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Appendicitis acuta bij kinderen: ernstige complicaties bij vertraging in de
behandeling
e.c.t.h.tan, p.n.m.a.rieu en r.s.v.m.severijnen
Dames en Heren,
In Nederland worden jaarlijks 16.500 appendectomieën
verricht, waarvan ongeveer 25% bij kinderen (leeftijd:
0-15 jaar). In 1999 overleden 24 personen in Nederland
(uit alle leeftijdsgroepen) aan appendicitis. Jaarlijks
overlijdt één kind (leeftijd: 0-15 jaar) in Nederland aan
(de gevolgen van) appendicitis.1 Een appendicitis acuta
kan op elke leeftijd voorkomen. Gedurende het leven
krijgt ongeveer 1 op 13 personen appendicitis.2 Een niet
tijdig erkende appendicitis dan wel een geperforeerde
appendix gaat gepaard met ernstige morbiditeit en sterfte. Het complicatiepercentage bij kinderen bedraagt
6%, de postoperatieve sterfte bedraagt minder dan
0,1%.3 Bij kinderen is het stellen van de diagnose ‘appendicitis acuta’ moeilijk. Leeftijdgerelateerde communicatieproblematiek en een verminderde afweer spelen
een belangrijke rol. Het niet tijdig stellen van de correcte diagnose en het niet tijdig behandelen van appendicitis acuta kan gepaard gaan met ernstige morbiditeit en
zelfs sterfte, getuige de volgende 3 ziektegeschiedenissen.
Bij patiënt A, een jongen van 9 jaar met een blanco
voorgeschiedenis, begonnen de klachten met overgeven
en 2 maal diarree. Er was anorexie, subfebriele temperatuur tot 38°C en diffuse klachten over de gehele buik.
De diagnose ‘gastro-enteritis’ werd gesteld door de huisarts en orale hydratie werd gestart. In verband met verergering van de klachten, het uitslaan van wartaal en een
wat bolle buik werd patiënt, 3 dagen na het begin van de
klachten, elders ingestuurd.
Op de Spoedeisende Hulp werd een ernstig gedehydreerd ziek kind gezien. De temperatuur was 38,2°C, de
bloeddruk 143/85 mmHg, de pols 143/min. De buik was
bol gespannen, diffuus geprikkeld en stil. Het leukocytengetal was 6,2 × 109/l.
Wegens het vermoeden van een appendicitis acuta
werd een onderbuiklaparotomie gepland. Bij inleiding
van de operatie tijdens de intubatie aspireerde patiënt,
ondanks druk op het cricoïd. Er bestond een gegeneraliseerde peritonitis met zeer veel pus in de buik op basis
van een geperforeerde appendix. Er werd een appendectomie verricht met achterlating van 2 drains.
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Postoperatief was er een bloeddrukdaling en asystolie, waarvoor gedurende 15 min reanimatie plaatsvond.
Patiënt werd overgeplaatst naar onze Intensive Care
voor Kinderen met het beeld van een septische shock en
‘adult respiratory distress syndrome’ (ARDS). In verband met piekende koorts en het vermoeden van een abces werd de 10e dag postoperatief een CT van het abdomen verricht. Er waren twee grote abcessen te zien, één
ventraal van de milt en achter de maag en een vochtcollectie aan de laterale zijde van de rechter nier (figuur 1).
Er volgde een relaparotomie waarbij de abcessen werden gedraineerd. Na 10 dagen kon patiënt uiteindelijk
worden gedetubeerd en overgeplaatst worden naar de
verpleegafdeling.
Het verdere beloop werd gecompliceerd door een
enterocutane fistel. Na ruim 2 maanden opname kon patiënt in goede gezondheid worden ontslagen. Na 8 maanden was de fistel spontaan gesloten. Wat rest, is een
grote littekenbreuk, waarvoor nog operatieve correctie
zal volgen.
Patiënt B, een 6-jarige jongen met een blanco voorgeschiedenis, had sinds 8 dagen koorts, diffuse, niet gelokaliseerde buikpijn en diarree. De laatste dagen had hij
gebraakt, de laatste dag zwartkleurig. Er werd gedacht
aan een ernstige gastro-enteritis, waarvoor voedingsen vochtadviezen werden verstrekt door de huisarts. In
verband met progressie van de klachten werd patiënt
met spoed gezien door de waarnemend huisarts, die een
ernstig ziek kind zag, met een apnoe, wijde pupillen en
nog waarneembare hartactie. Reanimatie werd gestart,
waarbij patiënt massaal aspireerde.
Bij opvang op de Spoedeisende Hulp zagen wij een
6-jarige jongen met normale fysionomie, opvallend diepliggende ogen met wijde, lichtstijve pupillen. Over de
huid waren geen petechiën of ecchymosen, wel was er
een beginnende (lijk)stijfheid. Er bleek een cardiopulmonaal arrest te bestaan. Reanimatie werd gecontinueerd, waarbij in totaal 15 mg epinefrine werd toegediend. Een bloedgasanalyse toonde aanzienlijk afwijkende waarden; Po2: 2,8 kPa; pH: 6,82; Pco2: 23,1 kPa;
bicarbonaat: 27,4 mmol/l; basenoverschot: –9,8 mmol/l;
lactaat: 11,5 mmol/l. De concentratie C-reactieve proteïne (CRP) was 100 mg/l, het leukocytenaantal 7,2 × 109/l
en de glucoseconcentratie < 0,1 mmol/l. Na een halfuur
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figuur 1. CT van het abdomen van patiënt A, na intraveneuze en orale toediening van contrastmiddel: er zijn 2 grote abcessen
te zien, ventraal van de milt en achter de maag. Ook is er een tweede vochtcollectie aan de laterale zijde van de rechter nier.

