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Diverticulitis 
 

Op de plaats waar de voedende bloedvaatjes de darmwand inkomen, zitten zwakkere plekjes. 

Daar kunnen uitstulpingen ontstaan (divertikels). Zo’n uitstulping kan ontsteken (diverticulitis) en 

daardoor buikpijn veroorzaken. 

 

Diverticulitis gaat vaak gepaard met koorts en verhoogde ontstekingscellen (CRP en 

Leucocyten). Met behulp van een echo of CT-scan kan worden vastgesteld of er inderdaad 

sprake is van diverticulitis. Ook is dan te zien hoe ernstig de ontsteking is. 

De behandeling is afhankelijk van de ernst. Bij een lichte ontsteking kan worden volstaan met 

een vloeibaar dieet, soms in combinatie met antibiotica. Als er een abces is ontstaan, kan deze 

CT geleid worden gedraineerd. Bij uitgebreidere abcessen moet er een kijkoperatie gedaan 

worden onder narcose, waarbij de buik vanbinnen wordt schoongespoeld. Meestal laat de 

chirurg dan ook een slangetje (drain) achter om overtollig vuil af te voeren of om door te 

spoelen. 

 

Als de ontsteking zo ernstig is dat de darm er kapot door is gegaan moet er een grotere operatie 

plaatsvinden. Hierbij wordt het beschadigde ontstoken stuk verwijderd. Soms kunnen de 

uiteinden van de darm daarna weer met elkaar verbonden worden, maar soms is de darm zo 

ziek dat een tijdelijk stoma nodig is. 

 

Om de kans dat de diverticulitis na genezing terugkomt te verkleinen, is het heel belangrijk de 

ontlasting zo soepel mogelijk te houden. Tijdens opname komt daarom de dietiste bij u langs om 

u voedingsadviezen te geven. 

 

Als de ontsteking helemaal tot rust is gekomen (meestal na ongeveer 6 weken) wordt er nog een 

kijkonderzoek van de darm gedaan (colonoscopie). Dit wordt voor u ingepland als u op controle 

komt op de polikliniek. Het onderzoek is nodig om te kijken hoe uitgebreid de uitstulpingen zijn, 

of er verlittekening of vernauwing is opgetreden als gevolg van de doorgemaakte ontsteking en 

of er nog andere afwijkingen zijn. 

 

Vragen? 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (tel. 079-3462585) van 8.00-

16.30 uur, en buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp (tel. 079-3462539). 

Tot slot 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 

of via info@llz.nl. 
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