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Samenvatting
De meeste neurologen in Nederland gebruiken traumatische 20 gauge (G)-lumbaalnaalden, die 
geprefereerd lijken te worden boven atraumatische naalden. In dit artikel worden de kans op 
postpunctionele hoofdpijn, de kans op celdestructie, alsmede kosten en gebruiksvriendelijk-
heid bij gebruik van de twee typen lumbaalnaalden besproken. In een experimentele opstelling 
werden de doorloopsnelheid van vloeistof en de drukmeting bij gebruik van de traumatische 
20G-naald en de atraumatische 22G-naald vergeleken.
De incidentie van postpunctionele hoofdpijn bij gebruik van een atraumatische 22G-lumbaal-
naald (0,7 mm) is significant lager dan bij een traumatische 20G-naald (0,9 mm). Er waren geen 
verschillen in drukmeting en doorloopsnelheid tussen de traumatische 20G-naald en de atrau-
matische 22G-naald. Er zijn geen aanwijzingen voor verschillen in celdestructie en de mogelijk-
heid van toediening van intrathecale chemotherapeutica. De hogere aanschafkosten van 
atraumatische naalden worden waarschijnlijk teniet gedaan door een afname van de incidentie 
van postpunctionele hoofdpijn en de daarvoor benodigde medische zorg. Wij pleiten daarom 
voor algemeen gebruik van de atraumatische 22G-lumbaalnaald in de neurologische praktijk. 
(Tijdschr Neurol Neurochir 2012;113:108-14)

Summary
Most neurologists in the Netherlands use traumatic 20G spinal needles, which seem to be 
preferred over atraumatic needles. In this article the risk factors for post-lumbar puncture 
headache, risk of cell destruction, and the costs and user-friendliness of the two types of 
spinal needles are discussed. The fluid flow rates and pressure measurements were compa-
red for a traumatic 20G needle and an atraumatic 22G needle in an experimental setup. 
The incidence of post-lumbar puncture headache is significantly lower when using an atrau-
matic 22G (0.7 mm) spinal needle compared to a traumatic 20G (0.9 mm) needle. In our ex-
perimental setup there were no differences in pressure measurements and flow rates. There 
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Inleiding
Er bestaan traumatische en atraumatische lum-
baalnaalden (zie Figuur 1). Een traumatische naald 
(Quincke) heeft een scherpe, snijdende punt, die de 
duravezels in meerdere richtingen scheurt. Atrau-
matische pencil-pointnaalden (Sprotte, Whitacre) 
hebben een kleinere, afgeronde punt in de vorm van 
een kegel. Deze naaldpunten zijn stomp en schei-
den de duravezels in plaats van deze te scheuren. De 
opening van deze naalden bevindt zich aan de zij-
kant, enkele millimeters voor de punt. 
De Sprottenaald heeft een ovaalvormige opening, 
die groter is en verder van de punt geplaatst is dan 
bij de Whitacrenaald. De Whitacrenaald heeft een 
rechthoekige opening en bovendien een stompere 
punt dan de Sprottenaald. De atraumatische lum-
baalnaald werd al in de jaren 20 van de twintigste 
eeuw ontwikkeld met de gedachte dat deze minder 
liquorlekkage en daarmee minder postpunctionele 
hoofdpijn veroorzaakte.1,2

In dit artikel worden de voordelen van het gebruik 
van een atraumatische lumbaalnaald beschreven en 
worden de (voor)oordelen over verscheidene eigen-
schappen van de atraumatische 22 gauge (G)-lum-
baalnaald geëvalueerd die mogelijk ten grondslag 
liggen aan het algemene gebruik van de trauma-
tische 20G-naald voor lumbaalpuncties. Voor dit 
onderzoek is een literatuuronderzoek verricht (Pub-
Med databank; zoektermen ‘lumbar puncture, post-
lumbar puncture headache, pressure measurement, 
traumatic spinal needles, atraumatic spinal need-
les, Quincke, Sprotte’) en zijn ter aanvulling enige 
nieuwe experimenten uitgevoerd. 

