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Diagnose

De etiologie van de groene verkleuring van de urine 
bij dit meisje is exogeen van aard, namelijk door de 
propofolinfusie die ze tijdens de sedatie heeft gekregen. 
Het is een zeer zeldzame bijwerking (incidentie < 1:10.000), 
meestal optredend na een hoge cumulatieve dosering 
van propofol.1 Propofol wordt gemetaboliseerd en 
geconjugeerd in de lever door onder meer CYP450-
enzymen, vooral CYP2B6, en UGT-enzymen. De belangrijkste 
fenolische metabolieten zijn geglucuronideerd propofol 
en gesulfateerd conjugaat van gehydroxyleerde propofol 
(2,6-diisopropyl-1,4-chinol). De laatste metaboliet wordt 
in de urine uitgescheiden als quinolglucuronide en 
quinolsulfaatderivaten. Er zijn verschillende hypothesen 
waarom de groenverkleuring van de urine optreedt. Volgens 
de eerste hypothese ontstaat de groenverkleuring als de 
metabole capaciteit van de lever wordt overschreden en er 
extrahepatische klaring optreedt. Alternatieve hypothesen 
zijn de vorming van groen chromofoor-fenolcomplex in de 
urine door aanwezigheid van fenolische metabolieten in de 
urine en het falen van de enterohepatische kringloop door 
obstipatie of verstoorde peristaltiek.2 
Drie dagen na de eerste episode van groene verkleuring 
van de urine werd bij deze patiënte opnieuw propofol 
toegediend voor sedatie wegens een lumbaalpunctie. 
Die avond trad opnieuw groene verkleuring van de urine 
op. De score op de Naranjo-causaliteitsschaal (waarmee 
kan worden nagegaan of een gerapporteerde bijwerking 
geassocieerd is met een bepaald geneesmiddel) is 10. 
Een score van ≥ 9 betekent dat er zeker sprake is van 
een medicatiebijwerking. Hierbij is er onder andere een 
plausibele tijdsrelatie tussen het optreden van de reactie en 
toediening van het geneesmiddel en keert het ongewenste 
verschijnsel terug na hernieuwde toediening van het 
geneesmiddel. 
Differentiaaldiagnostisch werd nog een aantal alternatieve 
oorzaken overwogen. Een chemotherapeuticum dat be-
kendstaat om groene verkleuring van de urine is mitoxan-
tron. Methyleenblauw is een van de meest voorkomende 
oorzaken van blauwe/groene urineverkleuring. Andere 
geneesmiddelen waarbij groene urine kan optreden, zijn 
amitriptyline, metoclopramide, indometacine, prometha-
zine, cimetidine, triamtereen, valproïnezuur en verapamil.3 

Deze middelen werden echter geen van alle gebruikt. Urine 
kan ook groen verkleuren na het eten van asperges of door 
kleurstoffen in de voeding. 

Biliverdine is de enige endogene stof waarvan bekend 
is dat die urine groen kan verkleuren. Dit gebeurt 
als er sprake is van hyperbiliverdinemie. Bij afbraak 
van erytrocyten wordt heem omgezet in biliverdine. 
Biliverdine wordt door biliverdinereductase omgezet in 
ongeconjugeerd bilirubine. Als er een mutatie is in het 
biliverdinereductase-gen, kan cumulatie van biliverdine 
optreden waarbij er groenverkleuring van de urine kan 
ontstaan. 
In de literatuur wordt als microbiologische oorzaak van 
groene urine een Pseudomonas aeruginosa-infectie 
beschreven.3 Deze bacterie produceert de pigmenten 
pyoverdine en pyocyanine en deze kunnen de urine groen 
doen verkleuren. 
Nog een oorzaak van groene verkleuring van urine is de 
ziekte van Hartnup, een zeldzame autosomaal-recessieve 
genetische afwijking, veroorzaakt door een stoornis in het 
aminozuurmetabolisme. 
Groene urineverkleuring na toediening van propofol 
is benigne, niet nefrotoxisch en reversibel als de 
propofoltoediening stopt. Bij de patiënte in onze casus 
was de urine de volgende dag weer normaal van kleur. 
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