reanimatie bleek er geen productieve hartactie bewerkstelligd te kunnen worden, waarna de reanimatie in
consensus werd gestaakt.
Bij obductie werd massale aspiratie van maaginhoud
naast een acute necrotiserende en geperforeerde appendicitis met purulente peritonitis geconstateerd (figuur
2).
Patiënt C, een 12-jarig, tevoren gezond meisje, werd
elders opgenomen met sedert enkele dagen gewrichtsklachten, diffuse buikpijn en diarree zonder bloed- of
slijmbijmenging. Tevens was er koorts tot 39°C.
Bij onderzoek werd een ziek meisje gezien met een
temperatuur van 38,2°C, een bloeddruk van 120/70
mmHg, een pols van 100/min en een ademhalingsfrequentie van 50/min. Er was collapsneiging bij rechtop
zitten. Het abdomen was bol en gespannen, met weinig
peristaltiek. Laboratoriumonderzoek toonde: BSE: 41
mm; leukocyten: 27,1 × 109/l; leukocytendifferentiatie:
neutrofielen: 88,5%, lymfocyten: 4%, monocyten: 1,8%,
basofielen: 0,3%. Op een thoraxfoto was er pleuravocht
rechts met een infiltraat te zien en een vergroot hart.
Echografie van de gewrichten en het abdomen toonde
geen bijzonderheden. Bij echocardiografie was er een
pericarditis te zien en een beginnende tamponnade. Er
volgde percutane pericarddrainage. Wegens toename van
het pericardvocht en de dreiging van een harttamponnade werd patiënte overgeplaatst naar ons ziekenhuis.
Bij onderzoek op de Kinderintensivecare was er een
pneumohydropericardium (lucht en vocht in het pericard), zonder tamponnadeverschijnselen. Op de CT van
de thorax en het abdomen werd een pneumopericard
met pericardvocht, abcedering van de rechter long, een
ruimte-innemende afwijking in de rechter onderbuik
met multipele gasbelletjes gezien en een psoasabces
rechts. Het beeld zou te verklaren zijn door een oorspronkelijk retrocaecaal gelegen geperforeerde appendix met psoasprikkeling en abcedering, later vocht in de
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buik en pericardeffusie en pericarditis. Omdat patiënte
inmiddels geen buikklachten meer had en klinisch in
redelijke toestand verkeerde, werd afgewacht.
Na 10 dagen (29 dagen na de eerste symptomen) verslechterde haar klinische toestand; zij kreeg piekende
koorts (tot 41°C) met koude rillingen en voelde zich erg
ziek. Een nieuwe CT van de thorax en het abdomen liet
uitbreiding van de vochtcollectie over de M. iliopsoas
zien met gasvorming. Besloten werd tot een laparotomie. Er werd een groot abces ter plaatse van de M. iliopsoas rechts aangetroffen, hetgeen werd gedraineerd,
en een geperforeerde appendix, waarvoor een appendectomie werd verricht. Histologisch onderzoek toonde
het beeld van een doorgemaakte appendicitis acuta,
met nog actieve peri-appendiculaire ontsteking. De 9e
dag postoperatief ontstond een houdingsafhankelijke
collapsneiging met oplopende centrale veneuze druk.
Echocardiografie toonde het beeld van een pericarditis
constrictiva, met een dreigende tamponnade. Er volgde
een spoedoperatie: via een mediane sternotomie werd
een partiële pericardresectie en decorticatie van het
epicard verricht.
Ruim 1 maand later werd patiënte in goede gezondheid ontslagen.
Ook in de 21e eeuw is het tijdig stellen van de diagnose
‘appendicitis acuta’, met name bij kinderen, nog steeds
niet eenvoudig. Een te laat onderkende appendicitis
acuta kan gepaard gaan met ernstige morbiditeit en
sterfte, zoals beschreven bij de hier gepresenteerde patiënten. Het niet herkennen van de aandoening komt
voor bij 28-57% van de kinderen tot 12 jaar, tot bijna
100% bij kinderen van 2 jaar en jonger.2 Veelal wordt in
eerste instantie aan een gastro-enteritis dan wel bovensteluchtweginfectie gedacht. Bij 1 tot 8% van alle spoedeisende bezoeken aan het ziekenhuis van kinderen met
buikklachten wordt uiteindelijk de diagnose ‘appendicitis acuta’ gesteld.2

