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Een van de oorzaken van 
dysenterie is de bacterie 
E. coli.

Gekruid eten veroorzaakt maagzweren

Fabel: Maagzweren worden veroorzaakt door 
infectie met de bacterie Helicobacter pylori 
of NSAID’s zoals naproxen en ibuprofen. Een 
verband tussen gekruid eten en het ontstaan van 
maagzweren is niet aangetoond.
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leerdoelen

Na het lezen van dit hoofdstuk ben je in staat om:

• De normale anatomie en fysiologie van het maag-
darmkanaal te beschrijven.

• De belangrijkste kenmerken van aandoeningen van het 
maag-darmkanaal te beschrijven.

• De diagnostiek van aandoeningen van het maag-
darmkanaal te beschrijven.

• De etiologie van aandoeningen van het maag-darmkanaal 
te verklaren.

• De behandelmogelijkheden voor aandoeningen van het 
maag-darmkanaal te noemen.

• De normale structuur van de lever, galblaas en alvleesklier 
te beschrijven.

• De belangrijkste kenmerken van aandoeningen van de 
lever, galblaas en alvleesklier te beschrijven.

• De diagnostiek van aandoeningen van de lever, galblaas en 
alvleesklier te noemen.

• De etiologie van aandoeningen van de lever, galblaas en 
alvleesklier te verklaren.

• De behandelmogelijkheden voor aandoeningen van de 
lever, galblaas en alvleesklier te noemen.

• De leeftijdsgebonden aandoeningen van het 
spijsverteringsstelsel te beschrijven.

9

3

Medische geschiedenis

Dysenterie

De meeste aandoeningen van het spijsverteringsstelsel zijn veelvoorkomende 
kwaaltjes die iedereen kent. Sommige zijn alleen maar vervelend, andere zijn ern-
stig en levensbedreigend. Soms kunnen maag-darmziekten enorme gevolgen heb-
ben. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog overleden bijvoorbeeld 81.360 soldaten 
aan dysenterie; bijna evenveel soldaten als er sneuvelden in de strijd (dat waren 
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9.1 Anatomie en fysiologie in het 
kort

Het spijsverteringsstelsel bestaat uit het maag-darmka-
naal en de aanverwante organen en klieren die de spijs-
vertering ondersteunen. Het maag-darmkanaal begint 
bij de mond en bestaat verder uit de pharynx (keelhol-
te), oesofagus (slokdarm), gaster of ventriculus (maag), 
intestinum tenue (dunne darm), duodenum (twaalfvin-
gerige darm) en colon (dikke darm). Andere organen 
die een rol spelen bij de spijsvertering zijn de hepar 
(lever), vesica fellea (galblaas) en pancreas (alvleesklier) 
(zie figuur 9.1 •).
De spijsvertering begint in de mond met de mecha-
nische vertering van het voedsel (het kauwen). Het 
speeksel in de mond maakt het voedsel vochtig en 
bevat bovendien het enzym amylase voor de vertering 
van zetmeel. Het voedsel wordt vervolgens ingeslikt en 
bereikt via de keelholte de slokdarm en van daaruit de 
maag. De gastro-oesofageale sfincter, de kringspier 
op de overgang tussen slokdarm en maag, voorkomt 
dat het voedsel tijdens de vertering weer terugstroomt. 
De maag scheidt maagsap uit, dat enzymen bevat zoals 
pepsine, een proteolytisch enzym voor de eiwitvertering 
dat in de maag uit pepsinogeen ontstaat. Maagsap bevat 
ook zoutzuur, dat deze enzymen activeert. Het zout-
zuur zou de maagwand beschadigen als deze niet werd 
beschermd door een dikke slijmlaag. In de maag wordt 
het voedsel gekneed en vermengd met maagsap. De 
vloeibare, zure spijsbrij die hierdoor ontstaat wordt chy-
mus genoemd. De chymus verlaat in kleine porties de 
maag via de pylorus of maagportier, de kringspier tus-
sen de maag en het duodenum. De voedselbrij wordt 
voortbewogen door de ritmische samentrekkingen van 
de gladde spiercellen in de darmwand, de peristaltiek.
In de twaalfvingerige darm, het eerste deel van de 
dunne darm, vindt de verdere vertering plaats door de 

toevoeging van pancreassap en gal (zie figuur 9.2 •). 
Het pancreassap bevat slijm en enzymen, en komt via 
de ductus pancreaticus (alvleesklierbuis) en vervolgens 
via de papil van Vater in de twaalfvingerige darm te-
recht. De alvleesklier is zowel een endocriene als een 
exocriene klier (zie figuur 9.3 •). Het endocriene deel 
van de alvleesklier geeft de hormonen insuline en glu-
cagon af. Het exocriene deel van de alvleesklier geeft de 
pancreasenzymen af die een rol spelen bij de vertering 
van eiwitten, vetten en koolhydraten. De exocriene 
pancreas produceert daarnaast basisch bicarbonaat dat 
het maagzuur neutraliseert.
Gal wordt aangemaakt door de lever en opgeslagen in 
de galblaas. Onder invloed van cholecystokinine trekt de 
galblaas samen en geeft de gal af aan de ductus choledo-
chus (grote galgang) (zie figuur 9.4 •). Deze mondt sa-
men met de ductus pancreaticus via de papil van Vater 
uit in de twaalfvingerige darm. Gal is geen enzym, maar 
een emulgator, een stof die vetten in kleine druppeltjes 
verdeelt. Op deze manier kunnen de enzymen vetten 
gemakkelijker tot kleinere absorbeerbare eenheden ver-
teren.
Vanuit het spijsverteringskanaal worden voedings-
stoffen zoals monosachariden en aminozuren via de 
darmwand opgenomen in de bloedcapillairen en lym-
fevaten. De wand van de dunne darm is geplooid en 
bevat talloze kleine uitstulpingen, de villi (darmvlok-
ken), waardoor een enorm oppervlak voor vertering en 
absorptie ontstaat. De darmvlokken bevatten capillai-
ren en lymfevaten die de voedingsstoffen na opname 
het lichaam in voeren (zie figuur 9.5 •). Onverteerd 
materiaal bereikt uiteindelijk het colon. Het eerste deel 
van de dikke darm is het caecum (de blinde darm); de 
appendix (wormvormig aanhangsel) is hiervan een on-
derdeel. De wand van de appendix bevat lymfatisch 
weefsel. Het caecum gaat over in het colon ascendens 
(opstijgende deel van de dikke darm), colon transver-

9

er namelijk 93.443). In Nederland en België worden jaarlijks 300-600 gevallen van 
dysenterie gemeld. Vooral in ontwikkelingslanden is dysenterie nog steeds een be-
langrijke doodsoorzaak bij kinderen.
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sum (dwars verlopende deel van de dikke darm), colon 
descendens (afdalende deel van de dikke darm) en colon 
sigmoideum (sigmoïd). Water en mineralen worden in 
de dikke darm geresorbeerd, de overige voedselresten 
worden via het rectum en uiteindelijk de anus als feces 
uitgescheiden.
In dit hoofdstuk worden aandoeningen van alle delen 
van het spijsverteringsstelsel behandeld. Het gaat hier-
bij om ziekten van de mond, slokdarm, maag, dunne 

en dikke darm, alvleesklier, lever en galblaas.

9.2 Diagnostisch onderzoek

Het diagnostisch onderzoek van het spijsverteringsstel-
sel omvat het afnemen van de anamnese, lichamelijk 
onderzoek, laboratoriumonderzoek, microbiologisch 
onderzoek, klinisch pathologisch onderzoek en beeld-
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vormend onderzoek. Al deze onderzoeken komen aan 
de orde bij de hiernavolgende beschrijving van de aan-
doeningen van het spijsverteringsstelsel.
Het afnemen van de anamnese en het lichamelijk on-
derzoek zijn van belang om diagnoses te kunnen for-
muleren. Infectieuze aandoeningen van de spijsverte-
ringsorganen kunnen worden onderzocht met behulp 
van kweken of immunodiagnostische technieken. Zo is 

het mogelijk om op grond van een feceskweek vast te 
stellen welke pathogene micro-organismen zich in de 
feces bevinden. Voor een groot aantal niet-infectieuze 
en infectieuze aandoeningen zijn bloedtesten beschik-
baar. Een bepaling van de leverenzymen bijvoorbeeld 
geeft informatie over eventuele afwijkingen van de 
lever. Op grond van klinisch pathologisch onderzoek 
van een biopt kunnen uitspraken worden gedaan over 
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de aanwezigheid van bepaalde ziektes. Zo wordt de di-
agnose coloncarcinoom gesteld op grond van een biopt 
uit de dikke darm en de diagnose malabsorptiesyn-
droom op grond van een biopt uit de binnenbekleding 
van de dunne darm. Ook röntgenonderzoek, CT-scans, 
echografie en MRI-scans kunnen bijdragen aan de di-
agnostiek. Ten slotte zijn er verschillende endoscopi-
sche technieken beschikbaar waarmee eventuele afwij-
kingen in de slokdarm, de maag, de dunne darm en de 
dikke darm bekeken kunnen worden.

9.2.1 Fecesonderzoek bij 
darmziekten

Met microscopisch onderzoek kunnen wormeitjes of 
parasieten in de ontlasting worden aangetoond; naast 
virussen of bacteriën kunnen deze ook voedselvergif-
tiging, gastro-enteritis en dysenterie veroorzaken. Ook 
andere informatie kan uit fecesmonsters worden ver-
kregen. Bloed in de ontlasting kan voorkomen bij 
verschillende darmziekten. Hoe dit eruitziet, hangt af 
van de plaats van de bloeding. Helderrood bloed in de 
ontlasting wijst vaak op een afwijking in het distale 
deel van de dikke darm, de endeldarm. Strepen rood 
bloed kunnen het gevolg zijn van bloedende aambei-
en, maar ook van rectumcarcinoom. Bloedingen hoog in 
het maag-darmkanaal, bijvoorbeeld in de maag of het 
duodenum, veroorzaken melena, een zwarte, kleve-
rige, teerachtige ontlasting met een typische geur. Het 
bloed is dan grotendeels afgebroken in het spijsverte-
ringskanaal. Melena kan een symptoom zijn van een 
bloedende maagzweer of van maagkanker. Bepaalde 
medicijnen (zoals ijzertabletten) veroorzaken echter 
ook zwarte ontlasting. Bloed in de ontlasting hoeft niet 
altijd met het blote oog zichtbaar te zijn. We noemen 
dit occult bloed. Occult bloed kan met een chemische 
test worden aangetoond.
Volumineuze, lichtgekleurde ontlasting die op water 
blijft drijven (steatorroe) bevat ongewoon veel vet en 
ziet er vaak ook vettig uit. Steatorroe is een symptoom 
van het malabsorptiesyndroom, maar kan ook wijzen 
op een aandoening van de lever, galblaas of alvlees-
klier. Deze ziekten worden verderop in dit hoofdstuk 
besproken.

9.3 Aandoeningen van de mond

Het is onmogelijk om alle aandoeningen van de mond 
te bespreken. Dit boek beperkt zich tot een aantal veel-
voorkomende ontstekingen en neoplasmen (nieuwvor-
mingen) van de mond. Ziekten van de mond kunnen 
de smaak aantasten en gaan vaak gepaard met kauw- 
en slikproblemen.

9.3.1 Ontsteking van het mondslijmvlies
Ontsteking van het mondslijmvlies of stomatitis komt 
veel voor. Afhankelijk van de oorzaak gaat stomatitis 
gepaard met roodheid, zwelling, aften, blaasjes, wit-
gele plekken, bloedingen of necrose. De prevalentie 
van stomatitis is niet bekend. Risicogroepen zijn pa-
tiënten met een verzwakt immuunsysteem, patiënten 
die cytostatica gebruiken en patiënten die langdurig 
antibiotica gebruiken. 
Stomatitis wordt meestal veroorzaakt door een virus, 
maar ook bacteriën en schimmels kunnen de oorzaak 
zijn. Soms is stomatitis het symptoom van een syste-
mische infectie. Stomatitis komt ook voor bij bepaalde 
bloedziekten en het gebruik van bepaalde geneesmid-
delen, evenals na bestraling van het hoofd-halsgebied. 
Stomatitis is meestal pijnlijk.
Bacteriële stomatitis wordt vaak veroorzaakt door 
streptokokken Streptokokken zijn een belangrijke 
verwekker van bacteriële infecties van mond en keel 
en veroorzaken roodheid en zwelling van het slijm-
vlies. Bacteriën zijn ook de oorzaak van aften, kleine, 
pijnlijke zweertjes met een rode rand. Deze zweertjes 
genezen meestal spontaan binnen een week zonder 
littekenvorming. Ook de seksueel overdraagbare Neis-
seria gonorrhoeae, de veroorzaker van gonorroe, en Tre-
ponema pallidum, de veroorzaker van syfilis, kunnen 
pijnlijke zweren in mond en keel veroorzaken. 
Virale stomatitis wordt vaak veroorzaakt door het 
herpes-simplexvirus (HSV). Zowel het herpes-sim-
plexvirus type 2 (HSV-2), dat doorgaans genitale in-
fecties veroorzaakt, als het herpes-simplexvirus type 
1 (HSV-1) kunnen herpetische stomatitis veroorza-
ken. HSV-1 wordt overgedragen met het speeksel via 
mond-mondcontact of van de mond naar de genita-
liën. Herpetische stomatitis begint vaak met kleine 
blaasjes die al gauw uitgroeien tot grote, pijnlijke zwe-
ren in en rondom de mond. Eten en drinken zijn vaak 
heel vervelend als gevolg van de pijn. De symptomen 
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verdwijnen binnen twee weken. Het virus trekt zich 
terug in de ganglia (zenuwknopen) en kan worden ge-
reactiveerd door stressvolle gebeurtenissen of onder-
drukking van het afweersysteem. 
De gist Candida albicans is normaal in kleine aantallen 
in de mond aanwezig, maar kan zich bij pasgeborenen, 
een verminderde weerstand en langdurig antibiotica- 
of corticosteroïdengebruik vermeerderen. Hierdoor 
ontstaat spruw of orale candidiasis. Deze mondinfectie 
wordt gekenmerkt door witgele melkachtige plekken 
op het mondslijmvlies, die afschraapbaar zijn. Onder 
deze plekken is het slijmvlies ruw en ontstoken. Een 
Candida-infectie van de slokdarm gaat gepaard met 
pijn achter het borstbeen en moeite met slikken. 
Bacteriële stomatitis wordt behandeld met antibiotica. 
Orale candidiasis kan worden behandeld met orale 
antimycotica (antischimmelmiddelen). De symptoma-
tische behandeling is gericht op vermindering van de 
klachten en bestaat uit mondverzorging (onder andere 
ontsmettende mondspoelingen), pijnbestrijding en 
low level-lasertherapie.

