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De AV fistel is de beste De AV fistel is de beste 
vaattoegang voor vaattoegang voor 

chronische HD patiëntenchronische HD patiënten



PunctietechniekenPunctietechnieken

LadderLadder
RegionaalRegionaal
‘Buttonhole’‘Buttonhole’



‘‘Ladder’ punctieLadder’ punctie



Redenen voor niet respecteren Redenen voor niet respecteren 
van laddertechniekvan laddertechniek

Verpleegkundigen houden niet van Verpleegkundigen houden niet van 
herprikkenherprikken
Patiënten houden niet van herprikkenPatiënten houden niet van herprikken
Oudere dialyse populatieOudere dialyse populatie
Meer diabetes patiëntenMeer diabetes patiënten



Regionale punctieRegionale punctie

Dunnere vaatwandDunnere vaatwand
AneurismaAneurisma
StenoseStenose
Bloeden langs naaldBloeden langs naald
Langere bloedingstijd na Langere bloedingstijd na 
dialysedialyse



AneurismaAneurisma



DopplerDoppler : : AneurismaAneurisma



DopplerDoppler : Turbulente bloedstroom: Turbulente bloedstroom



Goed gevormde Goed gevormde 
‘buttonholes’‘buttonholes’

‘‘ButtonholeButtonhole’ ’ punctiepunctie



Voordelen van de ‘Voordelen van de ‘buttonholebuttonhole’ ’ 
punctiepunctie

Minder hematomenMinder hematomen
Minder pijnMinder pijn
Minder herprikkenMinder herprikken
Kortere Kortere 
bloedingstijdenbloedingstijden
Minder litteken Minder litteken 
vormingvorming

Perfect voor Perfect voor 
patiënten met patiënten met 
beperkte beperkte 
aanprikmogelijkhedenaanprikmogelijkheden
Perfect voor Perfect voor 
‘zelfprikkers’‘zelfprikkers’
Personeel: minder Personeel: minder 
prikgevaarprikgevaar



Historiek van ‘Historiek van ‘buttonholebuttonhole’ ’ 
punctiepunctie

•• Dr. Dr. TwardowskiTwardowski publiceerde als eerste publiceerde als eerste 
over ‘over ‘buttonholebuttonhole’’

•• Eerst gebruikt voor patiënten met Eerst gebruikt voor patiënten met 
beperkte punctiemogelijkhedenbeperkte punctiemogelijkheden

•• Bleek doeltreffend te zijn voor andere Bleek doeltreffend te zijn voor andere 
fistulaefistulae



VergelijkingVergelijking van  van  punctiemethodenpunctiemethoden

Aantal fistulae 22 25
Aantal dialyses 4060 6180
Tijd van aanschakelen 15-25 5-15
Herprikken(%) 9.91 % 0.96 %
Hematomen 12.5 % 0.1 %
Fistel verlies 1 1
Infectie 1 3
Voorkeur patiënten - +
Voorkeur Verpleegkundigen - +

regionaal buttonhole



Historiek van ‘buttonhole’ Historiek van ‘buttonhole’ 
punctiepunctie

•• Dr. TwardowskiDr. Twardowski
•• Dr. ScribnerDr. Scribner
•• Dr. KrönungDr. Krönung



Onze ‘Buttonhole’ historiekOnze ‘Buttonhole’ historiek

•• 1997: bezoek University of Missouri, 1997: bezoek University of Missouri, 
ColumbiaColumbia

•• SceptischSceptisch
•• Eind 1997: ‘buttonhole’ techniek bij Eind 1997: ‘buttonhole’ techniek bij 

eerste Thuis HD patiënteneerste Thuis HD patiënten
•• EnthousiasmeEnthousiasme
•• Geen botte naalden beschikbaar!Geen botte naalden beschikbaar!



‘Buttonhole’ punctie 
techniek

Twee fasen:Twee fasen:
–– Eerste: creëren van een tunnelEerste: creëren van een tunnel

•• Ideaal één prikkerIdeaal één prikker
•• Ten minste twee weken (6 dialyses)Ten minste twee weken (6 dialyses)

–– Tweede: Inbrengen van een (botte) naald Tweede: Inbrengen van een (botte) naald 
door bestaande tunneldoor bestaande tunnel



‘‘Buttonhole’ punctie techniekButtonhole’ punctie techniek
Eerste fase: ‘buttonhole’ creërenEerste fase: ‘buttonhole’ creëren
–– Checken van fistel Checken van fistel 
–– Aanprikplaatsen selecterenAanprikplaatsen selecteren
–– DesinfecterenDesinfecteren
–– Korsten verwijderenKorsten verwijderen
–– DesinfecterenDesinfecteren
–– AanprikkenAanprikken
–– NakijkenNakijken
–– Vastmaken Vastmaken 



