrekkingskracht van het hart
waardoor de pompkracht is afgenomen (cardiomyopathie met afname van hartminuutvolume en hypotensie),
maar veroorzaken ook stoornissen in de prikkelgeleiding in het hart (aritmie). Dit treedt vooral bij oudere
patiënten met myotone dystrofie op. Meestal gaat het om atrioventriculaire blokkade die een pacemaker
implantatie noodzakelijk maakt. Andere patiënten ontwikkelen reentry tachycardie. In een hogere frequentie is
mitralis klep insufficiëntie aanwezig.

4.      Gevolgen van afwijkingen in andere systemen

Een hoog en vernauwd verhemelte kunnen problemen veroorzaken bij het inbrengen van de adembuis
(endotracheale intubatie). De centrale ademhalingsregulatie is vaak verstoord waardoor o.a. een centrale
slaap apneu en hypoventilatie bestaan. Soms bestaan mictiestoornissen met als gevolg overvulling van de
blaas en reacties in het autonome zenuwstelsel. Er bestaat een grotere gevoeligheid voor narcotische
analgetica (opioïden), sedativa en intraveneuze anesthetica waardoor deze langer werken en
ademhalingsstoornissen veroorzaken. Vanwege de versterkte werking van de sedativa wordt bijvoorkeur
geen premedicatie gegeven. Is er toch behoefte aan sedatie dan hebben kortwerkende benzodiazepines de
voorkeur. Bij het bestaan van veelvuldig verslikken worden antacida of ranitidine/cimetidine gegeven.

Er is een hogere incidentie van suikerziekte en cataract. Inhalatie anesthesie veroorzaakt vaak rillen na de
operatie, waardoor een uitgebreide myotone kramp kan worden uitgelokt die de ademhaling en
zuurstofvoorziening verstoort. Een dergelijke kramp kan tijdens de operatie worden opgewekt door toediening
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van succinylcholine of neostigmine, maar ook door afkoeling of mechanische en elektrische stimulatie.

In welke mate elk van deze risico�s optreden is afhankelijk van het type van myotone dystrofie en in welk
stadium de afwijking zich bevindt. Het hoogst zijn de risico�s bij het congenitale (symptomen bij geboorte) en
kindertype (symptomen vanaf 12 jarige leeftijd). Uitermate verraderlijk in het kader van operaties en
anesthesie zijn binnen deze groepen die patiënten waarbij de diagnose nog niet is gesteld en de symptomen
niet overduidelijk aanwezig zijn. De dan optredende anesthesiecomplicaties zijn dan vaak de eerste
symptomen van het bestaan van myotone dystrofie (stadium 01). Door het treffen van maatregelen en de
keuze van de anesthetica en de anesthesietechniek kunnen de complicaties aanzienlijk worden beperkt.
Daarin speelt ook preoperatief onderzoek een belangrijke rol. Het is belangrijk dat patiënten de
anesthesioloog op de hoogte brengt van het feit dat er een spierziekte aanwezig is, ook al zijn de symptomen
minimaal. Bij elke patiënt wordt gebruikelijk een anamnese afgenomen en een lichamelijk onderzoek verricht.
Bloedonderzoek wordt verricht op basis van de daarbij vermeldde of gevonden afwijkingen. Vaak gaat het bij
patiënten met spierziekten daarbij om lever en nierfuncties en bloedsuikergehalte. Als de patiënt bekend is
met myotone dystrofie, dan is het aan te bevelen om preoperatief naast de normale onderzoeken (anamnese,
lichamelijk onderzoek) een volledig ECG (aritmie) te laten maken en een longfunctietest en een bloedgas
analyse te laten plaatsvinden. Met behulp van een thoraxfoto moet het bestaan van een aspiratie pneumonie
worden uitgesloten.

