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Oesofagus, maag, bulbus  

Oesofagus 
S/ 

Dysfagie: problemen met overgang voedsel farynx naar maag.  

Orofaryngeale dysfagie: afslik problemen.  

Organische dysfagie (structurele stenose): eerst alleen voor vast voedsel, impactio bij grote bolus, 

pijn enkel bij impactie, progressie dysfagie naar vloeibaar (traag = goedaardig, snel = kwaadaardig) 

Functionele dysfagie (contractie toestand): vanaf begin zowel vast als vloeibaar, pijn door spasmes 

niet deglutitief en veel ’s nachts, progressie is chronisch fluctuerend.  

Pijn 

Odynofagie: pijn bij slikken (onstekingsletsel) 

Impactiopijn: doffe krampende retrosternale pijn door slokdarm contraties 

NCCP – non cardiac chest pain: krampende toenoerende pijn zonder verband met eten.  

Pyrosis: branderige gevoel, zuur 

Globusgevoel: brok vast in de keel, geen verband slikbeweging, verdwijnt tijden eten. (nerveusheid?) 

T.O.  

Manometrie: intraluminale drukken slokdarm meten 

- gastro-oesofagale sfincter (TLESR, transient lower esophageal sfincter relaxation) 

- slokdarmlichaam (peristalsis) 

- faryngo-oesofagale sfincter (rust, relax, contractie) 

pH meting: reflux 5cm boven gastro-oesofagale sfincter. 

Gecombineerd pH-impedantiemeting: 24u pH meting 

Rx: Rx slikken – slikstoornissen.  Rx slokdarm – Organische letsels aantonen (divertikels, fistels, ring) . 

Endoscopie + Biopsie: opsporen ontstekingsletsels mucosa + biopsies voor weefseldiagnose. 

Therapeutsche ingrepen – ligatuur, coagulatie, dilatatie, clips, adrenaline injectie. 

 

Motorische stoornissen 

Primair motorisch: achalasie, diffuse spasme.  

Secundair motorisch: onderdeel van systeem aandoening – spierziekte (sclerodermie –glad, 

myotonia distophica – gestreept), neurologische aandoening (CVA, parkinson, alcoholische-

/diabetische nefropathie)  

Achalasie:  

Door degeneratie/verdwijnen van inhibitorische NO neuronen in plexus van auerbach. 

Mannen>vrouwen, middelbare leeftijd.  

S/ functionele dysfagie (intermittent -> continue -> laattijdig verdwijnen), krampende retrosternale 
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pijn los van de maaltijd en nachts, niet-zuur regurgitaties postprandiaal, vermagering.  

DD. Psychogene vermagering door anorexia nervosa, organische stenose,  

T.O. endoscopie – uitsluiting organische stenose, manometrie – afwezigheid post deglutitieve 

relaxtatie sfincter en peristaltische contracties vervangen door simultane drukgolven, Rx – 

vogelbekbeeld van gastrooesofagale sfincter. Gedilateerd S-vormig lichaam slokdarm, geen luchtbel 

in de maag.  

AE/ slikpneumonie, cachexie (vermagering), verhoogde incidentie spinocellulaire epithelioom.  

R/ spasmolytica, Ca-anatagonisten (tijdelijk), pneumatische en hydrostatische ballondilatatie, 

intersfincteriele botox injecties, chirurgische myotomie volgens Heller (+ antireflux) laparoscopisch.  

Diffuse spasmen:  

Zeer zeldzaam, door defictientie van inhibitorische neuronen.  

S/ retrosternale pijnaanvallen NCCP, functionele dysfagie (niet op de voorgrond).  

DD. Agor pectoris, syndroom van Treitze(intercostalis inflam), neurocirculatoire asthenie.  

D/ Rx – kurkentrekkersslokdarm, Manometrie – onvolledige relaxatie LES en repetitieve niet-

peristaltische contracties na deglutitie.  

R/ Ca-antagonisten (en spasmolytica, botox, myotonie?). [dysfagie beantw beter dan spasmen!] 

Niet motorische stoornissen 
Eosinofiele oesofagitis 

Eosinofiele infiltratie en fibrose in slokdarmmucosa. Man 30-40jr. Allergie? 

S/ organische dysfagie door onsteking/fibrose met impacties, NCCP of odynofagie.  

D/ endoscopie – pseudo-trachealisatie (ringvormige vernauwingen) en lineaire erosies (treinsporen), 

biopsie – eosinofiele infiltratie.  

R/ lokale steroiden – budesonide inhaler/gel, dilatatie fibrose, systemische steroiden, eliminatie 

dieet? (pediatrie).  

Ring van Plummer-vinson – sideropenische dysfagie 

postcricoidale ring, vrouw middelbare leeftijd.  

S/ organische dysfagie, ferriprieve anemie 

D/ Rx slikact – dwarsverlopende lijnvormige inkeping 

Cave: inscheuring tijdens endoscopie dus niet diagnostisch.  

R/ endoscopische doorscheuring van ring, ijzer supplement.  

AE/ verhoogde incidentie spinocellulair slokdarmCa.  