Welke lumbaalnaald gebruikt de hui-
dige neuroloog?
Bij een inventarisatie onder acht neurologische 
opleidingsklinieken in Nederland bleek de trauma-
tische Quinckenaald nog steeds verreweg het meest 
gebruikt te worden voor lumbaalpuncties. Slechts 

een kliniek gebruikte standaard een atraumati-
sche Sprottenaald van 22G (0,7 mm). Voorts had 
een kliniek beschikking over zowel traumatische 
Quinckenaalden als atraumatische Sprottenaalden. 
De overige zes klinieken gebruikten alleen trauma-
tische Quinckenaalden, meestal van 20G (0,9 mm), 
in enkele ziekenhuizen tevens van 22G. 

Postpunctionele hoofdpijn 
Na een lumbaalpunctie ontwikkelt gemiddeld 4 tot 
36% van de patiënten klachten van postpunctionele 
hoofdpijn (PPHP).3-12 PPHP wordt gedefinieerd als 
hoofdpijn die binnen vijf dagen na een lumbaalpunc-
tie is ontstaan, verergert binnen vijftien minuten na 
zitten of staan, en verbetert binnen vijftien minuten 
na liggen. Patiënten ervaren daarnaast minimaal 
een van de volgende klachten: nekstijfheid, tinnitus, 
hypacusis, fotofobie of misselijkheid. De hoofdpijn 
verdwijnt spontaan binnen een week of binnen 48 uur 
na effectieve behandeling van het liquorlek, meestal 
met een epidurale ‘blood patch’.13 Persisterende lek-
kage van liquor door het ontstane defect in de dura 
wordt gezien als de oorzaak van PPHP. Een afname 
van de intracraniële druk door deze liquorlekkage 
zou leiden tot tractie aan intracraniële pijngevoelige 
structuren en compensatoire dilatatie van cerebrale 
vaten, beide mogelijk leidend tot hoofdpijnklachten.14

Uit verschillende studies is gebleken dat atraumati-
sche naalden een kleiner defect in de dura veroorza-
ken, met als resultaat minder liquorlekkage.5,15 Vele 
studies uit de afgelopen 20 jaar hebben dan ook aan-
getoond dat de incidentie van PPHP lager is bij het 
gebruik van atraumatische naalden met een diameter 
van 22G vergeleken met een traumatische 20G-naald 
(zie Tabel 1). Voor de incidentie van PPHP is het type 
naaldpunt (traumatisch versus atraumatisch) belang-
rijker dan de diameter van de naald.3-12 Onderzoek 
uit 2008 naar een indirecte maat, namelijk de fre-
quentie van noodzaak tot behandeling middels een 
‘blood patch’, leverde tevens het hoogste risico op 

are no indications for differences in cell destruction or the possibilities for administering in-
trathecal chemotherapy. The atraumatic needles’ higher initial costs are most likely compen-
sated by a decrease in post-lumbar puncture headache incidence and the medical care for 
post-lumbar puncture headache. Therefore we plead for the general use of atraumatic 22G 
spinal needles in the neurological practice.
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voor de 20G-Quinckenaald (29,6%), gevolgd door 
de 22G-Quinckenaald (15,2%) en de 22G-Whitacre-
naald (4,2%).11 Kleyweg et al. rapporteerden boven-
dien bij een atraumatische 22G-naald niet alleen 
minder gevallen van PPHP, maar ook minder bijver-
schijnselen zoals duizeligheid en misselijkheid dan bij 
een traumatische 20G-naald.8 
In het verleden zijn ook verschillende andere prog-
nostische factoren voor het ontstaan van PPHP 
onderzocht. Uit deze onderzoeken bleken de ope-
ningsdruk, de samenstelling van de liquor, de hoe-
veelheid afgenomen liquor en de houding van de 
patiënt tijdens en na de punctie geen invloed te 
hebben op het ontstaan van PPHP, in tegenstelling 
tot het type lumbaalnaald.8,16 Daarnaast bestaat er 
voor vrouwen, jongvolwassenen en patiënten met 
een lage body-mass index een groter risico op het 
ontwikkelen van PPHP.16 Recentere studies met een 
kleiner aantal patiënten konden deze resultaten niet 
altijd bevestigen.4,6 Een beschadigde naaldpunt door 
botcontact tijdens een punctie draagt mogelijk ook 
bij aan een grotere kans op PPHP. Parker et al. lieten 
zien dat atraumatische naalden ook in dit geval een 
gunstige keuze zouden zijn, omdat deze minder snel 
beschadigd lijken te raken na botcontact dan trau-
matische naalden.17

