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rectusschede. Binnen deze ring en langs het traject door de 
musculus rectus abdominis wordt de bundel beschermd 
door een aanliggend vetkwabje. De zenuw vertakt net sub-
fasciaal, waarna het na de anterieure uittreding opnieuw on-
der een hoek van 90 graden de huid bereikt (figuur 2). Bij 
tekortschieten van de dempende functie van het vetkwabje 
kunnen drukkrachten door intra- of extra-abdominale druk-
verhoging of trekkrachten door een naastgelegen litteken of 
status na operatie leiden tot ischemie van de zenuw, resulte-
rend in pijnklachten binnen het sensibele verzorgingsgebied 
van de betreffende zenuw. [1,2,5,6]

diagnose

Daar waar de zenuw de musculus rectus abdominis pene-
treert en bekneld raakt, geeft de patiënt eerst scherpe en later 

De aanleiding van deze korte klinische les was een patiënt 
die herhaaldelijk zonder gunstig effect was geopereerd van-
wege pijnklachten rondom een tweetal littekens in de buik-
wand. Er werd initieel gedacht aan een littekenprobleem met 
neuroomvorming, maar zodra het ACNES-syndroom als 
onderliggende oorzaak werd geopperd, hebben wij haar op-
nieuw geopereerd op de wijze die hieronder wordt beschre-
ven. Nadien was zij na jarenlange buikpijnklachten eindelijk 
klachtenvrij. Omdat in de plastische chirurgie operaties aan 
de buikwand (onder andere buikwandcorrecties, DIEP-lap-
borstreconstructie, liposuctie en brandwondcorrecties) met 
regelmaat voorkomen en deze het ACNES-syndroom kun-
nen uitlokken, is kennis van dit syndroom noodzakelijk bin-
nen de vakgroep. 

etiologie

Chronische buikpijnklachten worden voor 30% veroorzaakt 
door afwijkingen in de buikwand, waarvan ACNES de meest 
voorkomende oorzaak is. [4] De piekincidentie ligt op mid-
delbare leeftijd en komt viermaal vaker voor bij vrouwen. 
[2,5] De verklaring voor het regelmatige voorkomen van 
ACNES zit hem in de kwetsbaarheden van de betreffende 
anatomie. De anterieure takken van de spinale intercostaal 
zenuwen van thoracale zeven tot twaalf verlopen in een neu-
rovasculaire bundel tussen de musculus transversus abdo-
minis en de musculus obliquus internus richting de medi-
aanlijn (figuur 1). Ongeveer een centimeter mediaal van de 
linea semilunaris penetreert de bundel onder een scherpe 
hoek van 90 graden door een fibreuze ring de posterieure 
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Figuur 1. Het verloop van de intercostale zenuw op abdominaal 
niveau (tekening naar het idee van H. Keijers). Het verloop van 
de zenuwtak in de cirkel is weergegeven in figuur 2. 
Ontleend uit: Roumen RMH, Scheltinga MRM. Abdominale 
intercostale neuralgie: een vergeten oorzaak van buikpijn. NTvG 
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weg. [8] Bij onvoldoende resultaat of bij het terugkeren van 
de pijnklachten wordt geadviseerd na eventuele herhaling 
van een injectie te kiezen voor een operatieve neurectomie. 
Onder narcose wordt dan een transversale incisie van 5 tot 
7 centimeter gemaakt ter plaatse van het pijnpunt, gemar-
keerd middels de carnetttest. Het subcutane weefsel en de 
fascie van Scarpa wordt door middel van stompe preparatie 
geopend om de anterieure abdominale rectusschede à vue 
te brengen. Het fasciale foramen waar de neurovasculaire 
bundel in de fascie uittreedt, meestal 1 cm mediaal van de 
laterale grens van de spier, wordt opgezocht. De fascie wordt 
geopend en de neurovasculaire bundel, met zijn eventuele 
vertakkingen in een vak van 5x5 cm, wordt geligeerd en ver-
wijderd. Bijkomende vasculaire structuren worden gecoa-
guleerd. De rectusschede en de rest van de wond wordt in 
lagen gesloten met absorbeerbare hechtingen. Ten slotte 
wordt de wond geïnjecteerd met 10 ml 0,25% bupivacaïne. 
[2,4,5,7] Postoperatief wordt de patiënt geadviseerd zijn da-
gelijkse activiteiten zo snel mogelijk weer op te pakken. De 
operatie leidt tot succesvolle pijnreducties in driekwart van 
de patiënten, significant meer dan in een ‘sham’ operatie-
groep waar slechts de fascie à vue werd gebracht. Een tweede 
‘echte’ operatie binnen de ‘sham’ geopereerde groep leidde 
tot gelijkwaardige resultaten. [4] Recent gepubliceerd retro-
spectief onderzoek laat een succesvolle pijnreductie zien bij 
70% van de patiënten bij 3 maanden en 61% bij 32 maanden 
follow-up. [9] Mediaan werden er twee zenuwtakken verwij-
derd, kwamen er bij 9% kleine bloedingen en infecties voor 
en was er bij 1 van de 44 patiënten sprake van een toename 
van pijnklachten. [4] Bij onvoldoende succes of bij recidief 
worden in de literatuur ook neurectomieën ter hoogte van de 
dorsale rectusschede beschreven. [10] 

