
JA ARGANG120DECEMBER20196 13JA ARGANG120DECEMBER20196 13

NEUROCHIRURGIE 212

1neurochirurg, afdeling Neurochirurgie, 2kinderrevalidatiearts, afdeling Revalidatiegeneeskunde, beiden Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc.

Correspondentie graag richten aan: mw. drs. K.M. Slot, Amsterdam UMC, afdeling Neurochirurgie. Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam, e-mail-

adres: k.slot@amsterdamumc.nl

Belangenconflict/financiële ondersteuning: geen gemeld.

Trefwoorden: cerebrale parese, intrathecale baclofenpomp, selectieve dorsale rhizotomie, spasticiteit. 

Keywords: cerebral palsy, intrathecal baclofen pump, selective dorsal rhizotomy, spasticity.

ONTVANGEN 12 JUNI 2019, GEACCEPTEERD 10 OKTOBER 2019. 

Intrathecale baclofenpomp en 
selectieve dorsale rhizotomie bij 
de behandeling van spasticiteit bij 
kinderen: een overzicht
Intrathecal baclofen pump and selective dorsal rhizotomy in the management 
of spasticity in children: an overview

Drs. K.M. Slot1, prof. dr. A.I. Buizer2

SAMENVATTING
Bij de behandeling van spasticiteit bij kinderen met 
cerebrale parese zijn naast medicamenteuze thera-
pieën enkele chirurgische behandelingen beschik-
baar. Voor patiënten met een bilaterale spastische 
parese, met een milde tot matige motorische beper-
king (grof motorisch functioneren classificatie sys-
teem (GMFCS)-score I, II en III) kan een selectieve 
dorsale rhizotomie (SDR) overwogen worden om het 
lopen te verbeteren. Bij deze ingreep wordt een deel 
van de lumbale sensibele zenuwen doorgenomen. 
Voor kinderen die matig tot ernstig zijn aangedaan 
(GMFCS II, III, IV en V) kan intrathecale baclofen (ITB) 
effectief zijn. Hierbij wordt middels een medicijn-
pomp in de buik continu baclofen intrathecaal toege-
diend. Zowel de indicatiestelling als uitvoering van 
een SDR of ITB vergt een uitgebreide multidiscipli-
naire aanpak, om zo het beste resultaat voor de 
patiënt en diens ouders of verzorgers te bereiken. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(6):212-7)

SUMMARY
In the management of spasticity in children with cer-
ebral palsy, some surgical procedures are available. 
For patients with bilateral spastic paresis, with mild 
to moderate motor impairment (Gross Motor Func-
tioning Classification System (GMFCS) score II and 
III), selective dorsal rhizotomy (SDR) can be consid-
ered to improve mobility in ambulant patients. SDR 
involves sectioning (cutting) of some of the lumbar 
sensory nerve fibers. For children who are severely 
affected (GMFCS III, IV and V), an intrathecal ba-
clofen pump (ITB) can be effective. Implantation of a 
pump for baclofen administration enables continu-
ous infusion into the spinal subarachnoid space. 
Both the assessment and treatment of SDR and ITB 
requires an extensive multidisciplinary approach, in 
order to achieve the best results for patients and 
their parents/caregivers.

INLEIDING
De term cerebrale parese (CP) verwijst naar een heterogene 
groep van aandoeningen waarbij sprake is van een perma-
nente stoornis in de ontwikkeling van de motoriek. Door de 
disfunctie in de motorische ontwikkeling zijn spiertonus, 
houding en beweging aangedaan. De oorzaak van CP is ge-

