
Klinisch onderzoek van het 

abdomen 
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Algemene richtlijnen 

  Houding patiënt: ontspannen, plat, armen naast zich (of 

op thorax), abdomen volledig zichtbaar 

 onderzoeker in principe aan rechterzijde 

  Ontkleed tot onderbroek (bh) 

 evt. laken over genitale streek 

(maar ook liesstreken onderzoeken) 

 warme handen, warme stethoscoop 
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Oppervlakte anatomie 
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(Fossa 

iliaca) 

(hypogastrium) 

flank 

meso 
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Onderzoek van het abdomen 

 Inpectie 

 Auscultatie 

 Percussie 

 Palpatie 

 

 Evaluatie lever, milt, nieren en aorta 
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Inspectie 
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Inspectie 

  contouren 

 obees, plat, opgezet ? 

 Indien opgezet : gelocaliseerd of veralgemeend  

 Peristalsis 

 pulsaties 

 huid 
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Veralgemeende opzetting 

 Vet 

 vocht (ascites) 

 lucht 

 

 (Ab)normale massa’s 

 grote tumor in bekken 

 zwangerschap 
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Obees abdomen  
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Ascites 
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Ascites 
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Lucht: bv sigmoied volvulus 
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Gelocaliseerde opzetting 

 

 

 

 vergrote organen (lever, baarmoeder, blaas) 

 abnormale massa's (tumor, aorta ? 

 herniaties ? 
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hepatomegalie 
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http://www.ccmurology.com/disease/urinary_incontinence.php 



Diastase rectusspieren 
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Navelbreuk 
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Navelbreuk (persen) 
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Inspectie huid 

 Littekens 

 Kleur 

 Letsels 

 Veneuze structuren 

31 



32 



33 

http://www.erbella.com/general-surgery/single-incision 
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Yang P and Chen D. N Engl J Med 2005;353:e19 

“Caput medusae” 
A 47-year-old man with a seven-year history of compensated hepatic cirrhosis due to chronic 

hepatitis B infection presented for routine evaluation 
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Greene A and Winograd J. N Engl J Med 2006;355:830 

A 30-year-old man presented at our plastic-surgery clinic to request body contouring after 
massive weight loss (Panels A and B; inset shows patient before weight loss) 
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Striae gravidarum (“stretch marks”) 

Ook bv  bij obesitas, of bij Cushing 
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"Cullen's sign" : periumbilicale ecchymose (o.m. bij 

pancreatitis) (zeldzaam) 
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Teken van  

Grey Turner 

(zeldzaam!) 
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Mookadam, F. et al. N Engl J Med 2005;353:1386 

A 72-year-old man with unstable angina was admitted to the hospital 
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Auscultatie 
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Auscultatie van het abdomen 

 

 Best uit te voeren voor de palpatie! 

 

 Darmgeluiden 

 Vasculaire geluiden 

 Andere 
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Darmgeluiden 

 lang genoeg luisteren 

 normaal 

 afwezig (minstens 30 sec) 

 toegenomen (gastro-enteritis of obstructie) (hyperperistalsis) 

 aantal plaatsen ? (1 plaats, elk quadrant ?) 
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Plasgeluid over maag (niet frequent 

opgespoord) (“clapotage”) 
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Auscultatie vasculaire geruisen 

Listen for bruits over the aorta, the iliac arteries, and the femoral arteries. Bruits confined to systole are 

relatively common, however, and do not necessarily signify occlusive disease. 

Bruits with both systolic and diastolic components suggest the turbulent blood flow of partial arterial 

occlusion or arterial insufficiency. 
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Percussie 
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Percussie: techniek 

 gestrekte middenvinger van li hand wordt geplaatst op lichaam, en met top 

van middenvinger van re hand wordt gepercuteerd (middenste phalanx-DIP 

gewricht)  

 

 rest van hand niet aandrukken (anders demping) 

 na kloppen snel percuterende vinger terugtrekken (anders demping) (cfr 

klepel klok) 

 gebruik zo weinig mogelijk kracht, wel aanpassen aan dikte van wand 
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Percussie 

 Percussie laat onderscheid horen tussen doffe geluiden en 

holle (=tympane) geluiden 

 

