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Epidemiologie dundarmobstructie

 0,1 tot 5% zonder heelkundige VG
 60% met heelkundige VG
 25% bij Crohn patiënten
 Pasgeborenen: 1/5000

 80% van darmobstructies

 Adhesies 60%
 Hernia 20%
 Maligniteit 5%
 Volvulus 5%

Epidemiologie dikke darmobstructie 

 20% van darmobstructies

 Maligniteit 60%

 Volvulus 15%

Classificatie

 Mogelijk volgens:
 Type 

 Niveau 

 Aanvang

 Aard
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Volgens type

 Intestinale obstructie kan geclassificeerd worden in  
types:
 Dynamische of mechanische obstructie waarbij peristalsis

werkt tegen een mechanische obstructie

 Adynamische of paralytische ileus waar er geen mechanische 
obstructie aanwezig is.  Hierin  subtypes
 Afwezigheid van peristalsis (paralytische ileus)

 Pseudo-obstructie

Volgens niveau

 Dunne darm of dikke darm

 Proximaal of distaal

Volgens aanvang

 Acuut (meestal dunne darm)
 Plotse centrale koliekachtige pijn

 Opzetting abdomen

 Vroeg braken

 Chronisch (vaak colon)
 Lage abdominale pijn

 Constipatie op voorgrond

 Reeds langer bestaand

 Acuut op chronisch

 Subacuut

Volgens aard

 Subobstructie: occasioneel nog passage van flatus en 
stoelgang. Geen dringende chirurgische indicatie

 Totale obstructie: Geen passage meer van flatus en 
stoelgang

 Ongecompliceerd: geen peritonitisbeeld

 Gecompliceerd: evolutie naar 
ischemie/gangreen/perforatie

Etiologie

 Etiologie
 Extralumineel: oorzaak obstructie buiten de darmwand

 Intramuraal: oorzaak ligt in de darmwand

 Intraluminaal: oorzaak ligt in het lumen

Oorzaken

 Briden

 Tumor/Metastatische ziekte (peritoneale metastasen)

 Hernia: externe hernia (doorheen de buikwand) vs interne hernia 
 Appendicitis/diverticulitis/abces

 Trauma: duodenum: ligt vast in het retroperitoneum en kan gemakkelijk 
gecompresseerd worden tussen de buikwand en de wervelkolom

 Volvulus : caecum - sigmoid

 Ziekte van Crohn: ontstaan van stricturen

 Radiotherapie: ontstaan van stricturen

 Endometriose

 Tubeculose

 Galstenen – galsteen ileus

 Invaginatie

 Faecale impactie

 Ingestie van voorwerpen, vezelrijk dieet, haren

 Medicatie
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Pathofysiologie obstructie

 Boven obstructie
 Meer peristaltiek

 Dilatatie darm

 Uiteindelijk reductie in peristaltiek met paralyse

Pathofysiologie obstructie

 Darmwand wordt oedemateus 
 Normale absorptiefunctie gaat verloren  vocht wordt 

gesekwestreerd in het darmlumen  Transsudatie van vocht 
van het darmlumen in de peritoneale holte

 Intramurale vaten worden toegedrukt (eerste veneus, nadien 
arterieel)  perfusie van de darmwand is gecompromitteerd  
 ischemie  necrose/perforatie

 Proces is sneller bij totale obstructie of closed loop obstructie 
(waarbij in een stuk darm zowel proximaal als distaal een 
obstructie ontstaat bv volvulus)

 Opzetting abdomen door accumulatie van:
 Gas (Aanmaak bacteriën, ingeademde lucht)

 Vocht (G-I secreties, speeksel)

Systemische effecten van obstructie

 Hypovolemie en elektrolytenstoornissen

 Sepsis door migratie van bacteriën en andere 
toxische stoffen door de darmwand

 Verhoogde intra-abdominale druk kan leiden tot 
cardiopulmonaire dysfunctie

 Nierfalen door hypovolemie/sepsis

 Shock en dood

Risicofactoren

 Leeftijd: hogere incidentie van maligniteit

 Voorafgaande chirurgie

 Voorafbestaande hernia

 Darminflammatie (vb. diverticulitis/Crohn)

 Bestraling in de VG

 Vreemd lichaam ingestie

 VG van voorgaande darmobstructie – kans op recurrente
obstructie stijgt met het aantal obstructie episodes

 Volvulus: vrouwelijk geslacht, psychische problematiek, 
verlengd colon (bv bij langdurige constipatie), diabetes



