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Acute uitloopproblemen bij peritoneaal dialyse

Annelies Lagache
verpleegkundige dialyse, Jan Ypermanziekenhuis, Ieper

Acute uitloopproblemen zijn een vaak voorkomende complicatie bij
peritoneaal dialyse waarmee verpleegkundigen in contact komen. Waarom
komt dit voor bij deze nefrologische patiënt? Hoe kan dit worden behandeld?
De niet- infectieuze redenen van acute uitloopproblemen worden besproken
met telkens een overzicht van de symptomen, oorzaken, gevolgen en hoe je
deze kan behandelen.

De behandelingen die worden beschreven mogen niet
door verpleegkundigen worden uitgevoerd zonder de
toestemming van de behandelende arts.
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1. Migratie van de kathetertip
Een peritoneale dialyse katheter bevindt zich idealiter met
de tip in de douglasholte. Dit is het laagst gelegen deel
binnen de buikholte. In het kleine bekken bij de vrouw
zit die ruimte tussen de baarmoeder en het rectum. Bij
de man is het de ruimte in het kleine bekken tussen het
rectum en de blaas. Soms verplaatst de katheter zich
door migratie van de kathetertip uit de douglasholte.

	
  
	
  

	
  

Figuur 2: Dit is een radiografische weergave van het abdomen bij een
patiënt met een rechte katheter. Aan de linkerkant bevindt de katheter
zich in het kleine bekken. Aan de rechterkant bevindt de kathetertip
zich in de bovenkant van het abdomen en is er sprake van migratie.
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Figuur 1: Deze illustratie toont aan hoe de kathetertip gepositioneerd is
bij een rechte katheter.

1.1 Symptomen
• Vaak symptoomloos.
• Een kathetertip hoog in het abdomen geeft tot 6
keer meer kans op uitloopproblemen.
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• Bij 20% van de patiënten waarbij migratie van
de kathetertip vastgesteld wordt, geeft dit een
obstructie waardoor geen in- en uitloop kan
plaatsvinden.

• Navragen en behandelen van constipatie (zie
constipatie).

• Abdominale pijn gedurende de inloopfase. Dit komt
doordat de katheter zich in hoog in het abdomen
bevindt, waardoor het inlopend dialysaat zorgt
voor uitzetting van het peritoneum hogerop in het
abdomen.

• Indien vorige maatregelen geen baat hebben
en na een controle met RX, is een chirurgische
herpositionering de volgende stap

• Manipulatie van de katheter kan er voor zorgen dat
deze terug naar het bekken migreert.

-

Blinde techniek: hierbij is het peritoneum gevuld
met dialysaat, en krijgt de patiënt premedicatie.
Deze techniek is vaak pijnlijk. Een kneedbare
gebogen metalen staaf gaat in de katheter
tot ongeveer 4cm van de kathetertip, waarbij
de huid als steunpunt gebruikt wordt om de
katheter in het kleine bekken te draaien. Ter
controle wordt gehepariniseerd dialysaat in
het abdomen gebracht en nagekeken hoe de
in- en uitloop verloopt. Als men deze techniek
onder RX uitvoert wordt dit een fluoroscopische
techniek genoemd.

-

Laparascopie: hierbij wordt via de dialysekatheter
lucht geblazen in het abdomen waarna de
katheter wordt afgesloten. Een trocar wordt in
het abdomen gebracht op ongeveer 5 cm van de
kathetertip. Met behulp van deze trocar kan men
de kathetertip tot in het bekken manoeuvreren.
Indien dit niet zou lukken kan men alsnog een
nieuwe katheter plaatsen.