Er bestaat bij myotonia geen contraindicatie voor locoregionale anesthesietechnieken. Echter als daarbij
sedatie wordt toegediend dan kan een ernstige ademhalingsdepressie optreden. Het herstel uit algehele
anesthesie is door een grotere gevoeligheid voor de intraveneuze anesthetica vertraagd. Dit geldt niet alleen
voor etomidate en thiopental, maar ook voor propofol. Optreden van een myotonie na toediening van propofol
is beschreven, mogelijk als gevolg van de pijn bij injectie. Inhalatie anesthetica veroorzaken gemakkelijk
rhabdomyolyse. Bij patiënten met myotone dystrofie is er een onvoorspelbaar effect van de niet
depolariserende relaxantia. Meestal is er sprake van een sterker en verlengd effect. Tijdens de ingreep moet
afkoeling worden voorkomen omdat dit een myotonie kan induceren. Dit kan ook het gevolg zijn van
mechanische of elektrische spierstimulatie (chirurgisch of bewaking van de neuromusculaire overdracht) en
postoperatief rillen. Omdat in een aantal gevallen hyperkaliemie een myotonie induceert moeten
kaliumhoudende infusen worden vermeden. Ook neostigmine induceert een myotonie en daarom moet bij
restcurarisatie niet worden geantagoneerd, maar moet de kunstmatige beademing worden gehandhaafd
totdat er volledig herstel is. Myotonie kan niet worden behandeld door toedienen van een nietdepolariserend
spierrelaxans of  een zenuwblokkade, maar wel door toedienen van quinidine, procainamide.

Postoperatieve pijnbestrijding is belangrijk, maar rekening moet worden gehouden met de sterkere
gevoeligheid voor opiaten die ademdepressie kunnen veroorzaken. Zenuwblokkades en NSAID�s kunnen
hier uitkomst bieden.

Anesthesie bij andere vormen van myotoniab. 

Er zijn vele andere vormen van myotonia dan myotonia dystrofica. Bij deze afwijkingen worden de krampen
door andere oorzaken uitgelokt. De anesthesioloog zal daar dan ook rekening mee moeten houden. Bij bijna
alle is er sprake van stoornissen in ionkanalen hetgeen betekent dat ook de hartprikkelvorming en geleiding in
het proces betrokken zijn en er dus een verhoogd risico op hartfunctiestoornissen bestaat. Verder bestaat er
een risico op functiestoornissen in het maagdarmkanaal.

Bij hyperkalimische periodieke paralyse worden de krampen uitgelokt door afkoeling, infectie en hongeren
(nuchter blijven voor een operatie). Daarom moeten gebruik van kalium, etomidate en succinylcholine, en het
optreden van acidose en hypoglycemie worden voorkomen. Aanval tijdens anesthesie behandelen met
glucoseinsuline infuus, calcium, natriumbicarbonaat en adrenaline. Regionaal anesthesie kan veilig worden
toegediend.

Bij hypokaliëmische periodieke paralyse moet kalium worden toegediend en glucose worden onthouden.
Regionaal anesthesie kan ook hierbij veilig worden toegediend.

anesthesie bij patiënten met dystrofiec. 
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Bij diastolische spierziekten bestaat vooral gevaar voor spierbeschadiging (rhabdomyolyse) als gevolg aan de
toediening van succinylcholine of inhalatie anesthetica. Hierbij komt kalium vrij, waardoor een hyperkaliemie
en hartstilstand ontstaat. Dit gaat gepaard met een hoge mortaliteit. Vaak treedt de rhabdomyolyse
postoperatief op. Ook de aanwezigheid in de spieren van extrajunctionele acetylcholine receptoren
veroorzaakt hyperkaliemie in deze patiënten. Vaak bestaan er gewrichtscontracturen waardoor het
positioneren op de operatietafel problemen kan geven. De werking van de niet/depolariserende werking is
vaak versterkt en verlengd.

Besluit

Patiënten met spierziekten hebben een verhoogd anesthesierisico. Goede voorbereiding op een operatie en
toepassing van de juiste anesthesietechniek, grondige bewaking en goede postoperatieve zorg kunnen dit
risico aanzienlijk beperken.

VSN Nieuwsbrief Myotone dystofie / myotonieën Jrg. 15 (2006) nr. 2, p. 6-13
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