Ring van Schatzki 

membraan(mucosa hyperplasie) op gastrooesofagale overgang + kleine hiatus hernia, mannen > 

leeftijd.  

S/ organische dysfagie bij ringdiameter <13mm (>20mm geeft geen problemen) 

D/ Rx – na max slokdarm expansie bilaterale smalle ondiepe inkeping op plaats van ring, endoscopie.  

R/ enkel bij voldoende symptomen – pneumatische dilatatie, endoscopisch insnijden/inbranden, 

heelkunde bij problematiek.  

Gastro-oesofagale reflux 

inefficientie antireflux – lage sfincterdruk en >#TLESRs, herniatie, deficientie zuurklaring, deficientie 

mucosale defensie.  
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Pathologische reflux = bij klachten of letsels.  

- Non-erosieve GERD: bij refluxklachten met geen/aspecifieke endoscopische erosieve letsels (gr 0) 

- Oesofagitis letsels + klachten 

- verwikkelingen: ulcus, peptische strictuur, barret epitheel (metaplastische cilindrische epitheel, 

interstinaal = premaligne).  

Classificatie: Los Angeles 

Graad A <5mm solitaire erosies 

Graad B >5mm solitaire erosies 

Graad C confluerende erosies <75% omtrek 

Graad D circulaire confluerende erosies 

S/ pyrosis en zure regurgitaties, atypsiche klachten (NCCP, asthma, KNO) 

verwikkelingen: organische dysfagie door strictuur, odynofagie door oesofaryngitis, anemie door 

erosies.  

D/ anamnese, endoscopie – oesofagitis (graad) en verwikkelingen.  

Bij atypische klachten: endoscopie, proef PPIs, pH-meting, Bernstein zuurinfusietest (pyrosis 

reproduceren).  

Bij heelkundige indicatie: preop evaulatie Rx (maagherniatie, motoriek), pH-metrie, endoscopie, 

manometrie (sclerodermie).  

R/ dieetmaatregelen, hoogstand bedhoofdeinde, vermijden reflux inducerende medicatie (Ca-

antagonisten), gewichtscontrole.  

Medicatie: antacida, H2-blokkers, PPI’s.  

Heelkunde: Nissen-fundoplicatie, Belsey-Mark IV, Collins (bij brachy-oesofagus).  

Therapieschema 

Oesofagitis: PPI (4-6wk) – omeprazol 40mg, pantoprazol 30mg, Stepdown tailoring obv symptoom 

controle. (Cave: niet bij barrett!!) 

Non-erosieve GERD: PPIs dosis en frequentie obv symptomen, moeilijk te behandelen.  

Graad C, D oesofagitis: klachten en letsels behandelen owv risico op stenose. PPIs + endoscopische 

opvolging.  

R/ verwikkelingen: Stenose – dilatatie + full dose medicatie, Metaplasie – full dose medicatie + 

follow-up biopsies.  
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Barrett slokdarm 

endoscopisch waarneembare proximaalwaartse verplaatsing van squamocolumnaire junctie + 

intestinale metaplasie (*slijmbekercellen) door chronische GERD. 

 = precancereus – IEN (intraepitheliale neoplasie) – adenoCa 

R/ endoscopische opvolging – bij 2 consecutieve negatieve IEN endoscopies vervolgens 3jarig inteval. 

bij low-grade dysplasie opvolging, bij high grade dysplasie EMR(endo muco resectie) en RFA (radio 

freq ablatie).  

Candidase slokdarm 

overgroei in de pharynx en slokdarm bij immuungecompromiteerde patienten, DM, topische 

steroiden, slechte algemene toestand. 

S/ odynofagie, retrosternale pijn 

D/ wit-gele plaques keelholte, endoscopie + biopsie – pseudohyphen aantonen door PAS-kleuring.   

R/ myconazole, ketoconazole, fluconazole, nystatine.  

Tumoren slokdarm 

Spinocellulair epithelioma of squameus cel carcinoma (SCC) – 1e en 2e prox deel van slokdarm, is 

meer frequent bij mannen, risico factoren (roken, alcohol, achalasie).  

AdenoCa – 3e distale deel slokdarm, bij chronische barrett (GERD).  

S/ organische dysfagie (pas als 2/3 van slokdarm diameter word ingenomen – laattijdig), Odynofagie 

(bij ulceratie), annorexie, vermagering, thoracale pijn (bij neurale invasie), heesheid (n. Recurrens), 

mogelijke fistel bij hoesten? 

Snelle uitbreiding naar lymfe en vroegtijdige metastasering.  

D/ endoscopie + biopsie, Rx slokdarm 

Staging/ echo-endoscopie, CT thorax/abdo (contrast p.o. en i.v.), PET-CT (metastase) 

R/ EMR (endo muco resectie) en RFA bij T1a N0 

Totale of partiele tubulatie oesofagotomie +  tubulatie van de maag / interposistie darmsegment + 

neo-adjuvante therapie.  

Palliatie: dilatatie tumorale stenose (Savery-bougies), self expanding metale stent, radiotherapie. 

Endoscopische coagulatie, palliatieve slokdarm resectie.  
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Maag 
Acute gastritis door kortdurende beschadiging van maagmucosa (fysisch, chemisch, infectieus).  