9.3.2 Mondkanker
Mondkanker is een kwaadaardige tumor die uitgaat 
van de weefsels in de mond. De meest voorkomende 
vorm van mondkanker is het plaveiselcelcarcinoom. 
Tumoren van de mond komen het meest voor op de 
mondbodem, tong of onderlip. Mond- en keelkanker 
staan van alle meest voorkomende kankers wereldwijd 
op de twaalfde plaats. Het precieze ontstaansmecha-
nisme is onbekend, maar roken, het pruimen van ta-
bak en alcoholgebruik zijn belangrijke risicofactoren. 
De combinatie van tabak en alcohol vergroot het risico 
nog. De behandeling van tumoren in mond- en keel-
holte bestaat uit bestraling en/of operatieve verwijde-
ring. Mondkanker kan niet worden voorkomen, maar 
bekende risicofactoren zoals roken en alcohol kunnen 
worden vermeden.

9.4 Aandoeningen van de 
slokdarm

De functie van de slokdarm is het transport van voed-
sel van de mond naar de maag. Slokdarmaandoeningen 
gaan vaak gepaard met dysfagie (moeite met of pijn bij 
het slikken). In deze paragraaf worden achtereenvol-

gens slokdarmkanker, slokdarmspataderen, oesofagitis 
en gastro-oesofageale reflux, en hernia diafragmatica 
besproken.

9.4.1 Slokdarmkanker
Slokdarmkanker ofwel oesofaguscarcinoom is een 
kwaadaardige tumor die ontstaat in het weefsel van de 
slokdarm. Deze kanker staat wereldwijd op de zesde 
plaats van alle kankersterfte. Slokdarmkanker komt 
vooral voor bij mannen tussen 60 en 75 jaar en is bijna 
altijd fataal. Net als bij mondkanker zijn roken en alco-
hol de belangrijkste risicofactoren. De tumor vernauwt 
het lumen (holte) van de slokdarm, met dysfagie als ge-
volg. Andere symptomen zijn het gevoel dat het eten 
niet wil zakken, een krampende pijn achter het borst-
been, hikken of hoesten, regurgitatie (terugvloeien 
van maaginhoud naar de keelholte of mond), braken, 
halitose (slechte adem) en gewichtsverlies doordat het 
eten moeilijker wordt. De diagnose wordt gesteld door 
middel van endoscopie (inwendig darmonderzoek) met 
een eventuele biopsie. Aanvullend beeldvormend on-
derzoek wordt gedaan om de uitbreiding van de tumor 
vast te stellen. Er is vaak al in een vroeg stadium sprake 
van doorgroei naar de omringende organen of van uit-
zaaiingen, meestal hematogeen (via de bloedvaten) naar 
de longen en de lever, of lymfogeen (via de lymfevaten) 
naar verder gelegen lichaamsdelen. Door de vroege uit-
zaaiingen is de prognose van slokdarmkanker slecht. 
Slokdarmkanker kan niet worden voorkomen, maar de 
risicofactoren kunnen worden vermeden.

9.4.2 Slokdarmspataderen
Spataderen in de slokdarm worden ook oesofagusva-
rices genoemd. De prevalentie hiervan is niet bekend, 
maar slokdarmspataderen komen vooral voor bij men-
sen die overmatig alcohol gebruiken of mensen met 
levercirrose.
Levercirrose is de voornaamste oorzaak van slokdarm-
spataderen. De beschadigingen en de vorming van 
littekenweefsel bij levercirrose belemmeren de bloed-
stroom door de lever, waardoor de druk in de bloedva-
ten afkomstig van maag, darmen, milt, alvleesklier en 
het onderste deel van de slokdarm stijgt. De toegeno-
men veneuze druk leidt tot verwijding van de aders in 
de wand van de slokdarm. De ernstigste complicatie 
van slokdarmspataderen is een bloeding. In dat geval 
is spoedopname in het ziekenhuis noodzakelijk. Een 
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slokdarmbloeding kan behandeld worden met (intra-
veneuze) medicijnen of een operatieve ingreep, maar 
de prognose hiervan is slecht. Bij de diagnostiek speelt 
endoscopie een belangrijke rol. Bij oesofago-gastro-
duodenoscopie (EGD) wordt een endoscoop, een slang 
met een camera, via de mond ingebracht om de slok-
darm, maag en twaalfvingerige darm te bekijken. Spat-
aderen van de slokdarm kunnen niet worden voor-
komen, maar bekende risicofactoren zoals overmatig 
alcoholgebruik kunnen worden vermeden. 

9.4.3 Oesofagitis en gastro-oesofageale 
reflux

Oesofagitis is een ontsteking van het slijmvlies (mu-
cosa) van de slokdarm. Het is niet bekend hoe vaak 
deze aandoening voorkomt. Risicofactoren zijn een hoge 
leeftijd, een zeer jonge leeftijd (neonaten), obesitas en 
zwangerschap. Oesofagitis wordt gekenmerkt door een 
brandende pijn achter het borstbeen (‘zuurbranden’), die 
vooral optreedt na een maaltijd of in liggende houding. 
Oesofagitis wordt meestal veroorzaakt door gastro-oeso-
fageale reflux, waarbij de zure maaginhoud terugvloeit 
in de slokdarm. Gastro-oesofageale reflux kan worden 
veroorzaakt door een niet goed werkende onderste oes-
ofagussfincter, die normaal gesproken voorkomt dat de 
maaginhoud naar de slokdarm terugvloeit. Andere oor-
zaken zijn hernia diafragmatica (middenrifbreuk), zwan-
gerschap, overgewicht en medicijnen die van invloed zijn 
op de tonus (spanning) van de sfincter of die de productie 
van maagzuur stimuleren. De kans op gastro-oesofageale 
reflux neemt toe met de leeftijd, wat mogelijk wijst op 
leeftijdsgebonden veranderingen van de kringspier. Om-
hoogkomend maagzuur zorgt voor irritatie en uiteinde-
lijk ontsteking van het slijmvlies van de slokdarm. De 
diagnose is gebaseerd op de anamnese en kan worden 
bevestigd met endoscopie. De aandoening kan conserva-
tief worden behandeld door het volgen van een dieet met 
geen of minder chocola, vet, alcohol en koffie. De klach-
ten treden vooral ’s nachts op en patiënten wordt dan ook 
aangeraden om het hoofdeinde van het bed te verhogen 
en twee tot drie uur voor het slapengaan niets meer te 
eten. Bij de behandeling van oesofagitis verdienen pro-
tonpompinhibitoren (PPI’s, protonpompremmers) die de 
maagzuurproductie remmen, de voorkeur boven anta-
cida (‘zuurbinders’, middelen die het maagzuur neutra-
liseren) of H2-receptorantagonisten (een andere groep 
geneesmiddelen die de maagzuurproductie remmen). 

Preventieve maatregelen bestaan uit het regelmatig eten 
van kleine porties en het vermijden van alcohol.

9.4.4 Hernia diafragmatica
Een hernia is de uitstulping van een deel van een or-
gaan door een zwakke plek of breuk in een spierwand 
of lichaamsopening. Een hernia diafragmatica is de 
uitstulping van een deel van de maag door een breuk 
in het middenrif (zie figuur 9.6 •) Deze aandoening is 
vaak aangeboren of wordt veroorzaakt door een ver-
hoogde intra-abdominale druk als gevolg van overge-
wicht. Na het eten kunnen indigestie (verstoorde spijs-
vertering) en pyrosis (zuurbranden) optreden. Andere 
klachten zijn gastro-oesofageale reflux, pijn boven in de 
buik en kortademigheid. De diagnose wordt gesteld 
op basis van een röntgenfoto (slikfoto) of oesofago-
gastro-duodenoscopie. De behandeling van hernia di-
afragmatica is doorgaans gericht op vermindering van 
de klachten. Het gaat dan net als bij gastro-oesofageale 
reflux om het vermijden van alcohol en vetrijke voe-
ding, het eten van kleine porties en het streven naar 
een gezond gewicht. Medicijnen die de spanning van 
de kringspier bevorderen of het maagzuur remmen 
zijn vaak effectief. Ook operatieve correctie behoort 

Oesofagus

Maag

De maag
stulpt uit
door een
breuk in het
middenrif

Figuur 9.6 Hernia diafragmatica
(Alila Medical Media. Shutterstock)
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tot de mogelijkheden, maar het succespercentage hier-
van is laag. Een hernia diafragmatica kan niet worden 
voorkomen.

9.5 Aandoeningen van de maag

Functies van de maag zijn onder andere de (tijdelijke) 
opslag van voedsel en de vermenging van het voedsel 
met spijsverteringssappen. Afwijkingen van het maag-
slijmvlies of maligniteiten kunnen pijnlijk zijn en soms 
ernstige klachten veroorzaken. In deze paragraaf wor-
den achtereenvolgens acute gastritis, atrofische gastri-
tis, peptische zweren, gastro-enteritis en voedselvergif-
tiging, braken en maagkanker besproken.

9.5.1 Acute gastritis
Acute gastritis is een ontsteking van het maagslijm-
vlies die soms gepaard gaat met hematemesis (braken 
van bloed). Acute gastritis wordt veroorzaakt door een 
infectie (zoals buikgriep), langdurig gebruik van ace-
tylsalicylzuur of NSAID’s, langdurig alcoholmisbruik 
of door het terugstromen van gal uit het duodenum 
naar de maag (‘galreflux’). Een ernstige complicatie van 
acute gastritis is het optreden van een bloeding: acute 
hemorragische gastritis. De diagnose kan meestal 
worden gesteld op basis van het klinisch beeld. Soms 
wordt een gastroscopie (inwendig kijkonderzoek van 
de maag) gedaan, waarbij ook een biopt kan worden 

afgenomen en eventuele bloedingen kunnen wor-
den gestelpt. Met een camera die aan de gastroscoop 
is bevestigd, kan de binnenkant van de maag worden 
gefotografeerd. De behandeling is afhankelijk van de 
oorzaak en bestaat uit het vermijden van de hierboven 
genoemde prikkelende stoffen. Eventueel kunnen pro-
tonpompinhibitoren en antacida worden voorgeschre-
ven. In geval van ernstige maagbloedingen kan een 
bloedtransfusie of operatieve ingreep nodig zijn.

9.5.2 Atrofische gastritis
Atrofische gastritis is een degeneratieve aandoening 
waarbij het maagslijmvlies onvoldoende intrinsieke 
factor (IF) en zoutzuur (HCl) produceert. Intrinsieke 
factor is nodig voor de opname van vitamine B

12
 in de 

dunne darm. Zoutzuur maakt eventuele micro-orga-
nismen onschadelijk en zorgt voor een optimale pH 
voor de eiwitvertering. ‘Atrofie’ duidt op het dunner 
worden van het maagslijmvlies. Atrofische gastritis is 
het gevolg van een chronische gastritis door een auto-
immuunstoornis. Chronische gastritis kan ook worden 
veroorzaakt door een infectie met Helicobacter pylori, 
maar in deze gevallen komt atrofie van het maagslijm-
vlies minder vaak voor. De behandeling hangt af van 
de oorzaak. Bij een infectie met Helicobacter pylori be-
staat de behandeling uit het toedienen van antibiotica 
in combinatie met maagzuurremmers. Wanneer atro-
fische gastritis leidt tot pernicieuze anemie, is behande-
ling met vitamine B

12
-injecties nodig. 

vergeleken  maagzweer

 Normale mucosa met putjes (uitmonding van de 
klieren) (C. Abrahams MD/Custom Medical Stock Photo)

 Oppervlakkige maagzweer



12

9 DEEL x xxx

9.5.3 Peptische zweren
Een ulcus (zweer) is een oppervlaktedefect dat achter-
blijft als necrotisch weefsel (als gevolg van een ontste-
king) loslaat. Een zweer in de maag of het duodenum 
wordt ulcus pepticum of peptische zweer) genoemd 
(zie figuur 9.7 •). De belangrijkste peptische zweren 
zijn het ulcus ventriculi (maagzweer) en het ulcus duo-
deni (zweer in de twaalfvingerige darm). Ongeveer 80 
procent van de peptische zweren bevindt zich in het 
duodenum; ulcus duodeni komt vooral voor bij man-
nen van 20-50 jaar.
Er zijn drie belangrijke oorzaken van peptische zwe-
ren: infectie met Helicobacter pylori, gebruik van 
NSAID’s en een aangeboren overmatige maagzuurpro-
ductie. Stressvolle situaties kunnen bijdragen aan het 
ontstaan of de verergering van maagzweren, doordat 
de uitscheiding van zoutzuur onder invloed van het 

zenuwstelsel en hormonen staat. In alle gevallen speelt 
de maaginhoud een rol bij de ulcusvorming. Het pro-
teolytisch enzym pepsine in het maagsap is een van de 
oorzaken van een ulcus. Ook zoutzuur uit de maag, 
darmsappen en gal kunnen het slijmvlies van de maag 
irriteren. Geïrriteerd en ontstoken slijmvlies kan necro-
tisch worden en een ‘gat’ achterlaten.
Pyrosis en indigestie zijn vaak de eerste tekenen van 
een maag- of darmzweer. De zeurende pijn in de 
maagstreek wordt veroorzaakt door de werking van 
zoutzuur op het beschadigde slijmvliesoppervlak. De 
peristaltische bewegingen verergeren de pijn. Andere 
symptomen van een maagzweer zijn nausea (misselijk-
heid), vomitus (braken) en chronische vermoeidheid.
Een complicatie van maagzweren is een gastro-intesti-
nale bloeding; ernstige bloedingen kunnen leiden tot 
shock. Als de zweer zich tot diep in het onderliggende 

Afgifte van
maagsap 

Maagsap
(zuur)

Ulcus duodeni

Ulcus
ventriculi

Verdere afbraak van het maagslijmvlies
door zuren; ulcusvorming

Infectie met
H. pylori veroorzaakt
ontsteking van
de mucosa

Figuur 9.7 Peptische zweren
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weefsel uitbreidt, kan de vaatwand van lokale arteriën 
worden aangetast. Een bloedende maagzweer kan zich 
manifesteren als hematemesis (bloed in het braaksel) 
of melena (zwarte kleverige, teerachtige ontlasting). 
Een ernstige complicatie van peptische zweren is per-
foratie, waarbij de zweer door de maag- of darmwand 
heen breekt. Dit veroorzaakt acute hevige pijn en leidt 
tot peritonitis (buikvliesontsteking) doordat de in-
houd van het spijsverteringskanaal in de buikholte 
lekt. Een perforatie vereist altijd een spoedoperatie. 
Ten slotte kunnen het ulcus en het littekenweefsel er-
omheen obstructie van het maag-darmkanaal veroor-
zaken. Deze obstructie treedt meestal op in het smalste 
gedeelte van de maag, in de buurt van de pylorus. Ook 
spasmen in de kringspier in reactie op de ontsteking 
kunnen leiden tot obstructie.
De diagnose wordt vaak gesteld op grond van het kli-
nisch beeld, soms aangevuld met endoscopie waarbij 
ook een biopt kan worden afgenomen om de aanwe-
zigheid van H. pylori te onderzoeken, of röntgenon-
derzoek (met bariumcontrast). Het hoofddoel van de 
behandeling van peptische zweren is genezing van de 
zweer en preventie van complicaties en recidieven. 
Maagzuurremmers hebben de voorkeur boven anta-
cida (zuurbinders) en mucosaprotectiva (maagwandbe-
schermers). Ulcuslijden dat wordt veroorzaakt door 
H. pylori moet worden behandeld met antibiotica en 
maagzuurremmers. Als stress en spanningen de oor-
zaak zijn, kunnen verandering van levenswijze en beter 
leren omgaan met stress mogelijk helpen.

