
Sucrose is een veel gebruikt middel om pijn bij baby’s te 
stillen, bijvoorbeeld bij de hielprik.
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Sucrose als pijnstilling bij neonaten

Werkt sucrose pijnstillend bij neonaten? Lang werd aangenomen van wel, maar recent 

onderzoek trekt die stelling in twijfel. Wat is nu waar?

Bij gebrek aan beter 
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Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen 

gebruiken sucrose bij invasieve hande-

lingen als pijnstillend middel voor neo-

naten. Voor het geven van de hielprik 

bijvoorbeeld, druppelt men het met een 

pipet of spuitje in de wangzak of doopt 

men een speen in een sucroseoplossing. 

Baby’s zouden minder pijn hebben en 

dus minder hinder ondervinden van de 

prik. Maar klopt dat wel? Recent onder-

zoek, gepubliceerd in The Lancet onder 

leiding van Ruth Slater1, concludeert 

van niet, hoewel andere onderzoekers 

dat meteen weer tegenspreken2. 

Lancet-studie
In het onderzoek van Slater onderzocht 

men 59 neonaten, met een willekeurige 

verdeling over twee groepen. De eerste 

groep kreeg twee minuten voorafgaand 

aan de hielprik 0,5 ml van een 24 % 

sucroseoplossing toegediend. De tweede 

groep kreeg 0,5 ml gesteriliseerd water. 

De uitslag van een eeg gebruikte men 

als primaire uitkomst; secundaire uitsla-

gen betroffen de Premature Infant Pain 

Profile (PIPP)-score, de observatie van 

fysiologische parameters en van de 

gezichtsuitdrukking (via videobeelden), 

en een emg van een pijnreflex in een 

van de ledematen. Om objectiviteit te 

garanderen wisten de verpleegkundigen 

die de observaties uitvoerden niet welke 

beelden ze te zien kregen – men toonde 

willekeurig opnames van voor, tijdens 

en na het onderzoek, afgewisseld met 

beelden die niet tijdens het onderzoek 

waren gemaakt. 

Resultaten
Bij de sucrosegroep lieten zeven op 

twintig kinderen geen verandering zien 

in de gezichtsuitdrukking, tegenover 

nul uit de placebogroep. Ook de PIPP-

scores verschilden statistisch significant: 

de gemiddelde PIPP-score in de sucro-

segroep was 2,7 (van de maximale 21 

punten) lager dan in de placebogroep. 

Anderzijds was er geen verschil in de 

gemeten tijd tussen het geven van de 

hielprik en de verandering in de 

gezichtsuitdrukking. En ook de andere 

resultaten, waaronder de primaire uit-

komst van het eeg, waren niet verschil-

lend tussen de sucrosegroep en de pla-

cebogroep. Conclusie van de 

onderzoekers: sucrose werkt niet pijn-

stillend bij neonaten. 

‘Sucrose is geen vrijgeleide om
        zomaar naalden in kinderen te steken’

Tekortkomingen
Moeten we het vanaf nu anders aanpak-

ken, en geen sucrose meer toedienen aan 

neonaten? Die conclusie lijkt een beetje 

voorbarig. Een reactie op het onderzoek2, 

eveneens gepubliceerd in The Lancet, wijst 

op enkele tekortkomingen. Vooral de 

‘power’ ervan - de mate waarin het kli-

nisch relevante observaties kan opleve-

ren - trekt men in twijfel. Zo zou de 

onderzochte groep te klein zijn om de 

effecten van sucrose op het brein van 

kinderen betrouwbaar vast te leggen. 

Daarnaast vinden de critici de wijze van 

de eeg-afnames - met een paar elektro-

den in plaats van de gebruikelijke ‘muts’ 

- te beperkt. Ook bestaat onduidelijkheid 

over de optimale sucroseconcentratie en 

staat de primaire uitkomstmaat (de uit-

slag van een eeg) van het onderzoek niet 

vast als belangrijkste uitkomstmaat voor 

dit soort onderzoek. Nieuwe conclusie: 

de studie is een goede basis voor verder 

onderzoek, maar het is te vroeg om te 

concluderen dat sucrose geen pijnstillend 

effect heeft op neonaten.

