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Voorwoord

Vrijwel alle artsen gebruiken lokaal anesthetica (LA) bij het behandelen van diverse aan-
doeningen op diverse plaatsen in het lichaam. Deze middelen worden toegepast door art-
sen en tandartsen in zeer verschillende doseringen en samenstellingen. Dit varieert van 
de tandarts die vele malen per dag kleine hoeveelheden LA gebruikt tot anesthesiologen 
die LA in grote hoeveelheden doseren voor de verdoving van meestal perifere zenuwen. 
Zij zijn dan ook het meest bekend met bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van 
deze groep geneesmiddelen. Het is belangrijk om hierover kennis en ervaringen uit 
te wisselen omdat nevenwerkingen en complicaties bij het gebruik van LA zo weinig 
voorkomen. Toch kunnen ze ernstige gevolgen voor de patiënt hebben en omdat men er 
vaak niet op bedacht is, is er op het moment van optreden vaak niet de gewenste kennis 
en kunde paraat om deze bijwerkingen en complicaties adequaat te behandelen. De aan-
dacht voor LA in het algemeen en speciaal voor lidocaïne, een van de oudste LA, is in de 
laatste jaren enorm toegenomen vanwege nieuwe inzichten en omdat er nieuwe toepas-
singen bij moderne operatieve technieken zijn beschreven. Een nieuwe, veelbelovende 
toepassing is het continu en intraveneus toedienen van lidocaïne voor postoperatieve 
pijnbestrijding. Door het gebruik van de echografie bij het uitvoeren van perifere zenuw-
blokkades is de kwaliteit en daarmee het succespercentage van deze blokkades toegeno-
men. Lokale en regionale anesthesie zijn hierdoor niet alleen effectiever dan voorheen, 
maar door toediening van LA onder visuele controle vinden minder intravasale injecties 
plaats waardoor ook de patiëntveiligheid is verbeterd.
De redactie, bestaande uit de plastisch chirurg René van der Hulst en de anesthesiolo-
gen Marc Snoeck, Geert-Jan van Geffen en Ivo Panhuizen, heeft er terecht voor gekozen 
om zich in deze uitgave, met nadruk, niet alleen te richten op anesthesiologen. Door 
een bijdrage te vragen van de verschillende gebruikers van LA wordt de kennis over en 
vertrouwdheid met deze geneesmiddelen op een enthousiasmerende wijze vergroot. Alle 
auteurs en de redactieraad, bestaande uit de chirurgen Bas Wijnhoven, Menno Vriens 
en Michael Jacobs, zijn dan ook te prijzen voor hun veelzijdige inbreng en medewer-
king, hetgeen dit boek zo bruikbaar maakt voor alle artsen, tandartsen en voorstelbaar 
zelfs voor dierenartsen. Door de inmiddels bekende methodiek van ‘probleemgeoriën-
teerd denken’, komt deze uitgave over LA zeer goed uit de verf. De verscheidenheid aan 
 casuïstiek, de opzet en uitwerking van de hoofdstukken zijn een leuke en leerzame ma-
nier om te onderwijzen.
Al met al geeft dit boek terechte aandacht aan lokaal anesthetica. 

Dr. Mathieu Gielen, anesthesioloog en drager van de Carl Koller Award
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