9.5.4 Gastro-enteritis en 
voedselvergiftiging

Gastro-enteritis is een ontsteking van de maag en de 
darmen. De klachten, zoals gebrek aan eetlust, mis-
selijkheid, braken en diarree, kunnen acuut ontstaan, 
waarbij mensen binnen korte tijd veel vocht en zou-
ten verliezen. Mogelijke oorzaken zijn bacteriële of vi-
rale infecties, chemische toxinen, lactose-intolerantie 
of een voedselallergie, maar in veel gevallen blijft de 
oorzaak onbekend. De behandeling bestaat vooral uit 
aanvulling van vocht en zouten. Spasmolytica (gladde-
spierverslappers) kunnen het braken en de diarree te-
gengaan. 
Voedsel dat verontreinigd is met menselijke of dier-
lijke uitwerpselen kan micro-organismen bevatten die 
gastro-enteritis en voedselvergiftiging veroorzaken. 

Escherichia coli is een normale bewoner van de darmen 
van mens en dier. Bepaalde stammen kunnen echter 
aandoeningen zoals reizigersdiarree veroorzaken, maar 
ook ernstigere ziekten, zoals hemolytisch-uremisch syn-
droom (HUS), waarbij speciale toxinen een levensbe-
dreigende acute nierinsufficiëntie kunnen veroorza-
ken. Om bacteriële infecties te voorkomen, moet vlees 
door en door worden verhit en is goede voedselhygiëne 
belangrijk.
Een van de belangrijkste oorzaken van voedselver-
giftiging is besmetting met bacteriën van het geslacht 
Salmonella. Deze dringen het slijmvlies van de darmen 
binnen en veroorzaken plotselinge koliekachtige buik-
pijn, misselijkheid, braken, waterdunne, bloederige di-
arree en koorts. Deze symptomen beginnen ongeveer 8 
tot 48 uur na het eten van besmet voedsel en kunnen 
twee weken aanhouden. Een positieve feceskweek be-
vestigt de diagnose. Salmonellose, de ziekte die ontstaat 
als gevolg van een infectie met Salmonella-bacteriën, 
is meestal het gevolg van het eten van besmette eieren 
of vlees, maar de bacteriën kunnen ook in andere dier-
lijke producten en zelfs in groenten voorkomen. De be-
handeling bestaat uit voldoende aanvulling van vocht 
en zouten om uitdroging te voorkomen. Bij ouderen, 
jonge kinderen en mensen met een verminderde af-
weer kan de infectie ernstig verlopen. Deze kwetsbare 
groepen krijgen soms een antibioticakuur om compli-
caties en ernstige uitdroging te voorkomen.

9.5.5 Braken
Braken is een symptoom, geen ziekte op zich. Braken 
is een verdedigingsmechanisme van het lichaam in re-
actie op een irritatie, infectie, uitzetting of verstopping 
van maag of darmen. Chemo- en baroreceptoren in het 
maag-darmkanaal sturen via de sensorische zenuwve-
zels informatie naar het braakcentrum in de hersen-
schors. Motorische prikkels stimuleren vervolgens het 
middenrif en de buikspieren. Door de contractie van 
deze spieren wordt druk op de maag uitgeoefend. De 
slokdarmsfincters ontspannen zich en de maaginhoud 
wordt via de mond uitgestoten. Braken is dus niet het 
gevolg van contractie van de spieren in de maag. Bra-
ken gaat vaak gepaard met nausea (misselijkheid). De 
meest voorkomende oorzaken van braken zijn te veel 
of te haastig eten of drinken, voedselvergiftiging en 
overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen. De 
oorzaak kan ook buiten het maag-darmstelsel gelegen 



14

9 DEEL x xxx

zijn. Wagenziekte kan bijvoorbeeld hetzelfde effect ge-
ven. Ook onaangename geuren kunnen misselijkheid 
en braken veroorzaken.

9.5.6 Maagkanker
Maagkanker is een kwaadaardige tumor die uitgaat 
van de weefsels in de maag. In België en Nederland 
is het aantal sterfgevallen aan maagkanker in de afge-
lopen dertig jaar met ongeveer de helft afgenomen. In 
Nederland sterven jaarlijks ongeveer 1.300 mensen aan 
maagkanker. Maagkanker komt relatief weinig voor: 
van alle kankers in Nederland en België is ongeveer 
1 procent maagkanker. In de wereldranglijst van kan-
kers staat maagkanker op de vijfde plaats. Maagkanker 
komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Infectie 
met Helicobacter pylori lijkt het risico op maagkanker 
te vergroten, mogelijk als gevolg van de schade die deze 
bacterie aanricht aan de cellen in het maagslijmvlies.
Een tumor in de maag kan uitsteken in de maagholte 
of doorgroeien in de maagwand, die daardoor dikker 
wordt. Verdere groei van de tumor leidt tot vernau-
wing en uiteindelijk obstructie van de maag. Door de 
afsluiting zal het hogere deel van de maag zich sterk 
verwijden. Door druk op de zenuwuiteinden ontstaat 
vervolgens pijn. Pijn is een laat symptoom van maag-
kanker. Maagkanker is dan ook vaak al in een verge-
vorderd stadium als de diagnose wordt gesteld en kan 
al hematogeen naar de lever of via de lymfeklieren naar 
andere organen zijn uitgezaaid. De vroege symptomen 
zijn meestal aspecifiek, zoals gebrek aan eetlust, misse-
lijkheid en braken en een vol of verzadigd gevoel. Het 
braaksel of de ontlasting kan bloed bevatten. Maagkan-
ker gaat meestal samen met pernicieuze anemie door-
dat de pariëtale cellen (wandcellen) onvoldoende in-
trinsieke factor kunnen maken. De etiologie van maag-
kanker is niet bekend, maar wetenschappelijk onder-
zoek laat zien dat er verschillende risicofactoren voor 
maagkanker bestaan. Deze risicofactoren zijn infectie 
met Helicobacter pylori, ongezonde voeding (met name 
de consumptie van ingemaakte, gezouten of gerookte 
voedingsmiddelen en onvoldoende consumptie van 
groenten en fruit), roken en alcohol. De diagnostiek 
omvat onder andere gastroscopie en biopsie van afwij-
kingen in het maagslijmvlies. De behandeling bestaat 
uit een maagoperatie, chemotherapie en radiotherapie. 
De prognose hangt af van het stadium, de plaats van 
de tumor en de uiteindelijke behandeling. Maagkanker 

kan niet worden voorkomen, maar door de bekende 
risicofactoren te vermijden kan de kans erop worden 
verkleind.

9.6 Aandoeningen van de 
darmen

In de dunne darm vindt het grootste deel van de ver-
tering plaats en worden de meeste voedingsstoffen 
opgenomen. In het colon worden water en zouten 
uit de voedselbrij geresorbeerd; uit de onverteerbare 
voedselresten wordt de feces gevormd. Aandoeningen 
van de darmen kunnen zich manifesteren met diarree, 
obstipatie of veranderingen van het defecatiepatroon, 
of met secundaire klachten als gevolg van voedingsde-
ficiënties. In deze paragraaf worden achtereenvolgens 
appendicitis, malabsorptiesyndroom, coeliakie, diver-
ticulitis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, dikkedarm-
kanker, darmobstructie, prikkelbaredarmsyndroom, 
aambeien, dysenterie, diarree en obstipatie besproken.

bevorder je gezondheid
Het nut van vezels
Er wordt onderscheid gemaakt in fermenteerbare 
(oplosbare) en niet-fermenteerbare (niet-oplosbare) 
vezels. Fermenteerbare (oplosbare) vezels worden voor 
een groot deel afgebroken in de dikke darm. Bepaalde 
fermenteerbare vezels zijn in staat om het ‘slechte 
cholesterol’ (LDL) te verlagen, terwijl de concentratie 
van ‘goed cholesterol’ (HDL) hierbij ongewijzigd blijft. 
Niet-fermenteerbare (niet-oplosbare) vezels worden 
niet afgebroken en verlaten het lichaam ongewijzigd. 
Ze trekken vocht aan en vergroten zo het volume van de 
darminhoud. Ook dragen ze bij aan de uitscheiding van 
afvalstoffen. Fermenteerbare vezels zitten onder andere 
in haver, gerst, noten, fruit en gedroogde peulvruchten. 
Niet-fermenteerbare vezels zitten onder andere in vol-
korenproducten, zoals gerst, bruine rijst, bulgur, volkoren 
graanproducten, tarwezemelen, groenten en fruit. 
Het Voedingscentrum adviseert om per dag ongeveer 
30-40 gram vezels te eten. Vezelrijke voeding verlaagt 
het risico op darmkanker, diabetes type 2 en hart- en 
vaatziekten.
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9.6.1 Appendicitis
Appendicitis (blindedarmontsteking) is een acute 
en pijnlijke ontsteking van de appendix (wormvormig 
aanhangsel van de blinde darm). Appendicitis komt 
vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, en meest-
al bij kinderen en adolescenten tussen 5 en 25 jaar. 
Door zijn vorm en plaats in het darmstelsel (zie figuur 
9.8 •) is de appendix een plaats waar feces makke-
lijk achterblijft. Door indikking van de ontlasting kan 
een afgesloten holte ontstaan, waarin de bacteriën in 
de ontlasting, vooral Escherichia coli, een infectie kun-
nen veroorzaken. De appendix ziet er dan rood en 
gezwollen uit en is bedekt met ontstekingsexsudaat. 
De zwelling kan de bloedvoorziening van de appen-
dix belemmeren, met gangreen (weefselversterf) als 
gevolg. De appendix wordt dan groenzwart. De wand 
van de appendix wordt dunner en kan uiteindelijk 
perforeren (doorbreken), waardoor er feces in de buik-
holte komt en peritonitis (buikvliesontsteking) ont-
staat. Voordat er antibiotica bestonden, was peritonitis 
bijna altijd fataal. De diagnose ‘blindedarmontsteking’ 
wordt meestal gesteld op grond van het lichamelijke 
onderzoek. De ernst en de plaats van de pijn kunnen 
variëren, maar meestal begint de pijn rond de navel 
en verplaatst die zich dan naar het rechterdeel van de 
onderbuik. Om de pijn te verlichten, ligt de patiënt 
vaak met opgetrokken rechterbeen. Andere sympto-
men zijn misselijkheid, braken, lichte koorts (vaak niet 
hoger dan 38°C) en een verhoogd aantal witte bloed-
cellen in het bloed. Een geperforeerde blindedarm kan 
fataal zijn. Appendectomie (operatieve verwijdering van 
de blindedarm) voordat de appendix perforeert is dan 
ook de beste behandeling.

9.6.2 Malabsorptie
Als de darmen niet meer in staat zijn om vetten of an-
dere voedingstoffen uit de dunne darm op te nemen, 
spreekt men van malabsorptie. De prevalentie van ma-
labsorptiesyndroom is niet precies bekend, omdat dit 
syndroom vaak voorkomt in het kader van een andere 
aandoening. Zo kunnen aandoeningen van de alvlees-
klier of afsluiting van de ductus pancreaticus leiden tot 
een tekort aan lipase in het maag-darmkanaal. Zonder 
lipase worden vetten onvoldoende afgebroken, waar-
door ze niet door het lichaam kunnen worden opge-
nomen. Ook een verminderde afgifte van gal als gevolg 
van een leverziekte of afsluiting van de galgang ver-
stoort de vetvertering. 
Malabsorptie leidt tot ondervoeding. Belangrijke 
symptomen zijn moeheid en gewichtsverlies. Vetten 
die niet of onvoldoende worden geabsorbeerd, ko-
men in de feces terecht. Dit leidt tot steatorroe (vet-
diarree): een lichtgekleurde, vettige, plakkerige en 
stinkende ontlasting. Door het vet blijft de ontlasting 
meestal drijven in de wc-pot. 
Een van de complicaties van malabsorptie is een ver-
hoogde bloedingsneiging, omdat onvoldoende vita-
mine K, een in vet oplosbaar vitamine dat essentieel 
is voor de bloedstolling, wordt geabsorbeerd. De be-
handeling van malabsorptiesyndroom hangt af van de 
onderliggende aandoening. Vaak is een aangepast dieet 
noodzakelijk. Ook kunnen supplementen nodig zijn 
om het tekort aan bijvoorbeeld vetoplosbare vitamines 
(ADEK) aan te vullen. 

preventie plus!
Bacteriën, koelboxen en 
voedselvergiftiging
Koeling en bevriezing doden bacteriën niet. De lage 
temperatuur remt slechts de bacteriële groei, die weer 
gestimuleerd wordt zodra het warmer wordt. Bacteriën 
kunnen zich snel vermenigvuldigen; onder optimale 
omstandigheden kunnen ze iedere 30 minuten in 
aantal verdubbelen. Een aardappelsalade die net uit de 
koelkast komt, is veilig om te eten. Maar als deze salade 
bij een picknick enkele uren bij kamertemperatuur is be-
waard, zal dezelfde salade een bron van infectie zijn. Het 
is dan ook verstandig om etenswaren voor een picknick 
in een koelbox te bewaren.

Klep van 
Bauhin
(ileocaecale 
klep)

Caecum

Appendix

Colon

Opening naar de 
appendix

Ileum

Figuur 9.8 De appendix



16

9 DEEL x xxx

Kritisch denken
1. Waarom gaan bacteriën niet dood bij een lage tem-

peratuur?
2. Als bacteriën bij hogere temperaturen sneller groei-

en, waarom gaan ze dan toch dood als voedsel wordt 
verhit? 

9.6.3 Coeliakie
Coeliakie (glutenintolerantie) gaat gepaard met een 
verminderde opname van voedingsstoffen. In België 
wordt de prevalentie van coeliakie geschat op 1 op 200 
Belgen. Het aantal gediagnosticeerde gevallen is echter 
beduidend lager (1 op 1000). In Nederland heeft naar 
schatting 1 procent van de bevolking coeliakie. Er zijn 
aanwijzingen dat coeliakie erfelijk is en samenhangt 
met afwijkingen van het immuunsysteem. Coeliakie 
komt tweemaal zo vaak voor bij vrouwen als bij man-
nen. De ziekte wordt veroorzaakt door een intolerantie 
(onverdraagzaamheid) voor gluten, een groep van ei-
witten die voorkomen in tarwe, gerst, rogge en haver.
Symptomen zijn chronische diarree, flatulentie (winde-
righeid), buikkrampen en verschijnselen van onder-
voeding als gevolg van een onvoldoende inname van 
calorieën en vitaminen. Coeliakie openbaart zich vaak 
in het eerste levensjaar, wanneer voor het eerst graan-
producten worden gegeten. De diagnose wordt gesteld 
op basis van het klinisch beeld en bloedonderzoek. 
Een biopt van de dunne darm is nodig om de diagnose 
met zekerheid te stellen. Dit biopt laat vlokatrofie met 
afgevlakte villi zien. De behandeling bestaat uit het vol-

gen van een glutenvrij dieet. Preventie van coeliakie is 
niet mogelijk.