1.2 Oorzaken
• Constipatie (zie stoelgangsproblemen) (figuur 6).
• Verhoogde intra-abdominale druk door een grote
hoestbui, optillen van grote gewichten (bv. een
emmer).
• Niet fixeren van de katheter aan het peritoneum
geeft meer kans op migratie van de kathetertip.
In ons dialysecentrum (Jan Yperman ziekenhuis Ieper)
wordt de peritoneaal dialysekatheter geplaatst door
middel van conventionele abdominale laparatomie.
Hierbij wordt de katheter geplaatst via een incisie
in de abdominale wand en is er uitwendig een
kathetergedeelte dat bruikbaar is. Deze techniek
gebeurt meestal onder volledige verdoving. De
katheters worden niet gefixeerd aangezien dit kan
toegepast worden bij deze soort ingreep. Fixatie
gebeurt echter wel soms bij een laparascopische
plaatsing.
In een studie (4) bij 38 patiënten waarbij een rechte
Tenckhoff katheter werd geplaatst met fixatie is
geen enkele katheter gemigreerd. Terwijl bij een
conventionele plaatsing zonder de katheter te fixeren
in een andere studie (5) 10% migratie optrad.
1.3		 Gevolgen
• Door onvoldoende uitloop zal je een inadequate
dialyse hebben.
• Dialysaat blijft achter in het lichaam met ophoping
van vocht in het lichaam tot gevolg.
1.4 Behandeling
• Spontane recuperatie. Soms is verandering van
lichaamspositie voldoende om de katheter terug
naar het kleine bekken te laten migreren.
• Voldoende lichaamsbeweging (wandelen, fietsen,…)

-

Laparotomie: via een incisie in het abdomen
wordt de katheter in het kleine bekken
teruggeplaatst.

2. Haemoperitoneum
Haemoperitoneum is een situatie waarbij het peritoneum
gevuld is met bloed. Bij peritoneaal dialyse kan men dit
waarnemen door het zien van een bloederige uitloop,
dit is meestal pijnloos. Vanaf een minimale hoeveelheid
bloed in 1 liter intraperitoneaal dialysaat zal dit reeds
rosé verkleuren.
2.1 Symptomen
• Het dialysaat is roze tot donkerrood gekleurd (zie
figuur 3 en 4).
• Indien haemoperitoneum niet wordt behandeld
kunnen bloedklonters (zie figuur 3) worden gevormd
en een obstructie veroorzaken in de katheter, met
in- en uitloopproblemen als gevolg.
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• Veelvuldig spoelen met koud dialysaat (op
kamertemperatuur i.p.v. lichaamstemperatuur)
om vasoconstrictie te creëren en op deze wijze de
bloeding te stoppen.

	
   Figuur 3: Het dialysaat heeft een roze kleur en 	
   Figuur 4: Het
onderaan is er een bloedklonter te zien. Deze
kan een obstructie veroorzaken.

dialysaat heeft hier
een rode kleur.

2.2 Oorzaken
• Bij de plaatsing van nieuwe PD-katheter kunnen er
door manipulatie bloedingen voorkomen waardoor
er postoperatief tijdens een proefwissel reeds bloed
waarneembaar is.
• Stollingsstoornissen: bij mensen met levercirrose
kan de stolling ontregeld zijn omdat de meeste
stollingsfactoren in de lever worden aangemaakt.
• Irritatie van de katheter aan het peritoneaal
membraan.
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• Nagaan en controleren wat de oorzaak van de
bloeding is en dit behandelen vb. maligniteiten.
• Ter preventie op stolsel 500-1000E heparine/ liter
dialysaat. Gezien het risico op een toename van de
bloeding dient men vooraf de oorzaak na te gaan.
• Behandeling met trombolytica gedurende één of
meerdere dagen. Trombolytica zijn geneesmiddelen
met een dubbele werking:
-

Het geneesmiddel bevat een grote hoeveelheid
plasmine, een enzyme dat het netwerk van
fibrinedraden afbreekt.

-

Het bevat ook anti-thrombine III en zorgt ervoor
dat protrombine niet naar trombine wordt
omgezet.

• Bij het tillen van een zwaar voorwerp of tijdens het
sporten kan een klein scheurtje zorgen voor een
bloeding in het peritoneum.

