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Introductie

De meest gebruikte richtlijn in Nederland voor de niet-operatieve behandeling van stomp lever- en miltletsels 
bij kinderen, is American Pediatric Surgery Association-protocol. Deze richtlijn is gebaseerd op het graderen 
van orgaanletsel middels CT-scan. Echter laten meerdere onderzoeken zien dat de behandeling van stompe 
buiktrauma’s (SBT) bij kinderen beter gebaseerd kan worden op de kliniek en hemodynamische stabiliteit van 
een kind.

Methode

Aan de hand van literatuuronderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
1. Hoelang moet een kind opgenomen blijven in het ziekenhuis na een SBT?
2. Voor hoe lang moeten activiteiten en sporten vermeden worden na een SBT?
3. Is er beeldvorming of ander aanvullend onderzoek geïndiceerd bij de follow-up?

Resultaten

Opnameduur is afhankelijk van de hemodynamische stabiliteit van de patient. De richtlijn die hiervoor kan 
worden gebruikt, is het Arizona-Texas-Oklahoma-Memphis-Arkansas Consortium (ATOMAC)-protocol 
worden gebruikt. Bij een stabiel hemoglobine-gehalte, kan de patient na een korte observatie naar huis. Post-
opname, kunnen activiteiten zonder gevaar naar eigen inzicht van de patient worden hervat. Aanvullend 
onderzoek bij follow-up is alleen geindiceerd bij symptomatische patienten.

Conclusie



Het onderstaande figuur laat het voorgestelde beleid zien.

Flowchart voorgesteld beleid: 1Naar aanleiding van o.a. kliniek, vitale functies, echo en lab (Batic-score en Hb). 
2Bij peritonitis is OK geïndiceerd. 3Optioneel Hb na 12 en na 24 uur, afhankelijk van de kliniek. Overweeg 
kruisproef bij Hb rond 7.0. 4Extra voorzichtig bij buikwandletsel (bv seatbelt sign). 5Overweeg embolisatie bij 
‘blush’ op CT, echter bij 80% niet nodig voor succesvolle NOB. 6Meer dan 50% van de kinderen met 
hypotensie heeft geen relevante intra-abdominaal letsel, maar ernstige hersenschade. 7Persisterend hypotensie in 
het eerste uur of een SBD 
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