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Tot voor kort was een heparineslot nog de gouden standaard om een veneuze toegangsweg bij 

kinderen open te houden. In het verleden werd echter aangetoond dat een spoeling van een slotje 

evengoed kan gebeuren met fysiologisch (NaCl 0.9%) zowel bij neonaten, bij kinderen als bij 

volwassenen. De vraag die nu nog openstond was de volgende: hoe vaak moet je dan een slotje 

doorspoelen met fysiologisch om het open te houden? Er zijn reeds een paar kleine studies 

gepubliceerd die een frequentie van 3 tot 6-maal per dag bestudeerden. 

In de huidige studie werd onderzocht op welke manier men een perifere veneuze katheter het beste 

open houdt: een spoeling met fysiologisch elke 12 of 24 uur. Hiervoor werden 400 kinderen (tussen 

1-17 jaar) geïncludeerd en gerandomiseerd in twee cohorten, casussen waar een continu infuus of 

meerdere intraveneuze medicatietoedieningen noodzakelijk waren werden geëxcludeerd. Groep A 

werd tweemaal daags doorgespoten (standaard groep) maar in groep B gebeurde dit slechts om de 

24u (experimentele groep). De studie werd opgezet als een “non-inferiority trial”, met als doel het 

aantonen dat een nieuwe behandeling niet minder effectief is dan een standaardbehandeling. 

Hiervoor wordt dan op voorhand een marge of drempel bepaald, bij deze studie werd deze op 4% 

vastgelegd en werd berekend dat er dan 400 kinderen dienden geïncludeerd te worden om dit met 

zekerheid te kunnen onderzoeken. 

In beide groepen werden kinderen het vaakst geprikt in de hand (ongeveer 75%) met een katheter 

van G22 (40%) of G24 (60%) en nadien geïmmobiliseerd met een spalkje (20%) of een verband (80%). 

In driekwart van de kinderen werd de katheter verder niet gebruikt om medicatie toe te dienen, bij 

13% werden antibiotica geven en 10% andere medicatie. Geen van deze waardes verschilde 

significant tussen beide cohorten. De katheters werden gemiddeld gedurende een drietal dagen 

geobserveerd. Occlusie trad op bij 7% in de standaard groep en 4% in de experimentele groep, wat 

aantoont dat deze manier van spoelen niet inferieur is aan de tweemaal daagse spoeling. 

De studie werd uitgevoerd in een klinische context waardoor naast ‘randomisatie’ geen verdere 

blindering mogelijk was. De katheters werden ook niet onderzocht op oorzaak van de occlusie.  

We wisten al dat heparine niet meer de ‘royal flush’ is, nu weten we ook dat we kunnen kiezen voor 

eenmaal daags 3ml fysiologisch. 

Opgesteld door: Jaan Toelen, Algemene Kindergeneeskunde, UZ Leuven 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589559
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425882
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439893
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22390572

