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D-asparaginezuur(NMDA)-antagonist) (tabel). Uit dier-
experimenteel onderzoek blijkt dat enkele uren 
blootstelling aan anesthetica van jonge dieren tot 30 
dagen postnataal leidt tot een sterke toename van neu-
roapoptose en tot veranderingen in dendritische morfo-
logie.6 De mechanismen achter deze fenomenen zijn tot 
op heden niet bekend, maar verondersteld wordt dat 
anesthetica een vermindering van neurotrofe factoren, 
zoals ‘brain-derived neurotrophic factor’, veroorzaken. 
Tevens zou de upregulatie van NMDA-receptoren door 
anesthetica kunnen leiden tot excitotoxiciteit (oversti-
mulatie door toxische concentraties van neurotransmit-
ter glutamaat).7

Er is sprake van een soortspecifieke kwetsbare periode 
(‘window of vulnerability’) waarin het brein het gevoe-
ligst is voor de schadelijke effecten van anesthesie. Deze 
effecten zijn duidelijk dosisgerelateerd: hoe vaker, hoe 
langer en hoe meer anesthesie, des te meer schade.10 
Opmerkelijk is dat dit fenomeen in tientallen dierexperi-
mentele onderzoeken wordt beschreven bij vrijwel alle 
anesthetica die in de dagelijkse praktijk voor kinderen 
worden gebruikt voor sedatie en anesthesie. Voorbeelden 
hiervan zijn midazolam, ketamine, propofol en inhala-
tieanesthetica zoals sevofluraan en isofluraan.9 Neuro-
toxiciteit door anesthetica werd aanvankelijk alleen 
beschreven bij knaagdieren, maar sinds 2007 ook bij pri-
maten zoals de resusaap (Macaca mulatta).9 Tevens is er 
bewijs dat dieren die op jonge leeftijd blootgesteld zijn 
aan anesthetica op latere leeftijd leer- en gedragsstoor-
nissen vertonen.10

Een belangrijk punt van kritiek op dierexperimenteel 
onderzoek is dat het niet mogelijk is om laboratorium-
bevindingen 1 op 1 te vertalen naar de klinische situatie 
bij de mens. Het is dus mogelijk dat de schadelijke effec-
ten van anesthetica irrelevant zijn voor mensen doordat 
menselijke hersenen een langere rijping en meer herstel-
capaciteit hebben. Bovendien is het lastig om resultaten 
van onderzoek naar de effecten van intraveneuze anes-
thetica bij proefdieren te vertalen naar de mens omdat er 
grote verschillen zijn in de dosis-responsrelatie tussen 
dieren en mensen. Dit geldt in mindere mate voor inhala-
tieanesthetica; na toediening hiervan aan resusapen van 
6 dagen oud werd toegenomen neuroapoptose waargeno-
men. De apen kregen gedurende een periode van 5 h iso-

De laatste jaren groeit de bezorgdheid over mogelijk 
schadelijke effecten van anesthesie op jonge leeftijd.1 Het 
aantal proefdieronderzoeken waarin neurotoxiciteit van 
anesthetica is aangetoond, neemt sinds 2003 nog steeds 
toe. Bij de mens is echter nog niet met zekerheid vast-
gesteld dat blootstelling aan anesthetica leidt tot een 
gestoorde neurologische ontwikkeling. Wel blijkt uit een 
aantal retrospectieve cohortonderzoeken dat kinderen 
die op jonge leeftijd meerdere operaties onder algehele 
anesthesie hebben ondergaan, op latere leeftijd meer last 
hebben van leerstoornissen en gedragsproblemen.2-4

Op dit moment is er discussie of de waarnemingen bij 
proefdieren nu al zouden moeten leiden tot een terug-
houdend beleid met betrekking tot operaties en diagnos-
tische procedures onder algehele anesthesie bij zeer jonge 
kinderen. Veel anesthesiologen zijn er niet van overtuigd 
dat de bevindingen van dierexperimenteel onderzoek 
ook van toepassing zijn op mensen. Daarentegen menen 
sommige neurowetenschappers die zich bezighouden 
met onderzoek bij dieren dat er voldoende aanleiding is 
om terughoudender te zijn met blootstelling van jonge 
kinderen aan anesthetica. Zij vinden dat anesthesie bij 
jonge kinderen gereserveerd zou moeten worden voor 
ingrepen bij levensbedreigende situaties en ingrepen 
waarmee ernstige functionele beperkingen voorkomen 
kunnen worden.5 Vanwege deze discussie vinden wij het 
belangrijk om een overzicht te geven van de wetenschap-
pelijke stand van zaken op het gebied van kinderanesthe-
siologie en hersenontwikkeling.

