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Epiduraal vs paravertebraal vs multinodaal vs
intercostaal vs lokaal 

Doel
• Verminderen van pulmonale en cardiale 

complicaties na thoraxchirurgie
• Adequate pijnstilling met zo min mogelijk 

bijwerkingen en risico’s
• Voorkomen van chronische pijn



Pubmed

• Epiduraal
• Over het algemeen geeft dit goede/ superieure 

pijnstilling ten opzichte van de concurentie, behalve de 
paravertebraal

• Met opiaten/ zonder opiaten
• Met lokaal anesthetica of niet en welke dan en in welke 

concentratie
• Thoracaal of lumbaal geplaatst
• 2 dagen t/m 6 dagen
• Failure rate

• Paravertebraal 
• Zie epiduraal



Pubmed

• Multinodaal
• Definitie
• Gabapentine vs Pregabaline

• Pre operatief vs postoperatief
• Opiaat sparend, betere pijnstilling, chronische pijn
• Ketamine, clonidine

• Intercostaal
• Werkt in  sommige studies

• Lokaal
• Wond vs pleura
• Werk niet
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• 2008, Burlacu, J Postgrad Med. PCEA vs PCA for post-thoracotomy pain: 
Is this any longer a question?

• As the currently published research illustrates, the topic of epidural analgesia
for major surgery continues to fascinate the anaesthetic and surgical
community despite being one of the most extensively studied matters in 
numerous systematic reviews.

• There is recent Level 1 evidence (2006, Bauer Anesth Analg) available that
continuous epidural analgesia decreases pain scores and maintains pulmonary
function better than intravenous patient-controlled analgesia in thoracic
surgery.

• Betere Pijnstilling (2005)
• Mindere pulmonale complicaties (1998)
• Minder myocardinfarcten (2001)





Paravertebraal vs epiduraal

• Cochrane library 2016
• Paravertebral block versus thoracic epidural for

patients undergoing thoracotomy
• Analgesic efficacy
• Major complications (Death, MACE, Respiratory

insufficiency)
• Minor complications (hypotensie, pruritis, nausea an

vomiting, urinary rentention)
• Length of hospital stay

• N= 698 (14 studies)
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Paravertebraal vs epiduraal

• Analgesia = geen verschil
• Major complications = geen verschil
• Minor complications = Paravertebraal significant beter
• Length of stay = geen verschil



Paravertebraal vs Epiduraal

Thoracotomie
1. Paravertebraal
2. Epiduraal
3. Of toch niet meer?



Thoracotomie = Paravertebraal/Epiduraal

• Concept richtlijn diagnostiek en behandeling van patiënten met perifeer 
arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit

• Aanbeveling
• Iedere pt met PAV krijgt een vorm van bloedverdunning, waarbij clopidogrel als eerste keus 

wordt geadviseerd

• Richtlijn (2014) Neuraxisblokkade en antistolling
• Staak clopidogrel 5 dagen voor de neuraxisblokkade of catheterverwijdering



Algehele anesthesie met of zonder epidurale analgesie

• Grootste vooruitgang door de komst van de video-
assisted thoracoscopic surgery (VATS)

• 2006, Ann Thorac Cardiovasc Surg 2006. Yoshioka
et al.

• N= 46 
• Epiduraal fentanil/bupi vs diclofenac, pentazocine
• Minder pijn, meer misselijkheid (35 vs 5%)

Presentator
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Algehele anesthesie met of zonder epidurale analgesie voor VATS

• 2010, Asian Cardiovasc Thorac Ann. Kamiyoshihara
• N=30
• 15 pt 1 dag morfine nodig, overige 15 2 dagen

• 2014, Zentralbl Chir. Veit et al. Review artikel
• A gold standard for regional analgesia for VATS procedures has not

yet surfaced, the studies published so far are very heterogeneous



(Systemisch) Multinodaal

• 2012. Practice guidelines for acute pain management in the
perioperatieve setting

• Updated report by the ASA task forse on acute pain management
• The ASA members and consultants strongly agree that whenever

possible, anesthesiologists should use multinodal pain managment
therapy.

