MAATWERK: HIGH OUTPUT-STOMA EN NIERSTENEN

45-jarige vrouw met ileostoma na opheffen
pouch in verband met recidiverende pouchitis
en adhesies bij ‘unclassified chronische colitis’
DIËTISTISCHE DIAGNOSE
45-jarige vrouw met sinds twintig jaar ileostoma na colectomie en opheffen pouch in verband met recidiverende pouchitis en
adhesies bij ‘unclassified chronische colitis’ heeft sinds twee jaar invaliderende high output-stoma (2,5-3,5 l/dag) na advies van
uroloog om twee liter water te drinken in verband met nefrolithiasis. Verkeert in goede voedingstoestand, heeft stabiel (licht
stijgend) gewicht, geen tekenen van malabsorptie (geen deficiënties), een normale BMI, eetlust en geen klachten van dorst.
Weet zich geen raad door het highoutput stoma, wat haar kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Laboratoriumonderzoek laat
absoluut zouttekort zien (urine-natrium < 20 mmol/l en osmolariteit > 600 mOsm/l). Voedingsanamnese geeft voeding conform
Richtlijnen goede voeding weer (energie, eiwit en andere conform behoefte), met minimale intake van 2 l water/thee per dag en
gemiddelde zoutinname (geschat op 8-9 gram/d). Heeft niet eerder behandeling door diëtist gehad, maar staat open voor
advies. Is positief ingesteld. Is gehuwd, werkt en is door ziekte (operaties) ongewild kinderloos.

BEHANDELDOELEN
• Verminderen ileostomaproductie tot ‘leefbaar’ niveau
• Normaliseren vocht- en elektrolytenbalans / huishouding
(urine-natrium> 20 mmol/l, osmolariteit < 600 mOsm/l)
• Verbeteren kennis fysiologie maagdarmkanaal ten aanzien van vocht- en zouthuishouding na chirurgie.

DIEETADVIEZEN
• Hypotoon vochtbeperkt (500 cc/dag), maximaal 2000 cc
vocht per dag
• Isotoon vochtverrijkt (ORS 1000 cc/dag = 5 zakjes),
gelijkmatig over dag verspreid
• Natriumverrijkt (op geleide van waarden urine-natrium en
osmolariteit)
• Energie, eiwit volgens behoefte
Daarnaast wordt er gestart met driemaal daags 1000 mg
natriumchloride tabletten, die verder worden opgevoerd/
afgebouwd op geleide van urine-natriumgehalten. De adviezen worden ondersteund door de folder Vocht en zoutadvies
bij darmfalen (www.mdldietisten.nl/richtlijnen).1

EVALUATIE
Na een maand is de stomaproductie drastisch gedaald naar
800-1200 ml/dag. De natrium en osmol in de urine en het
serumnatrium zijn opnieuw bepaald (respectievelijk 129,
550 en 136) en genormaliseerd. Mevrouw is erg emotioneel
over de bereikte resultaten, had dit graag twintig jaar eerder
willen horen en toepassen; haar kwaliteit van leven is enorm
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verbeterd. Mevrouw gaat aan de slag met zelf te maken
ORS-recept (St Marks Ziekenhuis, Londen).1

CONCLUSIE
Feitelijk leed mevrouw aan intestinale insufficiëntie van het
type ‘secretor’, doordat met name de distale dunne darm
(ileum) is gereseceerd.2 Dit deel van de darm absorbeert
vocht en zouten. De proximale darm (jejunum) kan deze
functie niet overnemen. Dit is onvoldoende onderkend. De
behandelend MDL-arts beoordeelde de vocht/zoutstatus
met het serumnatrium. Dit is geen goede maat voor een
absoluut zouttekort als gevolg van gastro-intestinale verliezen. Daarbij werden de klachten erger door adviezen van de
uroloog om royaal water (hypotone drank) te gebruiken, wat
in dit geval een averechts effect heeft. Door de juiste vocht-,
ORS- en zoutadviezen en de kennis van de patiënt hier
omtrent te vergroten, is de vicieuze cirkel doorbroken, heeft
de vocht- en zouthuishouding zich hersteld, is de stoma
productie genormaliseerd tot fysiologische hoeveelheid en
is de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd.

LEERPUNT
Een absoluut zouttekort is te diagnosticeren door de hoeveelheid natrium en de osmolariteit in een portie urine te
bepalen. Op geleide hiervan kan NaCl gesuppleerd worden.
De concentratie Na in het serum is geen geschikte maat
voor absoluut zouttekort door darmfalen. In het vocht- en
zoutadvies bij darmfalen van het Netwerk Diëtisten MDL
staan de achtergronden en het advies uitgewerkt.

Ziekte / aandoening

Multiple resecties bij IBD plus nierstenen

Figuur. Gegevens in ICF-schema.

Functies / anatomische eigenschappen
(stoornissen)

Activiteiten
(beperkingen)

Participatie
(participatieproblemen)

Voorgeschiedenis
1989 ‘unclassified chronische colitis’ waarvoor in 1994 totale colectomie met ileo-anale anastomose en S-pouch. 2000 persisterende
pouchitis, waarna opheffen pouch, resectie anale stomp en reconstructie ileostoma in verband met vele adhesies met blaas, vaginawand,
tubae en presacraal. 2013 dilatatie veroorzakend concrement op basis
van nefrolithiasis bij milde hyperoxalurie en hypocitraturie.

Voedingsinname: energie en
eiwit conform behoefte, idem
micronutriënten (geen
deficiënties)
Drinkt minimaal 3-3,5 l per
dag waarvan 2 l water
Zoutinname geschat op 8-9
gram/dag (inclusief
500 mg NaCl tablet op eigen
indicatie)

Risico op sociale invalidatie
door high output-stoma

Secundaire infertiliteit (anamnestisch door buik-OKs)
Antropometrie en voeding
Lengte 1,72 m, gewicht 63 kg (6 maanden geleden 60 kg), BMI 21,3,
goede eetlust, geen dorst

Fysiek niet in staat tot alle
activiteiten door hevige
stomaproducties

Klachten
Ontlasting (ileostoma) is waterdun en volumineus. Hoeveelheid niet
gemeten, wisselt stomazak (high output volume) 4-5 x daags, heeft
veel lekkages. Geschat op ca. 2,5-3,5 l per dag. Toename ileostoma
productie na advies van uroloog om 2 liter water per dag te drinken
(met als doel om meer te plassen). Bij navraag: meer stomaproductie
na vochtinname en chronisch beperkte diurese.
Laboratorium
CRP 			
2,5
Hemoglobine 		
8,1
Albumine			40
Kreatinine 		
55
eGFR / MDRD		
>90
Na (serum)		
140
Kalium			3,7
Na (portie urine)		
15
Osmol urine		
751

(<10 mg/l)
(7,5-10 mmol/l)
(35-52 g/l)
(70-100 µmol/l)
(>90 ml/min)
(120-155 mmol/l)
(3,6-4,8 mmol/l)
(>20 mmol/l)
(<600 mOsmol/l)

Externe factoren
(positief / negatief)

Persoonlijke factoren
(positief / negatief)

Echtgenoot en omgeving bieden prima steunsysteem
Vit B12 injecties
Loperamide in verleden (helpt niet)

Vrouw, 45 jaar, gehuwd, ongewenst kinderloos, woont met
echtgenoot Staat positief in het leven, maar ‘weet zich nu geen
raad’ door hevige stomaproductie
Werkt 28 uur in week (als binnenhuisarchitect)
Hulpvraag: normaliseren stomaproductie teneinde kwaliteit van
leven te verbeteren
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