Aandoening

Blindedarmontsteking (appendicitis
acuta)
Bij een blindedarmontsteking begint de pijn meestal geleidelijk op, rond of boven de navel.
Uiteindelijk zakt de pijn naar de rechter onderbuik.
De blindedarm of appendix (letterlijk: aanhangsel) bevindt zich meestal daar waar de
dunne darm overgaat in de dikke darm, dat is rechtsonder in de buik. De blindedarm kan (meestal plotseling) ontsteken. Waarom is
niet duidelijk. Een blindedarmontsteking kan soms zeer heftig verlopen en leiden tot een buikvliesontsteking. In dat geval kan de pijn in
de hele buik voelbaar zijn.

De pijnklachten beginnen meestal geleidelijk op, rond of boven de navel. Uiteindelijk zakt
de pijn naar de rechter onderbuik.
Soms worden de pijnklachten voorafgegaan door misselijkheid en braken. De pijn kan gepaard gaan met koorts en een algeheel gevoel
van ziek zijn. Het indrukken van de buik en het daarna loslaten is pijnlijk, met name rechtsonder. Hoesten en lachen doet soms pijn.
Ook kan het bijvoorbeeld pijnlijk zijn als er met de auto over een hobbel wordt gereden.

Onderzoeken
De diagnose blindedarmontsteking stellen we aan de hand van uw klachten en lichamelijk onderzoek.
Hierbij hoort meestal ook een inwendig onderzoek via de anus en bij de vrouw eventueel ook een inwendig gynaecologisch onderzoek.
Daarnaast worden uw bloed en urine in het laboratorium onderzocht.
Om de diagnose blindedarmontsteking aan te tonen doen we een echografisch onderzoek
van de buik. Geeft de echografie geen duidelijkheid, dan wordt meestal een CT-scan van de buik gemaakt.
Is het maken van een CT-scan bij u niet mogelijk of blijft er twijfel bestaan, dan kan
een kijkoperatie (laparoscopie) aan de eventuele operatie voorafgaan.

Bloedprikken
Bij bloedonderzoek nemen we een of meer buisjes bloed af met een hol naaldje. Dit bloed wordt vervolgens in het laboratorium
onderzocht door een analist.
Bloedonderzoek of onderzoek van urine of ontlasting is nodig wanneer de huisarts of specialist meer te weten wil komen over uw
gezondheid. De arts laat ook onderzoek doen om het verloop van ziekte en het effect van een behandeling te bepalen.
Alléén op afspraak

Bloedprikken kan alléén op afspraak. U maakt eenvoudig zelf online een afspraak.
Ga naar www.jbz.nl/prikafspraak en maak een afspraak (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-prikafspraak)
Hulp nodig? Bel dan op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur (073) 553 36 99, kies optie 1.
Een afspraak maken is nodig bij alle JBZ-priklocaties (behalve bij de prikpost 'In de Leonardus' aan het Emmaplein in 'sHertogenbosch).
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/bloedprikken

Urineonderzoek
Urineonderzoek is nodig wanneer de huisarts of specialist denkt dat er sprake is van een ziekte.
U krijgt van uw behandelend arts hiervoor de juiste materialen mee. Dit is een pakketje met een combinatie van een urinepotje en een
urinebuis. Soms is het belangrijk dat u de eerste plas van de dag (ochtendurine) moet inleveren, soms maakt het niet uit. U hoort dit
van de arts die het onderzoek aanvraagt.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/urineonderzoek

Echo-onderzoek van de buik (echografie abdomen)
Met een echo van de buik kan de radioloog of laborant de organen en bloedvaten in uw buik met geluidsgolven (echo) onderzoeken.
De radioloog beweegt met een klein apparaat (transducer) over het te onderzoeken lichaamsdeel. De transducer zendt geluidsgolven
uit en vangt deze ook weer op. Het echoapparaat zet deze om tot een beeld.
LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed
door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/echo-onderzoek-van-de-buik-echografie-abdomen

CT-scan algemeen
Bij dit onderzoek worden afbeeldingen gemaakt van uw lichaam door middel van een smalle bundel röntgenstralen.
CT-scan staat voor Computer Tomografie.
LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed
door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/onderzoeken/ct-scan-algemeen

Behandelingen
Als de blindedarm ontstoken is, kan deze het best door middel van een operatie verwijderd worden (appendectomie).
Als de blindedarm een tijdje ontstoken blijft, vormen buikvet en darmen een soort
verkleefde massa met de blindedarm. Dit zogenoemde ‘appendiculair infiltraat’ is
soms bij het lichamelijk onderzoek als een weerstand in de rechteronderbuik te voelen.
Het ontstaat meestal na enige dagen ziek zijn.
In zo’n geval moeten de ontsteking en het infiltraat eerst ‘tot rust komen’. Dit kan zes tot acht weken duren. U komt in deze periode
geregeld op controle bij uw arts. Het is de vraag of het daarna nog nodig is om de blindedarm operatief te verwijderen.

Blindedarmoperatie (appendectomie)
Als de blindedarm ontstoken is, is het het beste om deze te verwijderen met een operatie.
De blindedarm of appendix (letterlijk: 'aanhangsel') bevindt zich meestal daar waar de dunne darm overgaat in de dikke darm. Dat is
rechtsonder in de buik. Een blindedarmontsteking (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/blindedarmontsteking-appendicitis-acuta) kan
zomaar (meestal plotseling) optreden. Waarom is niet duidelijk.

Wat zijn de symptomen?
De pijnklachten beginnen meestal rond of boven de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar de rechter onderbuik. Soms kunt u voor de
pijnklachten last hebben van misselijkheid en braken. Naast de pijn kunt u ook koorts krijgen en het gevoel hebben ziek te zijn. Het
indrukken van de buik en het daarna loslaten is pijnlijk, met name rechtsonder. Hoesten en lachen doet soms pijn. Ook kan het
bijvoorbeeld pijnlijk zijn als er met de auto over een hobbel wordt gereden.
De blindedarmontsteking kan soms zeer heftig verlopen en leiden tot een buikvliesontsteking. In dat geval kan de pijn in de hele buik
voelbaar zijn.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/blindedarmoperatie-appendectomie

Poliklinieken en afdelingen
Chirurgie
Een chirurg behandelt verwondingen, tumoren en infecties door het uitvoeren van operaties.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/chirurgie

GE-chirurgie
Gastro-enterologische chirurgie richt zich op operaties in de buikholte, zoals operaties aan de dikke darm, alvleesklier, lever of
galblaas.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/ge-chirurgie
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