 Dofheid wijst op vocht of vast weefsel 

 Tympane geluiden wijzen op lucht 

 Praktisch :  

 van hol naar dof percuteren 

 vinger evenwijdig met de verwachte dofheid 
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Percussie abdomen : toepassingen 

 pijn bij percussie 

 Bepalen van de grootte van de lever 

 Opsporen aanwezigheid van ascites 

 

 opsporen gevulde blaas 

 

 opsporen verdwijnen leverdofheid (teken van vrije lucht) 

 (Opsporen vergrote milt)  
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Percussie lever 
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Percussie lever (boven, onder) 

Midclaviculair, normaal 8-12 cm, 

(onderschatting) 
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Percussie milt 

Normale milt meestal niet percuteerbaar 

Percussie milt slechts matige accuraatheid 

voor detectie vergrote milt 
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 Ruimte van Traube: voorste axillaire lijn, 9de 

(onderste) intercostale ruime 
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undulatieteken 



Ascites 

 Anamnese: gewichtstoename? Opzetting abdomen? 

Oedemen enkels? 

 Klinisch onderzoek 

 inspectie: uitgezette flanken? 

 Navel verstreken of uitpuilend? (bij obesitas: diepliggende 

navel) 

 “shifting dulness”? (gevoeliger dan undulatie) 

 “undulatie”? (specifieker dan “shifting dulness”) 
(zie Ned Tijdschr Geneesk 2001;145:260) 
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 Samenvattend: als men aan ascites denkt, dient men te vragen of de 
buikomvang en het gewicht recentelijk zijn toegenomen  en  of  er  dikke  
enkels  zijn. 

 Overweeg of er sprake is van een ziekte waarbij ascites voorkomt. Kijk 
vervolgens of er uitgezette flanken, een opgezette buik, een verstreken of 
uitpuilende navel of enkeloedeem zijn. Onderzoek tenslotte of er sprake is 
van verschuivende demping en undulatie.Op deze manier is ascites met 
een grote mate van waarschijnlijkheid aan te tonen of uit te sluiten. 

 Bij een lage voorafkans, een negatieve anamnese en negatieve bevindingen 
bij lichamelijk onderzoek is ascites vrijwel uitgesloten. Bij een  lage  
voorafkans,  maar  een  positieve  anamnese wordt de achterafkans op 
ascites groter. Indien ook de bevindingen  bij  lichamelijk  onderzoek  
duiden  op  deaanwezigheid van ascites, is de diagnose vrijwel zeker,  

vooral als het undulatieteken positief is.  

Uit: Schipper et al., Ned Tijdschr Geneesk 

2001;145:260 
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Percussie onderbuik (blaas) 
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Palpatie 
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Palpatie 

 Bedoeling: evaluatie van pijn en opsporen van voelbare 

“massa’s” (normale (=organen) of abnormale) 

 Oppervlakkige palpatie (vooral pijn) 

 Diepe palpatie (vooral “massa’s”en organen) 

 Palpatie van organen 

 lever 

 galblaas 

 milt 

 nieren 

 aorta 

 Speciale technieken 
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Oppervlakkige palpatie 

 Bedoeling :  
 pijn opsporen (tgv prikkeling parietaal peritoneum) en spierverzet 

evalueren 

 Abnormale structuren opsporen 

 Organen meestal niet palpabel (bij oppervlakkige palpatie) 

 

 Techniek 
 Plaats waar patiënt pijn rapporteert laatst onderzoeken 

 De 9 segmenten van het abdomen onderzoeken 

 Reacties van patiënt in oog houden 

 Onderscheid tussen willekeurig en onwillekeurig spierverzet: patiënt 
laten ontspannen (bv knieën laten optrekken, diep laten ademen, 
afleiden)! 
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Opgetrokken benen 
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Techniek palpatie 
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Tekens van peritoneale prikkeling 

 Pijn bij hoesten 

 Pijn bij (lichte) percussie, of bij oppervlakkige palpatie 

 Loslaatpijn bij palpatie (“rebound tenderness”) 

 (Onwillekeurig) spierverzet 
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Differentiële diagnose: wandpijn vs 

viscerale gevoeligheid vs peritonitis 

 Bij wandpijn persisteert of vermeerdert pijn bij 

aanspannen buikspieren (= teken van Carnett)  

 

 

 

 

 

 “Viscerale gevoeligheid”: vage last bij diepe druk op een 

(normaal) orgaan (bv aorta, lever, caecum, sigmoied). 