• Opvolgen van de hematocriet. Indien er gedurende
een lange periode veel bloed in het dialysaat
aanwezig is kan de hematocriet gedaald zijn.

• Peritonitis.

• Indien er een bloedstolsel de in- of uitloop blokkeert:
-

• Ook maligniteiten in het abdomen zoals een
levertumor, endometriose en ovulaire cysten kunnen
haemoperitoneum met zich meebrengen.

manuele druk uitoefenen (het zogenaamd
melken van de katheter, of druk uitoefenen op
de inloopzak).

-

Mechanische verwijdering van de bloedklonter
door te aspireren of flushen van de katheter.

• Gebruik van anticoagulantia.

-

Als deze handelingen niet helpen kan men via de
katheter fibrinolytica zoals urokinase (Actosolv®)
toedienen. Deze lossen de bloedklonters op
door het fibrinenetwerk op te lossen.

• Bij jonge vrouwen kan het dialysaat licht rosé zijn ten
gevolge van de ovulatie of de menstruatie.

2.3 Gevolgen
• Anemie als er te groot bloedverlies is.
• De patiënten zijn angstig door het zien van bloed in
het dialysaat.
• Katheterobstructie doordat bloedklonters zich in de
katheter vastzetten.
• Verhoogd risico op peritonitis.
2.4 Behandeling
• Uitsluiten van peritonitis door cultuur van het
dialysaat.
• Eerst en vooral de patiënt geruststellen (vooral bij
jonge vrouwen zeggen dat dit te wijten kan zijn aan
een eisprong of haar menstruatie).
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Bij urokinase wordt 5000E verdund met
40 ml NaCl 0,9%. Deze oplossing moet via
de katheter worden toegediend, katheter
afklemmen en gedurende 2u laten zitten.
Het is van belang voldoende lange contacttijd
(min. 2u) te respecteren. Controleer daarna
of de katheter toegankelijk is. Indien
onsuccesvol mag dit meerdere keren
herhaald worden en eventueel met een
hogere dosis.

• Indien ondanks vorige stappen de katheter nog
steeds niet doorgankelijk is zal men operatief het
bloedstolsel moeten verwijderen of een nieuwe
katheter moeten plaatsen.
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3. Fibrinevlok
Fibrinevorming is een proces dat zich voordoet
wanneer het oplosbaar eiwit fibrinogeen wordt
omgezet (met behulp van trombine) in fibrine. Fibrine
is een onoplosbaar netwerk van draden, en kan zo
een obstructie veroorzaken van de katheter. Het is niet
schadelijk voor de patiënt.

• Bij een nieuwe katheter waarbij nog geen
peritoneale dialyse werd opgestart kan het gebeuren
dat er fibrinevlokken worden gevormd. Bij de
postoperatieve proefwissels kan een in- en uitloop
bemoeilijkt worden door fibrinevlokken. Eens de
behandeling gestart is, blijven deze vlokken meestal
achterwege.
3.3 Gevolgen
• Fibrinevorming kan na een tijdje leiden tot
verklevingen van het peritoneaal vlies.
• Indien de fibrinevlok leidt tot obstructie zal er een
minder adequate dialyse zijn.
3.4 Behandeling
• Dialysaat laten inlopen.
• Uitsluiten van peritonitis door middel van een
staalname uit het dialysaat.
• Mechanische verwijdering van de fibrinevlok door te
flushen met een spuit van 50ml op de katheter.
• Ter preventie op stolsel: 500-1000E heparine/ liter
dialysaat, gedurende enkele dagen.
• Indien er zich een fibrinevlok bevindt in de katheter
en daardoor geen in -of uitloop meer kan gebeuren:
-

manuele druk uitoefenen (het zogenaamd
melken van de katheter. Hierbij oefent men
met de hand druk uit op de katheter of op de
inloopzak).

3.1 Symptomen

-

• Fibrinevlok zichtbaar. Dit is een wit-gele draad,
zelden rood, in het dialysaat.