• Central regional blockade with local anesthetics should be considered
• Unless contraindicated patients should receive a around the clock regimen of 

COXIB’s, NSAID’s or acetaminophen



(Systemisch) Multinodaal

• 2015. Guidelines on the management of postoperative pain
• American pain society recommends

• That clinicians offer multinodal analgesia for the treatment of postoperative pain.
• NSAID, Acetaminophen

• Consider use of gabapentin or pregabalin as a compinent of multinodal analgesia
• Consider i.v. Ketamine as a component of multinodal analgesia
• Does not recommend intrapleural analgesia with anesthetics for pain control after

thoracic surgery
• That clinicians offer neuraxial analgesia for major thoracic and abdominal procedures

• Epidural or spinal analgesia might be associated with a decreased risk of postoperative
mortality, venous thromboembolism, myocardial infarction, and pneumonia versus 
systemic opioids

• Although such benefits were primarily observed in older trials that might uses outdated
systemic analgesia techniques



(Systemisch) Multinodaal

• 2012, Richtlijn postoperatieve pijn
• NVA
• de werkgroep adviseert een multimodale preventieve langdurige 

pijnbehandeling gedurende de gehele peri-operatieve periode met waar 
nodig een combinatie van opioïden en niet-opioïde analgetica en perifere 
en neuraxiaal werkzame lokale anesthetica die op zoveel mogelijk 
verschillende niveaus van de pijnbanen aangrijpen

• het gebruik van pregabaline en gabapentin als middel bij postoperatieve 
pijnstilling wordt niet geadviseerd

• epidurale pijnbehandeling zou kunnen worden overwogen bij patiënten die 
een verhoogd risico lopen op postoperatieve pulmonale complicaties bij 
grote thoraco/abdominale ingrepen

• Ketamine verlaagt de morfine behoefte. Bij grote chirurgie waarbij veel 
postoperatieve pijn te verwachten valt, zoals thoracotomieën, valt ketamine
te overwegen.
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Dubbel lumen tube Bronchus-blokker
Links of rechts Ambidexter
Maatvoering 35 => 41 One size fits all
Fiberoptisch ?? Fiberoptisch !!
Gescheiden beademen 1, 1,5 of 2 longen
Tube wissel voor ic Niet nodig
Oraal Oraal, nasaal, t-stoma
Keelpijn +, letsel: ++ Keelpijn - , letsel: +/-
Kosten? Kosten?

Dubbel lumen vs Bronchus blokker
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TIVA versus dampvormige anesthetica

• Wie gebruikt er (meestal) Tiva?
• Wie gebruikt er (meestal) dampvormige 

anesthetica?

• Betrouwbaarheid toediening
• Vervuiling
• Hypoxic pulmonary vasoconstriction



Hypoxic Pulmonary vasoconstriction



Shunt fractie

De Shunt fractie neemt af door

• Hypoxic pulmonary vasoconstriction (max 50% afname blood
flow)

• Atelectase 
• Mechanische compressie (afname tot 12,5% blood flow)



Waarom neemt het etCO2 af bij het starten van de  1 long 
beademing?

• Verminderde druk in de luchtwegen van de collaberende 
long

• Verhoging van de druk in de luchtwegen van de beademde 
long

= redistributie bloed naar de collaberende long
= afname circulerend volume door de beademde long



Hypoxic pulmonary ventilation (HPV)

• De belangrijkste reden van hypoxemie gedurende 1 long beademing?

• Pulmonale arterioveneuze shunt langs de niet geventileerde long
• Risicofactoren

• goede longfunctie (spirometrie)
• hoge perfusie van de te opereren long
• rechter long chirurgie

• Bij dierstudies
• Sevoflurane > dosis afhankelijk vermindering van de HPV
• Propofol > Geen invloed op HPV



Hypoxic pulmonary vasoconstriction

• Beutner, 1852. 1e meting pulmonary artery pressure
• Als je stopt met ademen dan stijgt de PA druk

• Haldane, 1922. Arterioles or capillaries may contract or 
dilate so as to adjust the blood supply

• Euler en Liljestrand, 1946. Adequate distribution of blood to
various parts of the lung according to de efficiency of 
aeration
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Hypoxische pulmonale vasoconstrictie

• Bifasisch
• Inititiele respons binnen secondes
• Na 30-60 minuten een verdere toename

• Na herstarten beademing duurt het lang voordat de HPV over is 
• Na 90 min flow hersteld tot 92%
• Bij desaturaties weer beademen en weer stoppen. 2e poging is vaak 

succesvoller
• 100% O2

Presentator
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HPV

• Toename hypoxische pulmonale vasoconstrictie 
• Respiratoire en metabole acidose
• Lage temperatuur
• Lage ijzerstatus
• Vasoconstrictoren (fenylefrine, noradrenaline)

