
In deze rubriek vragen wij u 
een diagnose te stellen aan de 
hand van een of meer foto's 
en een korte omschrijving.

Op pagina 260 en op 
www.praktischepediatrie.nl 
kunt u uw diagnose 
controleren.
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Casus 
Een 9-jarige jongen met metachromatische leukodystrofie (MLD), een percutane 
endoscopische gastrostomiesonde (PEG-sonde) en een baclofenpomp komt op 
de SEH omdat hij in een ongecontroleerde beweging zijn PEG-sonde (Entristar, 
16 F) door het fistelkanaal naar buiten heeft getrokken. Vader heeft, na tele-
fonische instructie, de sonde doorgeknipt en teruggeplaatst om de fistel open te 
houden. De jongen is door zijn ouders nuchter gehouden. 
Wij zien op de SEH een niet zieke, alerte jongen die geen pijn lijkt te hebben. 
De sonde is in situ, geeft maagsap terug bij aspiratie en kan zonder moeite 
worden verwijderd. Het fistelkanaal ziet iets rood. Er is geen actief bloedverlies. 
Manipulatie lijkt niet pijnlijk. 
Er wordt besloten een tijdelijke 16 F ballonkatheter (Kangaroo) te plaatsen. 
Deze kan zonder problemen worden opgevoerd. De ballon wordt gevuld met 
10 ml water en teruggetrokken tot een weerstand voelbaar is. De katheter 
wordt zoals te doen gebruikelijk op de huid gefixeerd. Een proefvoeding loopt 
zonder problemen in. Vlak daarna lijkt de patiënt misselijk te worden en braakt 
hij eenmalig. Het braaksel bevat alleen slijm en maagsap, geen voeding. In de 
uren daarna blijft hij braken, zelfs na het stoppen van de voeding. Anti-emetica 
hebben geen effect. 

Wat is uw diagnose?

 Pech na accidentele 
verwijdering PEG-sonde

Figuur 1 

Buikoverzichtsfoto die werd gemaakt na inspuiten van contrastvloeistof (Telebrix Gastro).
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