Mechanische verwijdering van de fibrine door
te aspireren of flushen van de katheter met een
spuit van 50ml.

-

Als dit niet helpt kan men via de katheter
fibrinolytica zoals urokinase (Actosolv®)
toedienen. Deze lossen fibrinevlokken op door
het fibrinenetwerk op te lossen (idem als bij
haemoperitoneum).

	
  

Figuur 5: Dit dialysaat heeft een fibrinevlok het dialysaat zelf is helder
en kleurloos.

• Geen in- of uitloop meer mogelijk.

3.2 Oorzaken
• Peritonitis kan gepaard gaan met fibrinevorming in
het dialysaat. Onder normale omstandigheden is
er bij CAPD in het buikvlies een evenwicht tussen
fibrinevormende en fibrine-oplossende activiteiten.
Dit evenwicht wordt echter verstoord bij een
peritonitis. Door de ontstekingsreactie wordt er
exsudaat afgescheiden waar fibrinogeen wordt
omgezet tot fibrine en zo een netwerk vormt tot
er een of meerdere vlokken aanwezig zijn in de
peritoneale holte.

• Indien ondanks vorige stappen de katheter nog
steeds niet doorgankelijk is zal men operatief de
fibrinevlok moeten verwijderen of een nieuwe
katheter moeten plaatsen.
4. Constipatie
Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van
in- en uitloopproblemen bij peritoneaal dialyse. Hierbij
blijft de stoelgang te lang in de darmen. Dit gaat vaak
gepaard met een moeilijke, harde en pijnlijke ontlasting.
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De darmen drukken tegen de katheter waardoor in- en
uitloop moeizamer gebeuren.

	
  

laxativa vaak niet dagelijks worden ingenomen. De
patiënt neemt vaak laxeermiddelen indien zij het zelf
nodig vinden.
• De bejaarde PD patiënt heeft een hoger risico op
constipatie.
4.3 Gevolgen
• Migratie van de peritoneaal dialyse katheter.

	
  

• In- en uitloopproblemen doordat de toegenomen
omvang van de darmen een belemmering
vormen voor de toegang van het dialysaat tot de
kathetergaatjes.
4.4 Behandeling
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Figuur 6: Dit is een RX-foto van een patiënt met obstipatie waarbij de
stoelgang heel duidelijk zichtbaar is in de dikke darm (oranje pijl).
Ter hoogte van de blauwe pijl zie je de gecoilde kathetertip en is er
migratie van de katheter uit de douglas holte.

4.1 Symptomen
• Buikpijn.
• Opgeblazen gevoel.
• Verandering in de stoelgang, harde en droge
stoelgang.
• Moeilijke en pijnlijke stoelgang.
• Winderigheid en darmkrampen.
• Overloopdiarree.
4.2 Oorzaken
• Door de mechanische druk van het dialysaat op de
darmen ontstaat er een tragere darmperistaltiek.
• Inname van medicatie zoals fosfaatbinders en
ijzerpreparaten die dialysepatiënten vaak innemen.
• Maligniteiten in de darmen.

• Preventief innemen van laxativa, bijvoorbeeld een
dagelijkse dosis Movicol®. Dit bevat polyethyleen
glycol dit is een mengsel van niet-resorbeerbare
en niet-gemetaboliseerde polymeren met een
osmotische functie om het vocht en bijgevolg het
volume te verhogen in de darmen. Een verhoogd
volume zorgt voor een gemakkelijkere ontlasting.
• Vezelrijk dieet. Wordt minder aanbevolen omwille
van het risico op hoge fosfor die kan ontstaan.
• Aanraden om veel te bewegen.
• Bij in- en uitloopproblemen
-

Toedienen van een grotere hoeveelheid
Movicol® (2 doses in één keer) of andere
medicatie toevoegen vb Laxoberon.

-

Onderzoeken ter uitsluiting van obstructie of
maligniteiten aanwezig in de darmen.

-

Groot lavement toedienen.