Aanprikplaatsen selecterenAanprikplaatsen selecteren

Gezondste plaatsenGezondste plaatsen
Gemakkelijk om aan te prikkenGemakkelijk om aan te prikken
Liefst afstand van 8 Liefst afstand van 8 cm cm tussen 2 tussen 2 
naaldennaalden



‘‘Buttonhole’ punctie techniekButtonhole’ punctie techniek
Eerste fase: ‘buttonhole’ creërenEerste fase: ‘buttonhole’ creëren
–– Checken van fistel Checken van fistel 
–– Aanprikplaatsen selecterenAanprikplaatsen selecteren
–– DisinfectDisinfect
–– Korsten verwijderenKorsten verwijderen
–– DesinfecterenDesinfecteren
–– AanprikkenAanprikken
–– NakijkenNakijken
–– Vastmaken Vastmaken 



Korsten verwijderenKorsten verwijderen

Noodzakelijk :Noodzakelijk :
--Niet aanprikken in Niet aanprikken in 
‘ongeveer’ dezelfde plaats‘ongeveer’ dezelfde plaats 25°



‘‘Buttonhole’ punctie techniekButtonhole’ punctie techniek
Eerste fase: ‘buttonhole’ creërenEerste fase: ‘buttonhole’ creëren
–– Checken van fistel Checken van fistel 
–– Aanprikplaatsen selecterenAanprikplaatsen selecteren
–– DesinfecterenDesinfecteren
–– Korsten verwijderenKorsten verwijderen
–– DesinfecterenDesinfecteren
–– AanprikkenAanprikken
–– NakijkenNakijken
–– Vastmaken Vastmaken 



‘‘Buttonhole’ punctie techniekButtonhole’ punctie techniek
aanprikken:aanprikken:

-- Exact dezelfde plaatsExact dezelfde plaats
-- Dezelfde inbrenghoekDezelfde inbrenghoek
-- Dezelfde diepteDezelfde diepte
-- Ideaal één prikker!Ideaal één prikker!



‘Buttonhole’ punctie 
techniek

Twee fasen:Twee fasen:
–– Eerste: creëren van een tunnelEerste: creëren van een tunnel

•• Ideaal één prikkerIdeaal één prikker
•• Ten minste twee weken (6 dialyses)Ten minste twee weken (6 dialyses)

–– Tweede: Inbrengen van een (botte) naald Tweede: Inbrengen van een (botte) naald 
door bestaande tunneldoor bestaande tunnel



NaaldenNaalden

Scherpe naaldScherpe naald Botte naaldBotte naald



‘‘ButtonholeButtonhole’’ punctie techniekpunctie techniek

Tweede fase: Tweede fase: 
inbrengen van botte inbrengen van botte 
naald door bestaande naald door bestaande 
tunneltunnel



Eerste desinfectieEerste desinfectie



Verwijderen van korstenVerwijderen van korsten



Tweede desinfectieTweede desinfectie



Hoek van 25 graden!Hoek van 25 graden!



Inbrengen van naaldInbrengen van naald



FixerenFixeren



NakijkenNakijken



BevestigenBevestigen naaldennaalden



EersteEerste indrukkenindrukken van van patiëntenpatiënten & & 
verpleegkundigenverpleegkundigen::

BevestigingBevestiging van van literatuurliteratuur!!
•• GemakkelijkerGemakkelijker voorvoor ‘‘zelfpunctiezelfpunctie’’
•• GemakkelijkerGemakkelijker omom tete prikkenprikken
•• Minder Minder pijnpijn
•• Minder Minder bloedenbloeden langslangs naaldnaald
•• Minder Minder gemistegemiste punctiespuncties
•• KortereKortere stollingstijdenstollingstijden
•• Minder Minder hematomenhematomen
•• DagelijkseDagelijkse dialysedialyse mogelijkmogelijk



DagelijkseDagelijkse dialysedialyse mogelijkmogelijk!!



Onze Onze ervaringervaring met ‘met ‘buttonholebuttonhole’’

•• Van  01/98 Van  01/98 tottot 30/11/0430/11/04
–– 40 40 ThuisThuis HD HD patiëntenpatiënten ((zelfprikkerszelfprikkers))

•• 4 4 patiëntenpatiënten van ‘ van ‘ ladderladder ‘ ‘ naarnaar ‘‘buttonholebuttonhole’’
•• 36 36 nieuwenieuwe patiëntenpatiënten

–– 62 HD 62 HD patiëntenpatiënten ((meerderemeerdere prikkersprikkers))
•• 19 19 patiëntenpatiënten van ‘van ‘ladderladder’ ’ naarnaar ‘‘buttonholebuttonhole’’
•• 43 43 nieuwenieuwe patiëntenpatiënten

102 102 patiëntenpatiënten



ResultaatResultaat: 40 Thuis HD : 40 Thuis HD 
patiëntenpatiënten

•• 658 658 patiëntenpatiënten maandenmaanden
•• > 10000 HD > 10000 HD 
•• 3 3 infectiesinfecties bijbij 2 2 patiëntenpatiënten
•• CreërenCreëren van 2 van 2 nieuwenieuwe
punctieplaatsenpunctieplaatsen ((scherpescherpe naaldennaalden!)!)

