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Het aanleggen van een arterioveneuze shunt bij baby’s en 
jonge kinderen is geïndiceerd bij de noodzaak tot langdurige 
nierfunctievervangende therapie, zoals het geval kan zijn 
bij congenitale nierafwijkingen of nierziekten. De arterio-
veneuze shunt heeft de voorkeur boven het dialyseren via 
een centraal veneuze lijn, vanwege het relatief veelvuldig 
optreden van lijngerelateerde complicaties zoals verstop-
ping of infectie. De beschikbaarheid van microchirgische 
tools en vaardigheden maakt het mogelijk om ook bij zeer 
jonge  kinderen een betrouwbare arterioveneuze shunt aan 
te  leggen.

casus

Een 2-jarig meisje werd naar ons verwezen vanuit een an-
der universitair medisch centrum met het verzoek om een 
arterioveneuze shunt aan te leggen ten behoeve van hemo-
dialyse. Het meisje was geboren met een congenitaal nefro-
tisch syndroom, dat vanaf de geboorte werd behandeld met 
albumine en immunoglobuline IV. Op de leeftijd van 1 jaar 
werd een nefrectomie rechts verricht, gevolgd door een ne-
frectomie links een half jaar later. Op het moment van ver-
wijzing werd patiënte gedialyseerd via een hickmankatheter 
in de vena jugularis interna rechts. Vanwege frequente ka-
theterverstoppingen werd zij, in verband met de expertise 
bij complexe shuntchirurgie, naar de afdeling vaatchirurgie 
in het MUMC verwezen. Echografie van de halsvaten toonde 
een goede doorgankelijkheid van de halsvenen en beide ve-

nae subclaviae. Flebografie liet een goede doorgankelijkheid 
zien van de vena basilica, vena cephalica, vena axillaris en 
vena subclavia. Aanvullend duplexonderzoek toonde een 
dia meter van de vena cephalica ter hoogte van de onderarm/
elleboog tussen de 1,1 en 2,2 mm.
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Figuur 1. Schematische weergave van de armvaten, die worden 
gebruikt bij het aanleggen van de microchirurgische arterio-
veneuze shunt.
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conclusiE

De indicatie tot het aanleggen van shunts bij baby’s of kleine 
kinderen is beperkt, maar deze casus laat zien dat een ge-
combineerde aanpak van de vaatchirurg en microchirurg dit 
technisch goed mogelijk maakt. Historisch gezien valt het 
aanleggen van arterioveneuze shunts onder het werkterrein 
van de (vaat)chirurg. In de meerderheid van de gevallen, af-
hankelijk van de grootte van de vaten en de eigen expertise, 
verricht de vaatchirurg de anastomose zonder het gebruik 
van microchirurgische ondersteuning. Inmiddels wijst ech-
ter een aantal studies erop dat de microchirurgisch aangeleg-
de arterioveneuze shunt een betere patency geeft. [1] Wellicht 
zal daardoor in de toekomst de microchirurgische expertise 
van de plastisch chirurg veelvuldiger worden aangewend bij 
het aanleggen van arterioveneuze shunts.
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De vaatchirurg verzocht onze afdeling om in gezamenlijke 
operatie een arterioveneuze shunt aan te leggen. Ter hoogte 
van de fossa cubita werd een incisie gemaakt om de vena 
cephalica en de arteria brachialis op te zoeken. De vena cep-
halica werd in enigszins oblique oriëntatie doorgenomen. 
Een tomie van de arteria brachialis werd verricht ten behoe-
ve van een ‘end to side’-anastomose met ethilon 9.0, losge-
knoopte hechtingen (figuur 1).

De shunt werd zes weken na de ingreep gecontroleerd door 
middel van een duplexonderzoek. De vene net proximaal 
van de elleboog was inmiddels van een doorsnede van pre-
operatief circa 2 mm naar circa 7 mm toegenomen, waarbij 
een goede flow werd vastgesteld. Patiënte werd overgeplaatst 
naar het verwijzende ziekenhuis en kreeg vrij snel na deze 
flowcontrole een nieuwe nier, die goed functioneerde. Daar-
door is het uiteindelijk niet nodig geweest om de fistel te 
gebruiken. Tijdens de postoperatieve fase na de niertrans-
plantatie werd op de intensive care, ondanks herhaalde waar-
schuwingen, langdurig een bloeddrukband aangelegd, waar-
door de fistel tromboseerde. Een poging tot trombectomie 
heeft niet mogen baten.
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Er bestaan verschillende methoden van oesofagusrecon-
structie na tumorresectie of bij oesofagusconstrictie als ge-
volg van radiotherapie. De keuze hangt af van de locatie en 
grootte van het gecreëerde defect en de status localis, die on-
der meer wordt bepaald door radiotherapie. De opties lopen 
uiteen van het plaatsen van een huidtransplantaat over een 
stent tot locale en regionaal gesteelde lappen (deltopectorale 
lap, pectoralis major lap), regionaal gesteelde intestinale lap-
pen (maag, colon, jejunum), een vrije lap met huid (radialis 
onderarmlap, anterolaterale dijlap) of een vrije intestinale 
lap (jejunum of colon).

casus

Een 62-jarige man presenteerde zich via de gastro-intes-
tinaal chirurg met een ernstige stenose ter hoogte van de 
cervicale neo-oesofagus. De patiënt was enige tijd tevoren 
in het buitenland geopereerd in verband met een hypofa-
rynxcarcinoom, waarbij een partiële larynx-farynxextirpatie 
had plaatsgevonden gecombineerd met een reconstructie 
van de hypofarynx door middel van een vrije radialis onder-
armlap, gevolgd door adjuvante radiotherapie. Vanwege de 
ontwikkeling van een ernstige postoperatieve stenose werd 
in tweede instantie een buismaagreconstructie uitgevoerd, 
die gecompliceerd werd door langdurige fisteling ten ge-
volge van een naadlekkage. Uiteindelijk trad wederom een 
stenosering op.
De patiënt werd door de gastro-intestinaal chirurg aange-
boden voor een vrije jejenumtransplantie ter reconstructie 
van de gestenoseerde neo-oesofagus. In een gecombineerde 