Intrathecale drukmeting
Er zijn geen gegevens bekend over de geschiktheid 
van dunne of atraumatische naalden voor een druk-
meting. Door middel van een proefopstelling werd 
gemeten hoe lang het duurt voordat een betrouw-
bare drukmeting afgelezen kan worden voor de ver-
schillende lumbaalnaalden (traumatische naalden 
van 18 tot en met 27G, en atraumatische naalden 
van 22, 25 en 27G). De opstelling bestond uit een 
kolom met 0,9% NaCl-oplossing, waarvan de vis-
cositeit overeenkomt met die van liquor.18 De druk 
werd gemeten met een vloeistofdrukmeter die ook 
in de kliniek gebruikt wordt (Dyna-opt, Gobu-
plast) (zie Figuur 2). Alle metingen zijn uitgevoerd 
door dezelfde onderzoeker en de metingen met de 
20G- en 22G-naalden zijn tweemaal herhaald met 
twee exemplaren van ieder type naald, waarna de 
gemiddelden per naaldtype zijn berekend. Met alle 
naalden werd een druk van 11,5 cm H2O gemeten. 
Voor naalden vanaf 25G en hoger was de verstreken 
tijd tot de maximale druk echter gemiddeld 3 minu-
ten of langer: een onwenselijk lange duur voor de 
klinische praktijk. De tijdsduur tot maximale druk 
varieerde bij naalden van 22G van 25-75 seconden, 
waarmee deze naalden prima inzetbaar zijn voor een 
intrathecale drukmeting (zie Tabel 2).

Figuur 1. Verschillende naaldpunten: boven: traumatisch/ 

Quincke; onder: atraumatisch/ Sprotte.

Figuur 2. Meetopstelling: kolom met 2 liter 0,9% NaCl-

oplossing. De drukmetingen zijn uitgevoerd met behulp van 

de vloeistofdrukmeter die ook in de kliniek gebruikt wordt 

(Dyna-opt, Gobuplast). De doorloopsnelheden van de NaCl-

oplossing zijn bepaald door de afgelopen vloeistof te wegen.
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Tabel 1. Resultaten van vergelijkingen van traumatische en atraumatische lumbaalnaalden met 
betrekking tot postpunctionele hoofdpijn (PPHP) of  blood patchfrequentie uit onderzoeken van 
1992 tot 2011; naalddiameter aangegeven in gauge (20 of 22 G); Q=traumatische Quincke 
lumbaalnaald; S=atraumatische Sprotte lumbaalnaald; W=atraumatische Whitacre lumbaalnaald; 
AT=atraumatische lumbaalnaald, niet nader omschreven.
Publicaties Vergeleken 

naaldtypen
Resultaten

Braune et al. 1992, 

Acta Neurol Scand7

22Q vs 22S incidentie PPHP 36% vs 4% (p<0.001)

Muller et al. 1994,

J Neurology10

22Q vs 22S incidentie PPHP 31% vs 5%

Kleyweg et al. 1998, 

Cephalalgia9

20Q vs 22AT incidentie PPHP 32% vs 6% (p=0.001) 