•• GeenGeen fistelverliesfistelverlies in in verbandverband met met 
punctietechniekpunctietechniek



ResultaatResultaat: 62 HD : 62 HD patiëntenpatiënten

•• 1512 1512 patiëntenpatiënten maandenmaanden
•• > 20000 HD> 20000 HD
•• 4 4 infectiesinfecties bijbij 3 3 patiëntenpatiënten
•• CreërenCreëren van 3 van 3 nieuwenieuwe punctieplaatsenpunctieplaatsen

((ScherpeScherpe naaldennaalden!!)!!)
•• 1 1 fistelverliesfistelverlies met met mogelijkmogelijk verbandverband ten ten 

gevolgegevolge van van stenosestenose (14 G (14 G scherpescherpe
naaldennaalden, , dagelijksedagelijkse dialysedialyse, , beschadigdebeschadigde
fistelfistel!)!)



VoordelenVoordelen bijbij gebruikgebruik vanvan
botte botte naaldennaalden

MinderMinder pijnpijn
KleinereKleinere korstenkorsten
GeenGeen bloedenbloeden langslangs naaldennaalden
GEEN GEEN hematomenhematomen
KorterKorter nabloedennabloeden
MaarMaar.. Botte .. Botte naaldennaalden zijnzijn niet niet 
geschiktgeschikt voorvoor allealle patëntenpatënten
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Gemiddeld 3’45 ’’ 3’50’’

Kortste 1’30’’ 0’45’’

8 patiënten <3’

Stollingstijd na dialyseStollingstijd na dialyse



Nabloeden van punctieplaatsen  Nabloeden van punctieplaatsen  
(86 pati(86 patiëënten )nten )

‘Buttonhole’ groep
54.1%  < 5 min
40.5%  5 – 10 min
5.4%  > 10 min

Controle groep
27.9 %  < 5 min
58.1%  5 – 10 min
14%   > 10 min

S. Toma et al.



Tegenindicaties voor Tegenindicaties voor 
‘‘buttonholebuttonhole””

•• GoretexGoretex
•• Sterk beschadigde fistelsSterk beschadigde fistels



New established
buttonhole puncture 
sites in home HD 
patient

Back –up venous
puncture site



Upperarm buttonhole
puncture sites





ButtonholeButtonhole puncturepuncture site site 
afterafter 53 53 monthsmonths in in olderolder
patientpatient

‘‘Buttonhole’ Buttonhole’ punctiepunctie



DopplerDoppler : vaat integriteit: vaat integriteit



DopplerDoppler : tunnel : tunnel 



DopplerDoppler : bloedstroom: bloedstroom



Toekomstige ontwikkelingenToekomstige ontwikkelingen

PolycarbonaatPolycarbonaat nagel?nagel?



Inbrengen van nagelInbrengen van nagel

vessel

skinstick



BH kitBH kit**

Support unit

Support unit

Stick

stick

* Nippro Corporation, Japan



‘‘AntegradeAntegrade’ of ‘retrograde’ ’ of ‘retrograde’ 
aanprikken?aanprikken?

‘Antegrade’: met de bloedstroom 

‘Retrograde’: tegen de bloedstroom



Optimale aanprikrichtingOptimale aanprikrichting

Beide naalden ‘Beide naalden ‘antegradeantegrade’ ’ 

-- Gemakkelijker voor verpleegkundige Gemakkelijker voor verpleegkundige 
-- Gemakkelijker om zelf te prikkenGemakkelijker om zelf te prikken
-- Zou fistel beschermend zijn Zou fistel beschermend zijn 



‘‘AntegradeAntegrade’ punctie: zou ’ punctie: zou 
fistel beschermenfistel beschermen

Verhoogd gevaar voor hematoom vorming door Verhoogd gevaar voor hematoom vorming door 
retrograde vulling van tunnel retrograde vulling van tunnel 
Sluiting van tunnel door kracht van bloedstroom Sluiting van tunnel door kracht van bloedstroom 
bij ‘bij ‘antegradeantegrade’ aanprikken’ aanprikken



BesluitBesluit

•• ButtonholeButtonhole heeft verschillende voordelenheeft verschillende voordelen
•• Botte naalden blijken beter te zijnBotte naalden blijken beter te zijn
•• DE voorkeurstechniek voor veel meer DE voorkeurstechniek voor veel meer 

patiënten met AV fistel patiënten met AV fistel 
•• ‘‘AntegradeAntegrade’ punctie zou fistel ’ punctie zou fistel 

beschermend zijnbeschermend zijn
•• Evidentie ontbreekt maar vele studies Evidentie ontbreekt maar vele studies 

onderwegonderweg
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