S/ nausea, braken, annorexie, krampen, pyrosis, volheidsgevoel, gastroenteritis symptomen. Evt 

hoge GI bloeding door haemorrhagische gastritis.  

R/ stoppen medicatie/alcohol, vocht + electrolieten (bij braken), anemie. Bij Hp infectie – antacida, 

H2-antagonist, PPI, AB 

Chronisch gastritis 

D/ obv histologie (distributie, morfologie, ethiologie letsels, klieratrofie) 

- atrofische gastritis (type A auto-immuun): thv corpus en fundus, As tegen parietaal cellen,( As tegen 

intrinsic factor).  

D/ pernicieuse anemie (achlorhydrie, hypergastrinemie, Vit B deficientie), bepertkte atrofie en 

metaplasie.  

- H pylori geassocieerde gastritis (type B) 

D/ verdikte plooien en mucus bij endoscopie.  

- Reactieve gastritis (type C chemisch): vooral in antrum, door NSAID/galreflux/.. medicatie, hoge 

alcohol inname, correlatie met kliniek.  

D/ minimale ontsteking, mucosale hypermie en oedeem, hyperplasie foveolae, oppervlakkige 

erosies.  

- gastritis post gastroentrostomie (reactieve gastritis - precancereus) 

lymfocytaire gastritis (coeliakie? Hp?) R/ PPI, Hp eradicatie 

granulomateuze gastritis (crohn?) focaal actieve gastritis (crohn kinderen?) 

eosinofiele gastritis (voedsel allergie) – Antraal,  R/ PPI, dieet, steroiden 

Hp 

peptische ulcusziekte – verhoogde risico B-cel MALT-lymfoom en maagadenoCa (door atrofie – 

neoplasie). Heeft een sterke urease activiteit.  

VacA en CagA zijn meer agressief en infectieus.  

S/ acute ziekte gevoel, bovenbuikpijn, nausea, braken, acute hypochlorhydrie 

zorgt voor duodenale ulcus (100%) met slijmnap metaplasie en voor maagulcus (80%) 

D/ biopsie – directe histologische visualisatie (gouden standaard) + immunohistologische kleuring, 

cultuur voor AB-gram, CLO-test voor usease activiteit, ureum ademtest, serologie 

R/ PPI + 2 AB of PPI + bismuthzout en ranitidine + 2 AB, 7-10dagen. 

AB: metronidazole/clarithromyicine en amox/tetracycline 

Maag en duodenum ulcus 

is een onderbreking van de mucosa doorheen de muscularis mucosae. Op plaatsen waar mucosa in 

contact komt met zuur-pepsine.  

Maag: kleine curvatuur, overgang antrum-corpus mucosa.  

Duodenum (bulbair): 2cm distaal van pyloor 

Hp – Antritis – parietaalcel SS regulatie gastrine defect – gastrine release !! – stimulatie parietaalcel   
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No HP, No ulcus! No Acid, No ulcus! 

Gastrinoma (Zolliger-ellison) 

NSAID: geeft antrale en prepyloor ulcera, door rechtstreekse mucosa prikkeling en inhibitie 

mucoprotectieve PGs (dus ook via bloed).  

S/ Peptische ulcus:  

knagende pijn epigastrium 2-3u na maaltijd en ‘s nachts, anorexie, speekselvloed, nausea.  

cave: symptoomloos bij ouderen.  

pyloric channel syndrome: pijn onmiddelijk na het eten en beter het braken (ulcus rond pyloor) 

D/ anamnese (pijnpatroon, medicatie), KO epigastrische pijn, endoscopie + biopsie(maag: aan de 

rand ulcus, bulbair: in antrum), Rx SMD (als endoscopie niet mogelijk is), Hp status 

R/ eradicatie Hp en zuursecretie remmers (H2-r antag en PPIs), dieetmaatregelen. Heelkunde bij 

verwikkelingen – perforatie, bloeding, stenose (gastric outlet obstructie).  

[supraselectieve vagotomie niet meer gedaan] 

Perforatie:  [GEEN ENDOSCOPIE!!] 

wand onderbroken door alle lagen heen.  

S/ peritonitis, acute epigastrische pijn straalt uit naar rug, collaps, pijn betert niet met ingesta.  

- gedekte perforatie; afgedekt door omgeven orgaan/omentum en een plastron.  

- vrije perforatie; GI inhoud loopt in peritoneum – chemische peritonitis – sepsis – MOF 

Gedekte perforatie kan een vrije perforatie worden.  

D/ peritonitis, geen leverdofheid (lucht), Rx enkel abdo staand/liggend met vrije lucht, CT? 

dd. cholecystitis (CT/echo), pancreatitis (lipasen/echo/CT), darmischemie (lactaat/CT), 

colonperforatie (CT + contrast intracolisch) 

R/ Gedekte perforatie: conservatief – NPO, maagsonde suctie, IV vocht, AB, PPIs, monitoring 

Vrije perforatie: urgente chirurgie sluiten perforatie, peritoneale spoeling, PPI, AB, controle 

endoscopie na 6wk (Ca?) 