Geen geassocieerd spierverzet of  loslaatpijn 

 Inflammatie van orgaan: geassocieerde peritoneale 

prikkeling (cfr supra) 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=carnett+sign&source=images&cd=&cad=rja&docid=sVKWFq5Ig3sLdM&tbnid=S1YKMom_9hA_yM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aafp.org%2Fafp%2F2008%2F0601%2Fp1535.html&ei=5kEdUcDgH9SShge1zYCwDg&bvm=bv.42452523,d.ZG4&psig=AFQjCNHceTG3BM3_nqTWFveNLlhSqM4FgQ&ust=1360958295521888


Diepe palpatie 

 Bedoeling : 

 beoordeling (vergrote) organen 

 beoordeling abnormale massa’s 

 evaluatie pijn 

 Techniek : 

 zelfde volgorde als voor oppervlakkige palpatie 

 van elke gevoelde structuur : vorm, consistentie, beweeglijkheid 

evalueren 

70 



71 



Downloaded from: StudentConsult (on 7 February 2011 08:39 PM) 

© 2005 Elsevier  



Palpatie van de lever 

 Lever is meestal niet voelbaar (maar kleine rand kan 
voelbaar zijn bij magere personen, en is dus niet 
noodzakelijk abnormaal) 

 Lever is voelbaar als hij vergroot is, of naar onder 
verplaatst 

 Onderzoek met vingertoppen of met radiale zijde van 
wijsvinger 

 Sommigen plaatsen linkerhand onder de patiënt (tegen 
11de en 12de rib) 

 Begin palpatie laag genoeg (onder dofheid) 

 

 Vraag patiënt diep in te ademen 
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Palpatie van de lever 

 Indien palpapel : let op hardheid, onregelmatigheid, pijn 

 Indien rand palpapel, probeer anterieur oppervlak te 

beoordelen 

 

 

 

(ps: zogenaamde ‘scratch test’ : niet betrouwbaar) 

(Tucker WN et al.  The Scratch Test Is Unreliable for Detecting the Liver Edge. 

J Clin Gastroenterology 1997;25: 410-414) 
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Palpatie lever 
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Palpatie lever 
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Palpatie lever 
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 ... the finding of a palpable liver edge more than doubled the likelihood 
that hepatomegaly was present, and the absence of a palpable liver 
made hepatomegaly less than one half as likely, suggesting that this 
simple maneuver may be helpful during abdominal examination.  

 

 ... For example, in most emergency department patients with a low 
pretest probability of hepatomegaly (2%),the finding of a palpable liver 
edge would only increase the probability of hepatomegaly to 7.5%; 
however, its absence would reduce the probability of hepatomegaly to 
less than 1%.  

 

 Conversely, in a patient with a slightly distended abdomen and a history 
of alcoholism, the pretest probability of hepatomegaly may be 
moderately high (20%). The finding of a palpable liver edge would 
increase the probability of hepatomegaly to 45%, and its absence would 
only move the probability of hepatomegaly to 10%. 

Ann Emerg Med. 2005;45:553-555 
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Gynaecomastie 
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Spider nevi 
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Icterus thv sclerae 
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Icterus 
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Opsporen flapping tremor 
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Zie ook video: 
http://www.nejm.org/action/showMediaPlayer?doi=10.1056%2FNEJMicm0911157&aid=NEJMicm0911157_attach_1&area= 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm0911157


Erythema palmare (cirrose, maar ook zwangerschap, 

orale contracptie, hyperthyroidie) 
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Palpatie galblaas 

 Galblaas dient opgespoord in rechter hypochonder: 

kruising tussen rectus abdominis en ribbenboog 

 Normale galblaas is  niet palpabel 

 Teken van Murphy: toename pijn thv galblaaspunt bij diepe 

inspiratie 

 

 

 Vergrote (palpabele) galblaas met icterus (teken van 

Courvoisier (-Terrier): meest bij bv. pancreastumoren, maar 

kan ook bij benigne aandoeningen 
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Palpatie galblaas 
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Palpatie van de milt 

 De normale milt is (meestal) niet palpabel 

 Meestal slechts voelbaar indien sterk vergroot 

 milt vergroot van onder linker ribbenboog naar de 

rechter fossa toe (mediaal en naar onder) 

 Techniek :  

 linkerhand ondersteunt onderste deel dorsale 

ribbenrooster  

 beginnen vanaf navel, en naar linkerhypochonder toe 

 evt. herhalen in re zijligging 
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Klinische betekenis van het 

miltonderzoek 

 “Anders dan bij de lever wordt elke palpabele milt als 

vergroot beschouwd, al is daarmee nog niet zeker of er ook 

sprake is van pathologie. 

