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Overzicht

1. Casusvoorstelling

2. Probleemlijst

3. Differentiaaldiagnosen: 
- ‘handlebar injuries’ van pancreas of dunne darm
- ‘handlebar injuries’ van milt of lever
- hersenschudding
- acute gastro-enteritis

4. Onderzoeken ter bevestiging diagnose
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1. Casusvoorstelling

• Rob (10) 
• Toenemende buikpijn 

sinds 2 dagen
• Braken sinds vandaag
• Geen koorts
• Afgelopen zondag: val met

fiets 
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2. Probleemlijst

  Toenemende
abdominale
pijn 

Braken Geen koorts Antecedent
fietsongeluk

Tijdlang
onopgemerkt

‘Handlebar injuries’
pancreas of dunne
darm

x x x x x

‘Handlebar injuries’
milt of lever 

x x x x  

Hersenschudding  x x x  

Acute gastro-enteritis x x (x)   
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3. Differentiaaldiagnosen

• Fietsongeluk bij lage snelheid  ‘direct impact handlebar injuries’
• Jongens rond 10 jaar
• Vaakst op lever, milt, pancreas, duodenum en ingewanden
• Soms op nieren, urethra en grote vaten
• Snel ontdekking bij milt, lever, nieren
• Late ontdekking bij pancreas en darmen (gevaarlijker!)
• Pancreas: traumatische pancreatitis
• Dunne darm: scheur tussen jejunum en duodenum

 

 
Toenemende
abdominale
pijn 

Braken Geen koorts Antecedent
fietsongeluk

Tijdlang
onopgemerkt

‘Handlebar injuries’
pancreas of dunne
darm

x x x x x

‘Handlebar injuries’
milt of lever 

x x x x  
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3. Differentiaaldiagnosen

• ‘Handlebar injuries’
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3. Differentiaaldiagnosen

• Symptomen hersenschudding:
• Externe impact op het hoofd 
• Kort bewustzijnsverlies
• Geheugenstoornis
• Hoofdpijn
• Braken 
• Duizeligheid
 Combinatie hersenschudding en abdominale aandoening niet
uitgesloten  maar eerder onwaarschijnlijk

  Toenemende
abdominale
pijn 

Braken Geen koorts Antecedent
fietsongeluk

Tijdlang
onopgemerkt

Hersenschudding  x x x  
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3. Differentiaaldiagnosen

• Symptomen acute gastro-enteritis: 
• Acuut opgetreden diarree
• Krampachtige buikpijn
• Winderigheid
• Nausea 
• Verminderde eetlust 
• Braken 
• Koorts (eventueel) 
 Geen melding van diarree (belangrijkste symptoom acute
gastro-enteritis)  diagnose verworpen

 

 
Toenemende
abdominale
pijn 

Braken Geen koorts Antecedent
fietsongeluk

Tijdlang
onopgemerkt

Acute gastro-enteritis x x (x)   
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4. Onderzoeken ter bevestiging diagnose

Pancreasschade: 
• Verhoogde serumamylase concentratie niet noodzakelijk

diagnostisch voor pancreasschade
• Pancreasschade bevestigen met US en CT (bv. pancreatische

pseudocyste) 
• Indien klassieke Rx: vrije lucht in peritoneum

MAAR echografie: geen schade orgaan 
 ‘contrast-enhanced’ CT (afbeelding) 

Dunne darm schade: 
• Laparotomie ter bevestiging eventuele 

scheur jejunum-duodenum
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Einde van de presentatie
Bedankt voor jullie aandacht! 


	Korte casus XXIII. (Prof. dr. Veereman)
	Overzicht
	1. Casusvoorstelling
	2. Probleemlijst
	3. Differentiaaldiagnosen
	3. Differentiaaldiagnosen
	3. Differentiaaldiagnosen
	3. Differentiaaldiagnosen
	4. Onderzoeken ter bevestiging diagnose
	Referenties
	Einde van de presentatie

