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Abstract t 

Objective.Objective. Epiploic appendagitis is an inflammation of one of the adipose protrusions 

fromfrom the colon. Our goal was to describe the clinical findings in patients with the disea-

see and to evaluate its natural course. 

Design.Design. Retrospective. 

Method.Method. Review of the medical records of all patients who were diagnosed with epiploic 

appendagitiss by ultrasonography and computed tomography, during the period between 

Junee 1988 and October 2001 in our hospital. 

Results.Results. Our studygroup consisted of 49 patients, 38 men and 11 women, with a median 

agee of 41 years. The main symptom was focal abdominal pain, with a median patient-

delayy of 2 days, located in the left lower quadrant (n = 34), right lower quadrant (n = 8), 

rightt upper quadrant (n - 6) or left upper quadrant (n = 1) of the abdomen. Two 

patientss had nausea and vomiting, other complaints were absent. The white blood cell 

countt and erythrocyte sedimentation rate were elevated in 21% and 26% of the patients 

respectively,, and 53% of the patients had signs of peritoneal irritation. In only 2 patients 

epiploicc appendagitis Was included in the clinical differential diagnosis. In all patients 

symptomss completely resolved spontaneously under conservative treatment, within a 

mediann period of 9 days. 

Conclusion.Conclusion. Due to the increased use of diagnostic imaging in patients with acute abdo-

minall  symptoms, the diagnosis of epiploic appendagitis is more frequently encountered 

thann before. Presenting symptoms of epiploic appendagitis are nonspecific, leading to 

misdiagnosiss in most cases. Epiploic appendagitis has a benign natural course, and 

patientss correctly diagnosed with ultrasonography and computed tomography can avoid 

unnecessaryy surgery or medical treatment. 
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Appendagitiss epiploica: een onderbelichte zelflimitetende acute buikaandoening 

Samenvatting g 

Doel.Doel. Beschrijven van de klinische bevindingen en het vaststellen van het natuurlijk 

beloopp bij patiënten met appendagitis epiploica. 

Opzet.Opzet. Retrospectief. 

Methode.Methode. Onderzoek van dé klinische gegevens uit de medische dossiers van alle patiën-

tenn met appendagitis epiploica, bij wie met echografie en CT de diagnose werd gesteld 

inn het Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, in de periode tussen juni 1988 

enn oktober 2001. 

Resultaten.Resultaten. De studiegroep bestond uit 49 patiënten, 38 mannen en 11 vrouwen, met een 

medianee leeftijd van 41 jaar. De hoofdklacht was focale buikpijn met een mediane 

patiënt-- delay van 2 dagen, gelocaliseerd in het linker onderquadrant (n = 34), rechter 

onderquadrantt (n = 8), rechter boyenquadrant (n = 6), of linker bovenquadrant (n = 1) 

vann de buik. Behalve misselijkheid en braken bij 2 patiënten waren andere klachten afwe-

zig.. Leueocytose en verhoogde bezinkingsnelhëid van de erythrocyten werd gevonden in 

respectievelijkk 21% en 26% van de patiënten, ën tekenen van peritonitis in 53%. Slechts 

bijj  2 patiënten werd de juiste diagnose pp klinische gronden overwogen. Alle patiënten 

haddenn een ongecompliceerd spontaan herstel onder conservatieve behandeling, waarbij 

hett merendeel klaehtenvrij was binnen 9 dagen. 

