Kinderafdeling/Chirurgie

Blindedarmontsteking bij een kind
(Appendicitis)

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Deze folder geeft informatie over een blindedarmontsteking en de
behandeling ervan.

Waar zit de blindedarm?

De blindedarm of appendix zit daar waar de dunne darm overgaat in de dikke
darm. (rechtsonder in de buik)

Welke klachten geeft een blindedarmontsteking?

Een ontsteking van de blindedarm ontstaat meestal plotseling. Waarom
deze ontstoken raakt, is niet duidelijk. De pijn zit meestal rond of boven
de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar rechts, onder in de buik. Soms is er
misselijkheid, overgeven en koorts. De verschijnselen zijn helemaal duidelijk
als het aanraken van de buik en het daarna loslaten pijn doet, met name
rechtsonder. Ook hoesten of lachen doet soms pijn.
De blindedarmontsteking kan soms zeer heftig verlopen en aanleiding geven
tot buikvliesontsteking. Dan is de hele buik pijnlijk. Soms is de ontsteking
van de blindedarm in de loop van de tijd al “afgedekt” door verkleving met
buikvet en de lissen in de darm. Men spreekt dan van een (appendiculair)
infiltraat. Dit ontstaat meestel na enige dagen ziek zijn.
In zo’n geval moet de ontsteking en het infiltraat eerst “tot rust komen”.
De chirurg beoordeelt daarna of een operatie nodig is.
Vaak kan op grond van het verhaal en de verschijnselen en eventueel een
echografie onderzoek vastgesteld worden of de blindedarm ontstoken is. Aan
de hand hiervan wordt besloten of de blindedarm operatief verwijderd wordt
of behandeld met antibiotica.

Hoe verloopt de operatie

De operatie kan worden gedaan via een snee rechts in de onderbuik of via
een kijkoperatie. (laparoscopie). Bij een kijkoperatie worden via een aantal
gaatjes in de buik instrumenten en een camera in de buik gebracht. De arts
kan via de camera zijn handelingen zien op een tv-scherm en zo de operatie
uitvoeren. De buikholte wordt gevuld met kooldioxide. Dit is nodig om een
goed overzicht te krijgen. Dit gas kan het middenrif een beetje prikkelen.
Hierdoor kan uw kind na de operatie een paar dagen een gevoelige schouder
hebben. Dit verdwijnt vanzelf.

Als blijkt dat er door de blindedarmontsteking pus in de buik is ontstaan, kan
de chirurg besluiten om de wond open te laten. Daarmee wordt de kans op
een latere ontsteking van de wond kleiner.
Het genezen van de wond duurt dan langer, maar dit hoeft niet
vanzelfsprekend een lelijker litteken op te leveren. De operatie gebeurt onder
algehele narcose. Het is nodig dat uw kind voor een korte periode wordt
opgenomen.

Nazorg

Na de operatie wordt via een infuus vocht of medicijnen gegeven. Uw kind
mag de eerste dagen na de opratie eten en drinken wat het wil (naar kunnen).
Meestal kan uw kind na twee tot vijf dagen weer naar huis. Vaak kan uw kind
dan weer normaal eten en drinken. Het herstel thuis duurt meestal nog een
paar dagen tot weken. Dit hangt af van hoe ernstig de ontsteking is geweest.
De pijn kan behandeld worden met medicijnen, hiervoor krijgt u een advies
en de folder: “Pijnstilling kinderafdeling” mee.
Als de wond is opengelaten, is het belangrijk dat de wond één tot twee keer
daags wordt schoon gespoeld onder de douche. U krijgt een recept
mee voor verbandmateriaal. Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor
controle bij de specialist.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie kans op een
complicatie zoals nabloeding of een infectie van de wond aanwezig. Soms kan
na een ernstige blindedarmontsteking met pus in de buik later nog een abces
ontstaan. Dit uit zich door koorts en soms pijn.

Tot slot

Deze folder geeft u algemene informatie en is bedoeld als extra informatie
naast het gesprek met de behandelend arts. Bijzondere omstandigheden
kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door de chirurg met u
besproken worden.
Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u op werkdagen contact
opnemen met de polikliniek Chirurgie.
Telefoonnummer: (0515) 48 84 02.
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