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Ik wil het hier hebben over een zeer bekende aandoening de appendicitis waarbij 
ieder van ons deze zeer regelmatig ziet en helaas merendeel voor mijn gevoel in 
de avond en de nacht
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- Lengte van de appendix verschillend tussen 2 en 20 cm en 7 a 8 mm diameter

- Bloedvoorziening via a apendicularis die weer ontspringt uit de ileocolica

- Ligging zeer verschillend maar meestal retroceacaal

- Functie nog onzeker maar recent in 2007 theorie willam parker dat belangrijke 
rol in homeostase intestinale flora waarbij bij diarree heropbouw flora via 
appendix en mensen zonder appendix significant hoger risico hebben op 
clostridium infectie . 
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Hoe ontstaat nu een appendicitis?

Obstructie van het lumen: 
fecaliet, lymfoïde hyperplasie, corpus alienum, maligniteit, parasiet, TBC , …

Distentie stimulatie viscerale zenuwen (T8-10)
Milde tot matige peri-umbilicale pijn, 4-6u

Verhoogde druk  verminderde perfusie  ischemie
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• Klassiek is het verhaal van migrerende pijnepigastrisch/paraumbilicaal
afzakkend naar rechter fossa echter helaas niet altijd het geval.

• Meestal is er sprake van verminderde eetlust met soms misselijkheid of braken

• Bij een bloedafname milde leucocytose en CRP tenzij echt perforatie en 
peritonitis
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Er zijn in het verleden criteria opgesteld voor een waarschijnlijkheid appendicitis 
en soms wel eens gebruikt worden door een actieve spoedarts die belt dat er een 
patient ligt met een alvarado score van 6 punten en vragen wat te doen.voor mij 
is het dan goed nadenken maar ga beter eerst kijken

In 1986 heeft alvaredo criteria opgesteld voor wel of geen beeldvormende 
diagnostiek waarbij een sensitiviteit werd gehaald van 89% en een specificiteit 
van 80%.
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• Echt opereren op kliniek alleen is steeds minder en meestal toch aanvullende 
diagnostiek gestart met echografie

• Sensitiviteit van 86 % maar kan zeer wisselen en zeer afhankelijk van 
constitutie pt maar vooral ook onderzoeker afhankelijk

• Verhaal Delvaux dochter deridder/sermeus
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Bij twijfel over diagnose of appendiculaire massa kan CT nuttig zijn met wat 
hogere sensitiviteit maar helaas wel hoop straling en contrast

Ondanks al deze beeldvorming worden toch tussen 5 en 10 negatieve 
appendixen gezien maar let wel met de komst van laparoscopie soms wel andere 
diagnose zoals hemorragische cyste ovarium, meckel maar ik denk ook aan bijv 
laparoscopie die ik deze week gedaan heb bij patient onder coticoiden en fors 
inflammatoir die op CT een beeld had van duidelijke peritonitis meest 
waarschijnlijk op appendicitis wand verdikt voorkomen en vergrijzing diffuus. 
Perop echter perotonitis zonder duidelijk etter ook niet bij appendix echter ook 
verhard voorkomen sigmoid met afgekapsels aan linker kant douglas groot 
abces. Voor mij eerder beeld diverticulitis geperforeerd en geen appendictis.
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vraag aan publiek

Wie kan er nog een klassieke appendectomie??

Laparoscopische appendectomie??
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• Uitleg klassieke appendetomie

• Mc burney op 2/3e lijn tussen spina iliasca anterior en navel
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• Trocart plaatsing is operateur afhankelijk maar altijd in driehoek

• Ik kies zelf voor het rechter plaatje waarbij rescpectievelijk trocart 10 tgv de 
navel, trocart 5 thv rechter fossa en afhankelijk van constitutie/ geslacht een 
trocart 5 of 10 thv linker fossa. Als een trocart 5 links dan in ons geval wisselen 
optiek 10 naar 5 voor een extractie met of zonder endobag via een trocart 10.

• Stapling vs endoloop is met nema kosteneffectief ten voordele van endolloop 
en bij ons enkel stapling zo zeer inflammatoire basis waarbij dan ook een meer 
een ceacumbodem met de daarbij passende verhoging naar n400
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Grote meerderheid van de appendixtumoren zijn het carcinoid 66% Mucineus 
cystadenocarcinoom en adenocarcinoom van het type colon. Onder overig vallen 
bijvoorbeeld het paraganglioma die onstaat uit ganglia
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