Conclusie.Conclusie. Door tóegenomen gebruik van beeldvormende diagnostiek bij patiënten met 

acutee buikklachten wordt appendagitis epiploica aanzienlijk vaker gediagnostiseerd dan 

voorheen.. Klinisch wordt de aandoening meestal miskend, door de afwezigheid van 

onderscheidendee symptomen. De ziekte heeft een goedaardig natuurlijk beloop, en een 

juistee diagnose middels echografie en CT voorkomt een onnodige opératie en overbe-

handeling. . 
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Inleidin g g 

Appendicess epiploicae zijn kleine gesteelde vetaanhangels aan de buitenzijde van het 

colonn (Fig. 1). De exacte functie van appendices epiploicae is onbekend, maar gedacht 

wordtt aan een rol bij het afdekken en inperken van een lokale ontsteking vergelijkbaar 

mett de functie van het omentum, en aan vetopslag als energiereserve (1). Door torsie of 

knikkenn van de steel, of door spontane veneuze thrombose kan een appendix epiploica 

ischemischh worden en infarceren (2,3). Vanwege de daaropvolgende steriele ontsteking is 

ditt ziektebeeld 'appendicitis epiploica' genoemd, maar om verwarring te voorkomen met 

ontstekingg van de appendix vermiformis wordt dit vaak vervangen door 'appendagitis 

epiploica'' (2). 

Fig.. 1 CT doorsnede van de onderbuik toont 

normalee appendices epiploicae bij het sigmoid, 

zichtbaarr omdat ze omgeven worden door 

ascites. . 

Dee klinische presentatie van patiënten met appendagitis epiploica is beschreven als aspe-

cifiek,, vergelijkbaar met die van vaak voorkomende acute buikaandoeningen zoals 

appendicitiss of sigmoïddiverticulitis (3,4). Het is dan ook begrijpelijk dat de juiste diag-

nosee op basis van klinische bevindingen slechts zelden wordt gesteld. Een foutieve diag-

nosee kan resulteren in een operatie, een ziekenhuisopname of antibiotische therapie. 

Geenn van deze behandelingen lijk t geïndiceerd aangezien het natuurlijk beloop van 

appendagitiss epiploica als goedaardig is beschreven (4-6), hoewel er in de literatuur ook 

eenn enkel geval gemeld is met een gecompliceerd verloop (7,8). 
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Echografiee eo computertomografie (CT) zijn goed in staat appendagitis epiploica te 

diagnostiserenn (1,5,6,9). Toenemende aandacht voor de aandoening in de radiologische 

literatuurr Suggereert dat appendagitis epiploica, tot voor kort beschouwd als zeer zeld-

zaam,, vaker voorkomt dan algemeen wordt aangenomen. 

Hett doel van deze studie is het beschrijven van de klinische bevindingen en het vast-

stellenn van het natuurlijk beloop van de aandoening. 

Patiëntenn en methoden 

Inn ons ziekenhuis (een algemeen perifeer stadsziekenhuis met 600 bedden) is het beleid 

err op gericht om in principe bij alle patiënten met acute of subacute buikpijnklachten 

aanvullendd echografisch onderzoek te verrichten. Jaarlijks worden om deze reden onge-

veerr 1500 buikechografieën verricht, waarbij in de regel de gehele buik wordt onderzocht. 

Wijj  verrichtten een retrospectieve analyse van de klinische gegevens uit de dossiers van 

allee patiënten in ons ziekenhuis bij wie de diagnose appendagitis epiploica gesteld werd 

inn de periode tussen juni 1988 en oktober 2001. Bij alle patiënten in onze studiegroep 

werdd de diagnose echografisch gesteld en middels CT bevestigd. De patiënten werden 

voorr beeldvormende diagnostiek verwezen door de huisarts, of door een arts van de 

spoedeisendee hulp. Het klinisch beloop werd in een deel van de patiënten door een chi-

rurgg poliklinisch gevolgd, een ander deel werd terugverwezen naar de huisarts met de 

afspraakk contact op te nemen met het ziekenhuis bij verandering, toename, of aanhou-

denn van de klachten. Bij meerdere patiënten werd het beloop tevens echografisch gecon-

troleerd. . 