3-5-2018

4

Kliniek

Variabel ifv proximale/distale en partiële/complete obstructie
 Acute buikpijn
 Nausea
 Braken
 Abdominale opzetting (ingeademde lucht en gas van bacteriële 

fermentatie)
 Obstipatie

 ! Passsage van flatus en stoelgang kan nog tot 12-24u na de start van symptomen

 Peritoneale prikkeling = aanwijzing voor complicaties zoals 
ischemie, necrose, perforatie

 Deshydratatie: tachycardie, orthostatische hypotensie, oligurie
 Koorts bij infectie (abces) of bij complicatie (ischemie en necrose)
 KOZ: hypo/aperistaltiek – littekens – hernia’s – PPA (faecale

impactie/bloed)

 Ontstaan van deshydratatie door
 Verminderde intake

 Verminderde absorptie

 Verlies (braken en migratie van vocht naar darm)

 Braken leidt tot meer vochtverlies incl Na,K,H en Cl 
en metabole alkalose. 

 Faecaloid braken bij bacteriële overgroei van de 
normaal steriele dunne darm

Diagnostiek

 Labo

 Beeldvorming: 
 Bevestiging diagnose 

 Lokalisatie

 Partieel vs volledige obstructie

 Complicaties 

 Potentiële etiologie

Labo

 Cofo: WBC of anemie

 Elekotrolyten: hypokaliëmie, metabole alkalose 
(door braken)

 Metabole (lactaat) acidose: ischemie
 Nb lactaat is sensitief maar niet specifiek

 Nierfunctie/ureum: deshydratatie

 INR: verhoogd bij sepsis

Beeldvorming

 RX abdomen enkel
 Beschikbaarheid

 Kosteloos

 Sigmoidvolvulus -> urgente decompressie

 Pneumoperitoneum (vrije lucht), caecumvulvulus 
 heelkunde

 Longen: aspiratiepneumonie (braken)

 Gedilateerde darmlissen

 Lucht – vocht niveaubeelden

 Bij dundarmobstructie: geen lucht in het colon
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 CT abdomen 
 Specifieke lokalisatie van de obstructie
 Ernst van de obstructie (partieel vs compleet)
 Etiologie
 Complicaties 
 1/3 met dunne darm obstructie heeft intraperitoneaal vocht 
 geen predictieve waarde voor beslissing tot heelkunde

 Perforatie = extra-lumineel lucht en vocht
 Pneumoperitoneum: afkomstig van intra-abdominale tractus: 

dunne darm, colon transversum, sigmoid
 Lucht in het retroperitoneum: duodenum, retroperitoneaal 

gelegen colon

 MR enterografie
 Darmobstructie tgv chronische dundarm aandoeningen zoals 

bij M. Crohn

 Jonge patiënten, minder stralingsbelasting

 Dundarm contrast studies 
(RX dundarm – enteroclysis)
 Gelimiteerde rol in de diagnose

 Inferieur aan CT

 Gecontraindiceerd bij tekens van strangulatie
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Behandeling: algemene principes

Hangt af van etiologie, ernst en locatie
 Outpatiënt
 Supportief
 NPO / beperkten tot vloeistoffen
 Maagsonde +/- suctie
 Voldoende vocht 
 Correctie elektrolietenstoornis (cave hypokaliëmie)
 Pijntherapie (cave ernstige pijn suggestief voor complicaties)

 Niet operatief beleid:
 Vroeg postoperatieve obstructie leidt zelden tot strangulatie
 IBD zonder complete obstructie
 Galsteenileus met galsteen geïmpacteerd in het duodenum
 Infectieuze dundarm-ziekte, bv. abdominale TBC
 Diverticulitis : antibiotica

Behandeling: algemene principes

 Klinische observatie! 
 Flatus – stoelgang – peristaltiek – abdominale opzetting
 Vochtbalans
 Output van maagsonde

 Biochemisch opvolging
 WBC (CRP)
 Nierfunctie en ionogram

 RX AE wordt niet in opvolging geadviseerd 
– bij deterioratie: CT

 Falen van niet-operatief beleid: obv de kliniek, tot 72u
 Antibiotica

 Bij obstructie ikv diverticulitis 
 Bij complicaties (bv perforatie)
 Dundarmileus: onvoldoende evidentie

Behandeling: algemene principes

 Chirurgie
 Indicatie voor heelkunde:

 Volledige dundarmobstructie

 Closed-loop obstructie / caecumvolvulus

 Obstruerend coloncarcinoom (soms eerst stenting)

 Klinisch verdacht voor ischemie/necrose 
(T°, CRP/WBC, metabole acidose, peritonitis, SIRS)