legen in een abnormale ontwikkeling van het brein door 
vroege schade (ontstaan in het eerste levensjaar) of een aan-
legstoornis. Hoewel de stoornis zelf niet progressief is, kan 
het klinisch beeld wel veranderen over de tijd, doordat het 
kind groeit en volwassen wordt. Dit wordt ‘growing into de-
ficit’ genoemd. De motorische uitval kan beperkingen ver-
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oorzaken in het algemeen dagelijks functioneren. De ernst 
hiervan kan variëren van mild tot zeer ernstig, van kinderen 
die zelfstandig lopen tot kinderen die volledig rolstoelafhan-
kelijk zijn. De mate van motorische beperking wordt 
 geclassificeerd met het ‘grof motorisch functioneren classifi-
catiesysteem’ (GMFCS) (zie Tabel 1).1 Naast motorische 
stoornissen kunnen ook communicatie, cognitie en gedrag 
afwijkend zijn. Tevens kunnen epilepsie en musculoskeleta-
le complicaties voorkomen.2

CP wordt onderverdeeld in 3 motorische subtypes. Deze in-
deling is gemaakt op basis van de motorische disfunctie. 

Spastische CP komt het meest voor (80%), gevolgd door dys-
kinetische en atactische CP.3 Ook combinaties tussen deze 
vormen van CP komen voor.

OORZAAK VAN CP
Bij het ontstaan van CP spelen meerdere factoren een rol. 
Aangenomen wordt dat vooral prenatale factoren resulteren 
in CP, hoewel ook perinatale factoren van invloed kunnen 
zijn.4 Prematuriteit is het meest geassocieerd met CP. De 
prevalentie van CP onder kinderen die extreem prematuur 
geboren zijn (<27 weken zwangerschapsduur) is 7-20%.5 In 
deze patiëntengroep is CP vaak geassocieerd met periventri-
culaire leukomalacie (necrose van de witte stof gelokaliseerd 
rondom de laterale ventrikels) en intraventriculair hema-
toom. Naast prematuriteit zijn intra-uteriene bloedingen, 
intra-uteriene infecties, en perinatale hypoxie of ischemie 
ook geassocieerd met CP.6

BEHANDELING VAN CP
Genezing van CP is tot nu toe niet mogelijk. De behandeling 
en begeleiding van kinderen met CP is gericht op het mini-
maliseren van de impact van de aandoening op het functio-
neren. Door het reduceren van de invloed van de beperkin-
gen op de activiteiten in het dagelijks leven, verbetert de 
participatie in de maatschappij en de kwaliteit van leven 
voor zowel het kind als de familie en verzorgenden. Het be-
handeldoel op korte termijn is het verbeteren van het functi-
oneren, en op lange termijn het voorkomen van vergroeiing 
(spierverkortingen, gewrichtscontracturen en -luxaties, en 
deformiteiten).
Het behandeltraject van CP start met niet-invasieve behan-
delingen (zie Figuur 1). De eerste stap in het verbeteren van 
de mobiliteit is oefentherapie. Daarnaast kunnen enkel- 
voetorthesen effectief zijn.7 Door medicamenteuze therapie 
(orale spasmolytica) kan spasticiteit en hypertonie afnemen. 
Voor lokale behandeling van spasticiteit zijn intramusculaire 
botulinetoxine-injecties een optie. Indien medicamenteuze 
therapie onvoldoende effect of hinderlijke bijwerkingen 

TABEL 1. Grof motorisch functioneren classifi-
catiesysteem (GMFCS).1

Categorie Kenmerken

GMFCS I Loopt zonder beperkingen
Kinderen kunnen traplopen en lopen zonder 
belemmeringen binnen- en buitenshuis. Ze 
voeren grof motorische vaardigheden uit, 
inclusief rennen, springen en/of looptempo 
verhogen. Snelheid, balans en coördinatie zijn 
echter verminderd.

GMFCS II Loopt met beperkingen
Kinderen lopen binnen- en buitenshuis, en 
kunnen traplopen door zich vast te houden 
aan de leuning. Zij ervaren echter belem-
meringen bij het lopen op een oneffen 
ondergrond en hellingen, en bij het lopen in 
menigten. Ze hebben slechts minimaal ver-
mogen om grove motorische vaardigheden 
uit te voeren, zoals rennen en springen, en/of 
looptempo verhogen.