continue doffe pijnklachten aan die meestal door beweging 
wordt uitgelokt. Deze pijn met wisselend optredende uitstra-
ling kan als mild tot sterk invaliderend worden ervaren en 
kan persisteren of intermitterend van aard zijn. De patiënt 
kan de pijn steeds opnieuw met één vinger aanwijzen, wat al 
doet vermoeden dat de oorzaak zich in de buikwand bevindt 
en niet veroorzaakt wordt door de meer diffuse pijnervaring 
bij viscerosensibele prikkeling. Pijnklachten nemen toe bij 
abdominale drukverhoging of bij tractie vanuit naastgelegen 
littekenvorming. Bij lichamelijk onderzoek zal lichte druk 
op het circumscripte pijnpunt door allodynie al als uiterst 
onaangenaam worden ervaren door de patiënt. [2,5,6] De 
onderzoeker dient vervolgens op dit punt druk uit te oefe-
nen en de liggende patiënt vragen zijn hoofd en schouders 
of de gestrekte benen op te tillen van de onderzoeksbank 
(test van Carnett). [7] Toename of gelijk blijven van de pijn 
is een teken dat de oorzaak zijn origo heeft in de buikwand, 
omdat bij viscerale prikkeling aanspanning van de m. rectus 
abdominis juist tot vermindering van klachten leidt (verge-
lijkbaar met défense musculaire). Chronische buikpijn met 
bij lichamelijk onderzoek gevonden circumscripte pijnpun-
ten met oppervlakkige overgevoeligheid en/of een positive 
carnetttest heeft een sensitiviteit van 85% en specificiteit van 
97% voor de diagnose ACNES en maakt verder aanvullend 
onderzoek overbodig. [5] 

behandeling

De eerste stap in de behandeling heeft ook een diagnostische 
functie; het inspuiten van 10 ml 1% lidocaïne al dan niet in 
combinatie met 40 mg methylprednisolon net dorsaal van 
de ventrale rectusschede ter plaatse van het pijnpunt (figuur 
2). Afname van pijnklachten bevestigt de diagnose en bij 
een deel van de patiënten blijven de pijnklachten permanent 

Figuur 2. Het verloop van een neurovasculaire bundel door de m. rectus abdominis: (a) normaal; (b) bij verhoogde intra-abdominale 
druk en herniatie van de omgevende vetstructuur, waardoor de neurovasculaire bundel gecomprimeerd wordt. Hier weergegeven met een 
lidocaïnespuit op de diagnostische en therapeutische infiltratieplaats (tekening naar het idee van H. Keijers). 
Ontleend uit: Roumen RMH, Scheltinga MRM. Abdominale intercostale neuralgie: een vergeten oorzaak van buikpijn. NTvG 
2006;150:1909-15.
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conclusie

De klinische diagnose ACNES moet hoog in de differenti-
ele diagnose staan bij patiënten met langer bestaande cir-
cumscripte buikpijnklachten met een positieve carnetttest. 
Littekens na buikwandoperaties, die met grote regelmaat 
worden uitgevoerd binnen de plastische chirurgie, zijn 
berucht om dit ziektebeeld uit te lokken. In de dagelijkse 
plastisch chirurgische praktijk dient dit syndroom dan ook 
adequaat herkend, gediagnosticeerd en behandeld of door-
verwezen te worden. 
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