Bloeding:  

D/ ulcus, slokdarmvarices, acute haemorrhagische gastritis, mallory-weis scheur.  

S/ hematemesis, melena, RBPA (hematochezia).  

R/ endoscopie(coag, adrenaline, APC, clip) + PPI, heelkunde – transfixie bloedvat, billroth II-resectie, 

excisie + PPI 

Kans op rebleeding Forrest classificatie 

Stenose:  

lokalisatie – oorzaak: [maag is meestal maligne!!] 

Cardia – tumor >> ulcus  Corpus – tumor > ulcus   Antrum/pyloor – tumor, ulcus 

Bulbus – ulcus, tumor, M. Crohn, (of externe compressie) 

Door oedeem rond ulcus kan een onvolledige stenose een volledige stenose worden.  

S/ dehydratatie, hypovolemie, dysfagie, epigastrische kramp, braken.  

D/ Rx abdo, endoscopie + biopsie, Rx SMD 
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R/ conservatief: maagsonde + suctie, spoeling van bezoar, IV vocht + electrolieten, TPN, PPI, 

ballondilatatie.  

Heelkunde indicatie: tumor, gastric outlet obstruction persisterend  

truncale vagotomie + pyloroplastie of gastro-jejunostomie 

Billroth I + vagotomie 

Billroth II (subtotale gastrectomie) + Roux-en-Y 

Indicaties voor BII: carcinoma, refractair ulcus (NSAID’s?), ulcus + stenose of bloeding, zo 

endoscopische therapie faalt.  

Zolliger-Ellison:  

gastrine producerende NET (gastrinoma), meestal in pancreas (DII, maag, ovaria enz).  

massive zuur secretie door stimulatie parietaal cel door gastrine.  

S/ ulcus op ongewone plaats, verwikkeld, recidiverend, (reflux), (diarree) 

D/ Serum gastrine, pernicieuze anemie,  serum chromogranine A nuchter (verhoogd bij NET), echo, 

echo-endo, CT, MR, PET-CT 

R/ PPI hoge dosis, tumor resectie, SS analoog, chemo (streptozotocine), biologicals (sunitinib, 

everolimus) 

[MEN-I syndroom (autosomaal dominant): gastrinoom, hyperparathyroidie, hypofyseadenoom (ACTH 

/ prolactine) in 60% van Z-E patienten] 

Acute Diarree 

S/ >3 stoelgangen / dag, waterig, groot volume, krampen, max 3 weken. Cave: ALARM SYMPTOMEN! 

Gasteroenteritis is met braken en nausea. 

Dysenterie is diarree met bloed/slijm/etter.  

[ALARM symptomen: koorts, abdominale pijn, dehydratatie, bloed/etter] 

Oorzaak door: 

Toxines (Staph aureus, cholera, clostridium perfringens) 

Virussen(noro, rota, ..) 

Bacterien(campylobacter, salmonella, EHEC, clostridium) 

Protozoa (gardia lamblia, entamoeba histolytica) 

Medicatie(Chemo, colchicine, AB, Mg) 

Allergie (IgE gemedieerd) 

Clostridium Difficile:  

door gebruik AB, geeft pseudo-membraneuze colitis.  

D/ glutamaat dehydrogenase in faeces, toxine A en B in faeces, coprocultuur, coloscopie? 

S/ ernstige infecteuze diarree post AB gebruik, slecht ruikende diarree, pijnlijke krampen. 

R/ vancomycine, imidazole, stop AB gebruik. 

Anamnese: bepaal dehydratatie, frequentie, aard, duur, nausea/braken?, volledige medische VG, 

medicatie, zwangerschap?, recente AB?, alarmtekens? 

K.O. peritoneale prikkeling? Koorts? Dehydratatie?  

Indicaties voor diagnostische evaluatie: zwangerschap, bloederige diarree, hoge koorts, hypovolemie, 

hevige buikpijn, recente AB gebruik, extra intestinale symptomen. 

D/ Coprocultuur (campylobacter, salmonella, yersinia, EHEC) – bij AB gebruik, immuungecompr, 

bloederige diarree, IBD.  
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Direct onderzoek (parasieten, ova) – aanslepende diarree >14d, bloederige diarree, na reis of 

kinderdagverblijf, MSM, aids. 

Endoscopie (IBD, low-flow ischemie, C. difficile, oppertunistische infecties bij immunogecompr) 

Bloedonderzoek – (creat, ionogram, CRP, leucocytose) – bejaarden, kinderen, ernstige diarree, 

immuno, ernstige slechte algemene toestand.  

R/ rehydratatie ORS (gluc, NaCl, KCl, NaCitraat, NaHCO3 IV), aangepaste voeding.  

loperamide max 16mg/d [Cave: NIET bij dissenterie, C difficile, EHEC] 

Emperische AB ? [cave: quinolones verlengen duur salmonella eliminatie, EHEC verhoogde kans op 

hemolytisch uremisch syndroom] 

Specifieke behandeling:  

Salmonella: fluoroquinolone 

Campylobacter: fluoroquinolonen/azitromycine 

Clostridium difficile: metronidazole, vancomycine 

Glardia lamblia: metronidazole 

Amoeben: metronidazole 

Congenitale aandoeningen van maag en duodenum 
 

Congenitale hypertrofische pyloorstenose 

Verdikking van de circulaire spierlaag van de pylorus – gastric outlet syndroom. Jongens > meisjes.  