Anamnese en lichamelijk onderzoek. De klinische
presentatie van appendicitis acuta verloopt niet altijd via
de bekende symptomen, te weten: plotseling ontstaan
van een continue pijn bij een van tevoren gezond kind,
beginnend rond de navel, later uitstralend/afzakkend
naar de rechter onderbuik, subfebriele temperatuur,
gevolgd door anorexie, misselijkheid en braken, en vervoerspijn.4 Bij kinderen is deze ‘klassieke’ presentatie in
meer dan de helft van de gevallen afwezig. Zo blijkt de
appendix maar in 25% van de gevallen gelokaliseerd te
zijn ter hoogte van het punt van McBurney (op eenderde van de afstand tussen rechter spina iliaca anterior
superior en navel); het merendeel bevindt zich lager en
medialer of elders, zoals in de rechter bovenbuik onder
de galblaas of in het kleine bekken. Daarbij bevindt
de appendix zich in 65% van de gevallen retrocaecaal.
Deze variabele ligging is van grote invloed op de gepresenteerde symptomen. Bij kinderen is de appendix al
vaak geperforeerd bij het eerste onderzoek. Als gevolg
van het nog niet volledig ontwikkelde omentum wordt
perforatie van de appendix bij kinderen jonger dan 5
jaar eerder gevolgd door diffuse peritonitis dan bij
oudere kinderen.2 Jonge kinderen zijn minder goed in
staat hun klachten precies aan te geven, waardoor de
anamnese, het lichamelijk onderzoek en de interpretatie
daarvan worden bemoeilijkt.
Appendicitis kan zich in de verschillende kinderleeftijdsgroepen steeds op een andere, soms niet-specifieke
manier presenteren, waardoor er vaak vertraging in de
diagnostiek ontstaat (tabel 1). Door de diarree wordt in
eerste instantie niet gedacht aan een appendicitis, maar
aan een gastro-enteritisbeeld, waardoor vertraging ontstaat met een groter risico op perforatie. Van de kinderen met appendicitis heeft 10-33% diarree.5-7 De buikpijn
bij acute gastro-enteritis is meestal intermitterend van
aard, niet gelokaliseerd en verdwijnt na flatus of defecatie. Aanhoudende of heftige buikpijn is een belangrijk
symptoom en moet aan andere oorzaken (zoals appendicitis) doen denken. Infrequente episoden met kleine volumina van diarree kunnen passen bij appendicitis. Frequente profuse en waterdunne diarree past bij (virale)
gastro-enteritis, maar komt ook bij appendicitis voor.8
De consistentie van de diarree bij de beschreven ziektegeschiedenissen kon achteraf niet nagegaan worden.
Bij lichamelijk onderzoek lette men bij de percussie
en de palpatie op tekenen van peritoneale prikkeling.
Het is belangrijk om ook naar de longen te luisteren ter
uitsluiting van een pneumonie. Bij een sterk vermoeden
van appendicitis acuta is het verrichten van een rectaal
toucher niet specifiek: slechts in 6% van de gevallen
worden bij rectaal toucher afwijkingen gevonden die
kunnen passen bij een appendicitis acuta (zoals pijnlijke
zwelling en opstootpijn).5 Het rectaal toucher is met
name geïndiceerd bij een atypische presentatie en ter uitsluiting van andere afwijkingen (zoals fecale impactie)
en dient dan wel verricht te worden. Vaginaal toucher bij
jonge kinderen dient achterwege gelaten te worden.
De diagnose ‘acute appendicitis’ kan meestal gesteld
worden op basis van een goede anamnese en lichamelijk
onderzoek.

figuur 2. Foto’s van de geperforeerde appendix van patiënt B,
genomen bij de obductie.