 Perforatie (vrije lucht) of intestinale ischemie (pneumatosis 
intestinalis, lucht in vena porta) op beeldvorming 

 Niet-operatief beleid onsuccesvol na 3-5 dagen

 Primaire reanastomose vs opereren in meerdere tijden

Behandeling: algemene principes

 Medicamenteus bij maligniteiten / palliatieve setting:
 Corticoïden: peritumoraal oedeem ontzwellen (<10 dagen)

 Anti-secretoir:
 Anticholinergisch en anti-secretoir (bv. butylscopolamine): 

peristaltiek en secreties verminderen 

 PPI: verminderen maagsecreties (omeprazole kan ook SC)

 Somatostatine-analogen: peristaltiek en secreties verminderen

 Octreotide (Sandostatine): 
• immediate relase (IR): 300 tot tot 900 ug/d SC in 3 doses

• long-acting release (LAR): 30mg IM per 4 weken (eerste 6 dagen 
associëren van IR)

 Lanreotide (Somatuline) : 120mg SC

Entiteiten

 ASBO (Adhesive Small Bowel Obstruction)
 Belangrijkste oorzaak van dunne darm obstructie (60-70%)

 Complicaties adhesies
 Chronische bekkenpijn (20-50%)

 Obstructie (49-74%)

 Infertiliteit (15-20%)

• Incidentie na laparotomie is 95%, lager na laparoscopie
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Entiteiten

ASBO

 Conservatief
 Kortere hospitalisatie, hogere kans op recidief 

en sneller, risico op heelkunde idem (2b)
 Decompressie met lange of nasogastrische sonde 

(geen significant verschil)
 Indien geen resolutie na 3-5 dagen 

 WSCM (water soluble contrast medium): 
onderscheiden obstructie van subobstructie 

 of heelkunde

 Heelkunde bij:
 Tekens van strangulatie en peritonitis
 Niet reduceerbare hernia
 Heelkunde 6 weken voor obstructie

Entiteiten

 Chronische dunne darm obstructie
 Per definitie partieel

 Chronische strictuur bij:
 M. Crohn

 adhesies post-chirurgie

 traag groeiende tumoren

 Chronische postprandiale abdominale pijn

 Kunnen evolueren naar volledige obstructie

Entiteiten

 Recurrente obstructie
 Secundair aan adhesies

 Symptomen gaan voorbij

 Postobstructie diarree

 Tussenperiode = asymptomatisch

Entiteiten

 Closed-loop obstructie
 Segment zonder proximale of distale outlet: volvulus

 Leidt snel tot complicaties: ischemie, necrose, perforatie
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Entiteiten

 Closed-loop obstructie
 Segment zonder proximale of distale outlet

 Leidt snel tot complicaties: ischemie, necrose, perforatie

 CT whirl sign

Entiteiten

 Closed-loop obstructie thv colon: volvulus
 Beeldvorming: vogelbek, koffieboon, whirl sign

 Caecum volvulus
 Voorbeschikkend: dilatatie van rechtercolon door 

bv. zwangerschap, recente coloscopie

 Vaak > 9cm distentie, weinig lucht in distale colon

 Soms ook dilatatie van dundarm (bij incompetente klep)

 R/ primaire HK – nooit endoscopie (risico perforatie)

Dislocated
ileocaecal valve

Entiteiten

 Closed-loop obstructie thv colon: volvulus
 Beeldvorming: vogelbek, koffieboon, whirl sign
 Caecum volvulus

 Voorbeschikkend: dilatatie van rechtercolon door 
bv. zwangerschap, recente coloscopie

 Vaak > 9cm distentie, weinig lucht in distale colon
 Soms ook dilatatie van dundarm (bij incompetente klep)
 R/ primaire HK – nooit endoscopie (risico perforatie)

 Sigmoïd volvulus
 Vaak bij ouderen, bij chronisch uitgezet en dolichosigmoid
 Typisch: afwezigheid van rectale lucht, U-sign
 R/ decompressie via sigmoidoscopie (succes 75-95%)
 Semi-urgente sigmoïdresectie (24-72u na detorsie) owv hoog 

recidiefrisico

Sigmoid volvulus

No air in 
rectum

whirl

Coffee bean
sign

Sigmoid volvulus

Coffee bean
sign

No air in 
rectum

whirl
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Entiteiten

 Paralytische ileus
 Verlengd postoperatief (laparotomie)

 Secundair aan peritonitis, trauma, intestinale ischemie, 
medicamenteus (opiaten, anticholinergica)

