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Wat is jullie mening?  

• www.kahoot.it  
  

http://www.kahoot.it/


Complicaties op de verkoeverkamer 
‘Het gaat bijna altijd goed’ 
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Cardiovasculair    24% 
Respiratoir    23% (7% rest-verslapt) 
Luchtweg    21% 
 
Medicatiefout     11% 
CNS     8% 
Materiaal    6% 
Communicatie     2% 
Hypothermie, hyperthermie,  
inadequate documentatie,  
regionaal blok probleem   1% 
Tandproblemen   0,5% 

Kluger et al, 2002 



Casus  
Een gewone maandag op de verkoeverkamer 
Patient X, 52 jaar 
Abdominale uterusextirpatie  
 
Overdracht verkoever: 
- A: graad 1 intubatie 
- B: geen problemen 
- C: lage dosering noradrenaline, afgebouwd tijdens uitleiding 
- D: 70mg rocuronium, verslapping uitgewerkt. 7,5mg morfine  
 
Op de verkoever zeer traag reagerende patiënt. Reageert wel adequaat op vragen.  



Traag wakker worden na anesthesie 

Frost, M.E.J. Anesth, 2014 



Hypoglycemie? 

Centraal anticholinerg syndroom? 

Effect van opiaten? 

Restverslapping? 



Ik zie vanzelf of de patiënt nog verslapt is! 
Verslapping, restverslapping en andere zaken 



Spierverslappers 
De patiënt ademt toch goed door? 

Donati and Bevan, 1992 



Dr Martin Bucx, anesthesioloog 



Dus spierverslapper X werkt gemiddeld 30 minuten.  
Maar hoe lang werkt het in uw patiënt?  
Helpt het weten van de gemiddelde werkingsduur bij uw patiënt?  
 



Monitoring restverslapping 
Subjectief 
 
• Visueel 
• Tactiel 

• Openen ogen 5 seconden, dubbelzien? 
• Tong uitsteken 
• Head/leg lift 5 seconden 
• Vasthouden hand grip 
• Tidal volume 

 
 

 

Maar is dit betrouwbaar?  



Cammu et al, Anesth Analg. 2006 
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Objectief 
 
•Mechanomyografie 
•Kinemyografie 
•Acceleromyografie 
 
 
 

 



Debaene et al, Anesthesiology 2003 

Na 2 uur heeft 37% een TOF van onder de 90%  
Na 2 uur heeft 10% een TOF van onder de 70% 
 



Objectieve monitoring 
Vermindert de incidentie van restverslapping 

Baillard et al, BJA 2005 



Restverslapping 
Dat gaat vanzelf over?  

Objectieve monitoring objectiveert de mate van restverslapping, 
maar hebben patiënten last van restverslapping?  



Brueckmann et al. BJA 2015; 115: 743-751 
Martinez Ubieto et al. Minerva Anesthesiol 2016  
Yu et al. Curr.Med.Res.Opin 2016; 32: 1-9 
Errando et al. Minerva Anesthesiol. 2016 
Murphy et al. Anesthesiology 2015; 123: 1322-1336 



Is het een probleem?  

Bij gezonde vrijwilliger 
TOF < 0.7 
• Respons op hypoxie verminderd 
  
TOF < 0.9 
•Tonus bovenste oesophagus sfincter verminderd 
•Coördinatie slikken verminderd 
•Episodes van aspiratie 
 

Murphy and Szokol 
Eriksson LI. et al. Anesthesiology 1993 
Eriksson LI. et al. Anesthesiology 1997 

 
 



Ja! 
Concreet;  
 
• Respons op hypoxie is verminderd 
• Coördinatie slikken is verminderd 
• Meer kans op aspiratie  
  

Wat merken patiënten?  
 
Dubbelzien 
Moeite met slikken 
Drinken met rietje gestoord/aangezichtszwakte 
Slikken/spreken zeer moeizaam 
Zwakte/moeheid 
Angst/onrust! 

Kopman, Anesthesiology 1997 
Murphy et al, 2008 
Eriksson Li et al, Anesthesiology 1993 en 1997 
 



Take home messages 

Verslapping; alleen meten is weten 
 
Restverslapping kan zich op veel manieren presenteren  
 
Restverslapping leidt tot complicaties + ongemak/angst bij de patiënt 
 
Objectieve monitoring + zo nodig antagoneren voorkomt dit  
 


