
Acute buikpijn

Herfstsymposium 08/10/2016

ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis

Dr. Ellen Peeters

Dienst kindergastro-enterologie en nutritie



Inhoud

• Casus 1

• Casus 2

• Acute buik

• Constipatie

• Take Home Messages



Casus 1

• Tim, jongen 11 jaar oud

• Presenteert zich op spoed met acute buikpijn

• Anamnese?

• Klinisch onderzoek?

• Aanvullend onderzoek?



Casus 1

• Anamnese: rond navel -> re fossa, diffuse buikpijn; subfebriel; platte 
stoelgang/geen stoelgang; braken ++

• Klinisch: McBurney +, Rovsing +, zweten, bleek/roze blos

• Aanvullend onderzoek:
– Bloed: leukocytose+neutrofilie, CRP, sedimentatie, electrolyten
– Urine: sediment en kweek
– Echo abdomen (tip moet steeds gezien worden!): gedilateerde, tubulaire, hyporeflectieve 

structuur met gedilateerd lumen met pus/débris in. Steeds ditale deel ontstoken:  wanddikte 
7-20mm; peri-appendiculair hyperreflectief mesenteriaal  vet; evt.peri-appendiculair abces.

Behandeling op spoed: Nuchter, IV vocht, IV pijnstilling, ASAP chirurgie



Casus 1



Casus 1 



Casus 2

• Lukas, jongen 5 jaar oud

• Presenteert zich op spoed met acute buikpijn

• Anamnese?

• Klinisch onderzoek?

• Aanvullend onderzoek?



Casus 2

• Anamnese: 4 dagen geen stoelgang, pijnlijke en harde 
defecatie, slechte intake, nausea, bloed op toiletpapier

• Klinisch onderzoek: opgezette buik, diffuus drukpijnlijk, 
fecalomen in Li (+Re) fossa

• PPA: fissuur (12u), anitis, volle ampulla

• Aanvullend onderzoek: geen

- > Acute behandeling op spoed: Fleet enema, start 
laxativa, FU bij kindergastro-enteroloog



Acute buikpijn
Anamnese

– > minder dan 1 week aanwezig

– > jonge kinderen: vaak + braken, huilen/malaise/ongeruste ouders

– > buikpijn is soms gerefereerd

• Koliekpijn
– intermittent, obstructie darm/ureters/galwegen, beentjes opgetrokken, bewegingsdrang

• Peritoneale pijn
– ctn, stilliggen, ziek kind

• Braken
– Kleur 

• Defecatiepatroon
– diarree vs. geen stoelgang, frequentie, bloed/slijmen



Acute buikpijn

Klinisch onderzoek

• HR, AH, bewustzijn, kleur, T°, …

• Abdominaal OZ:  inspectie, auscultatie (gootsteengeluiden? vs. stil), 
percussie (periton. prikkeling?), palpatie (actief vs. passief spierverzet)

• springen, hoesten

• genitalia en liezen nakijken

• PPA: op indicatie, inspectie: zeker!



Overzicht Acute Buikpijn
Anamnese+ KOZ

1. Stoelgangsanamnese, pijnanamnese, Pers en fam VG, voeding, …

2. Klinisch: algemeen KOZ, abdominaal, + rectaal (inspectie), neurologisch, 
indruk/contact

Alarmsymptomen (JA: over naar (beperkt) aanvullend onderzoek;

NEE: temporiseren, FU afspraak gastro-enteroloog maken)

– Re fossa/hypochonder pijn

– icterus

– nachtelijke pijn 

– dysfagie

– persisterend braken

– GI bloedverlies

– Gewichtsverlies

– (gewrichtsklachten, afbuiging groei, nachtelijke diarree, koorts)



Acute buikpijn

Aanvullend onderzoek

• Labo: BB, CRP, sedimentatie, LT, NF, lipase, serologie

• Urine: sediment (WBC? hematurie? proteïnurie?)

• Stoelgangskweek

• Beeldvorming: 

– Rx abdomen overzicht: niveaubeelden? vrije lucht? 

– echo abdomen: appendix? invaginatie? colitis? pyloor? 

– CT en MR: geen meerwaarde in acute setting pediatrie



Differentiaal Diagnose acute buikpijn
zuigelingen

• hernia inguinalis
• invaginatie
• volvulus
• NEC
• appendicitis acuta
• (Meckel divertikel)
• (perforatie maag, duodenum) 
• Urineweginfectie
• AGE, infectieus
• pylorushypertrofie



Differentiaal Diagnose acute buikpijn
ontsteking, obstructie, perforatie, …

• Appendicitis
• AGE, infectieus
• Constipatie
• Pneumonie 
• Urineweginfectie, nefrolithiasis, Henoch-Schönlein, …
• DKA
• Pancreatitis, cholecystitis/-lithiase, hepatitis
• Invaginatie, volvulus, Meckel divertikel
• Bijnierschorscrisis
• Sikkelcelcrisis, FMF, …
• Migraine
• Intoxicatie
• (zwangerschap, ruptuur/torsie ovariële cyste, …)
• …



Constipatie



Constipatie
Prevalentie

– 0.7% - 30% in Westerse (ped) populatie

– 5% bij algemene pediater

– 25% bij kindergastro- enteroloog

– 26-74% van de kinderen met cerebral palsy

– 20-25% van “acute buikpijn” op spoed



Constipatie
Kliniek

– Fecale incontinentie, vuile broekjes (75-
90%): jonge kinderen!

