Een rectale prolaps
bij een jong kind
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In deze rubriek vragen wij u
een diagnose te stellen aan de
hand van een of meer foto's
en een korte omschrijving.
Op pagina 60 en op
www.praktischepediatrie.nl
kunt u uw diagnose
controleren.
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Casus
Een 4 maanden oude jongen kwam naar de SEH in verband met een massa die sinds
enkele uren recidiverend prolabeerde uit de anus. Patiënt was hierbij wisselend
oncomfortabel. De ouders hadden ook helderrood bloed in de luier opgemerkt.
Patiënt had al vier weken last van spugen en diarree, wat bleek te berusten
op een enterovirusinfectie, gevolgd door bloederige diarree op basis van een
campylobacterinfectie.
Bij algemeen onderzoek werd een niet acuut zieke jongen gezien met normale
vitale parameters. Uit het rectum prolabeerde een donkerrood gekleurde massa
van ongeveer vijf centimeter doorsnede. Patiënt was op dat moment comfortabel.
De buik was soepel en er werd geen abdominale massa gevoeld. De zwelling kon
gemakkelijk worden gereponeerd. Als werkdiagnose werd op dat moment gedacht
aan een prolaps van rectumslijmvlies, zoals die vaker voorkomt bij kinderen. Patiënt
werd opgenomen op de kinderafdeling in verband met dreigende dehydratie.
Tijdens opname vertoonde de patiënt in de loop van enkele uren toenemende
tekenen van ongemak. Voeding werd niet verdragen en in de luier werd meerdere
malen helderrood bloed gezien. Bij herbeoordeling was patiënt bleek en klam,
met koude acra. Op dat moment was er geen sprake van een prolaberende massa
uit de anus. Bij onderzoek van de buik viel een vast aanvoelende zwelling in de
linkeronderbuik op. Enkele minuten later prolabeerde de zwelling opnieuw uit
de anus, waarbij opviel dat de abdominale zwelling niet meer palpabel was. De
prolaberende massa was paars van kleur maar leek vitaal. De prolaps werd met
enige moeite gereponeerd.

Wat is uw diagnose?

nummer 1 - maart 2018 Jeugdgezondheidszorg

