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DIaGNoSE IN bEElD

Een vrouw met koorts en pijn in heup en onderrug
Dennis boumans en Johanna C.M. oostveen 

Casus
Een 66-jarige vrouw kwam op de Spoedeisende Hulp 
vanwege koorts en acute pijn in de linker heup en de 
onderrug. Haar voorgeschiedenis vermeldde arteriitis 
temporalis waarvoor zij behandeld werd met prednison. 
Bij onderzoek was de temperatuur 38,9°C. Patiënte had 
drukpijn lumbaal links paravertebraal, in de linker flank 
en in de onderbuik, zonder tekenen van peritoneale prik-
keling. Aan de heup werden geen afwijkingen gevonden. 
De CRP-waarde was verhoogd: 81 mg/l. Uitgebreide rönt-
gendiagnostiek toonde degeneratieve afwijkingen van de 
wervelkolom. Er was geen vrij gas intraperitoneaal, maar 
wel een opvallende gasconfiguratie links in de bovenbuik 
met een scherpe afgrensbaarheid van de milt en streep-
vormige veranderingen van de linker M. iliopsoas zicht-
baar (figuur a). Op een CT-scan van het abdomen werd 
vrij gas in het retroperitoneum gezien (figuur b). Dit 
berustte op een diverticulitis van het colon descendens. 
Peroperatief werd de diagnose ‘retroperitoneaal geperfo-
reerde diverticulitis’ bevestigd. De acute pijn in de lage 
rug en het heupgebied schreven wij toe aan prikkeling van 
de M. iliopsoas. Waarschijnlijk maskeerde ook het gebruik 
van prednison het klinische beeld van een acute buik.

Diagnose
Retroperitoneaal geperforeerde diverticulitis van het 
colon descendens.
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FiguuR   (a) Röntgenfoto met een gasconfiguratie links in de bovenbuik, 
scherpe afgrensbaarheid van de milt en lineaire gasconfiguraties in de linker M. 
iliopsoas. (b) Coronale CT-scan met links retroperitoneaal vrij gas, dat zich 
uitbreidt rond de milt en in de linker M. iliopsoas.
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