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Kader 2 Tips voor de 
implementatie van de richtlijn 
dehydratie bij gastro-enteritis

1. Maak een korte en eenduidige richtlijn (maximaal 1 A4tje).
2.  Stel een ‘probleemeigenaar’ aan, die het implementatiepro

ces organiseert en de naleving bewaakt.
3. Betrek het verplegend personeel bij de implementatie.
4.  Communiceer regelmatig over de resultaten van de imple

mentatie (audit en feedback).
5.  Geef in de richtlijn advies over de wijze van bespreking met 

de ouders: vertel ouders bij het begin van de opname hoe 
het ‘zorgpad’ verloopt en benadruk dat het kind na rehydra
tie nog buikgriepverschijnselen kan houden.

6. Stel duidelijk ontslagcriteria op.
7.  Geef de ouders aan het begin van de opname schriftelijke 

algemene informatie over buikgriep en over de werkwijze op 
de afdeling.

Een baby met harde, pijnlijke plekken in de huid

Diagnose
Neonatale subcutane vetnecrose. 

Dit is een weinig voorkomende, zelflimiterende panniculitis van het sub
cutane vetweefsel, meestal optredend binnen enkele dagen tot weken na 
de geboorte bij à terme geboren neonaten. Het beeld presenteert zich met 
roodpaarse, scherp begrensde, geïndureerde subcutane noduli of plaques 
met een voorkeurslokalisatie op wangen, nek, rug, billen, armen en boven
benen. De pathogenese is onbekend. Er is mogelijk een relatie met hypo
thermie en (oxidatieve) schade. In de literatuur gelden geboortetrauma, 
asfyxie, infectie, sectio caesarea, hypothermie, preeclampsie, maternale 
diabetes mellitus en maternaal gebruik van calciumantagonisten als moge
lijke risicofactoren voor het ontstaan van subcutane vetnecrose.
De diagnose wordt klinisch gesteld. Echografisch onderzoek kan de locatie 
in het subcutane vetweefsel bevestigen. Bij twijfel kan een naaldbiopsie 
worden verricht. Aanvullend biochemisch onderzoek dient te worden 
verricht om mogelijke complicaties zoals hypercalciëmie, trombocytope
nie en hypoglykemie aan te tonen. Bij deze patiënt toonde aanvullend 
onderzoek een forse hypercalciëmie  
(4,37 mmol/l) met een geïoniseerd calcium van 2,27 mmol/l,  albumine 
35 g/l, fosfaat 1,81 mmol/l. Glucose was 3,4 mmol/l, crp 14 mg/l. Volledig 
bloedbeeld, overige elektrolyten, leverfunctie en (bij)schildklier functie 
waren normaal. 
Hypercalciëmie is de meest beschreven en potentieel gevaarlijkste compli
catie van subcutane vetnecrose. Deze complicatie komt voor bij 28 tot 56% 
van de gevallen in beschreven caseseries (11 en 16 patiënten) en ontstaat 
gemiddeld drie tot vier weken na het verschijnen van de huidafwijkingen. 
Calciumgehaltes variëren van 2,8 tot 4,9 mmol/l. De pathofysiologie van de 
hypercalciëmie is onvoldoende bekend. Neonaten en zuigelingen kunnen 
hierbij klachten hebben als geprikkeld zijn, voedingsproblemen, apathie, 
obstipatie, braken, hypotonie en failure to thrive. Bij ernstige hypercalcië
mie kunnen hartritmestoornissen en calcinose in lever en nieren optreden. 
Behandeling van subcutane vetnecrose is ondersteunend en gericht op 
het voorkomen en behandelen van complicaties. De huidafwijkingen 
kunnen pijnlijk zijn, zodat pijnstilling geïndiceerd is. Hypercalciëmie dient 
te worden behandeld met hyperhydratie, furosemide, een calcium en 
vitamine Darm dieet en eventueel prednison. Hypoglykemie en trombo
cytopenie dienen te worden uitgesloten bij presentatie.

Terug naar de casus

Met de hier beschreven therapie (geen prednison) zagen we bij onze 
patiënte een geleidelijke normalisering van de calciumspiegel. Bij follow
up was er aanvankelijk sprake van subcutane atrofie van de aangedane 
plekken. Later herstelde dit restloos. Haar groei en ontwikkeling zijn goed.

Conclusie
Subcutane vetnecrose is een zelflimiterende panniculitis van het subcu
tane vet. Belangrijkste en potentieel levensbedreigende complicaties zijn 
hypercalciëmie en hypoglykemie. Vroege gerichte diagnostiek, adequate 
ondersteunende therapie en pijnstilling zijn om deze reden essentieel. 
Subcutane vetnecrose geneest meestal restloos.
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Conclusie
Het is ons gelukt om een nieuwe richtlijn voor snelle enterale 
rehydratie bij kinderen met een acute gastroenteritis succesvol 
te implementeren, waardoor de opnameduur is gehalveerd 
zonder toename van het aantal heropnames. In onze ogen zijn 
de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan deze 
succesvolle implementatie: 1) een korte en eenduidige richtlijn, 
2) het aanwijzen van een ‘probleemeigenaar’ en 3) het expliciet 
aandacht besteden aan de communicatie met ouders. 
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