Thomas et al. 2000,

BMJ5

20Q vs 20S absolute risicoreductie van 26% op matige tot ernstige hoofdpijn 

met een atraumatische naald 

Strupp et al. 2001, Neurology3 22Q vs 22S incidentie PPHP 24.4% vs 12.2% (p<0.05)

Seupaul et al. 2005, 

Am. J Emerg Med12

20Q vs 22Q incidentie PPHP 30% vs 15.1% (p=0.002)

Lavi et al. 2006,

Neurology6

22Q vs 22W incidentie PPHP 36% vs 3% (p=0.002)

Hatfield et al. 2008, 

 Am J Röntgenology11

20Q vs 22Q

20Q vs 22W

22Q vs 22W

‘blood patch’ frequentie 29.6% vs 15.1% (p=0.038)

‘blood patch’ frequentie 29.6% vs 4.2% (p<0.001)

‘blood patch’ frequentie 15.1% vs 4.2% (p=0.001)

Hammond et al. 2011,

 J Neurol Sci4
20Q vs 22S

20Q vs 22Q

22Q vs 22S

incidentie PPHP 32% vs 19% (adj OR 0.31, 95% CI 0.12-0.82)

incidentie PPHP 32% vs 32%

incidentie PPHP 32% vs 19% (adj OR 3.99, 95% CI 1.32-12.0)

Tabel 2. Doorloopsnelheden van 0,9% NaCl-oplossing bij een druk van 11,5 cm H2O voor 
verschillende naaldtypen (Quincke/ traumatisch en Sprotte/ atraumatisch) en de gemiddelde 
tijdsduur tot het meten van deze maximale druk.
Naalddiameter Naaldtype Naaldlengte Gemiddelde 

doorloopsnelheid  
(ml/min)

Gemiddelde duur tot 
maximale druk 

(min:sec)

18 G Quincke 88 mm 8,8 ml/min 0:07

20 G Quincke 88 mm 1,4 ml/min 0:38

22 G Quincke 88 mm 0,38 ml/min 0:49

120 mm 0,30 ml/min 1:07

Sprotte 88 mm 1,4 ml/min 0:45

25 G Quincke 88 mm 0,23 ml/min 3:00

120 mm 0,20 ml/min 4:00

Sprotte 88 mm 0,30 ml/min 2:40

26 G Quincke 88 mm 0,067 ml/min > 6:00

27 G Quincke 88 mm 0,050 ml/min > 6:00

120 mm 0,033 ml/min > 6:00

Sprotte 88 mm - 4:50
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Doorloopsnelheid van liquor
De stroomsnelheid van liquor is lager in een dunnere 
naald, waardoor het afnemen van liquor meer tijd 
in beslag neemt.19 Daarnaast is er een toegenomen 
risico op occlusie van het naaldlumen door bijvoor-
beeld stolsels. Een lage stroomsnelheid en een groter 
risico op occlusie zijn met name nadelig omdat zij 
een correcte plaatsing kunnen maskeren, met onno-
dig herhalen van de punctie als gevolg.19 Daarnaast 
is het beperken van de duur van de handeling uiter-
aard in het voordeel van de patiënt. Er bestaat wei-
nig literatuur over de daadwerkelijke afname van de 
doorloopsnelheid bij een kleinere diameter en het 
effect van een atraumatische naaldpunt op de door-
loopsnelheid. Met de eerder beschreven proefopstel-
ling zijn daarom ook doorloopsnelheden bepaald 
voor traumatische naalden van 18 tot en met 27G 
en atraumatische naalden van 22 en 25G (zie Figuur 
2). Opvallend was dat de doorloopsnelheid van een 
atraumatische 22G-naald hoger lag dan de trauma-
tische 22G-naald (zie Tabel 2 en Figuur 3). De door-
loopsnelheid ofwel de afnametijd van liquor met een 
atraumatische 22G-naald was vergelijkbaar met de 
reguliere traumatische 20G-naald. Ook Abouleish 
et al. vonden hogere doorloopsnelheden bij atrau-
matische naalden ten opzichte van traumatische 
naalden met dezelfde diameter.20 Om de prestatie 
van de atraumatische naalden bij een infectieuze of 
oncologische status van liquor na te bootsen, zouden 
experimenten met een vloeistof met hogere viscosi-
teit moeten worden uitgevoerd.