– Defecatie <3x/week (75%)

– Grote hoeveelheid (75%)

– Pijnlijke defecatie, harde stoelgang (50-
80%)

– Buikpijn (10-70%)

– Braken (10%)

– Slechte eetlust (25%)

– (Secundaire) urine-incontinentie (30%): 
jonge kinderen!



Constipatie

Rome IV Criteria:



Constipatie
Diagnostiek

– Klinisch onderzoek: abdominale fecale massa (30-50%); diffuse 
buikpijn

– (Peri-) anaal onderzoek: positie anus; fissuren (5-25%); prolaps (3%); 
rectale fecale impactie (40-100%, jonge kinderen!); roodheid; 
sfinctertonus; dimpel/tag; …

-> enkel PPA indien verhaal en kliniek  niet voldoende argumenten geven

– Aanvullend onderzoek
• Goede anamnese + klinisch onderzoek

• Rx abdomen: enkel voor objectivatie, therapieresistentie

• Op indicatie: BB, RAST-testen voeding, Tot. IgA+anti-TTG IgA, TSH, Calcium, 
electrolyten, zweettest, echo abdomen

• (indien therapieresistent: coloninloop, anorectale manometrie, diepe 
rectumbiopten, MRI LS wervelkolom, transitstudies, …)



Constipatie
Therapie

1. Educatie: goede uitleg, duur therapie

1. Dieetadvies: 
• bruin brood

• veel water drinken

• vezels



Constipatie
Therapie

3. Toilettraining, mbv stoelgangskalender

• Beloningssysteem

• Tijd

• 3 - 6x/dag

• Houding



Constipatie

https://youtu.be/YbYWhdLO43Q



Constipatie
Therapie

4. Laxativa (ambulant):

• Zo fecale impactie: eerste desimpactie ! CAVE angst!

-> Rectaal: Fleet (Jr=64ml, volw 133ml: >6jr) enema, microlax (5ml), glycerine 
suppo (zuigeling)

-> Oraal ledigingsschema: 2gr macrogol/kg/d ged 3-5 dagen

• Onderhoud: macrogol 0,7g/kg/d

• 2de keuze: lactulose (Cave: krampen!)

• 3de keuze: contactlaxativa (“)

– Picosulfaat: 1dr/2 kg (0,5mg/dr) -> max 15-20dr (>10 jr, = 10 mg)

• 4de keuze: paraffine-olie (1-2ml/kg)



Constipatie
Therapie

5. Laxativa (opname):

• Acuut: Fleet Jr enema, microlax, glycerine suppo (zuigeling)

• Gebruik van polyethyleenglycol, type Kleanprep, Colofort ®

• Nasogastrische sonde CH. 8 (CH. 6 indien <5kg)

• Dosis 10ml/kg/u, op te drijven tot max. 250ml/kg/u, verminderen bij braken

• Vloeibare, heldere vloeistoffen bij drinken mag altijd, vezelrijke voeding na 
overleg

• De behandeling gaat door tot er een vloeibare, helder gekleurde stoelgang is

6. Fysieke activiteit

7. (Bekkenbodemkiné, biofeedbacktraining)



Constipatie
Therapie

8. Nieuwe therapie:
• Prucalopride (colon stimulans) vs. placebo;: geen effect

• Lubiprostone (bicyclisch functioneel VZ): studies lopende…

9. Rectale spoelingen, enema’s, vb. Peristeen ®
• 1x/dag starten en afbouwen

• 83% wordt continent

10. (SNS? )

11. (Anterograde spoelingen via stoma)



JPGN, Februari 2014



Constipatie





Constipatie
Alarmsymptomen:

• Zeer vroege leeftijd < 1 maand
• Meconium > 48h

• Bloederige ontlasting zonder fissuren, fistel, koorts
• Failure to thrive
• Galbraken, diarree, moe, bradycardie, eczeem
• Afwijkend klinisch onderzoek: abdom. distentie, abnormale positie anus, geen 

anusreflex, Verminderde kracht OL, sacrale dimpel, littekens, hematomen, …

• Fissuren NIET op 6 of 12u
• Extreme angst tijdens klinisch onderzoek, smeren met SG, abnormale 

reactie, littekens, hematomen, …



• Coeliakie

• Hypothyroidie, hypercalcemie, hypokalemie

• Diabetes mellitus

• Voedingsallergie 

• Medicatie, drugs

• Vitamine D intoxicatie

• Mucoviscidose

• Ziekte van Hirschsprung

• Anorectale malformatie

• Pelvische massa

• Spina bifida

• Abnormale abdominale musculatuur

• Pseudo-obstructie syndroom

DD/ constipatie



Take Home Messages

• Acute buikpijn: vaak banaal, steeds ernstige oorzaken 
uit te sluiten
– Acute appendicitis

– UTI

– Diabetische keto-acidose

– Invaginatie, volvulus, obstructie

• Beleid steeds in samenspraak met chirurg

• Belang anamnese + klinisch onderzoek

• Beperkt aanvullend onderzoek is voldoend



Take Home Messages

• Merendeel constipatie = functioneel

• Belang anamnese + KOZ

• Aandacht voor alarmsymptomen

• Therapie: 
– Educatie 

– Voeding

– Toilettraining 

– Laxeren (macrogol)
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