 

Daartegenover staat dat lang niet elke vergrote milt te 

voelen is; dit is ook afhankelijk van de consistentie.” 

 

(uit “Fysische diagnostiek”; red de Jongh)  
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 Leg de rechterhand lateraal van de medioclaviculaire lijn op de buik en druk 

de toppen van de tweede en derde vinger tegen de ribbenboog. Vraag de 

patiënt om langzaam diep te zuchten terwijl de genoemde vingers 

tegendruk geven. Terwijl de milt bij inademing naar caudaal en mediaal 

beweegt (in de richting van de navel), is de onderrand van een vergrote milt 

daarbij soms te voelen. Als er percutoir verdenking bestaat op een vergrote 

milt en er geen rand palpabel is, kan getracht worden de vingers tijdens 

deze procedure meer naar mediaal of lateraal te verplaatsen.  

 Een andere mogelijkheid is om de patiënt op de rechterzij te laten liggen 

met een opgetrokken linkerknie. Vervolgens wordt de linkerhand achter de 

ribbenboog gelegd en naar voren getrokken, terwijl de vingers van de 

rechterhand nu dieper onder de ribbenboog geduwd worden en de patiënt 

weer gevraagd wordt diep te zuchten. Soms is in deze houding een 

vergrote milt wel te voelen. 

 

 (uit “Fysische diagnostiek”; red de Jongh)  
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Palpatie milt 
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Palpatie milt (re zijligging) 
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Oorzaken vergrote milt 

 Portale hypertensie (bv cirrose) (stuwing milt) 

 Hematologische aandoeningen 

 Maligne: lymfoom, chronische leukemie 

 Goedaardig: hemolytische anemie 

 Bepaalde infecties (bv endocarditis, malaria, …) 

 Stapelingziekten (bv ziekte van Gaucher) 
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Palpatie nieren 

 Rechternier : normaal niet palpabel (evt bij magere vrouwen 

met goed ontspannen abdomen) 

 li hand achter patiënt, juist onder 12de rib 

 re hand in re bovenste kwadrant (lateraal en parallel met 

rectus 

 bij maximale inpiratie diep palperen, en “capteren” van nier 

tussen 2 handen 
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Palpatie nieren 

  Linkernier (normaal niet palpabel) 

 zie miltonderzoek, maar nu li hand iets lager laten steunen 

(vingertoppen in costovertebrale hoek)  
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Opsporen nierslagpijn 
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Slagpijn in de nierloge 

 Bij nierlijden zoals pyelonefritis, nierstenen, infarct, 

trombose, obstructie ureter 

 extrarenale oorzaken: lumbago, retrocecale appendix 

 geen goede validatie van diagnostische waarde 

 als koorts ontbreekt: geen goede aanduiding voor 

pyelonefritis 

 

 (beter: lumbale slagpijn dan nierslagpijn) 
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Plaats getransplanteerde nier 

103 



Palpatie aorta 

 Voelbaarheid aorta hangt af van subcutaan vet, en van 

anteroposterieure diameter van het abdomen 

 Zeker bij oudere mensen denken aan aortapathologie 

(zeker indien ze roken of gerookt hebben) 

 Pulsaties kunnen te wijten zijn aan dilatatie (aneurysma) 

aorta, of aan “meegedeelde” pulsaties 

 richting van pulsaties kan in principe behulpzaam zijn 
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Palpatie aorta 
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 Does This Patient Have Abdominal Aortic 

Aneurysm? 