5. Knik in katheter
Dit komt het meest voor bij vastgehechte katheters.
De oorzaak hiervan is vaak dat een katheter die niet
is vastgehecht gemakkelijker zijn oorspronkelijke vorm
intra-abdominaal kan aannemen zonder de hinder van
het fixatiepunt.

• Te lang ophouden van stoelgang.
• Weinig lichaamsbeweging.
• Verkeerd innemen van laxeermiddelen. Bij navraag
bij de patiënten blijkt dat standaard voorgeschreven
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5.1 Symptomen
• Trage of geen in-en/of uitloop meer mogelijk.
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Figuur 8: Deze katheter toont een subcutane knik.

	
   van 90°.

Figuur 7: Deze katheter is geknikt in het peritoneum en vormt een hoek

5.2 Oorzaken
• Bij dubbele cuff wanneer de cuffs te dicht bij elkaar
zijn ingeplant, kan er subcutaan een knik zijn. Hierbij
zal je onmiddellijk een obstructie hebben en kan je
dit reeds waarnemen bij de eerste proefwissel (zie
figuur 8).

• Verklevingen kunnen bij de katheterplaatsing zorgen
voor een knik in de gecoilde katheter (gekrulde
kathetertip) bij het inbrengen in het kleine bekken.
• Een katheter die vastgehecht is aan het peritoneum
waardoor de katheter zijn natuurlijke vorm niet kan
terugnemen.
• Bij APD tijdens de slaap op het uitwendige deel van
de katheter liggen en zo een knik vormen.
• Verkeerd kleven van het verband waardoor de
katheter een knik heeft gevormd onder het verband.

	
  

een snede gemaakt ter hoogte van de cuff, met
een veiligheidsscheermesje wordt de cuff van de
katheter losgemaakt waarna de cuff met een pincet
wordt verwijderd.
• Bij gebruik van een voorgebogen katheter
(Swanneck katheter) moet men zeer nauwkeurig de
voorgevormde Swanneck behouden.
• Verklevingen losmaken door middel van laparascopie
of laparatomie.
• Herplaatsing van de katheter.
6. 		Overtollige druk van het omentum
op de katheter
Dit is een plooi in het buikvlies die bloedvaten en
vetweefsel bevat met als doel de ingewanden te
beschermen tegen stompen, koude en infectie (bv.
appendicitis). Het omentum bedekt alle organen in het
abdomen. Het slaat gemakkelijk vetweefsel op wat kan
leiden tot obstructie van de katheter. Een omentumflap
is omentum dat los in de buik aanwezig is, wat soms
zorgt voor problemen bij de katheterfunctie.

5.3 Gevolgen
• Geen dialyse mogelijk.

6.1 Symptomen
• Verminderde of geen in- en uitloop meer mogelijk.

5.4 Behandeling
• Nakijken of er geen knik is in het uitwendig gedeelte
van de katheter.
• Indien de knik subcutaan is kan men de bovenste
cuff verwijderen. Deze ingreep gebeurt onder
lokale verdoving. Hierbij wordt met een scalpel

6.2 Oorzaken
• Het omentum slaat heel gemakkelijk vetweefsel op
en kan zo een flap creëren die een obstructie kan
veroorzaken. Bij peritoneaal dialyse krijgen patiënten
door de glucoseoplossingen meer calorieën binnen
Jaargang 11 • Nummer 2 • December 2011
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wat vaak gepaard gaat met gewichts- en dus ook
vettoename.
• Het omentum heeft als eigenschap, indien het
in contact komt met een PD katheter, zich rond
de katheter te hechten en deze zo gedeeltelijk of
volledig af te sluiten. Deze eigenschap heeft als doel
het lichaamsvreemd materiaal af te scheiden van de
rest van het abdomen.
• Peritonitis: zoals eerder vermeld geeft het omentum
bescherming bij ontsteking. Door het talrijke aantal
bloedvaten zorgt dit voor een snellere genezing.

herstelmechanisme van het lichaam na weefselverstoring
na een trauma, infectie, straling of een operatie.
7.1 Symptomen
• Geen of weinig in- en uitloop meer mogelijk.
• Meestal pijnloos.