9.6.4 Diverticulitis
Divertikels zijn kleine uitstulpingen van de darm die 
ontstaan doordat de mucosa door de onderliggende 
spierlaag van de darmwand heen dringt. Diverticulo-
se, de aanwezigheid van divertikels, geeft meestal geen 
klachten. Vaak ontstaan er pas problemen als de diver-
tikels ontstoken raken. Ontsteking van een divertikel 
wordt ook wel diverticulitis genoemd (zie figuur 9.9 •). 
Deze ontsteking ontstaat als er feces en bacteriën in de 
divertikels achterblijven. Diverticulose is een veelvoor-
komende aandoening in de westerse industrielanden 
waar de vezelconsumptie het laagst is. Ongeveer de helft 
van de ouderen heeft divertikels. Risicofactoren zijn een 
hogere leeftijd, vezelarme voeding en erfelijke aanleg.
Patiënten met diverticulitis hebben vaak last van kram-
pende pijn in de onderbuik, meestal aan de linkerkant. 
Een van de complicaties is darmobstructie, door ver-
nauwingen in de darm die ontstaan naarmate de ont-
steking zich uitbreidt. Andere complicaties zijn abces-
vorming, perforatie en bloedingen. De diagnose diver-
ticulitis wordt meestal gesteld op grond van anamnese, 
lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onder-
zoek (CRP-bepaling, CT-scan of echografie). De behan-
deling van een ongecompliceerde diverticulitis bestaat 
uit voorlichting en zo nodig het toedienen van parace-
tamol. Gezonde voeding en regelmatige lichaamsbewe-
ging kunnen helpen om diverticulitis te voorkomen. 

Figuur 9.9 Diverticulitis
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9.6.5 Ziekte van Crohn
De ziekte van Crohn is een chronische ontsteking van 
de darmen. Deze ontsteking kan voorkomen in het 
hele maag-darmkanaal, maar zit meestal in het colon 
ascendens of het terminale deel van het ileum (kronkel-
darm). De ziekte van Crohn openbaart zich meestal 
bij mensen tussen vijftien tot dertig jaar, iets vaker bij 
vrouwen dan bij mannen. De ziekte komt vrijwel uit-
sluitend voor bij blanke mensen; de incidentie is het 
hoogst bij mensen van Joodse afkomst. De ziekte van 
Crohn is een auto-immuunziekte, maar de precieze 
oorzaak ervan is nog onbekend. Zowel erfelijke facto-
ren als omgevingsfactoren lijken een rol te spelen bij 
het ontstaan. Over de risicofactoren is weinig bekend, 
maar roken wordt in verband gebracht met de ziekte 
van Crohn. Door stress kunnen de symptomen van de 
ziekte verergeren.
De symptomen van de ziekte van Crohn hangen nauw 
samen met het ontstekingsproces. De ontsteking leidt 
tot verdikking van de darmwand. Dit kan leiden tot 
stenose (vernauwing) en daardoor tot chronische ob-
structie van de darmen. De pijn bij de ziekte van Crohn 
lijkt op die bij appendicitis. Vaak is het rechterdeel van 
de onderbuik gevoelig; soms wordt ook een pijnlijke 
massa gevoeld. Bloederige diarree, obstipatie en mele-
na komen regelmatig voor. Doordat de diarree gepaard 
gaat met veel vocht- en zoutverlies, kan het elektrolyte-
nevenwicht verstoord raken. Gewichtsverlies is vooral 
het gevolg van een verminderde opname van voedings-
stoffen; anorexie (verminderde eetlust), misselijkheid 
en braken spelen hierbij een belangrijke rol. Perioden 
van exacerbatie (opflakkering) en remissie (herstel) wis-
selen elkaar af. Een exacerbatie gaat soms gepaard met 
gewrichtsontstekingen en kan daardoor lijken op reu-
matoïde artritis. Ernstige complicaties zijn volledige 
afsluiting van de darmen, perforatie of ernstige darm-
bloedingen. 
Het diagnostisch onderzoek omvat bloedonderzoek, 
coloscopie (ofwel colonscopie), bariumcontraston-
derzoek en CT-onderzoek. Typische bloedafwijkingen 
zijn leukocytose (verhoogd aantal witte bloedcel-
len) en lage concentraties kalium, calcium en magne-
sium. De diagnose wordt bevestigd door middel van 
een biopsie. De ziekte wordt meestal behandeld met 
ontstekingsremmende medicijnen of immunosuppres-
siva (afweeronderdrukkende medicijnen). In geval van 
complicaties zoals obstructie, perforatie of ernstige 

bloedingen is een operatie noodzakelijk. Soms wordt 
een (tijdelijk) ileostoma aangelegd om de darm rust te 
geven. Primaire preventie van de ziekte van Crohn is 
niet mogelijk, maar met de juiste medicatie kunnen 
opvlammingen worden voorkomen.

9.6.6 Colitis ulcerosa
Colitis ulcerosa is een ernstige ontsteking van de dik-
ke darm die wordt gekenmerkt door uitgebreide zwe-
ren in de darmwand. Geschat wordt dat in Nederland 
ongeveer 40.000 mensen colitis ulcerosa hebben. In 
België ligt dit aantal rond de 30.000. De aandoening 
komt vooral voor bij jongvolwassenen, iets vaker bij 
mannen dan bij vrouwen, en begint vaak op een leef-
tijd tussen 15 en 20 jaar. De precieze oorzaak is niet 
bekend, maar mogelijk spelen erfelijke factoren, auto-
immuniteit, infectie met Escherichia coli, stress en over-
gevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen een rol.
Typische symptomen zijn diarree, vaak met bloed en 
slijm, en hevige buikkrampen in de onderbuik. Pe-
rioden van exacerbatie en remissie wisselen elkaar af. 
Colitis ulcerosa gaat vaak gepaard met anemie (bloed-
armoede) als gevolg van het chronische bloedverlies. 
Naarmate de ziekte langer bestaat, neemt de kans op 
dikkedarmkanker toe. 
De diagnose wordt gesteld op basis van een biopt, dat 
wordt afgenomen tijdens een coloscopie of sigmoïdos-
copie. Ook CT- en MRI-onderzoek kan worden inge-
zet: de normale haustrae (insnoeringen) van de wand 
van de dikke darm ontbreken bij colitis ulcerosa en het 
colon ziet eruit als een rechte, gladde buis.
De behandeling is gericht op het bestrijden van de 
symptomen en het voorkomen van complicaties. De 
medicamenteuze behandeling bestaat uit ontstekings-
remmers (zoals corticosteroïden) of immunosuppres-
siva. Soms zijn diarreeremmers en dieetmaatregelen 
(extra energie en eiwitten) nodig. Om exacerbatie te 
voorkomen, is het belangrijk om stress te vermijden 
en zo gezond en regelmatig mogelijk te leven. Als deze 
behandeling niet helpt, kan colectomie (gehele of ge-
deeltelijke verwijdering van de dikke darm) en soms 
ook colostomie nodig zijn. Colostomie is een opera-
tieve ingreep waarbij een stoma (kunstmatige opening) 
in de buikwand wordt aangelegd waarin de dikke darm 
uitmondt. De ontlasting wordt via deze opening uitge-
scheiden en opgevangen in een stomazakje. Een colos-
toma kan tijdelijk of blijvend zijn. Een tijdelijk stoma 
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is meestal dubbelloops; dit stoma heeft twee openingen 
naast elkaar, waarbij uit de ene opening de ontlasting 
komt en uit de andere alleen slijm. Een blijvend stoma 
is permanent en heeft één opening. Primaire preventie 
van colitis ulcerosa is niet mogelijk, maar de ziekte kan 
wel onder controle worden gehouden.

9.6.7 Dikkedarmkanker
Colon- of rectumcarcinoom (dikkedarmkanker) is 
een van de belangrijkste oorzaken van sterfte aan kan-
ker. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 5.000 
mensen aan dikkedarmkanker. Dikkedarmkanker 
komt vooral voor bij personen ouder dan 60 jaar, en 
vrijwel even vaak bij mannen als bij vrouwen.
Het risico op dikkedarmkanker is verhoogd bij chro-
nische colitis ulcerosa en bij familiaire adenomateuze 
polyposis (FPA). FPA is een erfelijke ziekte waarbij 
in het colon of rectum honderden poliepen ontstaan. 
Deze poliepen geven meestal pas klachten als zij malig-
ne ontaarden. Andere risicofactoren voor dikkedarm-
kanker zijn voeding met veel rood vlees, een tekort aan 
vezels in de voeding, alcoholgebruik, roken, lichame-
lijke inactiviteit en overgewicht.
De symptomen zijn afhankelijk van de plaats van de 
tumor en bestaan uit een veranderd defecatiepatroon, 
diarree of obstipatie. Als de tumor groter wordt, kan 
er sprake zijn van buikkrampen en loze aandrang. Er 
zit vaak bloed bij de ontlasting en het continue bloed-
verlies kan leiden tot anemie. Het gezwel kan de dikke 
darm geheel of gedeeltelijk afsluiten. Als de tumor in-
groeit in het onderliggende weefsel, kunnen de kan-
kercellen zich via de lymfevaten en venen verspreiden. 
De diagnose wordt gesteld op basis van de anamnese, 
lichamelijk onderzoek (rectaal toucher bij rectumcarci-
noom) en aanvullend onderzoek, zoals endoscopisch 
onderzoek, biopsie en CT-coloscopie. Dikkedarmkan-
ker groeit langzaam en blijft vaak gelokaliseerd, zodat 
bij een vroege ontdekking genezing vaak nog moge-
lijk is. Zoals bij de meeste soorten kanker zijn vroege 
opsporing en behandeling essentieel om uitbreiding 
van de tumor te voorkomen. Dikkedarmkanker begint 
meestal in het rectum of het sigmoïd, waardoor dik-
kedarmkanker gemakkelijker op te sporen is dan tu-
moren in andere delen van het spijsverteringskanaal. 
Als chirurgie niet mogelijk is of als de tumor is uit-
gezaaid, wordt behandeld met chemotherapie. Als een 
deel van de dikke darm wordt verwijderd, kan colosto-

mie nodig zijn. Een gezonde leefstijl en het verwijderen 
van voorstadia van dikkedarmkanker verkleinen het ri-
sico op deze aandoeningen. Secundaire preventie richt 
zich op de vroege opsporing van dikkedarmkanker bij 
hoogrisicogroepen. Sinds 2013 ontvangen alle mannen 
en vrouwen tussen de 55-75 jaar een uitnodiging van 
de Vlaamse overheid om zich te laten testen op darm-
kanker door middel van een tweejaarlijkse ontlastings-
test. Sinds 2014 wordt er in Nederland stapsgewijs 
ook een landelijk bevolkingsonderzoek ingevoerd naar 
dikkedarmkanker voor dezelfde leeftijdsgroep (zie het 
kader Preventie PLUS!).

9.6.8 Darmobstructie
Door een ileus (darmobstructie), die overal in de 
darmen kan ontstaan, kan de darminhoud niet verder 
worden voortbewogen. Ileus kan mechanisch of dyna-
misch zijn.
Bij een mechanische ileus is sprake van een obstakel in 
de darmen. Er zijn verschillende obstakels mogelijk:
Tumoren die een fysieke barrière vormen.

•	 Een hernia abdominalis (buikwandbreuk), hernia 
umbilicalis (navelbreuk) of een hernia inguinalis 
(liesbreuk), waarbij (een deel van) de darm door 
een spier- of lichaamslaag naar buiten dringt en 
klem komt te zitten.

•	 Volvulus, een draaiing van de darm (zie figuur 
9.10 •).

•	 Darm adhesie ofwel darmverkleving, een ver-
groeiing van twee oppervlakken door littekenweef-
sel die kan voorkomen na een buikoperatie of ont-
steking.

•	 Invaginatie of intussusceptie, waarbij een darm-
segment in het daaropvolgende darmsegment 
schuift als de delen van een telescoop. 

In figuur 9.11 zijn de verschillende vormen van me-
chanische ileus te zien. Een acute mechanische ileus 
veroorzaakt koliekpijnen, een opgezette buik en bra-
ken. Er is volledige obstipatie; zelfs flatus (het vrijko-
men van darmgas via de anus) is afwezig. Soms kan 
de obstructie worden opgeheven door decompressie, 
bijvoorbeeld met een maaghevel, maar vaak is een ope-
ratie nodig. Als er sprake is van strangulatie (omstren-
geling) van een buikwand- of liesbreuk met een ver-
stoorde bloedtoevoer als gevolg, is operatief ingrijpen 
noodzakelijk, omdat er anders gangreen kan ontstaan.
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Bij een dynamische ileus is de darm niet afgesloten, 
maar is de darmwerking verstoord. Er zijn twee soor-
ten dynamische ileus: paralytische ileus en spastische 
ileus. Paralytische ileus ontstaat door een vermin-
derde peristaltiek, waardoor de darminhoud niet 
meer wordt voortgestuwd. Paralytische ileus kan het 
gevolg zijn van peritonitis. Als een lis van de dunne 
darm wordt omgeven door pus, kunnen de gladde 
spieren in de darmwand zich niet samentrekken. Soms 
is sprake van een spastische ileus, waarbij de spieren 
in de darm ernstig verkrampt zijn en de darminhoud 
hierdoor niet voortbewogen wordt. 

9.6.9 Prikkelbaredarmsyndroom 
Prikkelbaredarmsyndroom, ook wel spastisch colon 
genoemd, komt veel voor; ongeveer 5-20 procent van 
de Nederlanders en Belgen heeft er last van. De aan-
doening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. 
Symptomen zijn diarree of juist obstipatie, buikpijn en 
winderigheid. Het verschil met andere aandoeningen 
van de darmen is dat er geen zichtbare afwijkingen, 
zoals weefselbeschadiging of tumoren, zijn. Bij prikkel-
baredarmsyndroom gaat het om een functionele stoor-
nis van de darmperistaltiek. De pijn wordt waarschijn-
lijk veroorzaakt door spierspasmen in de darmwand. 
Psychische spanningen en bepaalde voedingsmiddelen 
kunnen de klachten verergeren. Psychische spannin-
gen hebben invloed op het spijsverteringsstelsel via 
het autonome zenuwstelsel. Vezelrijke voeding, laxeer-
middelen en leefstijladviezen, zoals het vermijden van 
stress en voldoende lichaamsbeweging, kunnen de 
klachten verminderen. Het prikkelbaredarmsyndroom 
is niet te voorkomen.