Patiëntenn werden geïncludeerd indien: (a) de bevindingen bij echografie en CT karak-

teristiekk waren voor appendagitis epiploica, (b) er geen aanwijzingen waren bij echogra-

fischfisch onderzoek of bij CT voor een alternatieve diagnose zoals appendicitis of diverticu-

litis,, en (c) er zich in het verdere beloop geen andere diagnose aandiende. 

Dee karakteristieke echografische bevinding bij appendagitis epiploica is een 1 tot 4 Cm 

grotee intra-abdominaal gelokaliseerde massa van echorijk ontstoken vetweefsel vastzit-

tendd aan het colon, exact op de plek van de meeste pijnklachten (Fig. 2) (5,9). CT beves-

tigtt de diagnose door het aantonen van een karakteristieke dense ring in of rondom het 

ontstokenn vetweefsel (Fig. 3), hetgeen overeenkomt met oedemateus verdikt visceraal 

peritoneumm rondom de ontstoken appendix epiploica (5,6,9). 
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Resultaten n 

Dee studiegroep bestond uit 49 patiënten met appendagitis epiploica, opgebouwd uit 38 

mannenn en 11 vrouwen, met een mediane leeftijd van 41 jaar (variërend van 13 tot 73 

jaar).. De klinische bevindingen bij onze patiëntengroep zijn in tabel 1 samengevat. Alle 

patiëntenn hadden klachten van lokale buikpijn, met een mediane periode van 2 dagen 

tussenn het begin van de klachten tot aan het consulteren van een dokter (variërend van 1 

tott 16 dagen). De pijn werd aangegeven in het linker onderquadrant door 34 patiënten 

(69%),, in het rechter onderquadrant door 8 patiënten (16%), in het rechter bovenquad-

rantt door 6 patiënten (12%) en in het linker bovenquadrant door 1 patiënt (2%). 

Behoudenss klachten van misselijkheid en braken bij 2 patiënten (4%) waren andere 

klachtenn afwezig. Geen van de patiënten noemde een duidelijke oorzaak voor de klach-

tenn of luxerende activiteit voorafgaand aan de klachten. Lokale loslaatpijn als teken van 

peritonealee prikkeling was aanwezig bij 26 patiënten (53%). De lichaamstemperatuur» 

hett leucocytengetal en de bezinkingssnelheid van de erythxocyten (BSE) werden gemeten 

bijj  34 patiënten. Bij de overige 15, die allen door de huisarts direkt voor echografisch 

onderzoekk waren verwezen, werden deze parameters niet gemeten. De mediane lichaams-

temperatuurr was 37.3 °C (variërend van 36.4° tot 37.9 °C). Het mediane leucocyten getal 

labell  l Klinische bevindingen bij appendagitis epiploica 

Klinischee manifestatie 

Localee buikpijn 
Linkerr onderquadrant 
Rechterr onderquadrant 
Rechterr bovenquadrant 
Linkerr bovenquadrant 

Peritonealee prikkeling 
Verhoogdee BSE (>2Ö mm/le uur) 
Leucocytosee (>10 x 109/L) 
Misselijkheid/braken n 

Percentage e 

100% % 
69% % 
16% % 
12% % 
2% % 

53% % 
26% % 
211 % 
4% % 

Klinischee waarschijnlijkheidsdiagnose 

Sigmoïddiverticulitiss 65 % 
Appendicitiss 20 % 
Cholecystitiss 4 % 
Salpingitiss 4 % 
Appendagitiss epiploica 4 % 
Nefrolithiasiss 2 % 
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Fig.. 2 Echografische afbeelding van appendagitis epiploica. Links onder in de buik, op de plek van de 

meestee pijn, wordt echorijk ontstoken vetweefsel gevonden, vastzittend aan het sigmoid welke normaal is 

zonderr divertikels. 