S/ gastric outlet syndroom – postprandiaal projectiel braken, 3-6 wk postnataal, gezonde en 

hongerige zuigeling.  

K.O. gewichtsverlies, dehydratatie, electrolieten stoornis, maagperistaltiek?, palpeerbare massa 

bovenbuik (enkel onder narcose).  

dd. Dyspepsie, GER, gastroenteritis, meningo-cerebrale aandoening, malrotatie, congenitale 

duodenumstenose 

D/ Echo, (Rx SMD – malrotatie en congenitale duodenumstenose) 

R/ maagsonde, rehydratatie, extra mucosale pyloromyotomie, postop 4-6h normale voeding 

AE: onvolledige myotomie 

Congenitale duodenumatresie 

stenose thv DII-DII, meestal geassocieerde afwijkingen.  

S/ hydramnios, (gal) braken, gewichtsverlies, dehydratatie, electrolietenstoornis, soms epigastrische 

opzetting.  

dd. Slokdarmatresie, dunnedarm atresie, GER, congenitale hypertrofische pyloorstenose, malrotatie, 

pancreas annulare, externe compressie (cyste) 

D/ Rx abdo – double bubble en geen lucht in darmen, Rx SMD – duodenaal stopbeeld 

R/ korte atresie: duodenotomie + incisie membraan, lang atresie: duodeno-duodenostomie (bypass) 
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Metabole chirurgie 
Morbide obestas word geclassificeerd als een ziekte, er is een grote vetophoping, en veroorzaakt 

metabool syndroom: hypertensie, DM2, dyslipidemie, GERD, NAFLD, CVD. Er is een regulatie van 

voedsel inname vanuit het homeostatische systeem (energie behoefte) en het hedonisch systeem 

(beloning). Chirurgie is een multidisciplinaire model. 

Hormonen die eetlust beinvloeden zijn Ghreline (Grows) en Leptine (Lowers). Ghreline = orexigeen – 

maagfundus. PPY en GLP-1 = anorexigeen – L-cels in lower gut.  CCK = postprandiaal satiety – 

duodenum – stimulatie GLP-1. Indicaties voor metabole chirurgie zijn: morbide obesitas met een BMI 

>40 of >35 met co-morbiditeit.  

LAGB (laparoscopic adjustable gastric banding) – restrictief  

Er word een band geplaatst rond het mesenterium van de kleine curvatuur, net lateraal van de punt 

van Hiss. Bevestigd aan opblaascatheter met port-a-cath.  

Scopinaro (BPD) 

hierbij word duodenum met pancreas zeer laag distaal aangehecht op ileum waardoor er minder 

vertering is van voedsel en dus ook minder opname.  

Cave: malabsorptie. R/ elongatie common limb of conversion to gastric bypass.  

Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) 

kleine maagpouch maken, end-to-side anastomose met jejunum (net distaal hoek v Treitz), side-to-

side anastomose 1,5m distaal van pouch.  

Cave: interne herniatie doorheen mesenterium (petersen ruimte). R/ afsluiting mesenteriale 

gebreken – verminderde incidentie, maar altijd waakzaam zijn voor deze verwikkeling.  

Ghreline en leptin↓, PPY en adiponectine ↑ 

Complicaties: gastrische stenose, marginale ulcera, internal obstruction, gastric pouch dilatatie, 

dumping, deficienties.  

Sleeve gastrectomie (SG) 

longitudinale resectie van de grote curvatuur van de maag, van halverwege pylorus tot hoek van Hiss. 

Hierbij is er eliminatie van maag fundus. Postop Rx SMD met gastrografine uitvoeren. SG ↑ 

Jonge patient zonder comorbiditeit – GS  

conversie mogelijk naar RYGB en BPD, cave: GERD, kanker, osteoperose, dumping 

Bij klachten van GERD – RYGB 

Bij hypertensie – RYGB (BPD is een contra indicatie) 

Bij obstructieve slaap apneu (OSA) – SG + BPD  

Bij dyslipidemie – RYGB 

Bij BMI > 35 + DM II – RYGB, BPD, SG 

stimulatie van L-cel geeft productie van GLP-1 die een verzadigdheidsgevoel en insuline secretie 

geeft.  

Bij andere co-morbiditeit 

- crohn – SG (dunne darm behouden) 

- transplantatie – SG (maximale absorptie) 

- DM1 – SG (betere controle glycemie) 

- nierinsufficientie – SG (peritoneale dialyse) 
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- C/D oesofagitis – RYGB (verergering voorkomen) 

- Alcoholisme – SG (malabsorptie voorkomen) 

Complicaties 

Korte termijn: naadlekkage. S/ tachycadie, tachy-/dyspnoe. D/ Rx thorax pleurauitstorting, R/ bij 

gastro-jejunostomie lekkage conservatief AB + NPO + TPN. R/ bij jejuno-jenunostomie lekkage 

dringende relaparoscopie.  

bloeding, DVT, Longembolie, pneumonie. R/ preventie en vroege intensieve mobilisatie.  