Richtlijn
Er heerst met andere woorden onduide-

lijkheid. Om toch enige klaarheid te krij-

gen, kunnen we ons richten op de medi-

sche richtlijn Pijnmeting en behandeling van 

Gebruik van sucrose op de afdeling
‘Bij ons op de afdeling zijn we positief over het gebruik van sucrose. Voor prematuren en pasgeborenen tot een 

zwangerschapsduur van 44 weken gebruiken we al sinds enige tijd sucrose als pijnstilling bij invasieve handelingen 

(hielprik, inbrengen sonde, uitzuigen, inbrengen infuus). De maximale hoeveelheid sucrose die we toedienen bij 

prematuren is 4 x daags 0,5 ml sucrose 24 %. Hierbij bieden we vrijwel altijd een speentje aan om de stress weg te 

zuigen. We zien veel verschil bij het wel of niet geven van sucrose. Geven we de sucrose niet, dan levert dit vaak 

veel meer lichamelijke onrust en langduriger huilen op dan wanneer we het wel geven.

In juni 2010 verscheen er een systematische review1 die beschrijft dat sucrose ook effectief is als men dit geeft aan 

baby’s tussen een en twaalf maanden. Dit betekent dat we sinds een paar maanden ook sucrose geven bij inva-

sieve handelingen aan zuigelingen die ouder zijn dan 44 weken zwangerschapsduur. Dus ook bij vaccinaties krijgen 

kinderen nu, naast pijnstillende EMLA crème, sucrose toegediend, zij het in een iets grotere dosis (ongeveer 2 ml 

sucrose 24 %) omdat deze kinderen vaak een hoger gewicht hebben. We zien hierbij wisselend resultaat. Kinderen 

gaan vaak wel huilen, maar de tijd dat ze huilen lijkt korter te zijn. Door een artikel over de negatieve invloed van 

paracetamol op de werking van sommige vaccins, geven wij geen paracetamol meer voorafgaande aan een vac-

cinatie.8

Collega’s zijn onverdeeld positief over het gebruik van sucrose. Vooral als het bloedafname via een hielprik betreft. 

Het is eenvoudig toe te dienen, kinderen vinden het over het algemeen prettig om het zoete goedje op te zuigen 

en doordat het kind rustiger is, kost het prikken meestal minder tijd. Totdat er meer duidelijkheid is, gaan wij 

gewoon door met het gebruik van sucrose. Mijn collega’s en ik gaan vooralsnog maar uit van het resultaat dat we 

bij onze patiëntjes zien.’

Corianne van der Perk, highcare neonatologie- en kinderverpleegkundige in het Emma Kinderziekenhuis AMC in 
Amsterdam, op www.nursing.nl > collega’s > experts.

pijn bij kinderen door de Nederlandse Ver-

eniging van Kindergeneeskunde.3 Deze 

richtlijn is gebaseerd op een Cochrane 

review uit 2004.4 De auteurs van deze 

review bekeken 21 onderzoeken bij 1616 

neonaten. De sucrose diende men voor-

afgaand aan een hielprik of een venapunc-

tie toe met een spuitje in de wangzak of 

door de speen in de vloeistof te dopen. Na 

bestudering van de 21 onderzoeken con-

cluderen de onderzoekers dat sucrose wel 

degelijk lagere fysiologische (hartslag) en 

gedragsgerelateerde (de gemiddelde peri-

ode van huilen, de totale duur van het 

huilen, de tijd vooraleer de baby huilt en 

gezichtsuitdrukkingen) pijn scores ople-

vert. De effectiviteit was groter bij de com-

binatie van sucrose met een speen en de 

beste tijd voor het toedienen bleek twee 

minuten voor de pijnprikkel. Een opti-

male dosis sucrose vond men niet. 