 Zelfde symptomen als mechanische obstructie

 <>RX toont lucht in het colon en rechtum

 <> CT geen tekens van mechanische obstructie

 R/ conservatief, evt uitlokkende factor behandelen

Entiteiten

 Toxisch megacolon
 Systemische toxiciteit: koorts, pijn, bloederige diarree, tachycard, 

gedeshydrateerd
 Acute colitis met dilatatie colon (> 6cm thv colon transversum)
 ‘Accordeon’ teken
 Infectieus, inflammatoir, ischemisch, RT-geïnduceerd
 C. Difficile – AB gebruik
 Complicatie: perforatie!
 R/ 

 Initieel conservatief (50% succes)
 Bij IBD: 

 corticoïden IV
 breedspectrum AB

 Bij C. diff: 
 stop uitlokkend AB
 start vanco 500mg 4x/d (enteraal) 

+ IV metronidazole 500mg 3x/d
 Heelkunde: subtotale colectomie

Entiteiten

 Toxisch megacolon
 Systemische toxiciteit: koorts, pijn, bloederige diarree, tachycard, 

gedeshydrateerd
 Acute colitis met dilatatie colon (> 6cm thv colon transversum)
 ‘Accordeon’ teken
 Infectieus, inflammatoir, ischemisch, RT-geïnduceerd
 C. Difficile – AB gebruik
 Complicatie: perforatie!
 R/ 

 Initieel conservatief (50% succes)
 Bij IBD: 

 corticoïden IV
 breedspectrum AB

 Bij C. diff: 
 stop uitlokkend AB
 start vanco 500mg 4x/d (enteraal) 

+ IV metronidazole 500mg 3x/d
 Heelkunde: subtotale colectomie

Entiteiten

 Ogilvie syndroom (‘acuut megacolon’)
 = Acute colon pseudo-obstructie 

 Dilatatie colon in afwezigheid mechanische obstructie bij 
kritisch zieke en/of gehospitaliseerde patiënten

 Vaak na heelkunde (CABG, sectio, gewrichtsprothesen)

 Bijdragende medicatie: anticholinergica, opioïden

 R/ 
 Conservatief (NPO, MS)

 Neostigmine 2mg traag IV 
(cave brady-aritmie, bronchospasmen ; atropine klaarhouden)

 soms endoscopische decompressie

Ogilvie Entiteiten

 Chronische intestinale pseudo-obstructie (CIPO)
 Zeldzaam

 Symptomen van recurrente abdominale distentie met nausea, 
braken en diarree; 

 Geen mechanische oorzaak aantoonbaar

 Onderliggende neurologische ziekte, spierziekte, 
paraneoplastisch, immuungemediëerd

 R/ voedingssupplement ,  prokinetica vb neostigmine, AB bij 
bacteriele overgroei, anti-inflammatoir bij onderliggende 
inflammatoire neuropathie, heelkunde voor enterale voeding 
bv PEG (GEEN bypass of resectie), darmtransplantatie
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Casuïstiek CASUS 1: vrouw 77 jaar

 Voorgeschiedenis
 Cholecystectomie

 Knie-operatie

 TKP rechts in Leuven

 2014 TKP links

 2015 gastritis

 Medicatie
 iets voor de maag

CASUS 1: vrouw 77 jaar

 Hetero-anamnese gezien taalbarrière.
 Sinds 5 dagen geen stoelgang, abdominale pijn, nausea, geen 

braken 
 Normaal dagelijks stg, harde consistentie. Geen laxativa. 
 Geen beterschap met buscopan
 Geen koorts. Geen vermagering. 
 Geen familiale belasting CRC.

 Klinisch
 Sat 96%, HR 89bpm, BD 211/102 mmHg, pijnscore 3
 Longen en hart zonder bijzonderheden
 Abdominaal: drukpijn linker fossa ilica, soepel, geen défense, 

indruk van massa thv linker fossa  (niet pulsatiel)

CASUS 1: vrouw 77 jaar

 Labo:
 Hb 13.5 g/dL

 WBC 7.000 /µL

 BP 274.000 /µL

 CRP 18 mg/L

 Creat 0.61 mg/dL

 eGFR (CKD-EPI) 88 ml/min 

 LDH 273 U/L

 Glycemie 148 mg/dL

 RX abdomen
 Tekenen van obstructie

CASUS 1: vrouw 77 jaar

 CT abdomen

CASUS 1: vrouw 77 jaar

 CT abdomen
 Gelokaliseerde wandverdikking in het sigmoïd door 

inflammatoire of tumorale veranderingen. Deze 
wandverdikking is verantwoordelijk voor een dilatatie van het 
colonkader.

