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Blokkeren van NMDA-receptoren 
veroorzaakt neurodegeneratie in de 

zich ontwikkelende hersenen

• C. Ikonomidou

• Department of Pediatric Neurology, Humboldt University, 
Berlin, Germany

• Quid effect bij de mens van NMDA-receptorblokkers in 
perinatale periode ?

Science. 1999 Jan 1;283(5398):70-4



Bij de pasgeboren rat veroorzaakt 
blootstelling aan anesthetica uitgebreide 
centrale neurodegeneratie, en blijvende 

leerstoornissen

• Vesna Jevtovic-Todorovic, et al.

• Department of Anesthesiology, University of Virginia, and
Departments of Neurology and Psychiatry, Washington 
University, St. Louis, Missouri 

• Combinatie midazolam/isofluraan/N2O bij de rat van 7 d

 massale apoptotische neurodegeneratie in de hersenen

 blijvende geheugen- en leerstoornissen

Journal of Neuroscience  1 February 2003,  23  (3)  876-882



Ketamine anesthesie tijdens de 1ste

levensweek veroorzaakt bij de rhesus-
aap langdurige cognitieve stoornissen

• Paule MG, Zou X, et al.

• Division of Neurotoxicology, National Center for
Toxicological Research/FDA, Jefferson, AR 

• 6 apen 5-6 d oud, 24 u ketamine vs. 6 controles

• Cognitieve testen 10 maand later

 stoornissen in leercapaciteit, motivatie, korte-
termijngeheugen

 ook na 3,5 jaar: blijvend verschil voor bepaalde tests

Neurotoxicol Teratol. 2011 Mar-Apr;33(2):220-30
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Anesthesie-gerelateerde neurotoxiciteit 
bij het jonge kind: over muizen, ratten, 

apen en, misschien, mensen

• F. McGowan Jr, P. Davis (Editorial)

• Children’s Hospital Boston

• Extrapolatie van dierexperimentele data naar de mens is 
zeer delicaat

• Species-afhankelijkheid

• Dosering/concentratie/duur

• Leeftijd bij blootstelling

Anesthesia & Analgesia: June 2008 - Volume 106 - Issue 6 - p 1599-1602



Vroegtijdige blootstelling aan 
anesthetica en leerstoornissen: een 

populatie-onderzoek

• RT Wilder, RP Flick et al. 
• Department of Anesthesiology, Mayo Clinic, Rochester

• 593 kinderen (1976 – 1982) anesthesie vóór 4 j

• Verband tussen anesthesie en leerstoornissen (lezen, 
schrijven, rekenen)
• 449 kinderen 1 narcose:  hazard ratio  1.0 

• 100 kinderen 2 narcoses:  hazard ratio  1.59 

• 44 kinderen 3 of meer narcoses:  hazard ratio  2.60 

• Geen bewijs van causaliteit !

Anesthesiology. 2009 Apr;110(4):796-804
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FDA meeting april 2007 – maart 2011

• “Niet duidelijk in welke mate de dosissen en duur van 
blootstelling bij dierproeven relevant zijn voor het klinisch 
gebruik van die anesthetica”

• “Geen wetenschappelijke basis om veranderingen in 
klinische praktijk aan te raden”



ADHD na vroege blootstelling aan 
ingrepen onder algemene anesthesie

• J. Sprung, et al. 

• Department of Anesthesiology, Mayo Clinic, Rochester

• 5.357 kinderen geboren 1976 – 1982

• 341 kinderen met ADHD op 19 jaar

• Totale incidentie:  7.6%  

 Hazard ratio na correctie voor comorbiditeit

• Na één narcose: 1.18

• Na meerdere narcoses: 1.95

Mayo Clin Proc. 2012 Feb;87(2):120-9
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Taal- en cognitieve vaardigheden in 
functie van de duur van algemene 

anesthesie in vroege kinderjaren

• Ing C, DiMaggio CJ, Sun LS 

• Departments of Anesthesiology and Epidemiology, 
Columbia University, New York, NY, USA.

• Kinderen 10 j met / zonder algemene anesthesie

 lagere taalvaardigheidsscores naarmate 

langere anesthesie

Br J Anaesth. 2017 Sep 1;119(3):532-540



Interpretatie
van de epidemiologische data

• Associatie tussen anesthesie en leerstoornissen is geen 
bewijs van causaal verband

• Leerstoornissen in verband met

• Anesthesie op zich ?

• Stress van heelkunde ?

• Pathologie die heelkunde noodzakelijk maakt ?



Verband tussen één algemene anesthesie 
vóór 3 jaar en neurocognitieve ontwikkeling 

in latere kindertijd  (PANDA studie)

• L. Sun, et al.

• Children’s Hospital, Columbia University Medical Center, 
New York

• Algemene anesthesie voor liesbreuk, < 36 mnd

• Uitgebreide testbatterij op 8 – 15 j

• Vergeleken met broer/zus zonder anesthesie

 geen statistisch verschil in IQ en neurocognitieve functies

JAMA. 2016;315(21):2312-2320



Neurocognitieve ontwikkeling op 2-jarige 
leeftijd na liesbreuk onder algemene of 

regionale anesthesie (GAS studie)

• A. Davidson, M. McCann et al. 