GMFCS III Loopt met behulp van een loophulpmiddel
Kinderen lopen binnen- en buitenshuis op 
een vlakke ondergrond met een (loop)hulp-
middel. Ze kunnen eventueel traplopen door 
zich vast te houden aan de leuning. Kinderen 
gebruiken een rolstoel voor lange afstanden. 

GMFCS IV Zelfstandig voortbewegen met beperkingen; 
mogelijk gebruik van een elektrisch vervoer-
hulpmiddel
Kinderen kunnen thuis korte afstanden lopen 
met een loophulpmiddel. Op school en 
buitenshuis worden kinderen vervoerd in een 
rolstoel. Ze kunnen eventueel leren zichzelf 
te verplaatsen met een elektrische rolstoel. 

GMFCS V Wordt vervoerd in een rolstoel
Kinderen kunnen zichzelf niet onafhankelijk 
voortbewegen en worden altijd in een rolstoel 
vervoerd. Zij zijn beperkt in hoofd- en romp-
balans en hebben veel lichamelijke hulp nodig. 

*GMFCS is ontwikkeld door Palisano et al.1 In 2001 is een 
Nederlandse vertaling verschenen: Gorter JW. Neder-
landse vertaling GMFCS. Utrecht: Revalidatiecentrum De 
Hoogstraat; 2001.
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FIGUUR 1. Behandelmogelijkheden gericht op het verbete-

ren van de mobiliteit bij kinderen met cerebrale parese.
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geeft, kunnen chirurgische behandelingen overwogen wor-
den. Farmacologische en/of chirurgische behandelingen 
zullen nooit resulteren in een afname van parese. De indica-
tie is afhankelijk van de ernst van de CP. 
Voor patiënten met een bilaterale spastische parese, met een 
milde tot matige motorische beperking (GMFCS-score I, II 
en III) kan een selectieve dorsale rhizotomie (SDR) overwo-
gen worden om het lopen te verbeteren. Voorwaarden hierbij 
zijn dat er voldoende functionele kracht aanwezig is met vol-
doende selectieve motorische controle, en dat er geen ernsti-
ge contracturen zijn. Daarnaast moet de patiënt cognitief in 
staat en voldoende gemotiveerd zijn om te participeren in 
een intensief postoperatief revalidatietraject dat ongeveer 1 
jaar duurt.8 Enkel-voetorthesen blijven nodig tot het einde 
van de groei. Voor kinderen die matig tot ernstig zijn aange-
daan (GMFCS-score II, III, IV en V) kan intrathecale baclo-
fen (ITB) effectief zijn.9 Bij sommige kinderen in GMF-
CS-klasse IV en V kan ook een SDR worden verricht.10 Bij 
deze groep patiënten zijn de doelen het verbeteren van het 
comfort of de verzorging, of het verminderen van pijn.

SELECTIEVE DORSALE RHIZOTOMIE
SDR is een chirurgische procedure waarbij een deel van de 
lumbosacrale sensibele zenuwen selectief wordt doorgeno-
men. Hierdoor ontstaat een onderbreking in het afferente sen-
sibele deel van de reflexboog, wat resulteert in een afname 
van de spasticiteit zonder dat hierdoor een parese ontstaat. 