9.6.10 Aambeien
Hemorroïden (aambeien) zijn spataderen in de wand 
van het rectum, net boven de anus. Ze kunnen inwen-
dig of uitwendig voorkomen. Een arts kan inwendige 
aambeien met behulp van proctoscopie opsporen. Bij 
dit onderzoek worden de anus en de binnenkant van 
het laatste gedeelte van de endeldarm met een verlichte 
buis bekeken. Uitwendige aambeien zijn aan de buiten-
kant, rond de anus, zichtbaar als blauwe of roodachtige 
knobbels. Oorzaken van aambeien zijn erfelijke aanleg, 
verkeerde voedingsgewoonten (onvoldoende vezels), 
obstipatie, overgewicht, zwangerschap en gebrek aan 
lichaamsbeweging. Aambeien tijdens de zwangerschap 

ontstaan door de druk van de groeiende foetus op de 
bloedvaten in het rectum. Als gevolg van persen bij de 
ontlasting kunnen aambeien gaan bloeden of door de 
anus naar buiten zakken (prolaps). Behandeling be-
staat in eerste instantie uit dieetmaatregelen (vezelrijke 
voeding en voldoende vocht) en voldoende lichaams-
beweging. Verder zijn er zalven of zetpillen die de jeuk 
en pijn verminderen. Wanneer de klachten blijven be-
staan, is soms chirurgische behandeling noodzakelijk.

preventie plus!
Vroege opsporing van dikkedarmkanker
Vroegtijdige ontdekking van dikkedarmkanker is 
belangrijk voor de prognose. Patiënten bij wie de dik-
kedarmkanker wordt ontdekt voordat er uitzaaiingen 
zijn, hebben een vijfjaarsoverleving van 75 tot ruim 95 
procent. Als de ziekte echter in een laat stadium wordt 
ontdekt, is de vijfjaarsoverleving nog geen 20 procent. In 
Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 5.000 mensen 
aan dikkedarmkanker. In België en Nederland is in 
2013 respectievelijk 2014 gestart met de geleidelijke 
invoering van een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek 
naar darmkanker voor alle mensen tussen 55 en 75 jaar, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een immunoche-
mische fecaaloccultbloedtest (iFOBT). Op deze manier 
kan dikkedarmkanker vroegtijdig worden opgespoord en 
behandeld.

Kritisch denken
1.  Waarom mogen mensen jonger dan 55 jaar niet mee-

doen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkan-
ker?

2.  Waarom worden sommige mensen jonger dan 55 
jaar toch gescreend op dikkedarmkanker?

gezond ouder worden
Voeding maakt het verschil
Voor ouderen kan het moeilijker zijn om gezond te eten 
door ziekten en beperkingen. Ouderen hebben vaak 
kauw- en slikproblemen. Ook hebben ze vaak meerdere 
chronische ziekten en slikken zij meerdere medicijnen. 
Aandoeningen zoals dementie, depressie en hartfalen 
gaan meestal gepaard met een verminderde eetlust. 
Daarnaast kunnen sociale factoren, zoals een laag 
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inkomen of eenzaamheid ertoe bijdragen dat mensen 
minder of minder goed eten. Al deze factoren zijn risi-
cofactoren voor ondervoeding. Van de zelfstandig wo-
nende ouderen zonder thuiszorg is 7 procent ondervoed, 
voor ouderen met thuiszorg is dit percentage tweemaal 
zo hoog. Van de ouderen die in een instelling wonen is 
ongeveer een kwart ondervoed. Ondervoeding kent vele 
nadelige gevolgen, waaronder verlies aan spiermassa. 
Hierdoor neemt het risico op vallen toe en daarmee 
ook het risico op botbreuken en sterfte. Goede voeding 
maakt het verschil.  
Bron: Voedingscentrum, Factsheet Ouderen en voeding

9.6.11 Dysenterie
Dysenterie is een infectieziekte die gepaard gaat met 
een acute ontsteking van de dikke darm. In Nederland 
en België komt dysenterie nauwelijks voor; de meeste 
infecties worden in het buitenland opgelopen. Wereld-
wijd echter staat dysenterie, samen met longontsteking 
en malaria, in de top drie van doodsoorzaken als ge-
volg van een infectieziekte bij kinderen jonger dan 5 
jaar. Risicofactoren zijn slechte sanitaire voorzieningen, 
leeftijd (jonger dan zes jaar of ouder dan 65 jaar) en 
een immuundeficiëntie. Bacteriën, parasitaire wormen 
en andere micro-organismen kunnen dysenterie ver-
oorzaken. Twee belangrijke vormen van dysenterie zijn 
amoebendysenterie en shigellose.
Amoebendysenterie of amoebiasis wordt veroorzaakt 
door het protozoön Entamoeba histolytica. Amoeben-
dysenterie wordt overgedragen door met feces besmet 
voedsel en water. Amoebendysenterie is zeldzaam in 
Nederland en België en wordt voornamelijk aangetrof-
fen bij immigranten uit landen met slechte sanitaire 
voorzieningen. Reizigers kunnen amoebendysenterie 
oplopen door het drinken van besmet water. De be-
langrijkste symptomen van dysenterie zijn diarree met 
bloed en slijm en hevige buikpijn. E. histolytica dringt 
de darmwand binnen en veroorzaakt daar talrijke 
zweertjes; dit verklaart de bloed- en pusbijmenging 
in de ontlasting. Amoebendysenterie wordt bestreden 
met amoebicide middelen.
Bacillaire dysenterie of shigellose wordt veroorzaakt 
door gramnegatieve bacteriën van het geslacht Shigel-
la. De verschijnselen zijn koorts, buikkrampen en 
waterdunne diarree met soms bloed- en slijmbijmen-
ging. De ziekte geneest meestal vanzelf binnen 5 tot 

10 dagen. Ernstige bacillaire dysenterie kan worden 
behandeld met antibiotica. Besmetting met de ver-
wekkers van dysenterie kan worden voorkomen door 
goede hygiëne.

9.6.12 Diarree en obstipatie
Bij diarree is sprake van grote hoeveelheden dunne, 
waterige ontlasting als gevolg van een versnelde pas-
sage van de darminhoud door de dikke darm. Diarree 
is een symptoom, geen ziekte op zich. Als er sprake is 
van diarree, zal de absorptie van water en mineralen, 
een belangrijke functie van de dikke darm, verstoord 
zijn door de versnelde darmperistaltiek. Darminfecties, 
voedselvergiftiging, nervositeit en spanningen kunnen 
leiden tot een toegenomen darmperistaltiek.
Bij obstipatie wordt de defecatie (ontlasting) bemoei-
lijkt of vertraagd doordat de feces hard en droog zijn. 
Oorzaken van obstipatie zijn verkeerd defecatiegedrag, 
uitdroging en vezelarme voeding. Het is belangrijk om 
naar het toilet te gaan zodra aandrang wordt gevoeld, 
anders blijft de feces te lang in de dikke darm zitten en 
wordt er te veel water aan onttrokken, wat resulteert in 
harde, droge feces en een bemoeilijkte stoelgang. Ve-
zelrijke voeding zorgt voor zachte, soepele ontlasting 
en stimuleert de darmwerking. Vezels zitten in fruit, 
groente en graanproducten. 

9.7 Leveraandoeningen

Leveraandoeningen zijn het gevolg van ontsteking van 
de lever of onherstelbare beschadiging van de levercel-
len. Wanneer de levercellen door bindweefsel worden 
vervangen, zal de leverfunctie achteruitgaan. Door de 
grote reservecapaciteit van de lever ontstaan klachten 
meestal pas in een laat stadium. In deze paragraaf wor-
den achtereenvolgens geelzucht, virale hepatitis, lever-
cirrose en leverkanker besproken.

9.7.1 Geelzucht
Icterus, of geelzucht is een geeloranje verkleuring van 
huid, oogwit en andere weefsels. Icterus is het gevolg 
van een ophoping van bilirubine in het bloed. Biliru-
bine is een gele kleurstof die ontstaat bij de afbraak 
van hemoglobine. Bilirubine wordt normaal via de gal 
uitgescheiden om uiteindelijk met de feces en urine het 
lichaam te verlaten.
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Geelzucht heeft verschillende oorzaken. Deze kunnen 
worden onderverdeeld in prehepatische, intrahepati-
sche en posthepatische oorzaken. Hemolytische icterus 
is een voorbeeld van prehepatische icterus; dit type 
geelzucht komt voor bij hemolytische anemie. Wanneer 
de icterus het gevolg is van een ziekte van de lever, 
zoals hepatitis of cirrose, spreekt men van hepatische 
icterus. Posthepatische icterus ten slotte is het gevolg 
van obstructie van de galwegen door bijvoorbeeld een 
galsteen of ontsteking van de galblaas of galwegen. 

9.7.2 Virale hepatitis
Hepatitis, ofwel leverontsteking, kan allerlei oorza-
ken hebben, waaronder verschillende virusinfecties. In 
Nederland en België gaat het vooral om infecties met 
het hepatitis A-virus, het hepatitis B-virus en het he-
patitis C-virus. Behalve deze typen bestaan er ook nog 
virussen van het type D tot en met G.
Hepatitis A, vroeger infectieuze hepatitis genoemd, 
is de minst ernstige vorm. Hepatitis A komt voor in 
geïsoleerde gevallen, maar kan zich ook epidemisch 
voordoen. Hepatitis A behoort tot de meldingsplich-
tige ziekten in Nederland en België. De incidentie van 
hepatitis A in de populatie neemt af; in 2003 waren er 
circa 900 gemelde nieuwe gevallen in Nederland, in 
2013 waren het er 109. De incubatieperiode, de tijd 
tussen de besmetting en het ontstaan van de sympto-
men, is twee tot zes weken. Tot de symptomen beho-
ren gebrek aan eetlust, misselijkheid en lichte koorts. 
De urine is donker van kleur en in sommige gevallen 
treedt geelzucht op. Bij lichamelijk onderzoek kan aan 
het licht komen dat de lever vergroot en gevoelig is. 
Verontreinigd water of voedsel is meestal de bron van 
de infectie, die zich snel uitbreidt in slechte hygiëni-
sche omstandigheden. Het virus wordt uitgescheiden 
met de ontlasting en komt zo in het grondwater te-
recht. Hepatitis A verloopt bij kinderen meestal mild en 
bij volwassenen soms ernstiger. De prognose is meestal 
goed doordat er geen blijvende leverbeschadiging ont-
staat. Passieve immunisatie met immunoglobulinen 
geeft tijdelijk bescherming tegen hepatitis A. Actieve 
immunisatie met een geïnactiveerd hepatitis A-vaccin 
geeft minimaal vijftien jaar bescherming.
Hepatitis B, vroeger serumhepatitis genoemd, is een 
ernstigere en vaker voorkomende ziekte dan hepatitis 
A. Jaarlijks worden ongeveer 1.000 gevallen gemeld. 
In ongeveer 90 procent van de gevallen geneest he-

patitis B, maar bij ongeveer 10 procent ontstaat een 
chronische vorm. Schattingen van het aantal mensen 
met chronische hepatitis B lopen uiteen van 40.000 in 
Nederland tot 70.000 in België. Jaarlijks overlijden 30-
50 personen als gevolg van hepatitis B. De symptomen 
lijken op die van hepatitis A, maar ontwikkelen zich 
langzamer. De incubatietijd is lang en loopt uiteen van 
vier weken tot zes maanden. De ernst van de symp-
tomen kan sterk variëren. Bij personen met een ver-
minderde weerstand verloopt de ziekte ernstiger. Soms 
ontstaat fulminante hepatitis, een acute, zeer ernstige 
vorm. Deze vorm heeft vaak een fataal verloop, waarbij 
delier, coma en overlijden elkaar snel opvolgen. Hepa-
titis B kan worden overgedragen door besmet bloed, 
seksueel contact of vervuilde naalden bij intraveneus 
drugsgebruik. Overdracht via bloedtransfusie komt in 
Nederland en België niet meer voor, omdat sinds 1975 
alle bloedproducten getest worden op het virus.
Goede voorlichting van medewerkers in de gezond-
heidszorg over de risico’s op besmetting met hepati-
tis B is van groot belang. Iedere medewerker die een 
risico loopt, heeft recht op vaccinatie. Verder zijn be-
schermende maatregelen noodzakelijk bij het werken 
met bloed of bloedproducten door verpleegkundigen, 
laboratoriummedewerkers en dialyse- en bloedbank-
personeel. Overigens is vaccinatie tegen hepatitis B 
onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma in zowel 
Nederland als België.
In Nederland hebben ongeveer 30.000 patiënten chro-
nische hepatitis C. In België ligt deze schatting veel ho-
ger, rond de 100.000. De eerste symptomen van hepa-
titis C zijn aspecifiek en lijken op die van hepatitis A 
en B, maar de klachten kunnen maanden of zelfs jaren 
aanhouden. Ongeveer 20 procent van de mensen met 
chronische hepatitis C ontwikkelt levercirrose, wat bij 
een deel uiteindelijk leidt tot terminale leverinsufficiën-
tie. Het virus wordt meestal overgedragen door direct 
bloed-bloedcontact of door gemeenschappelijk gebruik 
van naalden en spuiten door drugsgebruikers. Tot 1992 
was in Nederland en België overdracht via bloedtrans-
fusie een van de belangrijkste besmettingsbronnen. Of 
hepatitis C ook wordt overgedragen via seksueel con-
tact is nog onduidelijk. Hepatitis C wordt behandeld 
met interferon en ribavirine. Bij ernstige levercirrose 
moet een levertransplantatie worden overwogen.
Hepatitis D komt alleen voor bij patiënten die ook be-
smet zijn met het hepatitis B-virus. Het hepatitis D-virus 
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of deltavirus wordt wel beschreven als een defect virus, 
omdat het zich niet kan vermenigvuldigen tenzij de cel 
ook met hepatitis B is geïnfecteerd. Hepatitis D als su-
perinfectie boven op hepatitis B kent een ernstig beloop; 
in de meeste gevallen ontstaat een chronische hepatitis. 
Het aantal met hepatitis D besmette personen is niet be-
kend, maar deze vorm van hepatitis komt niet veel voor. 
De wijze van overdracht is wel bekend en lijkt op die 
van hepatitis B. Preventie is inënten tegen hepatitis B. 
Hepatitis E is in Nederland en België zeer zeldzaam, 
maar is endemisch in ontwikkelingslanden en we-
reldwijd de belangrijkste verwekker van acute virale 
hepatitis. Epidemieën van hepatitis E komen voor in 
Afrika, Azië en Mexico, waar ze vooral worden veroor-
zaakt door met feces vervuild drinkwater. Gevallen in 
Nederland en België betreffen bijna altijd reizigers uit 
gebieden waar de ziekte endemisch is. Er bestaat geen 
behandeling of vaccin tegen hepatitis E. Gelukkig is 
chronische hepatitis als gevolg van een infectie met het 
hepatitis E-virus zeldzaam.

preventie plus!
Ken je virussen
Hoe meer je weet over de manier waarop virussen wor-
den overgedragen, hoe beter je besmetting kunt voor-
komen. Hepatitis A wordt voornamelijk overgedragen 
door besmet voedsel en water. Hepatitis B en C worden 
overgedragen door bloed-bloedcontact, besmette naal-
den en spuiten en seksueel contact. 

Kritisch denken
1.  Welk soort hepatitis kan worden voorkomen door 

een goede handhygiëne?
2.  Welk soort hepatitis kan worden overgedragen via 

besmet bloed?