Update
In 2010 volgde een update van de 

Cochrane review uit 20045, waarin 44 

studies zijn opgenomen over in totaal 

3496 neonaten. Deze keer waren de 
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Samenvatting

Recent onderzoek naar de pijnstillende werking 

van sucrose bij neonaten toont aan dat sucro-

se de centrale neurologische pijnervaring niet 

of slechts gedeeltelijk tenietdoet. Andere 

onderzoeken geven aan dat het pijngedrag van 

de baby’s wel vermindert. Zo hebben ze een 

lagere PIPP-score. Wat te doen? Gewoon blijven 

gebruiken, zegt neonatoloog Karel Allegaert 

van UZ Leuven. Het is beter dan niets. Het is 

nog niet bekend hoeveel sucrose men precies 

moet toedienen. Er zijn effecten beschreven bij 

gebruik tussen 0,05 en 0,5 ml. Het moment van 

toediening is belangrijk. Onderzoek wijst uit 

dat twee minuten voor de interventie het 

meeste effect heeft op het pijngedrag. Dit com-

bineren met borstvoeding of een fopspeen 

maakt de werking nog effectiever.

resultaten minder gunstig voor sucrose. 

De PIPP-score gaf een positief effect aan, 

maar dit bleek bij screening op prema-

ture retinopathie (een pathologische 

ontwikkeling van het netvlies bij te vroeg 

geboren kinderen) niet het geval te zijn. 

Van de 25 onderzoeken die de hartslag 

als uitkomstmaat hadden,  vonden er 

acht een statistisch significant verschil, 

maar in meta-analyses daarvan bleek er 

geen significant verschil ten faveure van 

sucrose over te blijven. En zes jaar 

onderzoek heeft de optimale dosis sucro-

se nog steeds niet opgeleverd. 

Sucrose is distractiemiddel 
Hoe zit het nu? Welk onderzoek is voor 

de praktijk van alledag het meest rele-

vant? Prof. dr. Karel Allegaert is kinder-

arts en neonatoloog in het UZ Leuven 

en gespecialiseerd in pijnpreventie en 

-behandeling bij pasgeborenen. Hij ver-

klaart: ‘De verwarring ontstaat doordat 

de studies andere zaken onderzoeken. 

Het onderzoek in The Lancet bekijkt de 

nociceptie - de zintuiglijke verwerking 

van een pijnprikkel in het centrale 

zenuwstelsel. Sucrose blijkt geen ver-

schil te maken in deze verwerking door 

de neonaat in de eerste seconde na de 

pijnprikkel. De Cochrane reviews 

onderzoeken het pijngedrag - de reactie 

of expressie na een pijnprikkel. Daar 

blijkt sucrose wel een reducerend effect 

te hebben: de PIPP-score is significant 

lager na sucrose, wat betekent dat alle 

indicatoren van pijnexpressie lager zijn. 

Conclusie: sucrose doet de centrale neu-

rologische pijnervaring, de puur zin-

tuiglijke ervaring van pijn in het cen-

trale zenuwstelsel, slechts gedeeltelijk 

teniet. Maar sucrose tempert wel het 

pijngedrag en is daarmee een prima dis-

tractiemiddel. Het onderzoek uit The 

Lancet suggereert dat sucrose niet de 

perfecte pijnstilling is, maar er zijn geen 

alternatieven.’

Adequate methode
Wat moeten we nu doen op de afdeling: 

wel of geen sucrose toedienen? Dokter 

Allegaert is duidelijk: ‘Blijf sucrose 

gebruiken als je een invasieve proce-

dure moet uitvoeren. Maar: gebruik dan 

wel de meest adequate methode. Ik stel 

me er vragen bij waarom men bijvoor-

beeld de hielprik blijft gebruiken, terwijl 

die veel pijnlijker is dan een veneuze 

bloedafname. Wat de studie van The 

Lancet mij vooral heeft geleerd, is dat 

sucrose geen vrijgeleide is om zomaar 

naalden in kinderen te steken. Onthoud 

dat sucrose slechts gedeeltelijk de pijn 

verdrijft. Elke situatie waarbij je niet 

prikt, is beter dan een situatie waarbij 

je enkel de pijn tracht te verminderen. 