PATIËNTENSELECTIE
SDR wordt verricht bij 2 groepen kinderen met CP. De 
grootste groep bestaat uit kinderen die functioneel beperkt 
worden door hun spasticiteit, maar die wel kunnen lopen 
(eventueel met hulpmiddelen). GFMCS II en III zijn het 
meest vertegenwoordigd. De indicatie wordt gesteld door 
een multidisciplinair team. Er moet sprake zijn van hinder-
lijke spasticiteit tijdens het lopen en een prognostisch on-
gunstig looppatroon. De spierkracht in de benen moet goed 
genoeg zijn om na de ingreep, als de spasticiteit weg is, weer 
te kunnen (leren) lopen. De ingreep wordt idealiter uitge-
voerd bij patiënten tussen 4 en 10 jaar oud. Patiënten zijn 
dan jong genoeg om goede motorische vaardigheden te leren 
en oud genoeg om een goede indicatie te kunnen stellen. 
Door op jonge leeftijd te behandelen kunnen contracturen 
bovendien voorkomen worden. Naast de spasticiteit mag er 
geen andere bewegingsstoornis (dystonie) aanwezig zijn. Tot 
slot mogen er geen contracturen zijn. Tijdens het traject van 
indicatiestelling wordt tevens een MRI-scan van de herse-
nen verricht. Hierop mag geen schade in de basale kernen 
zichtbaar zijn om het risico op het ontwikkelen van dystonie 
uit te sluiten.8

De andere patiëntencategorie waarbij SDR overwogen kan 
worden, is de ernstig aangedane groep kinderen die niet 
kunnen lopen. Het doel van de SDR bij hen is het verbeteren 
van comfort, reductie van pijn, afremmen van musculoske-
letale deformiteiten en om de verzorging te vergemakkelij-
ken (aankleden, verschonen).10 Een baclofenpomp kan voor 
deze patiëntengroep een alternatief zijn. Bij ITB moet de 
patiënt echter frequent naar het ziekenhuis komen om de 
pomp bij te vullen. Bovendien zijn de complicaties bij het 
plaatsen van een baclofenpomp aanzienlijk.10

In een studie waarin SDR werd vergeleken met ITB (groepen 
gematcht voor leeftijd en preoperatieve GMFCS-score) gaven 
beide behandelingen een verbetering in de spiertonus en de 
‘range of motion’. De verbetering was groter in de SDR-
groep. Bovendien waren minder orthopedische ingrepen 
nodig in de SDR-groep in het eerste jaar na de ingreep.11

SDR kan ook uitgevoerd worden bij patiënten met andere 
oorzaken van spasticiteit, zoals hereditaire spastische para-
parese. Hierbij moet aan dezelfde selectiecriteria worden vol-
daan als bij CP. Hoewel dit veel minder vaak beschreven is, 
kan SDR ook bij deze patiëntengroepen een duidelijke winst 
opleveren.12,13

TECHNIEK
Een SDR wordt verricht door een multidisciplinair team. 
Naast de neuro-anesthesioloog en neurochirurg, zijn een 
klinisch neurofysioloog en revalidatiearts aanwezig bij de 
procedure. Bij deze ingreep wordt de patiënt in buikligging 
geplaatst en wordt een ‘en bloc’ laminotomie van niveau L2 
tot en met L5 verricht. Na het openen en ophangen van de 
dura worden de wortels van L2-S1 beiderzijds geïdentifi-
ceerd. Vervolgens wordt het sensibele deel van elke zenuw 
vrijgelegd, waarna deze wordt gesplitst in minstens 3 delen, 
de ‘rootlets’ (zie Figuur 2 op pagina 215). Deze ‘rootlets’ wor-
den vervolgens elektrisch gestimuleerd, waarna de ‘rootlet’ 
met de meest afwijkende elektrofysiologische en klinische 
respons selectief wordt doorgenomen. Van L2 tot en met S1 
wordt op elk niveau beiderzijds 30-50% van de dorsale sen-
sibele ‘rootlets’ selectief doorgenomen. Als op de niveaus L5 
of S1 stimulatie van de penis of clitoris een elektrisch signaal 
laat zien, wordt de betreffende ‘rootlet’ gespaard om blaas- 
en seksuele functies te behouden. In de laatste fase van de 
ingreep wordt de dura waterdicht gesloten en worden de la-
minae ‘en bloc’ teruggeplaatst.