9.7.3 Levercirrose
Bij levercirrose, ook wel Laënnec’s cirrhosis genoemd, 
is sprake van progressieve beschadiging van levercellen 
en vervanging van leverweefsel door littekenweefsel. In 
Nederland en België overlijden jaarlijks ongeveer 800 
personen aan een chronische leveraandoening, waar-
onder levercirrose. Alcohol is de belangrijkste oorzaak 
van levercirrose, maar ook andere toxische stoffen, be-
paalde medicijnen en aandoeningen zoals chronische 
hepatitis en chronische ontsteking van de galwegen, 
kunnen leiden tot hepatocellulaire necrose en uiteinde-
lijk cirrose van de lever.
Alcoholische cirrose is de meest voorkomende vorm 
van levercirrose. Het precieze effect van overmatig al-
coholgebruik op de lever is niet bekend; mogelijk is de 
cirrose het gevolg van de ondervoeding waarmee alco-
holisme vaak gepaard gaat, maar ook de alcohol zelf 
kan toxisch zijn. De normale lever heeft een complexe 
structuur van cellen, bloedvaten en galkanalen. Bij een 
cirrotische lever is deze structuur verstoord, waardoor 
de lever niet goed kan functioneren. Levercellen ster-
ven af en worden vervangen door bindweefsel en litte-
kenweefsel. Aanvankelijk is de lever vergroot als gevolg 
van weefselregeneratie, maar in een later stadium ver-

vergeleken  levercirrose

 Normale lever  Levercirrose door alcoholmisbruik
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schrompelt de lever door samentrekking van het bind-
weefsel. Kenmerkend voor een cirrotische lever is het 
hobbelige oppervlak.
In de beginfase van levercirrose heeft de patiënt vaak 
weinig klachten. Algemene klachten zijn vermoeidheid, 
gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken. Door de ob-
structie van de galwegen hoopt bilirubine zich op in het 
bloed, wat gepaard gaat met geelzucht, donkere urine 
en stopverfkleurige ontlasting. Andere symptomen zijn 
het gevolg van de verstoring van de overige leverfunc-
ties. Een gezonde lever inactiveert kleine hoeveelheden 
vrouwelijk geslachtshormoon afkomstig uit de bijnie-
ren, zowel bij vrouwen als bij mannen. Hierdoor hebben 
oestrogenen bij gezonde mannen geen effect. Bij lever-
cirrose hopen de oestrogenen zich echter op. Bij man-
nen kan dit leiden tot feminisering (vervrouwelijking). Er 
kan sprake zijn van gynaecomastie (borstvorming). Het 
borsthaar verdwijnt en er ontstaat een vrouwelijk beha-
ringspatroon. Ook kan er atrofie van de testikels optre-
den. De hoge oestrogeenspiegels kunnen ook leiden tot 
erythema palmaris (roodheid van de handpalmen). 
Een van de complicaties van levercirrose is portale hy-
pertensie (verhoogde bloeddruk in de poortader). Als 
gevolg van de cirrose wordt de normale bloedstroom 
door de lever belemmerd. Dit leidt tot een verhoogde 
bloeddruk in de bloedvaten van de buik. Het bloed 
zoekt een andere weg via kleinere vaatjes; hierbij kun-
nen onder andere spataderen in de slokdarm (oesofa-
gusvarices) en in de maag ontstaan. Deze spataderen 
kunnen spontaan gaan bloeden. Patiënten kunnen zich 
presenteren met hematemesis of met hemorragische 
shock (shock door massaal bloedverlies). Een ander gevolg 
van portale hypertensie is vergroting van de organen 
in de buikholte, zoals de milt (splenomegalie), alvlees-
klier en maag. Kenmerkend voor levercirrose is een 
opgezette buik als gevolg van ascites (vochtophoping 
in de peritoneale holte). Door de verhoogde druk in 
de bloedvaten in combinatie met hypoalbuminemie 
(laag albuminegehalte van het bloed) lekt vocht uit de 
bloedvaten naar de weefsels. Hierdoor ontstaat ook oe-
deem, vooral in de enkels en de rest van de benen. De 
hypoalbuminemie is het gevolg van de leverinsufficiën-
tie; door de uitgebreide necrose maakt de lever onvol-
doende albumine aan.
Een andere complicatie van levercirrose is hepatische 
encefalopathie. De beschadigde levercellen zijn hierbij 
niet meer in staat om ammoniak en andere giftige stof-

fen onwerkzaam te maken. Hierdoor hopen deze stof-
fen zich op in het bloed en tasten ze de hersenen aan. 
Hepatische encefalopathie gaat gepaard met neurolo-
gische stoornissen, zoals verwardheid, slapeloosheid, 
desoriëntatie en de typische flapping tremor, waarbij de 
patiënt de gestrekte vingers vanuit de metacarpofalan-
geale gewrichten heen en weer beweegt. Patiënten met 
hepatische encefalopatie kunnen uiteindelijk in een 
hepatisch coma raken. Dit is een belangrijke doods-
oorzaak bij levercirrose.
Er is geen goede behandeling van levercirrose. Herstel 
van de leverbeschadiging is niet mogelijk, maar verdere 
schade kan worden voorkomen door behandeling van 
de oorzaak (bijvoorbeeld alcoholisme of chronische 
hepatitis). Verder is de behandeling vooral gericht op 
symptoombestrijding, zoals vermindering van het oe-
deem met behulp van diuretica. Een levertransplanta-
tie is de enige manier om de leverfunctie te herstellen. 
Preventie is mogelijk door voorlichting te geven over 
de gevolgen van alcohol gebruik dat kan leiden tot al-
coholverslaving wat levercirrose als gevolg kan hebben. 
Maar zo ook kan er aandacht gegeven worden aan on-
veilig vrijen waardoor iemand kans heeft op hepatitis 
met uiteindelijk levercirrose als gevolg.

9.7.4 Leverkanker
Bij primaire maligne tumoren van de lever gaat het 
meestal om hepatocellulair carcinoom. Deze pri-
maire tumor komt weinig voor, maar gaat gepaard met 
een hoge mortaliteit. De incidentie van leverkanker in 
Nederland en België behoren tot de laagste ter wereld. 
Leverkanker komt vooral voor bij mannen ouder dan 
60 jaar; de incidentie neemt toe met de leeftijd. De 
meeste tumoren die in de lever worden aangetroffen 
zijn secundair, meestal als gevolg van uitzaaiingen van 
kanker in andere organen, vooral het colon en rectum, 
de maag, pancreas, slokdarm, long en borst. Primaire 
leverkanker wordt voornamelijk veroorzaakt door vi-
rale hepatitis en cirrose. Een andere oorzaak van lever-
kanker is aflatoxine, een schimmelgifstof die voorkomt 
op noten en granen.
De symptomen van hepatocellulair carcinoom zijn af-
hankelijk van de plaats van de tumor. Als de tumor 
de hele vena portae (poortader) afsluit, ontwikkelt zich 
ascites in de buikholte, zoals dat ook bij levercirrose 
het geval is. Een tumor die de galgang blokkeert, ver-
oorzaakt geelzucht. Algemene verschijnselen zijn ge-
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wichtsverlies, anorexie, vermoeidheid, hepatomegalie 
(vergrote lever), en zwelling en pijn in de bovenbuik.
Bij de diagnostiek van leverkanker speelt beeldvor-
mend onderzoek, zoals echografie of een CT- of MRI-
scan, een belangrijke rol. De diagnose kan bevestigd 
worden op grond van histologisch onderzoek, maar 
vanwege de kans op entmetastasen behoort een biopsie 
niet tot het standaard diagnostisch onderzoek. In ge-
val van een verhoogde bloedingsneiging wordt tegen-
woordig vaker een transjugulaire leverbiopsie (vanuit 
de halsader) uitgevoerd in plaats van een percutane le-
verbiopsie (via de huid). De prognose van leverkanker 
is slecht, zeker in geval van uitzaaiingen van tumoren 
elders in het lichaam.

9.8 Aandoeningen van de 
galblaas

In deze paragraaf worden achtereenvolgens galstenen 
en cholecystitis besproken.

9.8.1 Galstenen
Mensen met cholelithiasis hebben een of meer galste-
nen in hun galblaas. Galstenen ontstaan door de neer-
slag van galbestanddelen in de galblaas en galwegen. 

Galstenen en andere aandoeningen van de galblaas, zo-
als cholecystitis (ontsteking van de galblaas), komen 
frequent voor. Ongeveer 10 procent van de Nederlan-
ders en Belgen heeft galstenen. Galstenen komen vaker 
voor bij vrouwen dan bij mannen. De stenen ontstaan 
door een veranderde samenstelling van de gal of door 
een verminderde activiteit van de spieren van de gal-
blaas, zoals tijdens de zwangerschap. Risicofactoren zijn 
een hogere leeftijd, vrouwelijk geslacht, ernstig overge-
wicht en erfelijke factoren. Een bekend ezelsbruggetje 
zijn de vier F’s (forty, fatty, female en family history). Er 
zijn drie soorten galstenen: cholesterolstenen, pigment-
stenen en gemengde stenen. De cholesterolstenen be-
staan voornamelijk uit cholesterol, de pigmentstenen 
uit bilirubine en kalkzouten. Galstenen hoeven geen 
klachten te veroorzaken. Mensen kunnen een tot wel 
honderden galstenen hebben, die een paar millimeter 
tot een paar centimeter groot kunnen zijn (zie figuur 
9.12 •). Kleine stenen (gruis) kunnen in de ductus cho-
ledochus terechtkomen en een verstopping veroorzaken 
die gepaard gaat met hevige, koliekachtige pijn.
Galstenen kunnen worden opgespoord en gelokali-
seerd met echografie of röntgenonderzoek. De behan-
deling bestaat meestal uit cholecystectomie (opera-
tieve verwijdering van de galblaas). Soms lukt het om 
stenen in de hoofdgalgang te verwijderen tijdens een 

Figuur 9.12 Galblaas met galstenen
(Beeld: Emmanuelm)
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ERCP-onderzoek (endoscopische retrograde cholangio-
pancreaticografie). Kleine cholesterolstenen kunnen 
eventueel met medicijnen worden opgelost. Preventie 
van galstenen is niet mogelijk.

9.8.2 Cholecystitis
Cholecystitis is een ontsteking van de galblaas die 
meestal het gevolg is van galstenen. Acute cholecystitis 
komt vooral voor op middelbare leeftijd, Risicofactoren 
zijn een hogere leeftijd, vrouwelijk geslacht en galste-
nen. De symptomen hangen samen met de vergroting 
van de galblaas. Kenmerkend is de pijn onder de ribben 
die uitstraalt naar de rug en rechterschouder. De gal-
blaas is bij palpatie vaak te voelen. Overige symptomen 
zijn koorts en koude rillingen, misselijkheid en braken; 
bij chronische cholecystitis treden deze laatste klachten 
vooral op na het eten van vet voedsel. De aanwezigheid 
van vetten in de twaalfvingerige darm stimuleert de gal-
blaas tot de afgifte van gal. In geval van cholecystitis is de 
contractie van de galblaas pijnlijk. Ook is deze minder 
krachtig door verdikking van de galblaaswand. Chole-
cystitis kent een aantal ernstige complicaties. De bloed-
toevoer naar de galblaas kan ernstig belemmerd worden 
door de zwelling. Dit kan leiden tot gangreen. Een ande-
re complicatie van chronische cholecystitis is ophoping 
van gal in de galkanaaltjes in de lever. Necrotisering en 
fibrosering van de levercellen rond deze kanaaltjes kan 
leiden tot biliaire cirrose. Bij acute cholecystitis wordt 
de galblaas in principe chirurgisch verwijderd. 

9.9 Aandoeningen van de 
alvleesklier

In deze paragraaf worden achtereenvolgens pancreati-
tis en alvleesklierkanker besproken.

9.9.1 Pancreatitis
Acute pancreatitis is een ernstige, pijnlijke ontsteking 
van de alvleesklier. De incidentie neemt toe met de 
leeftijd. Bij mannen is acute pancreatitis vaak gerela-
teerd aan alcoholisme, bij vrouwen aan galblaasaan-
doeningen. De prognose van pancreatitis bij galblaas-
aandoeningen is goed, maar die bij alcoholisme is zeer 
slecht. Pancreatitis kan worden veroorzaakt door een 
verstopping van de alvleesklierbuis, alcoholmisbruik, 
een doorbloedingsstoornis of trauma.

Plotseling optredende hevige buikpijn is vaak het eer-
ste symptoom. De pijn straalt uit naar de rug en lijkt 
op de pijn bij een maagperforatie. De pijn vermindert 
door op de linkerzij te gaan liggen en de knieën op 
te trekken of door voorover te gaan zitten. Andere 
symptomen zijn koorts, misselijkheid en braken. Soms 
ontstaat geelzucht als door de zwelling van de alvlees-
klier de ductus choledochus wordt dichtgedrukt. Als 
een groot deel van de alvleesklier ontstoken is, zul-
len stoornissen optreden in zowel de endocriene als 
de exocriene functie van de alvleesklier. Een van de 
gevolgen is (secundair) malabsorptiesyndroom. Door 
een tekort aan vetverterende enzymen worden vetten 
onvoldoende verteerd, wat een vettige, stinkende ont-
lasting geeft. Bij pancreatitis kunnen de eiwit- en vet-
verterende enzymen het orgaan zelf afbreken. Dit leidt 
tot ernstige necrose en oedeem van de alvleesklier. Ook 
bloedvaten kunnen worden aangetast, met ernstige in-
wendige bloedingen en shock tot gevolg. In dit geval 
spreken we van acute hemorragische pancreatitis.
De diagnostiek van pancreatitis omvat laboratori-
umonderzoek (bepaling van amylase en lipase in het 
bloed). Met beeldvormende technieken, zoals (endo-)
echografie en een CT- of MRI-scan, kan de uitgebreid-
heid van de ontsteking in beeld worden gebracht. Bij 
acute pancreatitis is opname in het ziekenhuis meestal 
nodig. De behandeling richt zich in eerste instantie op 
het wegnemen van de oorzaak. Met pijnstillers wordt 
de pijn bestreden. Daarnaast kunnen intraveneuze 
toediening van vocht en sondevoeding nodig zijn. De 
kans op een acute alvleesklierontsteking kan worden 
verkleind door te stoppen met roken en alcohol, ge-
zond te eten en voldoende te drinken.

9.9.2 Alvleesklierkanker
Het adenocarcinoom is de meest voorkomende vorm 
van pancreascarcinoom (alvleesklierkanker). De progno-
se is slecht; pancreascarcinoom kent een hoge mortaliteit. 
Pancreascarcinoom komt meer voor bij mannen dan bij 
vrouwen en vooral bij mensen boven de 40 jaar. Risico-
factoren voor alvleesklierkanker zijn overmatig alcohol-
gebruik, roken, chronische pancreatis, diabetes mellitus 
en blootstelling aan chemische stoffen zoals naftaleen.
Een gezwel in de kop van de alvleesklier (zie figuur 
9.13 •) kan leiden tot obstructie van de ductus cho-
ledochus; hierdoor veroorzaakt een tumor in de kop 
eerder symptomen dan een tumor in de staart van de 
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alvleesklier. Obstructie van de galwegen veroorzaakt 
geelzucht en verstoort de spijsvertering doordat de 
pancreasenzymen en de gal niet in de twaalfvingerige 
darm kunnen komen. Dit veroorzaakt malabsorptie 
van vetten en stopverfkleurige ontlasting. Omdat niet 
voldoende voedingsstoffen en calorieën kunnen wor-
den opgenomen, treedt gewichtsverlies op. Als de tu-
mor groter wordt, veroorzaakt deze vaak hevige pijn. 
Alvleesklierkanker zaait meestal uit naar de omringen-
de organen: de twaalfvingerige darm, maag en lever.
Het diagnostisch onderzoek bestaat meestal uit (endo-)
echografie en een CT- of MRI-scan. De diagnose kan 
worden bevestigd met behulp van endoscopische re-
trograde cholangio- en pancreaticografie (ERCP), een 
endoscopisch onderzoek, waarbij ook een biopt wordt 
afgenomen. Omdat er vaak al uitzaaiingen zijn, is de 
prognose van alvleesklierkanker ongunstig en de meeste 
mensen overlijden binnen een jaar. De behandeling be-
staat uit operatieve verwijdering van de alvleesklier en 
omliggende organen (Whipple-operatie), (palliatieve) 
radiotherapie, (palliatieve) chemotherapie en pijnstil-
ling. Preventie van pancreascarcinoom is niet mogelijk.