Celdestructie 
De algemene aanname is dat de diameter van een 
lumbaalnaald geen invloed heeft op de kwaliteit van 
het celmateriaal in de afgenomen liquor. De relatie 
tussen naalddiameter en celdestructie is echter voor-
namelijk beschreven voor bloedafnames, niet voor 
liquorpuncties. Lippi et al. lieten zien dat naalden 
met een diameter van 25G of kleiner bij bloedafname 
geassocieerd waren met een statistisch significante 
stijging van onder andere kalium door hemolyse.21,22 
Tanabe et al. vonden bij bloedafname geen relatie tus-
sen naalddiameters van 18 tot en met 23G en de kans 
op hemolyse.23 Wanneer deze gegevens geëxtrapoleerd 
worden naar liquor wekt dit de suggestie dat bij een 
lumbaalnaald van 22G of dikker de diameter niet van 
invloed is op de kwaliteit van de afgenomen liquor.

Intrathecale chemotherapie
Er bestaan geen richtlijnen die voorwaarden stel-
len aan het type lumbaalnaald dat gebruikt wordt 
voor het toedienen van intrathecale chemothera-
pie. Tevens zijn er geen vergelijkende onderzoe-
ken gedaan tussen verschillende lumbaalnaalden. 
Aangezien de naalden van hetzelfde materiaal 
gemaakt zijn en de doorloopsnelheden zeker voor de 
22G-naalden vergelijkbaar zijn, zijn er echter geen 
verschillen te verwachten bij het toedienen van intra- 
thecale chemotherapie via een atraumatische naald.

Gebruiksgemak
Een frequent gehoord bezwaar tegen lumbaalnaal-
den met een diameter kleiner dan 20G of atrauma-
tische naalden betreft het matige gebruiksgemak. 
Een dunnere naaldschacht buigt sneller, met een 
moeizamere punctie tot gevolg. Het risico hierop 
neemt toe bij adipeuze patiënten.19 Atraumatische 
naalden zijn dusdanig stomp en flexibel dat een 
‘introducer’ nodig kan zijn om door de huid te 
prikken. Het omgaan met dergelijke ‘introducers’ 
en een dunnere naald vergt een andere technische 
vaardigheid. Hammond et al. rapporteerden echter 
dat 95% van de lumbaalpuncties met een atrau-
matische naald succesvol was bij de eerste poging, 
hoewel hierbij mogelijk selectiebias een rol speelt, 

Figuur 3. Doorloopsnelheden van 0,9% NaCl-oplossing 

voor verschillende naaldtypes bij een druk van 11,5 cm 

H2O: atraumatische naald, 88 mm (○); traumatische naald, 

88 mm (•); traumatische naald, 120 mm (■).
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Het gebruik van atraumatische 22G-lumbaalnaalden is geassocieerd met een lagere frequentie van 

postpunctionele hoofdpijn vergeleken met een reguliere 20G traumatische naald. 

2. Bepaling van de liquordruk met en doorloopsnelheid van een dunnere atraumatische 22G-naald zijn 

vergelijkbaar met de reguliere 20G traumatische naald.

3. Het verrichten van een lumbaalpunctie met een atraumatische 22G-naald kan door de hogere flexi-

biliteit aanvankelijk lastiger zijn, maar met enige training vooraf wordt een vergelijkbaar succesper-

centage bij het puncteren behaald. 