In Nederland wordt SDR uitsluitend uitgevoerd in het Am-
sterdam UMC, gemiddeld 12 keer per jaar. Potentiële com-
plicaties zijn infectie (1%), liquorlekkage en nabloeding. Tij-
delijke urineretentie wordt beschreven bij 4-8%.10,14 
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Wervelkolomdeformiteiten worden op de lange termijn vaak 
gezien, maar een duidelijke relatie met SDR is niet aange-
toond.15

Naast de open laminotomie van L2 tot en met L5, bestaat er 
een minimaal invasieve techniek. Hierbij wordt een ‘sin-
gle-level’ laminectomie ter hoogte van de conus medullaris 
verricht. Deze techniek geeft een kortere operatieduur, min-
der postoperatieve pijn en minder kans op spinale instabili-
teit.16 Er is geen gerandomiseerde studie waarin de effectivi-
teit en complicaties van beide technieken worden vergeleken. 

EFFECT
SDR veroorzaakt een afname in spasticiteit en een verbete-
ring in de passieve ‘range of motion’ op de korte termijn.17 In 
een studie bij 44 patiënten die gemiddeld 14,4 jaar zijn ge-
volgd, werd eveneens een afname van de spasticiteit gezien. 
Na deze lange follow-up was de motorische functie verbe-
terd bij patiënten met GMFCS-score II en III, maar niet bij 
patiënten met GMFCS-score IV en V.18 In deze laatste groep 
is wel een gunstig effect op de dagelijkse verzorging en het 
comfort aangetoond.10 Een systematische review over de lan-
getermijneffecten toont eveneens een positief effect van SDR 
op het dagelijks functioneren.15 Hoewel patiënten merken 
dat hun dagelijks functioneren en het looppatroon tot 10 
jaar na SDR vooruitgegaan zijn, resulteert dit niet in een be-
tere GMFCS-score.19 

INTRATHECALE BACLOFEN
Het gebruik van ITB kan worden overwogen bij patiënten 
die onvoldoende effect en/of hevige centrale bijwerkingen 
ervaren van orale spasmolytica. Door de continue toedie-
ning van ITB (met een medicijnpomp) worden hogere dose-
ringen in de liquor bereikt dan wanneer het medicijn oraal 
wordt ingenomen. Het werkingsmechanisme berust op het 
feit dat baclofen een GABA-B-agonist is, die selectief invloed 

FIGUUR 2. Microscoopbeeld tijdens selectieve dorsale rhi-

zotomie. (A) Overzicht met gekleurde teugeltjes om de lum-

bale zenuwen. (B) Motorische deel van L5. (C) Sensibele 

deel van L5. Het sensibele deel van L5 is hier in 2 ‘rootlets’ 

opgesplitst. 

A

B

C
FIGUUR 3. Schematische afbeelding van een baclofenpomp. 

(Figuur geplaatst met toestemming van Medtronic Inc., een 

dochtermaatschappij van Medtronic plc.)
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heeft op de c-GABA-B-receptor in het brein en spinale ka-
naal. Door binding aan de receptor neemt de presynaptische 
transmitterrelease en daardoor de neuronale activiteit af.9 
Een voordeel van ITB in vergelijking met SDR is dat eventu-
ele spasticiteit in de armen kan worden verminderd door de 
spinale drain hoger te leggen. Ook kan de dosis ITB indivi-
dueel geprogrammeerd worden, waardoor bijvoorbeeld niet 
alle spasticiteit wordt weggenomen, maar voldoende tonus 
aanwezig blijft voor het handhaven van een staande transfer. 
Tevens is ITB niet alleen geschikt voor het behandelen van 
spasticiteit, maar ook voor dystonie bij CP.20

PATIËNTENSELECTIE 
Voor kinderen die ernstige symptomen hebben met signifi-
cante bijwerkingen van orale antispasmolytica of een inade-
quate respons op maximale doseringen, kan een ITB-pomp 
een optie zijn (zie Figuur 3). Door de spasticiteit ervaren deze 
patiënten pijn en discomfort, en is de verzorging moeilijker. 
Ook komen progressieve contracturen voor in deze patiën-
tengroep. 
Naast patiënten met spastische CP, kan ITB ook effectief zijn 
bij kinderen met dyskinetische CP. Het effect van ITB bij 
dystonie bij patiënten met ernstige dyskinetische CP is re-
cent aangetoond in een multicenter, gerandomiseerde, dub-
belblinde, placebogecontroleerde studie.20 Ook bij kinderen 
met spasticiteit en/of dystonie door andere stabiele of pro-
gressieve neurologische aandoeningen kan ITB overwogen 
worden.9,21 