Aanvullend onderzoek. Aanvullend laboratoriumonderzoek wordt vaak aangevraagd. Het leukocytengetal en de CRP-concentratie zijn gevoelige parameters
voor infectie en zijn weinig specifiek voor appendicitis.
Er is geen verschil gevonden in het leukocytengetal
tussen een geperforeerde en een niet-geperforeerde appendix.6 Patiënt A en B hadden geen leukocytose. Het
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1. Manifestatie van appendicitis bij kinderen in verschillende leeftijdsfasen2

TABEL

leeftijd

presentatie

tot 30 dagen

geprikkeldheid
lethargie
opgezette buik
braken
braken
diffuse buikpijn in hele buik
diarree
koorts
geprikkeldheid
kreunen
hoesten
rinitis
rechterheupklachten (pijn, stijfheid)
buikpijn, met name in de rechter onderbuik
braken
koorts
diarree
anorexie
misselijkheid en braken
buikpijn, migrerend naar rechtsonder
pijn bij hoesten
typische vervoerspijn
anorexie
diarree en/of obstipatie
dysurie

< 2 jaar

2-5 jaar

 6 jaar

CRP is uitermate geschikt voor snelle follow-up van het
ziekteproces.9 Gevoeliger voor het vaststellen van appendicitis is neutrofilie (totale neutrofielen meer dan
75%10 of niet-segmentkernige cellen meer dan 5%) of
linksverschuiving.5 6 Indien zowel het leukocytengetal,
de CRP-concentratie als de differentiatie geen afwijkingen laat zien, is de kans op appendicitis erg klein.10 Het
bepalen van de bezinking is in de acute fase niet voldoende sensitief en niet zinvol. Een urineonderzoek is
zeker van belang om een blaasontsteking, pyelonefritis,
diabetes mellitus dan wel nierstenen uit te sluiten. Het
urinesediment kan leukocyten en erytrocyten bevatten,
doordat de ontstoken appendix bij de blaas of ureter ligt.
Bij elke vrouwelijke patiënt in de fertiele levensfase
dient zwangerschap, en daarmee de mogelijkheid van
een eventuele extra-uteriene graviditeit, uitgesloten te
worden.
Bij persisterende twijfel kan voor aanvullende radiodiagnostiek gekozen worden. Als makkelijk toegankelijk diagnosticum, zonder stralenbelasting, bij onbegrepen buikklachten behoort de echografie. In een groot
onderzoek bij 3859 kinderen was de sensitiviteit 90% en
de specificiteit 97% voor appendicitis.11 Een tegenwoordig vaak gebruikt onderzoek is CT. Verschillende onderzoeken tonen een sensitiviteit van 87-100% en een
specificiteit van 83-97%.12
Kinderen bij wie in eerste instantie aan een andere
oorzaak werd gedacht dan appendicitis acuta zijn meestal jonger, hebben de klachten meer dan 2 dagen, hadden
vaker klachten van braken voordat de buikpijn begon,
dysurie, obstipatie, diarree en tekenen van aandoenin1476
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gen van de bovenste luchtwegen.7 Terwijl perforatie van
de appendix bij volwassenen meestal 36-48 uur na het
begin van de symptomen optreedt, is de prevalentie van
perforatie bij kinderen 7-25% bij klachten binnen 24 uur,
38-70% bij klachten binnen 48 uur en 89-98% indien
klachten langer dan 48 uur bestaan.2 5 6 Hieruit moge
blijken dat vroegtijdige chirurgische consultatie en behandeling van belang zijn. Een goed afgenomen anamnese met aandacht voor het exacte moment van het begin van de klachten is daarom ook uitermate belangrijk.
Voorkómen van complicaties. Dat appendicitis gepaard gaat met ernstige morbiditeit en zelfs sterfte
bij kinderen, illustreren de ziektegeschiedenissen. Een
overzicht van complicaties na appendicitis bij kinderen
staat beschreven in tabel 2. Daarnaast zijn bloeding uit
de A. appendicularis en tubaire infertiliteit (1-10%) bij
volwassenen beschreven. Pericarditis als gevolg van een
geperforeerde appendix (patiënt C) is zeer zeldzaam en
slechts eenmaal eerder beschreven.15 16
Indien het klinische vermoeden van appendicitis acuta niet gestaafd wordt door laboratoriumonderzoek dan
wel aanvullend radiologisch onderzoek, kan de patiënt
het beste herbeoordeeld worden na 2-3 uur, bij voorkeur
door de eerste arts. Het voorkómen van complicaties
van appendicitis is met name gelegen in het beletten van
perforatie. Dit kan bewerkstelligd worden door het verkorten van de tijdsduur tussen de aanvang van de symptomen en de eerste medische consultatie door de ouders.
Mogelijk kan voorlichting hierbij een rol spelen. Vertraging door de eerste verwijzer, meestal de huisarts of
de kinderarts, dient kort te zijn en vroegtijdige chirurgische consultatie bij vermoeden van een acute buik bij
kinderen is aangewezen. Voorlichting aan ouders, opleiding, en na- en bijscholing van eerste- en tweedelijnsartsen die betrokken zijn bij (acute)buikproblematiek bij
kinderen kunnen bijdragen aan een kortere tijdsduur; zo
kan bij atypische klachten de diagnose ‘appendicitis acuta’ hoog in de differentiaaldiagnose worden opgenomen
en een vroegtijdige consultatie van de chirurg worden
nagestreefd.
2. Beschreven complicaties na appendectomie bij kinderen3 13 14