Dierexperimenteel onDerzoek
Tijdens de zogenoemde groeispurt van de hersenen is het 
brein gevoelig voor beschadiging door anesthetica zoals 
propofol, isofluraan en sevofluraan, gamma-amino-
boterzuur(GABA)-agonisten en ketamine (een N-methyl-

 Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht. 

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderanesthesiologie: dr. J.C. 

de Graaff en drs. D.B.M. van der Werff, kinderanesthesiologen. 

Afd. Anesthesiologie: prof.dr. C.J. Kalkman, anesthesioloog. 

Contactpersoon: dr. J.C. de Graaff (j.c.degraaff-2@umcutrecht.nl).

TER DISCuSSIE

Beschadigt anesthesie de hersenontwikkeling bij 
kinderen?
Jurgen C. de Graaff, Désirée B.M. van der Werff en Cor J. Kalkman 



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2013;157: A51982

OP
IN
IE

fluraaninhalatie in een dosering van 0,7-1,5%; deze dose-
ring is vergelijkbaar met die bij neonaten en zuigelingen.11

retrospectieve stuDies bij De mens
Het klinisch onderzoek naar de effecten van anesthesie 
op het menselijke brein in ontwikkeling is schaars; we 
hebben vooralsnog alleen de resultaten van enkele retro-
spectieve cohortonderzoeken. Het blijkt niet eenvoudig 
om een cohort te vinden met adequate gegevens over 
chirurgie en vooral anesthesie, en de follow-up hiervan. 
Hieronder vatten wij het tot nu toe gepubliceerde werk 
samen.
Een groep uit de Verenigde Staten beschreef diverse 
retrospectieve analyses van een geboortecohort van 5357 
kinderen uit Olmsted County (Minnesota, Verenigde 
Staten), van wie er 593 algehele anesthesie voor het 4e 
levensjaar hadden gehad.2 Uit deze analyses bleek dat 
kinderen die 2 of meer operaties hadden gehad een ver-
hoogde kans hadden op leerproblemen en ADHD op de 
langere termijn. Tevens was er een verband te zien tussen 

de cumulatieve anesthesieduur en het optreden van leer-
problemen en ADHD.2,4

Een ander cohort werd gevormd door kinderen die gebo-
ren waren in de periode 1999-2001 in de staat New York 
en van wie de ouders gratis verzekerd waren in het kader 
van Medicaid (een gezondheidsverzekering voor de aller-
armsten). In dit retrospectieve onderzoek hadden 383 
kinderen voor hun 3e levensjaar een liesbreukoperatie 
ondergaan; zij werden vergeleken met een steekproef van 
5050 en 10450 kinderen zonder liesbreukoperatie.2,3 Er 
werd gecorrigeerd voor bekende confounders als geslacht, 
leeftijd en geboortegerelateerde complicaties zoals laag 
geboortegewicht. Uit beide onderzoeken bleek dat er een 
relatie bestond tussen operaties onder algehele anesthe-
sie vóór het 3e levensjaar en ontwikkelings- en gedrags-
stoornissen zoals vertraagde ontwikkeling, mentale 
retardatie, autisme en taal- en spraakproblemen. Het 
risico nam toe van 1,1 voor 1 operatie (95%-BI: 0,8-1,4) tot 
4,0 voor ≥ 3 operaties (95%-BI: 3,5-4,5).
Van kinderen die in de neonatale fase aan een congeni-

tAbel  Waargenomen effecten van anesthetica op de hersenontwikkeling en de cognitieve vaardigheden van proefdieren* 