4. Voor drukmeting zijn naalden met een diameter kleiner dan 22G ongeschikt gezien de lange duur 

voordat maximale druk wordt bereikt. 

omdat de artsen zelf de naald mochten kiezen en de 
atraumatische naald wellicht vaker kozen als zij de 
punctie als eenvoudig inschatten.4 Een meta-analyse 
uit 1994 liet tevens zien dat de moeilijkheidsgraad 
van het uitvoeren van een punctie hoger ligt bij een 
traumatische naald.24,25 Anesthesiologen zijn inmid-
dels wereldwijd met goed resultaat overgestapt op 
atraumatische naalden.

Complicatieregistratie
Het percentage patiënten dat PPHP ontwikkelt na 
een lumbaalpunctie dient te worden geregistreerd 
in de door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) verplicht gestelde complicatieregistratie. Het 
aantal complicaties kan ook beschouwd worden als 
een kwaliteitsindicator voor de betreffende afdeling. 
Het belang van het minimaliseren van de incidentie 
van PPHP wordt hiermee benadrukt. 

Kosten
Atraumatische naalden zijn een factor vier tot vijf 
duurder dan de traumatische 20G-naald (Circa €4,-, 
exclusief introducer versus circa €1,-). Een daling 
in de frequentie van optreden van PPHP door het 
gebruik van atraumatische naalden levert echter een 
kostenreductie op door minder ziekenhuisopnames 
en behandeling van PPHP. Dakka et al. en Tung et 
al. hebben geprobeerd de kosten van een lumbaal-
punctie met een traumatische naald en de daarbij 
benodigde behandeling van PPHP te vergelijken 
met de kosten bij gebruik van een atraumatische 
naald op basis van het verschil in incidentie van 
PPHP bij traumatische en atraumatische naalden 

uit eerdere literatuur. Het gebruik van een goedko-
pere traumatische lumbaalnaald bleek uiteindelijk 
duurder (respectievelijk circa €55,- en circa €20,- 
per patiënt).26,27 Dakka et al. volgden een retro-
spectieve opzet, waardoor er mogelijk sprake was 
van een onderschatting van de complicaties door 
lumbaalpuncties. Door de kosten in beide groepen 
te vergelijken op basis van het verschil in inciden-
tie van PPHP ontbreekt in beide studies een directe 
vergelijkingsgroep van puncties met atraumatische 
naalden. Maatschappelijke kosten (onder andere 
door werkverzuim) zijn in beide studies bovendien 
nog niet meegerekend. Verdere bevestiging van de 
verschillen in kosten is dus gewenst.

Conclusie
Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat 
het gebruik van atraumatische lumbaalnaalden 
met een diameter van 22G leidt tot een vermin-
dering van het optreden van PPHP in vergelijking 
met een traumatische 20G-naald (zie Tabel 1). Uit 
onze onderzoeken bleek dat de atraumatische naald 
met een diameter van 22G geschikt was voor alle 
handelingen die binnen de neurologie worden uit-
gevoerd, zoals het meten van de openingsdruk en 
het afnemen van liquor voor diagnostische doelein-
den. Desondanks werd de traumatische 20G-naald 
in een steekproef onder de acht neurologische 
opleidingsklinieken nog steeds verreweg het meest 
gebruikt. Een afname van PPHP is direct in het 
belang van de patiënt, daarnaast in het belang van 
zorginstellingen aangezien de incidentie van PPHP 
na lumbaalpuncties vermeld dient te worden in het 
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complicatieregister van de IGZ. Praktische beper-
kingen kunnen geminimaliseerd worden door het 
op voorhand trainen van het medisch personeel 
in het gebruik van atraumatische lumbaalnaalden. 
Hogere aanschafkosten van deze naalden worden 
waarschijnlijk teniet gedaan door een afname van 
de incidentie van PPHP en de daarvoor benodigde 
medische zorg. Al met al zijn er weinig argumenten 
om een traumatische 20G-naald in de neurologi-
sche praktijk te blijven gebruiken.
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