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Jullie kind is met een blindedarmontsteking opgenomen bij Fam van het ETZ, op locatie ETZ Elisabeth. In
deze folder lees je wat een blindedarmontsteking is, hoe deze behandeld wordt en hoe het verder gaat na de
operatie.

Wat is een blindedarmontsteking?
De medische term voor blindedarm is appendix. De appendix bevindt zich meestal op de overgang van de
dunne darm naar de dikke darm, rechtsonder in de buik. Een blindedarmontsteking ontstaat meestal
plotseling. De reden dat een blindedarm ontstoken raakt is niet duidelijk.

Verschijnselen
De pijnklachten beginnen meestal op, rond of boven de navel. De pijn zakt daarna af naar de rechter
onderbuik. Vaak is jullie kind ook ziek met koorts, misselijkheid en braken. Het aanraken van de buik doet
pijn.

Diagnose
De diagnose blindedarmontsteking wordt gebaseerd op de klachten die jullie kind vertelt, het lichamelijk
onderzoek, bloedonderzoek en echo van de buik. Als tijdens een operatie blijkt dat de blindedarm niet
ontstoken is (bij bijna 15% van de operaties), wordt de buikholte verder onderzocht om de werkelijke reden
van de klachten te achterhalen.
Als de blindedarm geperforeerd (‘gesprongen’) is, worden de buikklachten erger en de koorts meestal hoger.
Er kan zich dan een abces (een met etter gevulde holte) in de buikholte vormen en een buikvliesontsteking
ontstaan.

De blindedarmoperatie
Voordat jullie kind naar de operatiekamer gaat krijgt het een operatiehemd en -broekje aan. Soms moet jullie
kind nog een drankje innemen. Een van de ouders mag mee naar de operatiekamer tot jullie kind slaapt. De
operatie vindt plaats onder algehele narcose.
Meer informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie kun je lezen in de folder ‘Een
behandeling of operatie bij kinderen’. Als je deze niet hebt gehad, kun je ernaar vragen bij de
verpleegkundige die jullie kind verzorgt.

Tijdens de operatie wordt de ontstoken appendix verwijderd. De operatie zelf kan via een kijkoperatie
(laparoscopie) of via een kleine snee rechts in de onderbuik worden uitgevoerd. Welke methode de arts kiest
is afhankelijk van veel factoren, onder andere de ernst van de ontsteking.
De drie kleine wondjes van de kijkoperatie of de wond rechts in de onderbuik worden gehecht en afgedekt
met een pleister. De hechtingen lossen vanzelf op.

Na de operatie
Terug op de afdeling wordt de temperatuur, de wond en de toestand van jullie kind goed gecontroleerd. Er
wordt vocht toegediend via een infuus. De darmbewegingen komen meestal snel weer op gang en wordt de
voeding geleidelijk uitgebreid. Als alles normaal verloopt mag jullie kind na één of twee dagen naar huis.
Meestal kan jullie kind dan weer normaal eten.
Daarna mag jullie kind weer naar school. Dit verschilt per kind dus besluit zelf of jullie kind hier aan toe is.
Meestal is jullie kind na enkele weken volledig hersteld en kan hij/zij weer gewoon sporten en zijn/haar
hobby’s normaal uitvoeren.
Bij een geperforeerde (‘gesprongen’) blindedarm krijgt jullie kind enkele dagen antibiotica via het infuus en
heeft een blaaskatheter. De opname in het ziekenhuis duurt ongeveer drie/vier dagen. Weer thuis moet de
wond nog steeds gespoeld worden. Je krijgt hierover duidelijke instructies van de verpleegkundige. De
opname duurt bij een geperforeerde blindedarm meestal iets langer.

Risico’s bij een blindedarmoperatie
Of er complicaties ontstaan bij een operatie voor een blindedarmontsteking hangt vooral af van de ernst van
de ontsteking. Algemene complicaties, zoals wondinfectie en een nabloeding, zijn altijd mogelijk. Soms is de
genezing vertraagd en herstellen de darmbewegingen vertraagd.
Soms ontstaat er na de operatie een abces in de buik. Bij koorts, langdurig en hevige pijn moet je contact
opnemen met de arts.

Tot slot
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, dan kun je contact opnemen met Fam.

Belangrijke telefoonnummers
Fam:

(013) 221 02 40

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00
Fam, 51.497 07-18
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