Kennistoets
2.22 Welke beweringen zijn juist?
a Een normaal mediastinum sluit de ziekte van
Hodgkin uit.
b Nachtelijk zweten wordt gezien bij patiënten
met de ziekte van Hodgkin.
c Bij kiemceltumoren wordt het alfa-foetoproteïne als tumormarker gebruikt.
1
2
3
4

uitsluitend a en b zijn juist
uitsluitend b en c zijn juist
uitsluitend a en c zijn juist
alle antwoorden zijn juist

Is de appendicitisscore een goed
hulpmiddel voor het aantonen of
uitsluiten van een appendicitis bij
kinderen?
2.23 Een jongen komt op de seh met hevige
buikpijn. Er is het vermoeden van een
appendicitis. Bij de pas-test scoort hij een 6.
Welke beweringen zijn juist?
a Volgens de richtlijn van Samuel heeft deze
jongen zeker een appendicitis.

b Volgens de richtlijn van Samuel is er waarschijnlijk sprake van een appendicitis.
c Volgens de richtlijn van Samuel heeft deze
jongen geen appendicitis.
d Hij moet zeker na vier uur opnieuw worden
geëvalueerd.
e Hij moet worden geopereerd.
f Hij kan naar huis worden ontslagen.
1
2
3
4

a en e zijn juist
c en f zijn juist
b en d zijn juist
b en e zijn juist

2.24 Een meisje van 7 jaar wordt door de huisarts
verwezen naar de spoedeisende hulp
wegens buikpijn en het vermoeden van
appendicitis. Ze heeft anorexie, is misselijk
en braakt. De buikpijn zit continu in de
rechteronderbuik. Bij palpatie in de rech
teronderbuik is deze gevoelig. Ze heeft een
temperatuur van 38,5°C. Er is geen sprake
van pijn bij percussie of hoesten. Bij labo
ratoriumonderzoek wordt een leukocytose

gevonden van 16,0×109/l. Welke bewerin
gen is juist?
a De continue pijn in de rechteronderbuik en
de pijn bij palpatie van de rechteronderbuik
leveren beide 2 punten op bij de pas-score.
b De continue pijn in de rechteronderbuik en
de misselijkheid leveren beide 2 punten op
bij de pas-score.
c De misselijkheid en de anorexie leveren
beide 1 punt op bij de pas-score.
d De koorts en de leukocytose leveren beide 1
punt op bij de pas-score.
e De koorts en de leukocytose leveren beide 2
punten op bij de pas-score.
f De koorts en continue pijn in de rechteronderbuik leveren beide 2 punten op bij de
pas-score.
1
2
3
4

a en d zijn juist
a en e zijn juist
b en f zijn juist
c en d zijn juist

Antwoord Praktische Pediatrie Plaatjes Puzzel

Een benauwde peuter
Diagnose
Op de eerste thoraxfoto (foto A) is er sprake van een wazige verdichting perihilair links. Er kan niet met zekerheid
onderscheid worden gemaakt tussen een niet-homogene consolidatie op basis van infectie (pneumonie) en een gebied
van verminderde luchthoudendheid (atelectase).
Foto B geeft de volgende informatie: het diafragma is beiderzijds intact en scherp begrensd. De linkerlong ligt goed
aan maar bevat meer lucht dan de rechterlong (is hyperlucent en opgeblazen) en veroorzaakt een verplaatsing van hart
en mediastinum naar rechts. Dit moet gebaseerd zijn op air trapping van de hele linkerlong. Omdat dit beeld nieuw
is, kunnen we niet te maken hebben met een congenitale cysteuze malformatie. Het moet om een obstructie gaan,
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een corpus alienum in de linkerhoofdbronchus. Bij bronchoscopie werd in de
linkerhoofdbronchus een stukje glas gevonden dat lag ingebed in granulatieweefsel. Dit stukje glas werd verwijderd. De
klachten zijn daarna geheel verdwenen.

Trefwoorden
benauwde peuter, corpus alienum,
atelectase, air trapping
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