7.2 Oorzaken
• Operaties, trauma, radiotherapie.

6.3 Gevolgen

• Peritonitis.

• Minder adequate dialyse ten gevolge van verminderde
in- en uitloop.

7.3 Gevolgen

6.4 Behandeling
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• Omentectomie (chirurgisch verwijderen van
omentum) tijdens het plaatsen van de katheter
zorgt voor een kleinere kans op verstopping en
verdere ingrepen. Een studie uit India waarbij men
onderzocht of omentectomie bij plaatsing van de
CAPD katheter een gunstig effect heeft, had volgend
resultaat. 40 van de 58 patiënten vertoonden een
betere katheteroverleving en minder mechanische
obstructie. Ondanks het gunstig effect, vermeldt
men in de conclusie van deze studie dat verder
onderzoek noodzakelijk is alvorens omentectomie
kan worden aanbevolen. (30)
• Omentopexie of omentofixatie bij plaatsing van
de katheter. Hierbij wordt het overtollig omentum
gefixeerd aan de abdominale wand.
• Chirurgisch strippen van de katheter. Hierbij wordt
ter hoogte van de diepe cuff een incisie gemaakt
van 3-5cm lengte. Met behulp van een striptang
wordt het omentum dat aan de katheter hangt,
verwijderd.

• Het vormt een belemmering bij plaatsing van een
katheter en kan zorgen voor een knik in de katheter.
• Als er in- en uitloopproblemen zijn is er geen goede
dialyse mogelijk.
• Minder adequate dialyse door een verminderd
oppervlak van kwaliteitsvol peritoneaal membraan.
7.4 Behandeling
• Preventief: katheter laparoscopisch inbrengen. Zo
kan men verklevingen losmaken bij plaatsing of
kan men de katheter al plaatsen aan de kant waar
minder verklevingen aanwezig zijn. Voorafgaande
chirurgische ingrepen zijn niet altijd een contraindicatie om PD uit te voeren, behalve indien er heel
veel adhesie aanwezig is.
• Adhesiolysis: dit is het losmaken van de verklevingen.
• Herpositionering van de katheter naar een plaats
met minder verklevingen.

• Laparoscopie : de katheter kan hierbij verplaatst
worden naar een plaats waar minder omentum
weefsel is. Indien er een flap aanwezig is kan men
via deze trocar de flap afknippen en verwijderen.

• Indien PD blijft falen of indien er overal verklevingen
zijn moet men de katheter verwijderen en is PD niet
meer mogelijk. Dan moet men overschakelen naar
(thuis)hemodialyse.

• Indien herpositioneren onsuccesvol is moet een
nieuwe katheter worden geplaatst.

8. 		Globus

7. 		Adhesievorming
Dit is een band van littekenweefsels die met
elkaar vergroeid zijn. Die verklevingen zijn een
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Ten gevolge van urineretentie kan de blaas helemaal
opgezet zijn en kan de patiënt die niet leegplassen. Zo
wordt de CAPD katheter dichtgedrukt of migreert de
katheter uit de douglasholte.
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8.1 Symptomen

5)

• Pijn aan de onderbuik.

6)

• Niet meer of zeer weinig kunnen urineren, ondanks
een goede diurese.

7)

• Dikker geworden onderbuik.

8)

8.2 Oorzaken
• Prostaatcarcinoom of prostaatvergroting bij de man.
• Neurologische aandoening zoals neurogene blaas.
• Epidurale anesthesie.
8.3 Gevolgen
• Migratie van de katheter.
• Belemmerde uitloop door het dichtdrukken van de
katheter door de blaas.

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

8.4 Behandeling
• Blaas ledigen door het inbrengen van een sonde.
Cave prostaatbeschadiging bij de man.

22)
23)

• Oorzaak van de urineretentie nagaan en behandelen.

24)
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