• The Royal Children's Hospital, Melbourne, Australia and
Boston Children's Hospital, Harvard Medical School, USA

• Prospectief 660 kinderen voor liesbreukoperatie

• Gerandomiseerd algemene vs. regionale anesthesie

 geen evidentie van ongunstige neurocognitieve                 
ontwikkeling op 2 jaar

• Intelligentietest op 5 jaar

The Lancet Vol. 387, No. 10015, p239–250, 16 January 2016



FDA meeting 14 december 2016

• “Warning” op de bijsluiter van alle anesthetica:

• “Herhaalde of langdurige anesthesie (> 3u) onder de 3 
jaar kan de ontwikkeling van de hersenen schaden”

• Update 27 april 2017: noodzakelijke ingrepen niet 
uitstellen!



Consensusverklaring: gebruik van 
anesthetica bij jonge kinderen

• T. Hansen

• European Society of Anaesthesiology (ESA), the European 
Society for Paediatric Anaesthesiology (ESPA)

• Niet eens met FDA-warning

• Geen reden om anesthesiepraktijk aan te passen

• Noodzakelijke ingrepen zeker niet uitstellen !

Eur J Anaesthesiol., Jun 2017;34(6):327-328



Besluit

• Anesthetica veroorzaken bij proefdieren neuronen-
degeneratie in de zich ontwikkelende hersenen

• Dit leidt tot leer- en gedragsstoornissen

• Epidemiologische, retrospectieve studies bij de mens 
geven inconsistente resultaten; geen problemen na 
één anesthesie

• Intrigerend: vastgestelde leerstoornissen komen volledig 
overeen met resultaten van dierproeven



Anesthesia & Analgesia: May 2011- Vol 112 – Nr 5



Postoperatief delirium (POD)

• Klinische diagnose
• Acuut begin, fluctuerend

• Desoriëntatie, wisselend bewustzijn, hallucinaties, 
geheugenstoornissen

• Hyper- of hypo-actieve psychomotoriek

• Incidentie: 5 – 15 %  
• 35% bij heupfracturen, maar geen aanleiding tot 

verhoogde mortaliteit (?)

• Voorbeschikkende factoren
• Leeftijd > 70 j

• Preoperatieve cognitieve stoornissen, dementie

• Benzodiazepines, alcohol



Postoperatief delirium (POD)

• Preventie
• Zorgvuldige pijnbestrijding

• Algemeen-medische complicaties snel detecteren en 
behandelen

• Omgevingsfactoren optimaliseren

• Bril, hoorapparaat, klok, dag/nacht ritme, slaap

• Mobilisatie, persoonlijk contact, correct eten en drinken

• Vermijd benzodiazepines !

• Behandeling
• Haloperidol IV

• Fixatie is het allerlaatste middel

N Engl J Med 2017; 377:1456-1466 October 12, 2017



Postoperatieve cognitieve dysfunctie 
(POCD)

• Geen klinische diagnose

• Wel: prestatie bij neuropsychologische testen

• Incidentie
• 25% na 2 -10 d

• 10% na 3 maand

• 1% na 1 jaar

Anesthesiology. 2009 Mar;110(3):548-55



Voorbeschikkende factoren voor POCD

• Hogere leeftijd

• Preoperatieve cognitieve en fysieke achteruitgang

• Postoperatieve complicaties

• Ernst van de ingreep

• Vrijwel geen hogere incidentie indien
• voorafgaande episode van POD

• drager van het ε4 allele van het apolipoproteïne E gen

(genetische marker gecorreleerd met Alzheimer)

Br J Anaesth. 2009 Dec; 103(Suppl 1): i41–i46



Cognitieve weerslag van epidurale vs. 
algemene anesthesie bij oudere patiënten: 

een gerandomiseerde studie

• P. Williams-Russo

• Department of Medicine, Cornell University Medical
College, New York

• 262 patiënten voor knieprothese, gemiddeld 69 jaar oud,

epidurale vs. algemene anesthesie

• Test na 6 maand op geheugen, psychomotoriek, 
aandacht, taalvaardigheid

 POD bij  12% vs. 9,4% : niet significant

 POCD na 6 maand bij  6% vs. 4% : niet significant

JAMA. 1995 Jul 5; 274(1):44-50



Algemene anesthesie draagt niet bij tot 
cognitieve dysfunctie op lange termijn. 

Een meta-analyse

• J. Guay

• Department of Anesthesiology, University of Montreal, 
Canada

• Meta-analyse van 26 RCT’s (niet-cardio)

 Geen verschil in POCD naargelang regionale of 
algemene anesthesie

Indian J Anaesth 2011;55:358-63
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POCD en cardiochirurgie

• Vele jaren een verband menen te zien, zeker bij 
ingrepen met kunsthart

• Geen verband  indien correcte controlegroep

• Ook geen verschil tussen on-pump en off-pump 
procedure

N Engl J Med 2012; 366:250-257January 19, 2012



POCD en Alzheimer 

• Geen verband tussen apolipoproteïne E genotype en 
POCD

• Geen verband tussen aantal operaties/narcoses en  
het risico op Alzheimer

Anesthesiology. 2009 Nov; 111(5): 964–970. 



Actuele visie

• Een operatie en/of anesthesie veroorzaakt op langere 
termijn zelden extra cognitieve achteruitgang

• Incidentie onafhankelijk van type anesthesie of 
ingreep; bepalend is vooral de fragiliteit van de patiënt

• Postoperatief ook geen versnelde progressie van/naar 
dementie:

geen bewijzen voor relatie met / invloed op Alzheimer

Recente review, free full text

M.J. Needham, Br J Anaesth. 2017 Dec 1;119(suppl_1):i115-i125



Dank voor jullie aandacht !

alle presentaties  op  www.karva.be
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