 Meerdere kleine niercysten.

 Hoogstwaarschijnlijk toestand na splenectomie.
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CASUS 1: vrouw 77 jaar

 Sigmoïdoscopie
Colon tot 35 cm: groot ulceratief tumoraal proces op 30-35 cm; geen 
duidelijke doorgang meer te visualiseren. Zeer friabele en snel bloedende 
mucosa waarna zeer slechte visualisatie voor biopsiename.

Biopsies werden genomen thv

tumoraal letsel (mogelijk niet 

representatief door slechte visualisatie)

Besluit

Obstruerende sigmoidtumor

CASUS 1: vrouw 77 jaar

 Verwijzing chirurgie

 Hartmann operatie

CASUS 2

 M, 49j
 VG

 diabetes mellitus
 Ziekte van Kugelberg-Welander
 Tracheacanule
 Paraplegie na VKO
 Verschillende abdominale operaties gehad, nadien revalidatie te Inkendaal, o.a. PEG-sonde.
 2006: gewicht van 200 kg!
 Rookstop jaren 2000, alcohol: vroeger meer, nu beperkt
 Familiaal: moeder diabetes type 2, moeder hartfalen

 Medicatie
 Aldactone 50 mg, 1 tablet,  1x per dag
 Alprazolam 5 mg, 1 tablet, 1x per dag
 Burinex 5 mg, ½ tablet, 1x per dag
 Losec 20 mg, 1 tablet, 1x per dag
 Redomex 25 mg, 1 tablet, 1x per dag
 Sipralexa 10 mg, ½ tablet, 1x per dag
 Trazolan 100 mg, ½ tablet ‘s morgens, 1 tablet ‘s avonds
 Insuline Lantus 36E, ‘s avonds

 Anamnese
 Sedert 3 dagen last van opgezwollen buik. Sinds 2 dagen buikpijn en diarree. 

Vanochtend nausea zonder braken. Geen flatus meer sinds gistereavond. Niets 
meer gegeten sinds gisteren,

 Dyspnee tgv opgezette buik, geen hoest, geen orthopnee. Neemt 2.5mg burinex, 
deze ochtend genomen, maar slechts weinig op geplast, normaal gezien veel 
meer.

 Geen koorts maar wel gezweet vannacht. 

 Klinisch onderzoek
 RR 174/110, Hf 83/min, Temp 36.8 °C, Sat 96% zonder zuurstof.
 Patiënt zit in een rolstoel, heeft een tracheale canule en PEG-sonde
 Alerte, adequate patiënt.
 CVD moeilijk beoordeelbaar,
 Malleolaire oedemen, draagt steunkousen.  Normale perifere pulsaties.
 Gigantisch opgezet abdomen, drukpijnlijk diffuus rechts meer dan links, 

metallische auscultatie over rechter hypochondrium. Hypersonore percussie. 
Hypoperistalsis. Mediaan litteken ikv maaghernia-operatie,

Rx abdomen CT Abdomen
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 Radiografisch geen duidelijke oorzaak van 
obstructie, beeld passend bij Ogilvie syndroom

 R/ PEG-sonde in afloop, rectale canule en 
erythromycine

 Hiermee langzaamaan gunstig effect

Casus 3: man 62 jaar

 Voorgeschiedenis
 AHT, Menière, orthopedische problematiek, prostatisme
 01/2018: lever-, long- en kliergemetastaseerd slokdarm-adenoCA
 24/01: plaatsing palliatieve self-expendable slokdarmstent
 30/01: start palliatieve chemo (Folfox)

 Professioneel: vrachtwagenchauffeur
 Medicatie
 Bisoprolol
 Terazosab
 Cetirizine
 Pantoprazole 40mg 2x/dag
 Tradonal retard 100mg 2x/dag

Casus 3: man 62 jaar

 Spoedpresentatie
 Reeds 3 cycli chemotherapie gehad
 Progressieve abdominale pijn en opzetting sinds enkele dagen, 

geen braken, normale stoelgang, nog flatus

 Klinisch onderzoek
 HD stabiel, afebriel
 Normale cor- en longauscultatie
 Hypoperistaltiek, geen clangor. Tympane percussie. Gevoelige 

rechterfossa met lichte loslaatpijn.

 Biochemie
 CRP 26 mg/L, WBC normaal
 Normale nierfunctie, ionogram, leverset

Casus 3: man 62 jaar

 Mechanische ileus obv stentmigratie tot ileaal –
vermoedelijk door tumor-afname

 Geen perforatie

 R/ korte enterotomie via laparotomie met 
verwijderen stent