TABEL

complicatie

frequentie (in %)

wondinfecties
intra-abdominale abcesvorming
appendiculair infiltraat
langdurige ileus
dunnedarmobstructie waarvoor operatie
pneumonie
urineretentie
intra-abdominale sepsis
enterocutane fistel
loslating van de appendixstomphechting
overlijden
pyeloflebitis
V.-portae-hepatistrombose
leverabcessen
pericarditis

1,3-6,7
1,3-6,1
1,6-3,9
0,6-2,6
1,6
0,7-0,9
0,7
0,7
0,5
0,2
< 0,1
0,05
–
–
–

Dames en Heren, ondanks de vooruitgang van de medische wetenschap is het tijdig herkennen van een appendicitis acuta, met name bij kinderen, nog steeds moeilijk.
Vaak presenteren kinderen zich met niet-specifieke
klachten, bijvoorbeeld diarree. Hierdoor wordt de door
de ouders eerst geconsulteerde arts op een dwaalspoor
gebracht, waardoor er vertraging in de diagnostiek ontstaat. Alertheid, eventueel bloedonderzoek, bij twijfel
echografie en snelle verwijzing naar de (kinder)chirurg
zijn bij appendicitis van het grootste belang. Men dient
zich daarbij te realiseren welke mogelijke ongunstige
effecten de ernstige morbiditeit kan hebben op de verdere ontwikkeling van het kind op de lange termijn.
L.G.F.M.van ’t Hek, kinderarts-intensivist, en dr.H.van Goor,
gastro-intestinaal chirurg, gaven commentaar op het manuscript.

2

3

4
5

6

7
8
9

10

abstract
Acute appendicitis in children: serious complications when treatment is delayed. – Three children, two boys aged 9 and 6 and a
12-year-old girl, had diffuse abdominal complaints, diarrhoea
and a (sub)febrile temperature for several days. On admission,
they were found to have a perforated inflamed appendix and
peritonitis. Following asystole, intra-abdominal abscesses and
an enterocutaneous fistula, the oldest boy showed good recovery after a hospital stay of two months; the girl recovered after one month in hospital following a psoas muscle abscess and
two episodes of constrictive pericarditis with threatened tamponade. The younger boy was dead on arrival at the hospital.
Appendicitis is not always easy to diagnose. An atypical presentation, very often with diarrhoea, can result in diagnostic delay. Early surgical consultation is mandatory in a child with
progressive abdominal pain.
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Commentaren

Analyse van gemiste appendicitis acuta: vooralsnog geen basis voor een beter
beleid
c.van weel
Voor de huisarts behoort appendicitis acuta tot de bekende, zij het niet frequent voorkomende, aandoeningen van de tractus digestivus. Per 1000 in de praktijk ingeschreven patiënten doet zich jaarlijks één nieuw geval
voor. De piek in de incidentie ligt bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen, met een prevalentie van 1,5
Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde,
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Prof.dr.C.van Weel, huisarts (c.vanweel@hsv.kun.nl).
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per 1000.1 De behandeling van de huisarts richt zich op
vroege diagnostiek en tijdige verwijzing voor chirurgische behandeling. Bij de diagnostiek gaat het om het
analyseren van acuut ontstane buikpijn, al dan niet
met koorts. De omvang van de patiëntengroep kan
slechts worden geschat. Op basis van de gegevens van
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