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© Az Damiaan vzw, april 2021. Niets uit deze brochure mag worden 
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. 

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt.  
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op 
het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, 
tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en 
medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons.  
Wij helpen je graag verder. 

secretariaat Algemene heelkunde: 059 41 42 21

www.azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/algemene-heelkunde
algemeneheelkunde@azdamiaan.be
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Algemene informatie 

Appendicitis of blinde darmontsteking is een ontsteking 
van het blindeindigende stukje darm dat zich op de
 overgang van dunne darm naar dikke darm bevindt.

De ontsteking ontstaat door een verstopping van de 
binnenkant van de appendix, hetzij door verdikking van het  
slijmvlies, hetzij door etensresten of stoelgang en zeldzaam door parasieten 
of tumor. Appendicitis kan op alle leeftijden voorkomen, maar komt het meest 
voor tussen de leeftijd van 10 en 17 jaar (2.5 per 1000), meer bij jongens dan 
bij meisjes.

Het natuurlijke verloop bestaat uit beginnende ontsteking, meestal aan de tip, 
evoluerend naar verdere ontsteking met begeleidende buikvliesontsteking 
en perforatie (‘gesprongen appendix’) over een gemiddeld verloop van 72u. 
Symptomen bestaan uit buikpijn (meestal rechts onder in de buik) , koorts, 
verminderde eetlust en braken.

De behandeling van appendicitis bestaat dan ook meestal uit het (snel) 
wegnemen van de appendix. In bijna alle gevallen kan dit met een kijkoperatie 
gebeuren, waarbij 3 kleine openingen (kleiner dan 1cm)  worden gemaakt in 
de buik.  In zeldzame gevallen beslist de chirurg om de ontsteking eerst met 
antibiotica onder controle te houden en achteraf de ingreep uit te voeren.

Het verloop na de ingreep is afhankelijk van de graad van ontsteking.  Bij 
de meeste eenvoudige ontstekingen, hoeven er geen verdere antibiotica 
toegediend te worden en kan de patiënt de volgende dag naar huis. Bij een 
uitgebreide ontsteking, dienen er wel antibiotica toegediend te worden en kan 
het nodig zijn om een wonddrain te plaatsen voor enkele dagen. Het verblijf 
kan dan enkele dagen tot een week langer zijn.

Bij chronische problemen met de appendix, wordt deze soms preventief 
verwijderd in dagziekenhuis.
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