Het voorkomen van pijn blijft het 

belangrijkst. Kies dus voor de minst 

pijnlijke methode.’ ■

Noten
1. Slater R, Cornelissen L, Fabrizi [et al]. (2010). Oral 

sucrose as an analgesic drug for procedural pain in 
newborn infants: a randomised controlled trial. The 
Lancet. 2010 Oct 9;376(9748):1225-32. 

2. Lasky R, Van Drongelen W. (2010). Is sucrose an effec-
tive analgesic for newborn babies? The Lancet. 2010 
Oct 9;376(9748):1201-3.

3. Zie www.nvk.nl > kwaliteit > richtlijnen en indicato-
ren > richtlijnen > Pijn, meting en behandeling 
van.

4. Stevens B, Yamada J, Ohlsson A. (2004). Sucrose for 
analgesia in newborn infants undergoing painful pro-
cedures. Cochrane database of systematic reviews. 
2004(3): CD001069.

5. Stevens B, Yamada J. & Ohlsson, A. (2010). Sucrose 
for analgesia in newborn infants undergoing painful 
procedures. Cochrane database of systematic reviews. 
2010(1): CD001069.

6. Een initiatief van de WHO dat borstvoeding 
promoot, zie www.who.int > zoek op baby-friendly 
hospital.

7. Zie www.springerlink.com > zoek op ‘pijn en stress bij 
pasgeborenen’, kies artikel van Richard A. van 
Lingen. 

- Taddio A, Katz J, Ilersich A [et al]. (1997). Effect of 
neonatal circumcision on pain response during subse-
quent routine vaccination. The Lancet, 349(9052):
599-603.

8. www.nursing.nl > specialismen > Evidence based 
practice > Vaccinatie bij jonge kinderen: paracetamol 
geven? 2 september 2010.

- Lees ook een uitgebreid artikel van Bram Hengeveld 
over sucrose bij baby’s op www.cryptocheilus.word-
press.com > zoek op sucrose.

De links bij dit artikel vind je op

www.nursing  nl/magazine

Waarom pijn stillen bij baby’s?
Waarom is pijnvermindering bij baby’s 

zo belangrijk? Kinderarts en neonato-

loog prof. dr. Allegaert ziet drie redenen: 

‘Er zijn natuurlijk ethische overwegingen. 

We willen niet dat een baby pijn heeft. 

Ten tweede zijn er de korte termijn uit-

komstgegevens: inadequate pijnstilling 

bij neonaten leidt tot verhoogde kansen 

op morbiditeit en mortaliteit, althans na 

een heelkundige ingreep. Tot slot zijn er 

de lange termijn uitkomstgegevens: her-

haaldelijke of chronische blootstelling 

aan pijnprikkels op neonatologie beïn-

vloedt de pijnperceptie en pijnexpressie 

in het latere leven.’7

‘Sucrose tempert wel het 
pijngedrag en is daarmee een 

prima distractiemiddel’

Het is te vroeg om te concluderen
             dat sucrose geen pijnstillend
effect heeft op neonaten

Hoeveel sucrose?
Onderzoeken geven nog steeds geen uitsluitsel over de optimale 

dosis sucrose. Hoeveel moeten we dan gebruiken? Kinderarts en 

neonatoloog prof. dr. Allegaert: ‘Effecten zijn beschreven met 

dosissen tussen 0,05 en 0,5 ml. Het is vooral belangrijk om sucro-

se toe te dienen kort voor de procedure: onderzoek wijst uit dat 

het twee minuten voor de interventie het meest effect heeft op 

het pijngedrag. En je kunt overwegen om dat te combineren met 

borstvoeding of een fopspeen, dat maakt de werking nog effec-

tiever. Kan dat laatste niet omwille van zogenaamde baby-friend-
ly hospital initiatieven6, dan kun je de baby eventueel laten zuigen 

op de pink van een aanwezige ouder.’
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