Fig.. 3 CT afbeelding van appendagitis epiploica, 

bijj  een patiënt met een klinische verdenking op 

appendicitis.. Opname van de onderbuik toont een 

karakteristiekee dense ring, overeenkomend met 

verdiktt visceraal peritoneum, omgeven door gering 

ontstokenn vetweefsel, grenzend aan het coecum. De 

appendixx is normaal en de geplande appendec-

tomiee werd afgezegd. 
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wass 8.6 x 10 9/L (variërend van 4.8 tot 14.8 x 109/L) en bij 7 patiënten (21%) was het leu-

cocytenn getal hoger dan 10 x 10 9/L. De mediane BSE was 14 mm/le uur (variërend van 

11 tot 38 mm/le uur) en bij 9 patiënten (26%) was de BSE hoger dan 20 mm/le uur. 

Dee klinische waarschijnlijkheidsdiagnose voorafgaand aan echografie en CT was sig-

moïddivertkuiitiss bij 32 patiënten (65%), appendicitis bij 10 patiënten (20%), cholecys-

titi ss bij 2 patiënten (4%), salpingitis bij 2 patiënten (4%), appendagitis epiploica bij 2 

patiëntenn (4%) en nefrolithiasis bij 1 patient (2%). 

Allee 49 patiënten werden conservatief behandeld, waarbij er geen medicijnen werden 

voorgeschreven.. Geen van de patiënten werd geopereerd of ter observatie in het ziekenhuis 

opgenomen.. Bij 32 patiënten werd het beloop poliklinisch gecontroleerd door een chirurg. 

Inn al deze gevallen trad er een spontaan herstel op zonder complicaties, waarbij de klach-

tenn volledig verdwenen na een mediane periode van 9 dagen gerekend vanaf het begin van 

dee klachten (variërend van 3 tot 44 dagen). Met de overige 17 patiënten werd afgesproken 

omcontactt op te nemen met het ziekenhuis bij aanhouden of verandering van de klachten. 

Geenn van deze patiënten werd voor klinische herbeoordeling in het ziekenhuis teruggezien, 

wijzendd op een ongecompliceerd spontaan herstel ook in deze groep. 

Bijj  19 patiënten (39%) werd echografisch controle onderzoek verricht na een media-

nee periode van 5 dagen na het stellen van de diagnose (variërend tussen 1 en 67 dagen). 

InIn deze periode werd een langzame afname van de omvang van de ontstoken vetmassa 

waargenomen.. Na 8 weken was de massa volledig verdwenen (n = 2). 

Beschouwing g 

Wanneerr een patient zich presenteert met een 'acute buik*  plaatst hij de clinicus voor een 

complexx maar uitdagend probleem. De differentiaal diagnose van acute buikpijn is zeer 

uitgebreidd waarbij de geïndiceerde behandeling, afhankelijk van de aandoening, kan 

variërenn van een spoedoperatie tot geruststelling van de patiënt. Bovendien is de klini-

schee presentatie van een acute buikaandoening vaak atypisch en is een zekere diagnose, 

alleenn op basis van klinisch onderzoek, lang niet altijd mogelijk. Om deze redenen wordt 

bijj  deze patiëntengroep in toenemende mate aanvullend beeldvormend onderzoek ver-

richt,, waarmee afwijkingen zowel kunnen worden aangetoond als uitgesloten (10,11). Dit 

ruimeree gebruik van echografie en CT bij acute buikklachten heeft geleid tot nieuwe 

inzichtenn omtrent de epidemiologie en het natuurlijk beloop van verschillende ziekte-

beelden.. In het tijdperk voorafgaand aan echografie en CT kwamen veel buikaandoenin-

genn met een zelflimiterend karakter nooit aan het licht; wanneer de klachten niet ernstig 
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genoegg werden geacht om een laparotomie te rechtvaardigen werd de juiste diagnose 

vaakk niet gesteld. In de huidige tijd, met laagdrempelig beeldvormend onderzoek, wor-

denn deze aandoeningen vaak wel opgespoord. 

Appendagitiss epiploica lijk t een goed voorbeeld van bovengenoemde ontwikkeling. 

