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de overheid het belang van vroege 
screening onderstrepen en hoopt ze 
jaarlijks zo’n 400 sterfgevallen door 
darmkanker te voorkomen. De vzw 
Blue Movement Vlaanderen juicht 
dit initiatief toe en lanceerde recent 

Het Darmhalfrond nodigt uit
Onder de noemer “Darmhalfrond” organiseert Talk Blue Vlaanderen zes ontmoetingsmomenten 
voor mannen en vrouwen met darmkanker en hun partner. Tijdens de sessies, die plaatsvinden 
in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV of in het Politiehuis van Brugge, worden diverse aspecten 
van darmkanker behandeld en hoe ermee om te gaan. Tijdens de laatste sessie kunt u vragen 
stellen aan een college van experten; daarna volgt een receptie. 

Voor meer informatie kan u terecht bij Tomas Leupe via tomas.leupe@azsintjan.be of 
telefonisch op 050 45 97 66. 

de website www.youtube.com/
darmkanker. De site biedt online 
educatie aan de hand van literatuur, 
filmmateriaal en getuigenissen om 
zo mensen correct te informeren 
over darmkanker en de drempel 

Een vierjarig jongetje wordt door 
de huisarts doorverwezen omwille 
van een opgezet abdomen. De 
moeder vermeldt dat hij reeds 
geruime tijd een ‘dik buikje’ heeft, 
maar recent zou hij hiervan ook 
last hebben onder de vorm van 
vage pijnklachten. Zijn medische 
voorgeschiedenis is blanco. Uit de 
familiale anamnese onthoudt men 
een schildklieringreep omwille van 
kwaadaardigheid bij de moeder.

Bij klinisch onderzoek stelt het 
medisch team inderdaad een opgezet 
abdomen vast dat verder soepel 
lijkt. Percussie is gedempt over het 
volledige abdomen, maar er zijn 
geen aflijnbare massa’s palpabel. 
Door de huisarts werd reeds een 
echografie van het abdomen 
aangevraagd, die duidt op een grote 
intraperitoneale cystische massa – 
reikend van het epigastrische gebied 
tot het craniale deel van de blaas.

Voor de verdere differentiatie en 
uitwerking wordt in overleg met de 
radioloog beslist om een MRI-scan 
van het abdomen uit te voeren. Deze 
toont een omvangrijk, dunwandig 
cystisch letsel, intraperitoneaal 
gelegen met maximale diameters in 

het axiale vlak van 15,3 cm dwars op 
7,7 cm voorachterwaarts en 21,2 cm 
craniocaudaal. Diagnostisch gaat de 
voorkeur uit naar een enterische of 
mesotheliale cyste. De afwezigheid 
van inliggend debris pleit tegen een 
duplicatiecyste, en de afwezigheid 
van septaties pleit tegen een 
lymfangioom (zie figuur 1). 

Gezien het volume en de daarmee 
gepaard gaande abdominale 
klachten wordt na multidisciplinair 
overleg besloten over te gaan tot een 
resectie van deze massa. Via een 
vrij beperkte mediane laparotomie 
ontdekt het team onmiddellijk een 
volumineuze, dunwandige cystische 
massa gevuld met citrijnkleurig 
vocht. De cyste kan in zijn geheel 
uit het abdomen verwijderd worden 
en lijkt macroscopisch uit te gaan 
van het mesenterium. Er zijn 
verklevingen tussen de cyste en het 
omentum, het colon transversum 
en enkele dundarmlissen, maar 
ze kan van al deze structuren vrij 
gedisseceerd worden (zie figuren 2 
en 3). Het postoperatief verloop was 
probleemloos.

(Oplossing: zie pagina 13)

Medical mystery 
Vierjarig jongetje met opgezette buik en pijnklachten

Deze MRI toont een volumineuze cystische 
massa met verdringing van de darmstructuren.

Peroperatief beeld van de cyste na 
verwijdering uit het abdomen.

Enkele dundarmlissen en het colon zijn 
verkleefd met de cyste.

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

voor deelname aan de screening te 
verlagen. De vereniging zal verder 
haar steentje bijdragen via het 
verzorgen van talrijke voordrachten 
en campagnes.  
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Wordt vervolgd 
Als je weet dat België in totaal 250 
nefrologen telt, was deze eerste editie 
van dit congres met 210 deelnemers 
zonder meer een succes. Het aanwezige 

publiek beschreef de referaten stuk 
voor stuk als topvoordrachten en ook 
de sprekers waren in de wolken over 
de organisatie en de locatie van het 
congres in Brugge. 

Met deze Renal Conference 
kon de afdeling Nefrologie en 
Infectieziekten van het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV zich profileren 
als een  kwaliteitsvol centrum met 
een dienstverlening gebaseerd op 
de recentste stand van zaken, en 
kon het de nieuwste inzichten delen 
met collega’s uit het vakgebied. 
Gezien het succes komt er zeker een 
heruitgave en dit wellicht over drie 
jaar. 

Meer info
Het volledige programma en een 
downloadbare versie van de 
presentaties kan u vinden op 
www.renalconferencebrugge.be. 

Anatomopathologisch onderzoek 
wijst macroscopisch op een cyste 
met een gewicht van 1480 gram 
en afmetingen van 20 x 16 x 7 cm. 
Microscopisch is de cyste afgelijnd 
door een eenlagig afgeplat tot 
cilindrisch epitheel (zie figuur).  
Als besluit wordt gesteld dat 
het gaat om een goedaardige 
mesotheliale cyste. 

Mesenteriale cysten (pediatrische 
incidentie van 1/20.000) zijn allen 
goedaardig, met uitzondering 
van het kwaadaardig cystisch 
mesothelioom, en heelkundige 
resectie is curatief. Onder 
mesenteriale cysten catalogeert 
men intra-abdominale cysten 
uitgaande van het omentum, 
retroperitoneum en mesenterium 
van lymfatische of mesotheliale 
oorsprong. 

In zeldzame gevallen gaat 
het over een enterische 

duplicatiecyste, cysteus teratoom 
of pancreatische pseudocyste. 
Eenvoudige mesotheliale cysten 
moeten onderscheiden worden 
van goedaardige cystische 
mesothelioma, die – hoewel niet-
kwaadaardig – een agressief en 
zelfs invasief verloop kennen, 
voornamelijk aanwezig zijn in het 
kleine bekken bij vrouwen van 
reproductieve leeftijd en een hoge 
recidiefkans hebben na excisie.

Voor meer informatie:

dr. Sebastiaan Van Cauwenberge 
& dr. Sarah Vandenhaute 
dienst Algemene, Kinder- en 
Vaatheelkunde

dr. Ivo Van den Berghe 
dienst Anatomopathologie

dr. Kris Van De Moortele 
dienst Radiologie en Medische 
Beeldvorming

Oplossing medical mystery

Mesotheliale cyste afgelijnd door een 
eenlagig afgeplat tot cilindrisch epitheel 
met onderliggend fibreus stroma.
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O.a. dr. Pieter Vermeiren (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV) en dr. Ben Sprangers (UZ Leuven) 
namen deel aan een rondetafelgesprek waarin verschillende klinisch-pathologische casussen 
werden besproken.
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