 F. A. Lederle et al. JAMA. 1999;281:77-82.  

 Sensitiviteit klinisch onderzoek voor aorta aneurysma van 

meer dan 3 cm: 39 % 

 voor meer dan 5 cm:76 % 

 positieve predictieve waarde: 46% 

 positive likelihood ratio (3 cm): 12 
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Opsporen tekens appendicitis 

 Anamnese : verloop pijn 

 opsporen tekens peritonitis (hoestpijn, percussiepijn, 
loslaatpijn, spierverzet) 

 typisch pijnpunt : McBurney : op 2/3 afstand van lijn 
tussen navel en spina iliaca anterior superior 

 cave atypische localisaties: pijn om even waar in 
rechter onderste kwadrant (of zelfs verder) 

 (Rovsing (niet erg betrouwbaar)) en psoasteken  
opsporen 

 palpatio per anum  
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Mac Burney 
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(Teken van Rovsing): betrouwbaarheid??? 

  druk op linker fossa iliaca veroorzaakt pijn in de rechter 

fossa iliaca 

 (gerefereerde loslaatpijn : indien druk wordt gelost in 

linker fossa, ontstaat pijn in rechterfossa) 
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The obturator sign. 

 Pain on passive internal rotation of the flexed thigh. Examiner 

moves lower leg laterally while applying resistance to the lateral 

side of the knee (asterisk) resulting in internal rotation of the femur 

(Am Fam Physician 1999;60:2027-34.) 

 

111 



Psoas teken. 

1. Dij laten plooien tegen weerstand veroorzaakt pijn. 

2. Pain on passive extension of the right thigh. Patient lies 

on left side. Examiner extends patient's right thigh while 

applying counter resistance to the right hip  
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Alvarado appendicitis score  
 Anamnese: 3 punten 

 Migration of pain to right lower quadrant: 1/0 

 Anorexia, or acetone in urine: 1/0 

 Nausea-vomiting: 1/0 

 Klinisch onderzoek: 4 punten 

 Right lower quadrant tenderness: 2/0 

 Rebound pain: 1/0 

 Fever: 1/0 

 Labo: 3 punten 

 White blood cell count over 10.000: 2/0 

 Left shift (over 75% neutrophils): 1/0 

 totaal: op 10 punten:  
  Score:  under 5 Appendicitis less likely 

  score 6 : Possible appendicitis 

  score 7-8: Probably appendicitis 

 score over 8: Very probably appendicitis 
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Onderzoek van de breukpoorten 

 Inspecteer nauwkeurig (in rust en bij persen) 

 liesstreek 

 femorale regio 

 

 littekens 

 navelstreek 

 naast de rectusspier 

 

 Palpeer lieskanaal 

 

 Uitermate belangrijk bij darmobstructie! 
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Liesbreuk vs dijbreuk 
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Liesbreuk 
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Palpatie lieskanaal door scrotum 
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Dijbreuk 
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Rectaal onderzoek of  

Palpatio per anum (PPA) 

  belangrijk onderzoek bij symptomatische 

patiënten 

 anale klachten, of veranderd stoelgangspatroon met 

bloedverlies of slijm of etterverlies, incontinentie, 

moeilijkheid om stoelgang uit te drijven 

 verdenking prostaatpathologie (bv klachten) 

 Evt bij acute abdominale pijn: controversieel 

 geen consensus over nut als screeningonderzoek 

(opsporen rectumkanker of prostaatkanker), maar 

vaak voorgesteld vanaf 40-50 j (jaarlijks). Dit is 

controversieel. 
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Palpatio per anum: evalueerbare 

structuren 

 Sfincter  
 tonus verhoogd bij fissuur, of door angst; 

 verlaagd bij beschadiging sfincter of neurologische problemen 

 Anaal kanaal 

 Onderste deel rectum: alle wanden onderzoeken 

(+ inhoud) 

 Prostaat of cervix 
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PPA : techniek 

 Houding patient: zijligging, of knie-elleboog,  

 of "steensnedeligging” (dit is rugligging met opgetrokken 

benen).  

Knieën zover mogelijk geplooid 

 Steeds eerst inspectie 

 Handschoen en glijmiddel gebruiken 

 Voorzichtig, waarschuwen voor ongemak 

 Anatomische richtingen volgen bij introductie (dwz eerst naar 

ventraal, boven anorectale hoek naar dorsaal) 

 Alle zijden onderzoeken 
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‘steensnedeligging’ 



Voorbeeld examenvragen 

 Welke normale en abnormale structuren kan men 

evalueren door percussie van het abdomen? 

 Op welke klinische tekens  (zowel algemeen als 

abdominaal) moet je vooral letten bij iemand bij wie je 

een chronische leverziekte vermoedt. 
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