Lange termijn:  

-Vitamine deficientie (Vit B1 – Wernicke, Vit B12, ijzer, Vit D en calcium – osteoporose) R/ bij dysfagie 

moet Vit B1 gedoseerd worden, Vit B12 IM injectie, ijzer IV (slechte po absorptie), vitD/calcium geven 

voor osteroporose preventie en controle PTH.  

-Maag- en slokdarm kanker bij Hp infectie en Barrett slokdarm. Cave: Barrett en eosofagitis is een 

contraindicatie bij SG (igv maagtubulatie noodzakelijk) 

-Dumping door snelle KH. Vroege dumping direct na de maaltijd S/ duizeligheid, misselijk, diarree, 

krampen angia-like-symptomen.  

Late dumping >2u na de maaltijd door hypoglycemie met neurogene symptomen. (osm. dunne darm 

↑ – incretine respons ↑ – GLP-1 en GIP ↑ – insuline vrijzetting ↑ en glucagon ↓)   

R/ suikervrij en vetvrij dieet, regelmatig eten en geen alcohol.  

Cave: binge drinking is dodelijk door hypoglycemie (late dumping) en door alcohol glucagon gespons 

blok.  

-Interne herniatie door opgetrokken darmlis of mesodefecten. S/ hevige krampende pijn li 

hypochonder + braken (= pathognemonisch, want RYGB braakt NOOIT). D/ CT abdo – whirlsign. R/ 

laparoscopie.  

-Marginaal ulcus aan de gastrojejunale anastemose. R/ hoge dosis PPI 

Cave: NSAIDs mogen nooit worden voorgeschreven aan RYGB patienten.  

FU: vragen naar buikkrampen (ulcus/interne herniatie), GERD bij SG en AGB, barrett controle 

endoscopie /1-2jaar.  

Tumoren van de maag en duodenum 
Maagtumoren zijn meestal adenoCa (minder frequent GIST).  

Goedaardige maagtumoren: worden poliepen genoemd.  

Hyperplastische poliepen: bij langdurige gastritis, onstekingscelinfiltraat, PRECANCEREUS.  

Harmartomateuze poliepen: abnormale combinatie van weefsel normaal in maag. Meest frequent 

zijn fundic-glad poliepen. Zeldzaam ontaarding naar carcinoom.  

Adenomateuze poliepen: omschreven letsel afgelijnd door dysplastische epitheel, onstaat uit 

metaplastisch intestinaal epitheel, precancereus.  

S/ geen tenzij verwikkelingen: ulceratie met bloeding, substenose antrum/pyloor, torsie.  

D/ endoscopie, spiraal CT.  

R/ endoscopische polypectomie, heelkundige excisie. + endoscopische follow-up! 

AdenoCa maag 

>50jaar, cofactoren zijn Hp infectie of precancereuze aandoening (poliep, gastritis, FAP, NHPCC) 
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S/ substenose, bloeding, verstarring, infiltratie organen.  

lokalisatie vooral in antrum. Maligne maagtumoren bij curvatuur major, fundus, cardia.  

Histo/ Lauren-classificatie: 

intestinaal type – intestinale metaplasie bij oudere pt in antrum 

diffuus type – bij jongere pt in corpus 

onbepaald type – gemengde kenmerken  

Uizaaiingen/ lymfogeen, hematogeen (lever ++, longen, hersens, bot), cavitair (peritoneaal, douglas, 

ovaria) 

TNM/ early gastric cancer is beperkt tot de (sub-)mucosa (Tis/T1)(N0/N1) M0 

S/ asymptomatisch, maagklachten (epigastrische pijn, dyspepsie, kleine maag, anorexie – horror 

carnis), dysfagie/gastic outlet, bloeding, tekens van metastase op afstand, algemene tumor 

symptomen (gewichtsverlies, ferriprieve anemie) 

K.O. meestal negatief, lymfadenopatie (Virchow), PPA – douglas meta’s 

D/ Endoscopie + biopsie, Rx SMD.  

tumor merkers: CEA, CA 19.9,  

voor staging: CT – thorax abdo, PET-CT voor meta’s, endo-echo 

dd. beginge maagulcus, maaglymfoom.  

R/ radicale R0-resectie zo mogelijk – maag resectie + lymfadenectomie (>15) 

voor distale tumoren Billroth II RYGB.  

Cave: postgastrectomie syndroom. R/ vit B12 subs geven 

Paliatieve behandeling – combinatie therapie (5FU, cisplatinum, .. ) + biologische meds 

(Trastuzumab), bij stenose klachten – enscopische coagulatie, dilatatie met bougies + stent, gastro-

enterostomie bij antrum stenose.  

GIST (gastro intestinale stromale tumor) 

interstitiele cellen van Cajal – c-kit positief kleurend. D/ endo-echo + biopsie, PET (staging).  

R/ wigvormige resectie maag, imatinib.  