• Hypoxische pulmonale vasoconstrictie is heterogeen 
(patchy)

• Verminderde hypoxische pulmonale vasoconstrictie
• Calcium antagonisten
• ACE remmers
• Alle anesthetica met vasodilatatoire effecten
• Verhoogde cardiac output (hogere ScVO2)



Hypoxische pulmonale vasoconstrictie

Propofol vs dampvormige anesthetica 
• 2 studies. Geen verschil tussen sevoflurane/isoflurane of propofol op 

intrapulmonale shunt
• Kellow et al,2005 BJA. Isoflurane meer shunt dan Propofol
• Abe et al, 1998 Anesth Analg. Propofol meer shunt dan Isoflurane
• Laatste studie 2015 BJA, Pruszkowski et al.

• N = 80
• Sevoflurane vs propofol
• Geen verschil op arterial oxygen tension during OLV

• Halothane vs thiopental, diazepam, sufentanil
• Shunt 44% vs 37%



Hypoxemie

• 1970 circa 25% van de gevallen 
• Nu 5%

• Betere longisolatie (bronchoscopie)
• Halothane
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Nieuw chirurgische technieken

• AVATS
• Thoracoscopische lever chirurgie
• Segment resecties



AVATS

• Awake VATS = bij de spontaan ademende niet geïntubeerde 
patiënt

• Geen intubatie, manipulatie van de luchtweg
• Geen omkering van de long fysiologie (diafragma functioneert, betere 

FRC)
• Chirurgische pneumothorax
• Anesthesie

• Lokale infiltratie
• Intercostaal blokkade
• Epidurale analgesie (10% afname longfunctie door de motorische blokkade)
• Procedurele sedatie
• N.Vagus blok (Viscerale afferente blokkade, tegen het hoesten)



AVATS

• Door compressie (massa) van het mediastinum (door de bovenliggende 
long collaps) zal de onderliggende long in volume afnemen

• Meer ruimte om te opereren
• Minder ruimte om te ademen

• CO2 rebreathing
• Via de geopereerde naar de niet geopereerde (geventileerde long)

• Gevaren
• Hoesten intra-operatief
• Intubatie noodzakelijk (in zijligging)



AVATS



AVATS



Thoracoscopische leverchirurgie

• Thoracale epiduraal
• Dubbel lumen tube
• VATS rechts
• Openen diafragma
• (Niet anatomische) resectie metastase
• Diafragma sluiten
• Detuberen
• Lunch
• N=1






Bragging Rights



Segment resecties

• Chirurgisch lastige procedures
• Veel variatie in de vasculatuur
• Intersegmentale vlak moeilijk te onderscheiden

• Klassiek: segment manueel comprimeren en long opblazen
• Modern: het te reseceren segment door de longarts (laten) 

identificeren via bronchoscopie en insuffleren
• Via bronchoscoop

• Segment opblazen met Jet ventilatie
• Kleuren met Indocyanine groen

• Nog moderner: Subsegmentale resectie



De Slip-knot methode



Anesthesie bij longchirurgie

• Pijnstilling
• Epiduraal vs paravertebraal vs multinodaal vs

intercostaal vs lokaal

• Dubbel lumen vs Bronchus blokker
• Damp vs TIVA

• Hypoxische pulmonale vasoconstrictie

• Nieuwe chirurgische technieken
• Tips en tricks



Tips en Tricks

• Epiduraal afgeplakt, dan op de sticker vaseline smeren of 
siliconenspray spuiten

• Bij gebruik EZ blokker, eerst het ballonnetje van de te collaberen long 
opblazen.

• De rechter bovenkwabs bronchus splitst in drie segmentale bronchi
• Kijk eens op bronchotraining.org



Nationaal nascholingscongres anesthesiologie

• Pijnstilling
• Thoracotomie = paravertebraal/epiduraal. Denk aan de antistolling

• Intuberen?
• Probeer eens een bronchusblokker

• Hypoxische pulmonale vasoconstrictie
• Interessanter dan je dacht. 

• Lumb et al, 2015 Anesthesiology. Hypoxic pulmonary
vasoconstriction: physiology and anesthetic implications.
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