TECHNIEK
Bij het plaatsen van de ITB-pomp wordt de patiënt op de rech-
terzij gelegd. Links para-umbilicaal wordt een ruime subcuta-
ne pocket gecreëerd om de pomp in te plaatsen. Bij zeer slan-
ke patiënten kan de pomp subfasciaal worden geplaatst. 
Vervolgens wordt laag lumbaal (meestal ter hoogte van L4-5) 
de duraalzak aangeprikt, waarna de spinale katheter wordt 
opgeschoven tot het juiste niveau (beoordeeld met behulp 
van röntgendoorlichting). Vervolgens wordt de spinale kathe-
ter subcutaan naar de pomp geleid en daar verbonden.

Potentiële complicaties zijn wondinfectie (9%), liquorlek-
kage (5%) en kathetergerelateerde problemen (15%).22 Bij 
disfunctioneren van de pomp kan acuut een levensbedrei-
gende situatie ontstaan door baclofenonthouding of -over-
dosering.

EFFECT
Het gebruik van ITB bij patiënten die van orale middelen 
onvoldoende effect en/of hevige centrale bijwerkingen had-
den, is voor het eerst beschreven in 1985. Bij 6 patiënten 
(met ‘spinal cord injury’ of MS) werd ITB toegediend, waar-
na een reductie van tonus en spasme optrad.23 In een verge-
lijkende studie bij 142 patiënten, waarin bij 71 patiënten 
SDR en bij 71 patiënten ITB werd toegepast, was 1 jaar na de 
ingreep in beide groepen de spiertonus verlaagd, de passieve 
‘range of motion’ verhoogd en het functioneren verbeterd. 
Ook was er een hoge mate van tevredenheid onder de 
patiënten.11 Tevens werd een afname van de pijn (in intensi-
teit en frequentie) gerapporteerd na toepassing van ITB.24 
Hoewel er level-1-bewijs is voor het effect van een eenmalige 
ITB-bolus op de reductie van spasticiteit, kon een recente 
systematische review geen duidelijk effect van continue 
ITB-toediening aantonen door het lage bewijsniveau van de 
gepubliceerde studies.9,25,26

CONCLUSIE
Kinderen met CP vormen een heterogene patiëntengroep, 
waarbij de ernst van de beperkingen varieert van kinderen 
die zelfstandig kunnen lopen tot kinderen die volledig rol-
stoelafhankelijk zijn. In het behandeltraject zijn er neurochi-
rurgische mogelijkheden om de spasticiteit te reduceren met 
als doel het verbeteren van de mobiliteit en het comfort, re-
duceren van pijn, vergemakkelijken van verzorging en voor-
komen van vergroeiing (spierverkortingen, gewrichtscon-
tracturen en -luxaties, en deformiteiten) op de langere 
termijn. De indicatiestelling en uitvoering van een SDR of 
ITB vergt een uitgebreide multidisciplinaire aanpak, om zo 
het beste resultaat voor de patiënt en diens ouders en verzor-
gers te bereiken. 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Selectieve dorsale rhizotomie en het plaatsen van een intrathecale baclofen (ITB)-pomp zijn chirurgische 
behandelingen om spasticiteit te reduceren. 

2 Kinderen met cerebrale parese (CP) kunnen laagdrempelig worden verwezen naar een CP-
expertisecentrum om de mogelijkheid van deze chirurgische behandelingen te evalueren.

3 Zowel bij spastische als dyskinetische CP kan ITB geïndiceerd zijn.
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