9.10 Leeftijdsgebonden 
aandoeningen

9.10.1 Mond en slokdarm
Cariës (tandbederf) komt zowel bij kinderen als bij vol-
wassenen voor. Na de adolescentie neemt de kans op 

gingivitis (ontsteking van het tandvlees) en parodonti-
tis (ontsteking van de weefsels rondom de tand) toe. 
Parodontitis en osteoporose (botontkalking) dragen bij 
aan het verlies van tanden en kiezen bij ouderen. Een 
verminderde eetlust is het gevolg van een afname van 
het aantal smaakpapillen en een verminderde speek-
selproductie. Slokdarmkanker komt vooral voor bij 
mensen boven de 60 jaar. Zoals hierboven beschreven, 
is slokdarmkanker sterk gerelateerd aan alcohol- en ta-
baksgebruik.

9.10.2 Maag-darmkanaal
Infecties die diarree veroorzaken, behoren wereldwijd 
tot de belangrijkste doodsoorzaken onder kinderen. 
Kinderen zijn extra kwetsbaar als zij grote hoeveelhe-
den vocht, elektrolyten en voedingsstoffen verliezen. 
Een hernia diafragmatica komt regelmatig voor bij ou-
deren. Peptische zweren komen vooral vanaf middel-
bare leeftijd voor, maar de kans op bloedingen neemt 
toe met de leeftijd. De incidentie van coloncarcinoom 
neemt toe boven de 45 jaar. Divertikels komen vooral 
voor bij ouderen, die daardoor ook vaker last hebben 
van diverticulitis. Diarree kan uitdroging en ondervoe-
ding veroorzaken. Daarom kunnen infecties van het 
maag-darmkanaal, zoals voedselvergiftiging en dysen-
terie, ernstige ziekten zijn. De darmwerking blijft tot 
op hogere leeftijd redelijk normaal, hoewel de peris-
taltiek iets afneemt. Daardoor kunnen veranderingen 
van de voeding en medicijnen die de darmperistaltiek 
beïnvloeden sneller tot obstipatie en diarree leiden.

9.10.3 Lever en galblaas
Aandoeningen van lever en galblaas komen bij kin-
deren weinig voor. Op volwassen leeftijd gaat de le-
verfunctie geleidelijk achteruit. Een een vertraagd 
metabolisme kan leiden tot hogere concentraties van 
medicijnen of giftige stoffen in het bloed. Op hoge leef-
tijd vermindert ook de aanmaak van stollingsfactoren, 
waardoor de kans op bloedingen toeneemt. De preva-
lentie van cholelithiasis (galstenen) stijgt met de leeftijd 
en is het hoogst bij mensen ouder dan 80 jaar.

9.10.4 Alvleesklier
Aandoeningen van de alvleesklier komen bij kinderen 
weinig voor, hoewel insulineafhankelijke diabetes vaak 
op de kinderleeftijd begint. De laatste jaren ontstaat 
ook diabetes mellitus type 2 op steeds jongere leef-

Figuur 9.13 Pancreascarcinoom
Alvleesklierkanker komt vooral voor in de klierbuisjes in de pancreaskop.

Alvleesklier

Kanker
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tijd als gevolg van de stijging van het aantal mensen 
met overgewicht. De incidentie van alvleesklierkanker 
neemt toe met de leeftijd en is het hoogst bij mannen 
tussen 90-94 jaar. Ook de incidentie van acute pancre-
atitis stijgt met de leeftijd. Op jongere leeftijd wordt 
deze aandoening vaker veroorzaakt door langdurig al-
coholmisbruik, op oudere leeftijd vaker door galstenen 
die de ductus pancreaticus afsluiten.

relevante websites

• Maag Lever Darm Stichting, www.mlds.nl

• KWF Kankerbestrijding, www.kwf.nl

• Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, www.le-
verpatientenvereniging.nl

• Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid, www.
kiza.nl

• RIVM, Centrum Infectieziektenbestrijding, www.
rivm.nl

• Hepatitisinfo.nl

• Stop darmkanker, www.stopdarmkanker.be

• Agentschap Zorg en gezondheid, www.zorg-en-ge-
zondheid.be

• World Cancer Research Fund International, www.
wcrf.org

• Vlaamse Coeliakie Vereniging, www.coeliakie.be

• Nederlandse Coeliakie Vereniging, www.glutenvrij.
nl

• World Health Organization – www.who.int

• magUZA, zorgmagazine voor patiënten, www.ma-
guza.be/

• NHG-standaarden, www.nhg.org/nhg-standaarden
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DEEL x xxx9

Ziekten in vogelvlucht spijsverteringsstelsel

ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSE BEHANDELING PREVENTIE

Stomatitis Bacteriën, virussen, schimmels Afhankelijk van de oorzaak; roodheid, zwelling, aften, 
blaasjes, witgele plekken, bloedingen 

Mondinspectie Antibiotica of antimycotica, 
pijnbestrijding, mondverzor-
ging, low level-lasertherapie

Goede mondhygiën

Mondkanker Roken, pruimen van tabak, vooral in combinatie met 
alcohol

Zwelling in de nek of mond of op de lippen, slecht ge-
nezende zweertjes of wondjes

Inspectie, biopsie Operatieve verwijdering, radio-
therapie

Niet roken, matig gebruik van alcohol

Slokdarm-
kanker

Roken en alcohol Dysfagie, gevoel dat het eten niet wil zakken, hikken of 
hoesten, regurgitatie, braken, halitose, gewichtsverlies

Endoscopie, biopsie Operatie, radiotherapie, chemo-
therapie

Niet roken, matig gebruik van alcohol

Oesofagus-
varices

Portale hypertensie, levercirrose Verwijde aders in de wand van de slokdarm, slokdarm-
bloeding

EGD-endoscopie Medicijnen die de druk in de 
poortader verlagen

Vermijden van bekende risicofactoren, zoals overmatig alcohol-
gebruik voorkomen

Oesofagitis Gastro-oesofageale reflux Pyrosis (‘zuurbranden’), vooral na het eten of in lig-
gende houding

Anamnese, endoscopie Dieet, PPI’s Regelmatig eten van kleine porties, vermijden van alcohol

Hernia 
diafragmatica

Aangeboren; verhoogde intra-abdominale druk Indigestie, pyrosis, reflux, pijn in de bovenbuik, kortade-
migheid, reflux-oesofagitis

Slikfoto, EGD-endoscopie Prikkelende voedingsstoffen 
vermijden, regelmatig eten 
van kleine porties, streven naar 
gezond gewicht, medicijnen 
(maagzuurremmers), evt. 
operatieve correctie van het 
middenrif

Geen

Acute gastritis Infectie, gebruik van acetylsalicylzuur, NSAID’s, alco-
hol, galreflux

Maagpijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel, braken, 
hematemesis

Gastroscopie Prikkelende stoffen vermijden, 
PPI’s, antacida, operatie in geval 
van een maagbloeding

Prikkelende stoffen vermijden; preventieve maagbescherming 
bij NSAID-gebruik

Atrofische 
gastritis

Chronische gastritis Zie gastritis, pernicieuze anemie Gastroscopie, biopsie Antibiotica, maagzuurremmers 
(bij infectie met H. pylori), vita-
mine B12-injecties (bij pernici-
euze anemie)

Geen

Peptische 
zweren

Infectie met H. pylori, NSAID-gebruik, aangeboren 
verhoogde productie van maagzuur

Pyrosis, indigestie, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, 
braken, chronische vermoeidheid; gastro-intestinale 
bloeding

Röntgenonderzoek, EGD-
endoscopie, biopsie

Maagzuurremmers, antibiotica Risicofactoren, zoals stress, vermijden 

Gastro-enteritis Bacteriën, virussen of protozoën, chemische toxinen, 
lactose-intolerantie, voedselallergie

Buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, soms koorts 
(afhankelijk van de oorzaak)

Anamnese, evt. feceskweek Aanvulling van vocht en zou-
ten, zo nodig antibiotica

Goede voedselhygiëne

Maagkanker Idiopathisch; relatie met o.a. gepekelde en in zout 
ingelegde voedingsmiddelen, weinig groente en 
fruit, roken, alcohol en infectie met H. pylori

Gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, vol gevoel, 
hematemesis, melena, pijn (laat stadium) 

Gastroscopie, biopsie Operatie, chemotherapie, radio-
therapie

Behandeling infectie met H. pylori, gezonde voeding (matig 
met gerookt vlees en alcohol, voldoende groente en fruit)

Appendicitis Infectie na afsluiting van de appendix door indik-
king van feces

Acute pijn in rechterdeel onderbuik, misselijkheid, bra-
ken, koorts

Lichamelijk onderzoek, 
bloedonderzoek (leukocy-
tose)

Operatie Geen

Malabsorptie-
syndroom

Aangeboren afwijking van het darmslijmvlies of 
secundair (bij aandoeningen van alvleesklier of 
galblaas)

Ondervoeding, moeheid, groeiachterstand (kinderen) 
of gewichtsverlies (volwassenen), gestoorde opname 
van vetten en in vet oplosbare vitaminen, steatorroe, 
verhoogde bloedingsneiging

Anamnese, endoscopie, 
fecesonderzoek

Dieet en vitaminesupplemen-
ten

Behandeling van onderliggende aandoening

Coeliakie intolerantie (onverdraagzaamheid) voor gluten chronische diarree, flatulentie (winderigheid), buik-
krampen en verschijnselen van ondervoeding

klinisch beeld en bloedon-
derzoek. Een biopt van de 
dunne darm

glutenvrij dieet Preventie van coeliakie is niet mogelijk.

30



9Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

Ziekten in vogelvlucht spijsverteringsstelsel

ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSE BEHANDELING PREVENTIE

Stomatitis Bacteriën, virussen, schimmels Afhankelijk van de oorzaak; roodheid, zwelling, aften, 
blaasjes, witgele plekken, bloedingen 

Mondinspectie Antibiotica of antimycotica, 
pijnbestrijding, mondverzor-
ging, low level-lasertherapie

Goede mondhygiën

Mondkanker Roken, pruimen van tabak, vooral in combinatie met 
alcohol

Zwelling in de nek of mond of op de lippen, slecht ge-
nezende zweertjes of wondjes

Inspectie, biopsie Operatieve verwijdering, radio-
therapie

Niet roken, matig gebruik van alcohol

Slokdarm-
kanker

Roken en alcohol Dysfagie, gevoel dat het eten niet wil zakken, hikken of 
hoesten, regurgitatie, braken, halitose, gewichtsverlies

Endoscopie, biopsie Operatie, radiotherapie, chemo-
therapie

Niet roken, matig gebruik van alcohol

Oesofagus-
varices

Portale hypertensie, levercirrose Verwijde aders in de wand van de slokdarm, slokdarm-
bloeding

EGD-endoscopie Medicijnen die de druk in de 
poortader verlagen

Vermijden van bekende risicofactoren, zoals overmatig alcohol-
gebruik voorkomen

Oesofagitis Gastro-oesofageale reflux Pyrosis (‘zuurbranden’), vooral na het eten of in lig-
gende houding

Anamnese, endoscopie Dieet, PPI’s Regelmatig eten van kleine porties, vermijden van alcohol

Hernia 
diafragmatica

Aangeboren; verhoogde intra-abdominale druk Indigestie, pyrosis, reflux, pijn in de bovenbuik, kortade-
migheid, reflux-oesofagitis

Slikfoto, EGD-endoscopie Prikkelende voedingsstoffen 
vermijden, regelmatig eten 
van kleine porties, streven naar 
gezond gewicht, medicijnen 
(maagzuurremmers), evt. 
operatieve correctie van het 
middenrif

Geen

Acute gastritis Infectie, gebruik van acetylsalicylzuur, NSAID’s, alco-
hol, galreflux

Maagpijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel, braken, 
hematemesis

Gastroscopie Prikkelende stoffen vermijden, 
PPI’s, antacida, operatie in geval 
van een maagbloeding

Prikkelende stoffen vermijden; preventieve maagbescherming 
bij NSAID-gebruik

Atrofische 
gastritis

Chronische gastritis Zie gastritis, pernicieuze anemie Gastroscopie, biopsie Antibiotica, maagzuurremmers 
(bij infectie met H. pylori), vita-
mine B12-injecties (bij pernici-
euze anemie)

Geen

Peptische 
zweren

Infectie met H. pylori, NSAID-gebruik, aangeboren 
verhoogde productie van maagzuur

Pyrosis, indigestie, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, 
braken, chronische vermoeidheid; gastro-intestinale 
bloeding

Röntgenonderzoek, EGD-
endoscopie, biopsie

Maagzuurremmers, antibiotica Risicofactoren, zoals stress, vermijden 

Gastro-enteritis Bacteriën, virussen of protozoën, chemische toxinen, 
lactose-intolerantie, voedselallergie

Buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, soms koorts 
(afhankelijk van de oorzaak)

Anamnese, evt. feceskweek Aanvulling van vocht en zou-
ten, zo nodig antibiotica

Goede voedselhygiëne

Maagkanker Idiopathisch; relatie met o.a. gepekelde en in zout 
ingelegde voedingsmiddelen, weinig groente en 
fruit, roken, alcohol en infectie met H. pylori

Gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, vol gevoel, 
hematemesis, melena, pijn (laat stadium) 

Gastroscopie, biopsie Operatie, chemotherapie, radio-
therapie

Behandeling infectie met H. pylori, gezonde voeding (matig 
met gerookt vlees en alcohol, voldoende groente en fruit)

Appendicitis Infectie na afsluiting van de appendix door indik-
king van feces

Acute pijn in rechterdeel onderbuik, misselijkheid, bra-
ken, koorts

Lichamelijk onderzoek, 
bloedonderzoek (leukocy-
tose)

Operatie Geen

Malabsorptie-
syndroom

Aangeboren afwijking van het darmslijmvlies of 
secundair (bij aandoeningen van alvleesklier of 
galblaas)

Ondervoeding, moeheid, groeiachterstand (kinderen) 
of gewichtsverlies (volwassenen), gestoorde opname 
van vetten en in vet oplosbare vitaminen, steatorroe, 
verhoogde bloedingsneiging

