Blindedarmontsteking
bij kinderen

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Je bent opgenomen op de Kinderafdeling van het Albert Schweitzer
ziekenhuis. Dit moest omdat je waarschijnlijk een blindedarmontsteking hebt. In deze folder leggen we je uit wat dat precies is.
Het is goed om deze folder ook aan je ouders te geven. Zo kunnen
zij ook lezen wat er aan de hand is.
Blindedarm
In je buik zitten allerlei organen. Eén van die organen zijn je darmen.
Je hebt een dunne en een dikke darm. Tussen de dunne en dikke
darm zit een klein stukje darm die je eigenlijk niet nodig hebt. Dit
heet de blindedarm. De blindedarm is zo groot als je pink. Soms
raakt deze ontstoken. Dit noemen we een blindedarmontsteking.

De plaats van de dikke en dunne darm en de blindedarm in je buik.
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Klachten
Iedereen kan een blindedarmontsteking krijgen. Dit merk je doordat:
 Je pijn hebt onder je navel. De pijn verplaatst zich vaak naar de
rechter kant van je onderbuik.
 Je minder trek hebt in je eten. Je bent misselijk en soms moet je
zelfs overgeven.
 Je koorts hebt.
 Je je niet lekker voelt.
 Je diarree hebt of je kunt niet poepen.
Opname
Op de afdeling Spoedeisende Hulp heeft de dokter naar je buik
gekeken. Ook is er bloed geprikt. Soms wordt er ook nog een echo
gemaakt. Nu ben je inmiddels opgenomen op de Kinderafdeling.
Als de dokter nog niet zeker weet of je een blindedarmontsteking
hebt, wordt er later nog een keer onderzoek gedaan.
Voorbereiding
Je mag een paar uur voor de operatie niet meer eten, drinken en
roken.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat je kunt verwachten
aan ongemak of pijn als je een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als je
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Operatie
De verpleegkundige brengt je naar de operatiekamer. Daar geeft de
dokter je medicijnen. Dit kan via je infuus of via een kapje, zodat je
in slaap valt en niets meer voelt. Dit noemen we narcose.
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De dokter beslist op welke manier je je medicijnen krijgt. Als je dat
wilt, mag je vader of moeder bij je blijven tot je slaapt.
Tijdens de operatie haalt de dokter de ontstoken blindedarm eruit.
Dat kan via een kijkoperatie; je hebt daarna drie kleine wondjes op
je buik. Soms kiest de dokter ervoor om een snee rechts onderin je
buik te maken. De wondjes/snee worden dichtgemaakt met
oplosbare hechtingen. Deze hechtingen hoeven er later niet uit
gehaald te worden, maar ze verdwijnen vanzelf.
Opengebarsten blindedarm
Soms is de blindedarm opengebarsten in je buik. Dat wordt ook wel
een perforatie genoemd. Daardoor is de ontsteking in je buik
gekomen. Je kunt hier erg ziek van zijn. Je moet dan drie dagen
medicijnen (antibiotica) via het infuus krijgen. Afhankelijk van hoe
het met je gaat, moet je hierna nog antibioticatabletten of -drank
innemen.
Als de ontsteking in je buik is ontstaan, is een extra behandeling
nodig. De dokter plaatst dan een drain. Een drain is een plastic
slangetje dat er voor zorgt dat de viezigheid van de ontsteking je
buik uit kan. De drain wordt eruit gehaald als er geen viezigheid
meer uitkomt.

Na de operatie
Na de operatie wordt je naar de uitslaapkamer gebracht. Je ouders/
verzorgers mogen erbij zijn als je wakker wordt. Zodra je wakker
bent ga je weer terug naar de Kinderafdeling. De verpleegkundige
controleert regelmatig je hartslag, je bloeddruk en bekijkt de wond.
Je hebt een infuus waardoor je vocht krijgt. Via het infuus kun je ook
medicijnen krijgen.
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Na de operatie mag je proberen te drinken. Als dat goed gaat, dan
mag je ook wat eten.
Je kunt na de operatie nog buikpijn hebben. Je krijgt medicijnen
tegen de pijn. Als je minder pijn hebt, kun je je beter bewegen.
Daardoor word je sneller beter.
Meestal mag je 1 of 2 dagen na de operatie weer naar huis.

Naar huis
Je krijgt een afspraak mee om terug te komen bij de dokter. Doe de
eerste tijd rustig aan. Vraag aan de dokter wanneer je weer mag
sporten en je weer naar school mag.

Het ziekenhuis bellen
Thuis moet het alleen maar beter gaan. Als je zieker wordt, kun je
een infectie hebben. Je moet dat niet afwachten, maar gelijk (laten)
bellen naar de polikliniek Chirurgie of de afdeling Spoedeisende
Hulp.
Als je weer thuis bent en je krijgt last van:
 koorts (boven de 38,5°C) en/of
 buikpijn die erger wordt en/of
 de wond die dik en rood wordt.
Dan bel jij of bellen je ouders naar de polikliniek Chirurgie van het
ziekenhuis, tel. (078) 652 32 50. Dat kan van maandag tot en met
vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.
’s Avonds en in het weekend bel je naar de afdeling Spoedeisende
Hulp via het algemene telefoonnummer van het Albert Schweitzer
ziekenhuis, tel. (078) 654 11 11.
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Tot slot
Heb je na het lezen van de folder nog vragen? Stel die dan gerust
aan de dokter en de verpleegkundige. We helpen je graag verder.

(*)

De afbeeldingen in deze folder die gemerkt zijn met een zijn afkomstig van
Shutterstock en via een licentieovereenkomst door ons verkregen. Het is
derhalve aan derden niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan
ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor het eigen gebruik van deze afbeeldingen
verwijzen wij naar www.shutterstock.com

Deze folder is getest door een onafhankelijk patiëntenpanel
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