medicatie effect op 
GAbAa-

receptoren† 

effect op 
nmDA-
receptoren† 

effect op hersenontwikkeling diersoort cognitief domein

toename 
neuro- 
degeneratie

toename 
neuro- 
apoptose

verlies  
hersen-cellen

afname lengte en 
vertakkingen van 
dendrieten

isofluraan +++ - ja ja ja ja knaagdieren, 

varkens, primaten

leren, geheugen, ruimtelijk 

inzicht, spontane 

activiteit, aandacht

sevofluraan +++ - ja knaagdieren leren, sociaal gedrag, 

geheugen

propofol +++ - ja ja ja knaagdieren, 

varkens

spontane activiteit, leren, 

ruimtelijk inzicht

fenobarbital / 

thiopenthal

+++ ja ja knaagdieren gedrag, ruimtelijk inzicht 

N2O + --- ja ja knaagdieren leren, geheugen, spontane 

activiteit, aandacht

benzodiazepine 

(midazolam, 

diazepam, 

clonazepam)

+++ ja ja knaagdieren leren, geheugen, spontane 

activiteit, aandacht

ketamine + --- ja ja ja ja knaagdieren, 

primaten

gedrag

GABAa = gamma-aminoboterzuur type a; NMDA = N-methyl-D-asparaginezuur

* Dit is een modificatie van eerder gepubliceerde tabellen.8,9

† Het plusteken (+) geeft een agonistisch effect weer. Het aantal symbolen geeft de sterkte van het effect weer.

‡ Het minteken (-) geeft een antagonistisch effect weer. Het aantal symbolen geeft de sterkte van het effect weer. 

 



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2013;157: A5198 3

OP
IN
IE

tale cardiovasculaire afwijking geopereerd worden, is al 
langer bekend dat zij een verhoogd risico hebben op het 
ontwikkelen van neurologische afwijkingen. Uit een 
recent onderzoek bleek dat neonaten die geopereerd 
waren aan andere, niet-cardiale congenitale afwijkingen 
– zoals gastroschisis, anusatresie, pylorushypertrofie – 
even slecht scoorden op cognitieve testen en taalvaardig-
heidstesten als neonaten die geopereerd waren aan een 
cardiale congenitale afwijking. 73% van de geopereerde 
kinderen scoorde onder het gemiddelde niveau.12

Bij retrospectief epidemiologisch onderzoek is confoun-
ding door comorbiditeit een groot probleem. Zo bleken in 
een epidemiologisch onderzoek de leerprestaties op 
15-jarige leeftijd binnen een geboortecohort significant 
lager te zijn bij kinderen die voor hun 1e jaar een liesbreu-
koperatie hadden gehad (n = 2689) dan bij een controle-
groep van kinderen die niet geopereerd waren aan een 
liesbreuk (n = 14575).13 Na correctie voor bekende con-
founders (geslacht, geboortegewicht, opleidingsniveau en 
leeftijd van de ouders) kon dit verband echter niet meer 
worden aangetoond. Een mogelijkheid om voor de invloed 
van confounders te corrigeren, is door een cohortonder-
zoek uit voeren met monozygote tweelingen.
Een cohortonderzoek met tweelingparen is gedaan in de 
VU. Daaruit bleek dat wanneer beide kinderen waren 
blootgesteld aan anesthesie voor het 3e levensjaar, ze 
allebei lager scoorden op de Cito-toets en meer cogni-
tieve problemen hadden dan de tweelingparen die voor 
hun 3e jaar niet blootgesteld waren aan anesthesie. Wan-
neer echter slechts 1 kind van een tweelingpaar was 
blootgesteld aan anesthesie voor het 3e levensjaar, was er 
geen verschil tussen beide kinderen.14 In dit onderzoek 
was geen informatie beschikbaar over de aard van de 
operatie en het type anesthesie. Het zou goed mogelijk 
kunnen zijn dat de blootstelling aan anesthesie in de 
discordante tweelingparen te kort was om een effect te 
hebben op later cognitief functioneren.