Anamnese, endoscopie, 
fecesonderzoek

Dieet en vitaminesupplemen-
ten

Behandeling van onderliggende aandoening

Coeliakie intolerantie (onverdraagzaamheid) voor gluten chronische diarree, flatulentie (winderigheid), buik-
krampen en verschijnselen van ondervoeding

klinisch beeld en bloedon-
derzoek. Een biopt van de 
dunne darm

glutenvrij dieet Preventie van coeliakie is niet mogelijk.
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ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSE BEHANDELING PREVENTIE

Diverticulitis Infectie na indikking van feces in de divertikels Krampende pijn in de onderbuik, koorts, veranderd 
defecatiepatroon

Klinisch beeld, CRP-bepa-
ling, CT-scan, echografie

Pijnstilling Gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging

Ziekte van 
Crohn

Idiopathisch, mogelijk auto-immuun Pijn in rechterdeel onderbuik, bloederige diarree, ge-
wichtsverlies, verloop met exacerbaties en remissies

Bloedonderzoek, coloscopie, 
bariumcontrastonderzoek, 
CT-onderzoek 

Ontstekingsremmers, immuno-
suppressiva, soms operatie

Geen

Colitis ulcerosa Idiopathisch, mogelijk erfelijke factoren, auto-immu-
niteit, infectie met E. coli, stress of voedselallergie

Diarree met bloed en slijm, hevige krampen in de on-
derbuik

Coloscopie of sigmoïdos-
copie, biopsie, CT- of MRI-
onderzoek

Ontstekingsremmers, immuno-
suppressiva, diarreeremmers, 
dieet, operatie (colectomie)

Geen

Dikkedarm-
kanker

Erfelijke component, relatie met familiaire adeno-
mateuze polyposis en colitis ulcerosa

Veranderd defecatiepatroon, diarree of obstipatie, 
bloed of slijm bij de ontlasting

Klinisch beeld, rectaal tou-
cher, endoscopie, biopsie, 
CT-coloscopie

Operatie, chemotherapie Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker (secundaire preventie) 

Darmobstructie Mechanische ileus

Dynamische ileus

koliekpijnen, een opgezette buik en braken, obstipatie Klinisch beeld en beeldvor-
mend onderzoek

Maaghevel, operatie Geen

Prikkelbare-
darmsyndroom

Overmatig gebruik van laxeermiddelen en verkeerde 
voeding, psychische spanningen

Diarree of obstipatie, buikpijn, winderigheid Anamnese en lichamelijk 
onderzoek, geen zichtbare 
afwijkingen

Dieet (vezelrijke voeding, bulk-
vormers) en leefstijladviezen 
(vermijden van stress, voldoen-
de lichaamsbeweging)

Geen; uitlokkende factoren vermijden

Aambeien erfelijke aanleg, verkeerde voedingsgewoonten (on-
voldoende vezels), obstipatie, overgewicht, zwanger-
schap en gebrek aan lichaamsbeweging

druk op de bloedvaten in het rectum proctoscopie Zalven en zetpillen, operatie vezelrijke voeding en voldoende vocht, lichaamsbeweging

Dysenterie Voedselinfectie door bacteriën of protozoën Buikpijn, bloederige diarree met slijm Feceskweek Antibiotica of amoebicide mid-
delen (afhankelijk van verwek-
ker)

Goede voedselhygiëne

Hepatitis A Hepatitis A-virus (voedselinfectie) Gebrek aan eetlust, misselijkheid, lichte koorts, geel-
zucht, vergrote, gevoelige lever

Klinisch beeld, serologisch 
onderzoek

Geen Voedselhygiëne, vaccinatie

Hepatitis B Hepatitis B-virus (bloedcontact of seksueel contact) Incubatieperiode van vier weken tot zes maanden; 
vermoeidheid, gebrek aan eetlust, koorts, geelzucht, 
vergrote en gevoelige lever, kan leiden tot chronische 
hepatitis en cirrose.

Lichamelijk onderzoek, se-
rologisch onderzoek, lever-
functietest

Meestal geen, eventueel inter-
feron of antivirale middelen

Veilig vrijen; vermijden bloed-bloedcontact; vaccinatie

Hepatitis C Hepatitis C-virus (bloedcontact) Als bij hepatitis A en B; incubatieperiode van maanden 
tot tientallen jaren, leidt vaak tot levercirrose en termi-
nale leverinsufficiëntie.

Lichamelijk onderzoek, sero-
logisch onderzoek

Combinatie van interferon en 
antivirale middelen, levertrans-
plantatie

Veilig vrijen, schone naalden gebruiken

Hepatitis D Hepatitis D-virus Zie hepatitis B; vaak ernstiger verloop met chronisch 
leverfalen

Lichamelijk onderzoek, se-
rologisch onderzoek, lever-
functietest

Geen specifieke behandeling; 
evt. interferon

Vaccinatie tegen hepatitis B

Hepatitis E Hepatitis E-virus Zie hepatitis A Serologisch onderzoek Meestal niet nodig; evt. virus-
remmer

Goede voedselhygiëne

Levercirrose Meestal overmatig alcoholgebruik; ook chronische 
hepatitis, bepaalde medicijnen of toxische stoffen

Vermoeidheid, anorexie, misselijkheid, braken, geel-
zucht; bij portale hyperensie: ascites, oedeem, spleno-
megalie, oesofagusvarices (let op: bloedingen), hepati-
sche encefalopathie

Leverfunctietests, echogra-
fie, CT- of MRI-scan, lever-
punctie

Behandeling van de oorzaak; 
symptoombestrijding (vermin-
dering van oedeem, portale 
hypertensie en bloedingen), 
levertransplantatie

Overmatig alcoholgebruik en (chronische) hepatitis vermijden

Leverkanker Virale hepatitis, levercirrose, aflatoxine; secundair 
(metastasen)

Obstructie van galwegen, geelzucht, anorexie, ge-
wichtsverlies, vermoeidheid, hepatomegalie, zwelling 
en pijn in de bovenbuik

Echografie, CT- of MRI-scan, 
biopsie (cave: entmetas-
tasen)

Operatieve verwijdering, radio-
therapie, levertransplantatie

Vermijden van (chronische) hepatitis; vaccinatie tegen hepati-
tis B
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ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSE BEHANDELING PREVENTIE

Diverticulitis Infectie na indikking van feces in de divertikels Krampende pijn in de onderbuik, koorts, veranderd 
defecatiepatroon

Klinisch beeld, CRP-bepa-
ling, CT-scan, echografie

Pijnstilling Gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging

Ziekte van 
Crohn

Idiopathisch, mogelijk auto-immuun Pijn in rechterdeel onderbuik, bloederige diarree, ge-
wichtsverlies, verloop met exacerbaties en remissies

Bloedonderzoek, coloscopie, 
bariumcontrastonderzoek, 
CT-onderzoek 

Ontstekingsremmers, immuno-
suppressiva, soms operatie

Geen

Colitis ulcerosa Idiopathisch, mogelijk erfelijke factoren, auto-immu-
niteit, infectie met E. coli, stress of voedselallergie

Diarree met bloed en slijm, hevige krampen in de on-
derbuik

Coloscopie of sigmoïdos-
copie, biopsie, CT- of MRI-
onderzoek

Ontstekingsremmers, immuno-
suppressiva, diarreeremmers, 
dieet, operatie (colectomie)

Geen

Dikkedarm-
kanker

Erfelijke component, relatie met familiaire adeno-
mateuze polyposis en colitis ulcerosa

Veranderd defecatiepatroon, diarree of obstipatie, 
bloed of slijm bij de ontlasting

Klinisch beeld, rectaal tou-
cher, endoscopie, biopsie, 
CT-coloscopie

Operatie, chemotherapie Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker (secundaire preventie) 

Darmobstructie Mechanische ileus

Dynamische ileus

koliekpijnen, een opgezette buik en braken, obstipatie Klinisch beeld en beeldvor-
mend onderzoek

Maaghevel, operatie Geen

Prikkelbare-
darmsyndroom

Overmatig gebruik van laxeermiddelen en verkeerde 
voeding, psychische spanningen

Diarree of obstipatie, buikpijn, winderigheid Anamnese en lichamelijk 
onderzoek, geen zichtbare 
afwijkingen

Dieet (vezelrijke voeding, bulk-
vormers) en leefstijladviezen 
(vermijden van stress, voldoen-
de lichaamsbeweging)

Geen; uitlokkende factoren vermijden

Aambeien erfelijke aanleg, verkeerde voedingsgewoonten (on-
voldoende vezels), obstipatie, overgewicht, zwanger-
schap en gebrek aan lichaamsbeweging

druk op de bloedvaten in het rectum proctoscopie Zalven en zetpillen, operatie vezelrijke voeding en voldoende vocht, lichaamsbeweging

Dysenterie Voedselinfectie door bacteriën of protozoën Buikpijn, bloederige diarree met slijm Feceskweek Antibiotica of amoebicide mid-
delen (afhankelijk van verwek-
ker)

Goede voedselhygiëne

Hepatitis A Hepatitis A-virus (voedselinfectie) Gebrek aan eetlust, misselijkheid, lichte koorts, geel-
zucht, vergrote, gevoelige lever

Klinisch beeld, serologisch 
onderzoek

Geen Voedselhygiëne, vaccinatie

Hepatitis B Hepatitis B-virus (bloedcontact of seksueel contact) Incubatieperiode van vier weken tot zes maanden; 
vermoeidheid, gebrek aan eetlust, koorts, geelzucht, 
vergrote en gevoelige lever, kan leiden tot chronische 
hepatitis en cirrose.

Lichamelijk onderzoek, se-
rologisch onderzoek, lever-
functietest

Meestal geen, eventueel inter-
feron of antivirale middelen

Veilig vrijen; vermijden bloed-bloedcontact; vaccinatie

Hepatitis C Hepatitis C-virus (bloedcontact) Als bij hepatitis A en B; incubatieperiode van maanden 
tot tientallen jaren, leidt vaak tot levercirrose en termi-
nale leverinsufficiëntie.

Lichamelijk onderzoek, sero-
logisch onderzoek

Combinatie van interferon en 
antivirale middelen, levertrans-
plantatie

Veilig vrijen, schone naalden gebruiken

Hepatitis D Hepatitis D-virus Zie hepatitis B; vaak ernstiger verloop met chronisch 
leverfalen

Lichamelijk onderzoek, se-
rologisch onderzoek, lever-
functietest

Geen specifieke behandeling; 
evt. interferon

Vaccinatie tegen hepatitis B

Hepatitis E Hepatitis E-virus Zie hepatitis A Serologisch onderzoek Meestal niet nodig; evt. virus-
remmer

Goede voedselhygiëne

Levercirrose Meestal overmatig alcoholgebruik; ook chronische 
hepatitis, bepaalde medicijnen of toxische stoffen

Vermoeidheid, anorexie, misselijkheid, braken, geel-
zucht; bij portale hyperensie: ascites, oedeem, spleno-
megalie, oesofagusvarices (let op: bloedingen), hepati-
sche encefalopathie

Leverfunctietests, echogra-
fie, CT- of MRI-scan, lever-
punctie

Behandeling van de oorzaak; 
symptoombestrijding (vermin-
dering van oedeem, portale 
hypertensie en bloedingen), 
levertransplantatie

Overmatig alcoholgebruik en (chronische) hepatitis vermijden

Leverkanker Virale hepatitis, levercirrose, aflatoxine; secundair 
(metastasen)

Obstructie van galwegen, geelzucht, anorexie, ge-
wichtsverlies, vermoeidheid, hepatomegalie, zwelling 
en pijn in de bovenbuik

Echografie, CT- of MRI-scan, 
biopsie (cave: entmetas-
tasen)

Operatieve verwijdering, radio-
therapie, levertransplantatie

Vermijden van (chronische) hepatitis; vaccinatie tegen hepati-
tis B
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ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSE BEHANDELING PREVENTIE

Galstenen Veranderde samenstelling van de gal,verminderde 
contractiliteit van de galblaas; risicofactoren zijn 
onder andere vrouwelijk geslacht en obesitas

Meestal geen, of heftige pijn in rechterdeel bovenbuik, 
vooral na de maaltijd

Echografie, röntgenonder-
zoek

Meestal cholecystectomie, 
soms endoscopische verwijde-
ring of medicatie (lithiasismid-
delen)

Geen

Cholecystitis Afsluiting door infectie, ontsteking of tumor Koorts, koude rillingen, misselijkheid, braken, pijn in 
rechterdeel bovenbuik (vooral na vet eten), palpabele 
galblaas

Bloedonderzoek, echografie, 
MRI- of CT-scan

Cholecystectomie Geen

Pancreatitis Idiopathisch, meestal relatie met overmatig alcohol-
gebruik of galstenen

Acute hevige buikpijn die uitstraalt naar de rug, koorts, 
misselijkheid, braken, (secundair) malabsorptiesyn-
droom, geelzucht, hemorragische pancreatitis.

Bloedonderzoek (amylase, 
lipase), (endo-)echografie, 
CT- of MRI-scan

Wegnemen oorzaak, pijnstil-
ling, intraveneuze toediening 
van vocht en voeding

Behandeling van onderliggende aandoening

Alvleesklier-
kanker

Relatie met roken, overmatig alcoholgebruik, chro-
nische pancreatitis, chemische stoffen, diabetes 
mellitus

Malabsorptie, geelzucht, pijn in de bovenbuik (Endo-)echografie, CT- of 
MRI-scan, ERCP, biopsie

Operatie, (palliatieve) chemo- 
en radiotherapie, pijnstilling

Geen
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ZIEKTE ETIOLOGIE SYMPTOMEN DIAGNOSE BEHANDELING PREVENTIE

Galstenen Veranderde samenstelling van de gal,verminderde 
contractiliteit van de galblaas; risicofactoren zijn 
onder andere vrouwelijk geslacht en obesitas

Meestal geen, of heftige pijn in rechterdeel bovenbuik, 
vooral na de maaltijd

Echografie, röntgenonder-
zoek

Meestal cholecystectomie, 
soms endoscopische verwijde-
ring of medicatie (lithiasismid-
delen)

Geen

Cholecystitis Afsluiting door infectie, ontsteking of tumor Koorts, koude rillingen, misselijkheid, braken, pijn in 
rechterdeel bovenbuik (vooral na vet eten), palpabele 
galblaas

Bloedonderzoek, echografie, 
MRI- of CT-scan

Cholecystectomie Geen

Pancreatitis Idiopathisch, meestal relatie met overmatig alcohol-
gebruik of galstenen

Acute hevige buikpijn die uitstraalt naar de rug, koorts, 
misselijkheid, braken, (secundair) malabsorptiesyn-
droom, geelzucht, hemorragische pancreatitis.

Bloedonderzoek (amylase, 
lipase), (endo-)echografie, 
CT- of MRI-scan

Wegnemen oorzaak, pijnstil-
ling, intraveneuze toediening 
van vocht en voeding

Behandeling van onderliggende aandoening

Alvleesklier-
kanker

Relatie met roken, overmatig alcoholgebruik, chro-
nische pancreatitis, chemische stoffen, diabetes 
mellitus

Malabsorptie, geelzucht, pijn in de bovenbuik (Endo-)echografie, CT- of 
MRI-scan, ERCP, biopsie

Operatie, (palliatieve) chemo- 
en radiotherapie, pijnstilling

Geen
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