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Introductie

Pijn na video-geassisteerde thoracoscopische chirurgie (VATS) verhoogt de kans op postoperatieve 
complicaties en heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van herstel. Enhanced recovery after thoracic 
surgery protocollen geven geen duidelijke aanbeveling t.a.v. postoperatieve pijnstilling na VATS longresecties. 
Het doel is een systematische review en meta-analyse van de gemiddelde pijnscores 24 uur na VATS 
anatomische longresecties bij patiënten behandeld met thoracale epidurale analgesie (TEA), continue regionale 
analgesie, single-shot regionale analgesie of systemische analgesie. Secundair is gekeken naar opnameduur en 
postoperatieve misselijkheid en braken (PONV).  

Methode

De Medline, Embase en Cochrane databases zijn doorzocht tot 25 augustus 2021. Inclusie criteria: studies met 
>70% anatomische resecties door middel van VATS, tenminste 20 patiënten per analgesie techniek en 
pijnscores (NRS, 0-10) 24 uur postoperatief. Gevalideerde Risk of Bias tools voor kwalitatieve beoordeling 
werden toegepast. Voor de meta-analyse zijn medianen naar gemiddelden getransformeerd met behulp van 
gevalideerde methodes afhankelijk van de verdeling.

Resultaten

44 studies bestaande uit 4.278 patiënten zijn geïncludeerd. Gemiddelde postoperatieve pijnscores op 24 uur 
[95%CI] waren 1,96 [1,67-2,31] bij TEA, 1,82 [1,36-2,43] bij continue regionale analgesie, 2,09 [1,79-2,45] bij 
single-shot regionale analgesie en 3,02 [2,57-3,55] bij systemische analgesie. De opnameduur was 
respectievelijk 6,75 [5,89-7,72], 4,65 [3,33-6,49], 4,37 [3,81-5,01] en 6,31 [5,56-7,15] dagen. De incidentie van 
PONV was respectievelijk 18% [13-25], 10% [4-24], 13% [9-18] en 16% [8-28].



Conclusie

Pijnscores na VATS zijn het laagst bij gebruik van TEA en continue regionale analgesie. Locoregionale 
analgesie technieken zijn geassocieerd met een kortere opnameduur en minder PONV waardoor deze mogelijk 
een betere kwaliteit van herstel geven.  
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