prospectief onDerzoek
Het is bijzonder lastig om een klinisch onderzoek op te 
zetten waarin de mogelijke causaliteit van anesthesie als 
oorzaak voor hersenschade kan worden vastgesteld. Om 
de relatieve bijdrage van de primaire aandoening, de 
anesthesie en de chirurgie inclusief ziekenhuisopname te 
onderzoeken zou men idealiter kinderen randomiseren 
tussen wel en geen anesthesie zonder chirurgie, of tussen 
chirurgie met en zonder anesthesie. Een dergelijke opzet 
is op ethische gronden uiteraard onmogelijk. Gerando-
miseerd onderzoek waarin algehele anesthesie met regi-
onale (spinale) anesthesie wordt vergeleken lijkt tot nu 
toe de enige mogelijkheid om op termijn inzicht te krij-
gen in de rol van blootstelling aan algehele anesthesie.
Op dit moment loopt er in onder meer Australië, de Ver-

enigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Neder-
land een RCT waarbij 720 kinderen van < 5 maanden oud 
die een liesbreukoperatie moeten ondergaan, worden 
gerandomiseerd tussen algehele anesthesie óf locoregio-
nale (spinale) anesthesie (GAS-studie; meer informatie is 
te vinden op http://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT00756600). De inclusie van patiënten loopt in 2013 
ten einde. Omdat het niet mogelijk is om bij kinderen 
voor het 5e levensjaar betrouwbaar neurocognitief 
onderzoek te doen, zullen we minstens tot 2018 moeten 
wachten voordat er betrouwbare conclusies uit dit onder-
zoek getrokken kunnen worden. Omdat een liesbreuk-
operatie minder dan een uur duurt, zal dit onderzoek 
slechts inzicht geven in de effecten van relatief korte 
blootstelling aan anesthetica.

beleiD
Hoe nu verder? De schadelijkheid van blootstelling aan 
anesthetica voor de hersenontwikkeling is veelvuldig 
aangetoond in dierexperimenteel onderzoek, maar op 
basis van de beschikbare retrospectieve cohortonderzoe-
ken kunnen we niet met zekerheid concluderen dat anes-
thesie schadelijk is voor jonge kinderen. Ouders van 
jonge kinderen die moeten worden geopereerd, chirur-
gen en anesthesiologen hebben op korte termijn behoefte 
aan duidelijke antwoorden, maar het duurt nog enkele 
jaren voordat de resultaten van de GAS-studie bekend 
zullen worden. Andere RCT’s zijn nog niet gestart.
Op basis van het beschikbare onderzoek zijn 2 strate-
gieën mogelijk. De ene optie is wachten met een verande-
ring van beleid totdat er klinisch bewijs is voor neuro-
toxiciteit bij jonge kinderen; kleine interventies en 
diagnostische procedures kunnen nog steeds onder 
algehele anesthesie plaatsvinden. De andere optie is om 
op voorhand rekening te houden met toekomstig bewijs 
voor neurotoxische gevolgen van anesthesie. Het moge-
lijke risico van anesthesie wordt dan bij de indicatiestel-
ling voor iedere operatie en ook voor de timing van de 
procedure meegewogen.
In de praktijk zal de laatste strategie er op neerkomen dat 
bij zeer jonge kinderen alleen ingrepen onder algehele 
anesthesie worden verricht voor levensbedreigende pro-
blemen of voor afwijkingen die zonder tijdige correctie 
tot ernstige functionele beperkingen zullen leiden. Voor-
beelden van ingrepen die niet uitgesteld kunnen worden 
zijn correctie van ernstige, al dan niet congenitale, afwij-
kingen zoals hernia diaphragmatica, anorectale malfor-
maties, buikwanddefecten, pylorushypertrofie en lies-
breuken. De meerwaarde van adenoïdectomie vanwege 
recidiverende bovensteluchtweginfecties bij kinderen 
onder de 3 jaar is niet aangetoond.15 Hier lijkt het dan ook 
verstandig op zijn minst terughoudend te zijn met vroeg 
opereren.
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Het argument dat ouders niet ‘nodeloos’ ongerust mogen 
worden gemaakt, past niet in een moderne arts-patiënt-
relatie. Ouders moeten eerlijke informatie krijgen over de 
te verwachten gezondheidswinst en de risico’s van een 
procedure. Als er twijfel bestaat over de noodzaak van 
een operatie of diagnostische procedure onder algehele 
anesthesie op zeer jonge leeftijd, zouden operateur en 
anesthesioloog dit dilemma niet alleen met elkaar moe-
ten bespreken, maar ook aan de ouders moeten voorleg-
gen.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld
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