Primair maaglymfoom 

lymfoide hyperplasie en monoclonale proliferatie van B-cellen uitgaand van MALT cellen geactiveerd 

door Hp. Polipoid of ulceratief. D/ endoscopie + biopsie, Endo-echo (staging). R/ T1 – Hp eradicatie. 

Hooggradig – heelkunde of chemo-radiotherapie.  

Duodenum tumoren 

Goedaardig: adenomateuze poliepen. AE/dysplasie, duodenumstenose, ulceratie + bloeding.  

D/ endoscopie + biopsie. R/ endoscopische resectie of heelkundige excisie.  

AdenoCa duodenum (ZELDZAAM) 

regio rond papil v Vater, FAP syndroom. S/ bloedingen, anorexie, stenose + braken, symptomen van 

peripapillaire tumor 
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Dunne darm en colon 

Malabsorptie 
Steatorree >7gr vet in stoelgang, >20g/dag. Cave: ADEK vit malabsorptie! 

DD. 

Maag: partiele of volledige gastrectomie of gastric bypass (maag lipase) 

D/ anamnese, gastroscopie 

Pancreas: lipase deficientie – pancreatitis, pancreasCa, obstructie pancreas, mucoviscidose.  

secretine deficientie – coeliakie (secretine stimuleert lipase secretie) 

D/ CT, (echo, echo-endo, ERCP, MRCP), ademtest mengtriglyceriden 

R/ causaal, pancreas enxymen (creon) 

Galzuren: leverziete, obstructie galwegen, groot ileaal verlies – Crohn of resectie, bacteriele 

overgroei.  

D/ VG, galzuur ademtest – bacteriele overgroei, MRCP/ERCP galwegen 

R/ usodeoxycholzuur, causaal,  

Intestinaal: darmresectie, fistelvorming shunt, coeliakie, short bowel syndrome, radiatie enteritis.  

D/ Rx transit, endoscopie + biopsie.  

Lactose malabsorptie door lactasedeficientie.  

S/ waterige osmotische diarree, abdominale krampen, flatulentie.  

D/ lactose H2 ademtest 

dd. IBS 

R/ lactose verminderde dieet.  

FODMAPs (fermenteerbare oligosaccharide, disacchariden, monosacchariden, polyolen) 

Proteine malabsorptie is ZELDZAAM, door short bowel syndroom <200cm 

dd. proteine losing enteropathie – eiwit verlies door beschadiging mucosa.  

S/ hypoalbuminemie en oedemen.  

S/ Malabsorptie:  

vermagering, vermoeidheid, amenorree, hypoproteinemie, diarree (waterig/steatorree), krampen, 

flatulentie.  

Specifieke deficientie:  

glossitis/stomatitis: Fe, B12, foliumzuur 

anemie: microcytair – Fe, macrocytair – B12 

en foliumzuur 

bloeding: vit K 

osteomalacie: Vit D 

nachtblindheid: Vit A 

neuropathie perifeer: B12, B1 

tetani: Ca, Mg 

spierzwakte: K

 

D/ Anamnese 

Radiologie – CT/MR enterografie, CT pancreas 

Endoscopie + biopsie 

Labo – Malabsorptie test (Hb, RBC, ionen, Ca, P, cholesterol, PT, foliumzuur, B12, ijzer, ferritine, PTH. 
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albumine), Vit status (ADE), CRP (inflammatie).  

Feces onderzoek: 72u collectie – gewicht en vet 

Organische morfologische afwijkingen Rx enterografie, endoscopie 

(Ademtest: C13/14 – mengtriglyceride, lactose, galzuren. H2 – lactose.) 

Coeliakie:  

glutenenteropathie, imuungemedieerd.  

APO/ vilusatrofie en cryptenhyperplasie.  

D/ IgA en IgG As tegen weefsel transglutaminase en anti-endomysium As, Anti-gliadine (minder 

betrouwbaar).  

histologische afwijkingen biopsie (DII/DIII) – intra-epitheliale lymfocyten↑, mononucleair 

ontstekingsinfiltraat lamina propria 

S/ malabsorptie, steatorree, dermatitis herpetiformes (R/ dapsone) 

Verwikkelingen: gastritis, colitis, ulceratie, dermatitis herpetiformis, osteoporos, maligniteit? 

R/ Glutenvrij dieet  

routine controle biopsie bij aanhoudende klachten 

Bacteriele overgroei:  

bij stase in de darm door postop toestand, structurele afwijkingen, motiliteitsstoornissen.  

S/ Deconjugatie van galzouten (steatorree), mucosale beschadiging (veminderde absorptie), 

winderigheid, proteine loosing enteropathie, secretoire diarree, Panmalabsorptie.  

D/ anamnese, structuurafwijkingen Rx enterografie, galzuur ademtest, absorptie testen, motoriek 

testen.  

R/ vit B12 IM, 4d breed spectrum AB, dificienties corrigeren.  

NET:  

S/ door tumorgroei – vermagering, anorexie, pijn, lokale symptomen, meta’s 

hormoon productie – (serotonin) carcinoid syndroom (alleen bij lever meta’s). S/ vasodilatatie, flush, 

diarree, re hart decompensatie, asthma.  

