
13 Obstructie PAC/VAP of CVL 
 
13.1  Occlusie protocol 

 

Wanneer er geen bloed terug komt uit de VAP; 

1. Probeer eerst met een 2-5 ml spuitje NaCl 0.9% in te spuiten en opnieuw bloed terug te krijgen. 

langzaam opzuigen. 

2. Lukt het inspuiten wel, maar komt er toch geen bloed terug, laat dan het kind de armen heffen, het 

hoofd draaien, persen (Valsalva) etc. Overweeg een foto met contrast te maken (tip van VAP hoort in 

de Vena Cava Superior te zitten vlak boven de hartklep). 

3. Opnieuw aanprikken VAP. 

4. Bij niet of moeizaam doorspuiten: met een 1 cc spuitje met 0,9% NaCl of heparine (50 EH/ml) 

proberen met enige kracht de lijn open te krijgen. 

5. Lukt dit niet dan streptokinase of urokinase inspuiten; maak een oplossing van 5000 EH/ml (vlgs 

Ablin), hiervan 1-3 ml inspuiten, 1-2 uur wachten, Streptokinase/Urokinase terugtrekken / doorspuiten 

en vervolgens opnieuw met NaCl 0.9% proberen te flushen; deze procedure 2-3 x te herhalen . 

Een alternatief is Alteplase (2 mg in 2 ml ), cave doserings fouten . Bovendien is dit veel duurder. 

6. Mocht de lijn hiermee niet opengaan wordt het spuitje met urokinase / streptokinase op de lijn gezet 

(luerlock!), met een eventueel kraantje / knijpertje open. Dit overnacht laten zitten. Hiermee 

diffundeert de streptokinase / urokinase soms waarbij de VAP / lijn de volgende dag toch open is. 

 

13.2 Loog protocol 

 

 Indien urokinase behandeling niet heeft geleid tot doorgankelijkheid van de lijn of de lijn sterk 

 verminderd doorgankelijk blijft, kan het loogprotocol toegepast worden.  

  

1. Neem oplossing van steriele, pyrogeenvrije 0,1 Normaal NaOH (= natronloog; via apotheek leverbaar; 

ampullen à 10 ml). 

2. Trek 20 maal 0,5 ml 0,1 N NaOH oplossing op in 20 verschillende 2 ml spuiten. 

3. Spuit de eerste keer 1,5 ml 0,1 N NaOH oplossing in de katheter. Wacht een half uur. 

4. Spuit vervolgens 0,5 ml 0,1 N NaOH in de katheter. NB. tussen de loogtoedieningen niet proberen op 

te zuigen! 

5. Herhaal dit elk half uur, totdat in totaal 10 ml 0,1 N NaOH is ingespoten (20 spuiten). 

 De totale duur tussen de 1e en 10e loogtoediening bedraagt 8.5 uur. 

 Tijdens de behandeling kan de doorgankelijkheid van de lijn tijdelijk onder invloed van het 

loog verder verminderen door opzwelling van de verstoppende wasachtige substantie. 

6. Trek vervolgens drie maal 0,5 ml NaCl 0,9% op in 3 verschillende 2 ml spuiten. 

7. Spuit vanaf een half uur na de laatste loogtoediening elk half uur 0,5 ml NaCl 0,9% in de katheter. 

8. Trek tenslotte 10 ml NaCl 0,9% in een 10 ml spuit op en spuit met kracht 5 à 10 ml NaCl 0,9% in de 

katheter. 

9. Controleer ten slotte de druppelsnelheid per minuut met een maximaal geopend infuusdruppelsysteem 

gevuld met NaCl 0,9% oplossing. Noteer dit vervolgens in de status. 

 

NB. De totale behandeling duurt ruim 12.5 uur. 

NB2. Dit loogprotocol dient altijd als eerste stap gebruikt te worden bij kinderen die langdurig parenterale 

voeding over de lijn toegediend krijgen. 

NB3. Indien de lijn niet open gaat: overweeg chirurgische verwijdering. 
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