Dee aandoening is voor het eerst beschreven al aan het begin van de vorige eeuw (12), 

maarr is daarna weinig bekend gebleven. Na de eerste melding van de diagnose met 

behulpp van CT 15 jaar geleden (13) heeft appendagitis epiploica toenemend aandacht 

gekregenn in dé literatuur» en is ook in dit tijdschrift beschreven als casuïstische medede-

lingg enkele jaren geleden (14). Tot voor kort werd appendagitis epiploica als zeer zeld-

zaamm beschouwd, met in totaal slechts 110 gevallen beschreven in de medische literatuur 

tott 1960 (15), maar recent is duidelijk geworden dat de aandoening meer voorkomt dan 

voorheenn werd aangenomen (5,6,9). In ons ziekenhuis stelden wij de diagnose bij 49 

patiëntenn in 160 maanden tijd, omgerekend ongeveer eens per 3 maanden. Deze relatief 

hogee frequentie sluit aan bij publicaties waarbij appendagitis epiploica werd gevonden in 

2.3%% tot 7.1% van de patiënten met een klinische diagnose van sigmoïddiverticulitis en 

inn 0.3% tot 1% van de patiënten met een klinische diagnose van appendicitis (6,15). 

Appendagitiss epiploica kan op alle leeftijden voorkomen, met een hoogste incidentie 

onderr volwassenen mannen (2,3). Onze jongste patiënt was 13 jaar. In de literatuur is 

gesuggereerdd dat de aandoening vaak voorkomt na een forse lichamelijke mspanning (5), 

maarr geen van onze patiënten gaf deze of een andere oorzaak voor de klachten aan. Het 

belangrijkstee symptoom is locale acute of subacute buikpijn, meestal links of rechts 

onderr in de buik gelocaliseerd hetgeen overeenkomt met de positie van het sigmoid en 

hethet coecum> waar zich de meeste appendices epiploicae bevinden (1). Overige klachten 

zijnn in de regel afwezig en de patiënt maakt geen zieke indruk. Ruim de helft van onze 

patiëntenn was peritoneaal geprikkeld en de ontstekingsparameters in het bloed waren bij 

ongeveerr een kwart van de patiënten verhoogd. Deze bevindingen zijn aspecifiek en 

bootsenn de kliniek na van vaak voorkomende aandoeningen zoals appendicitis en diver-

ticulitis,, hetgeen ook in onze studie leidde tot een foutieve klinische diagnose in vrijwel 

allee gevallen. Alleen bij twee patiënten, met pijn in het linker onderquadrant die te jong 

werdenn geacht voor diverticulitis, was de klinische waarschijnhjkheidsdiagnosé appenda-

gitiss epiploica. Een mogelijke verklaring voor de juiste klinische diagnose in deze twee 

gevallenn is wellicht ook de inmiddels grotere bekendheid van de clinici in ons ziekenhuis 

mett dit ziektebeeld. Het is in dit verband aardig te vermelden dat een van deze twee 

patiëntenn een senior assistent Heelkunde was, die de diagnose appendagitis epiploica op 

grondd van de klinische verschijnselen bij zichzelf reeds vermoed had, 

Inn tegenstelling tot de klinische diagnose is de radiologische diagnose van appendagi-
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tiss epiplóica betrouwbaar (1,5,6,9). Echografie is bij uitstek geschikt als eerste aanvullend 

onderzoekk ter analyse van acute buikpijn klachten omdat het goedkoop, niet-invasief, en 

weinigg belastend voor de patiënt is. Bij appendagitis epiplóica kunnen de echografische 

bevindingenn echter subtiel zijn en vooral bij onbekendheid met de diagnose kan de aan-

doeningg over het hoofd worden gezien. CT is minder onderzoekerafhankelijk dan echo-

grafiee en heeft een maximale sensitiviteit en specificiteit voor het diagnostiseren van 

appendagitiss epiplóica (5,6), maar impliceert het gebruik van ioniserende stralen. Het 

geringee risico van de blootstelling aan deze straling dient steeds zorgvuldig te worden 

afgewogenn tegenover het belang van de te verkrijgen diagnostische informatie (16). Bij 

patiëntenn met acute buikklachten, bij wie het missen van de juiste diagnose belangrijke 

gevolgenn kan hebben voor het beleid en de prognose, speelt deze afweging in de regel een 

minderee rol (11). 

Dee radiologische differentiaal diagnose van appendagitis epiplóica is beperkt, met het 

omentumm infarct als de belangrijkste (5). Het onderscheid tussen beide is klinisch van 

weinigg belang aangezien de behandeling hetzelfde is (17). Ontsteking van een appendix 

epiplóicaa kan ook secundair zijn aan een locoregionale ontsteking, meestal veroorzaakt 

doorr sigmoïddiverticulitis. Dit kan met echografie en CT worden uitgesloten bij afwe-

zigheidd van een lokaal ontstoken divertikel (18). 

InIn het verleden, toen appendagitis epiplóica vrijwel alleen bij laparotomie werd gedia-

gnostiseerd,, bestond de behandeling uit het operatief verwijderen van de ontstoken 

appendixx epiplóica. Sinds de diagnose non-invasief gesteld kan worden, is duidelijk 

gewordenn dat de behandeling veilig primair conservatief kan zijn, met geruststelling van 

dee patiënt en zelf-medicatie met analgetica zo nodig. Met dit beleid hadden al onze 

patiëntenn een volledig spontaan herstel, meestal binnen 9 dagen. 

Onzee studie kent tekortkomingen, deels inherent aan een retrospectieve studie opzet. 

Niett alle patiënten werden in het ziekenhuis gecontroleerd. Bij de recentere patiënten-

groepp werd poliklinische controle niet meer nodig geacht, op basis van onze voorgaande 

ervaringenn met het zelflimiterende karakter van de aandoening. Verder is het niet moge-

lij kk het aantal fout-positieven te bepalen (dat wil zeggen met echografie en CT wordt de 

diagnosee appendagitis epiplóica gesteld terwijl de patiënt een andere ziekte heeft), mede 

doorr de afwezigheid van pathologische bevestiging van de diagnose. Het verkrijgen van 

chirurgischh of histologiseb bewijs zou een onverantwoorde belasting voor patiënten zijn 

geweestt bij deze aandoening met een spontaan herstel. We zijn overtuigd van de juiste 

diagnosee bij al onze patiënten aangezien zowel echografie als CT werd verricht, waarbij 

dee diagnose werd gesteld op basis van karakteristieke radiologische kenmerken van 

pathologischh bewezen gevallen uit de literatuur. 
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Conclusie e 

Appendagitiss epiploica wordt op klinische gronden vrijwel altijd miskend. De aandoe-

ningg kent geen specifieke klinische kenmerken die een onderscheid mogelijk maken met 

appendicitiss of sigmoïddiverticulitis. Alleen bij jonge patiënten met lokale buikpijn in het 

linkerr onderquadrant zónder andere ziekteverschijnselen kan de diagnose op klinische 

grondenn worden overwogen. De ziekte heeft een goedaardig natuurlijk beloop, en een 

onjuistee diagnose of onbekendheid met de aandoening bij de behandelend arts kan daar-

omm leiden tot een onterechte ziekenhuisopnamê operatie, of een onnodige medicamen-

teuzee behandeling. Echografie is in staat de aandoening op te sporen en, aangevuld met 

CT,, een specifieke diagnose te stellen waarmee overbehandeling kan worden voorkomen. 

Doorr toegenomen beeldvormend onderzoek in de huidige tijd is duidelijk geworden dat 

appendagitiss epiploica aanzienlijk minder zeldzaam is dan algemeen wordt aangenomen. 
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