Gastrinoom, glucagonoom - DM, insulinoma – hypoglycemie, VIPoma – VIP secretie. S/ WDHA  - 

waterige diarree, hypoK, achlorhydrie 

D/ serum chromogranine, 5HIAA urine, MR, CT, PET-CT 

R/ resectie tumor, SS-analoog, chemotherapie metastase.  

Congenitale aandoeningen dunne darm 
 

Congentiale dunnedarm atresie 

E/ deficiente vacuolisatie door dysembryogenese of intra-uterine vasculair incident 

Cave: frequent malrotatie en gastroschisis  

S/ hydramnios, vroegtijdig galbraken, afwezigheid meconium, abdominale opzetting.  

D/ proximale distentie en distale microdarm, dunne darm kurkentrekkerachtig, Rx abdomen hangend 

– lucht-vocht niveau, Rx colon microcolon (contrastlavement) 

R/ heelkundige resectie van atresie, primaire anastomose, mogelijk tapering prox uitgezette darm.  

bij discongruentie: enterostomie Bishop-Koop, stoma en muceuse fistel met postop re-educatie van 
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distale darm, herstel transit >2-3 mnd 

Cave: short-bowel syndrome 

Necrotiserende enterocolitis (NEC) 

E/ door hypoperfusie is er necrose (ileaal/ileocolisch) met pneumatosis cystoides intestinalis (lucht in 

darmwand). Vooral bij prematuren.  

S/ peritonitis + sepsis, fibrose en stricturen met evt subobstructie.  

D/ Rx abdomen (hangend/liggend) – lucht in darmwand en v. Porta, echografie – hyperechogene 

darmwand.  

R/ resectie + stoma en muceuse fistel, herstel transit na 2-3 mnd.  

Meconium ileus 

E/ CF, obstructie door meconium plugs in terminaal ileum. 

cave: bij perforatie meconium peritonitis – steriel chemische peritonitis 

S/ lage dundarmobstructie – opgezet abdomen en braken, afwezigheid meconium ontlasting, grijze 

taaie mucus in rectum.   

D/ Zweettest, genetisch onderzoek CF, Rx coloninloop contrast – microcolon en plugs 

R/ lavement N-acetylcysteine, mucolyticum po 

resectie + mucolytische spoeling, bishop-koop enterostomie, stoma muceuse fistel  

Malrotatie 

E/ onvolledige rotatie, afwezigheid hoek v Treitz, smalle mesoimplanting.  

S/ intermittente subacute volvulus geeft duodenum stenose/obstructie.  

cave: mogelijke Laddse banden over DII – obstructie 

cave: risico op acuut abdomen door volvulus – strangulatie – short bowel syndroom  

D/ Rx SMD – geen hoek v Treitz, Rx colon – caecum re hypochonder, echo abdo – a.MS-v.MS 

verhouding abnormaal en whirlpool sign.  

R/ detorsie, darmen positioneren in non-rotatie – dundarm re en colon li. doornemen Laddse banden 

 

Divertikel van Meckel 

onvolledige afsluiting ductus vitellinus, ectopische weefsel (zuur maag, pancreas) 

cave: bij strengvormige verbinding navel risico op volvulus, risico op invaginatie 

S/ asympt, navelsecreet, obstructie/strangulatie, bloeding door ulcus, diverticulitis 

dd. Appendicitis, colonpoliep, omphalitis 

D/ isotopenscan, Rx transit (NIET ACUUT), exploratieve laraposcopie/-tomie 

R/ wigvormige resectie of segmentaire enterectomie (bij ulcus)  

geen behandeling bij asymptomatische divertikel 
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Invaginatie 

prox segment darm shuift in distaal segment, ileo-ileaal, ileo-colisch, colo-colisch. Meestal bij 

kinderen (bij volw door tumor).  

S/ krampen, braken, mogelijke recidiverende aanvallen bij desinvaginatie, mechanische ileus, 

strangulatie 

KO/ voelbare masse, PPA – bloed op vingerling 

D/ echo – cocarde beeld, CT (tumor?), Rx colon – reductie 

R/ reductie dmv radioscopie (lucht/contrast) of echo (fysiologische serum), laparotomie, evt resectie 

en reanastemose bij organische letsel.  

Appendix 

op plaats waar 3 tenia coli samen komen, lymfefolikels die met de leeftijd atrofieren.  

Acute appendicitis:  

S/ migrerende pijn – peri-umbilicaal naar Re fossa, gelokaliseerde peritonitis Mc Burney, PPA pijn, 

koorts 

D/ Score van Alvarado (>7/10) – anorexie, nausea, koorts, pijnmigratie, RFI pijn (2), loslaatpijn, 

leuco’s (2), neutro’s 

KO. Mc Burney +, psoitis +, Rovsign +, obturator teken +, anorexie, nausea/braken 

peritonitis – percussiepijn, spierverzet, loslaatpijn, vervoerspijn 

Labo. CRP, leucocytose (10.00-15.00/mm3 en linksverschuiving) 

T.O. Echo, CT 

Alvarado 9-10: Laparoscopie, 7-8 Echo/CT, <7 observatie 

dd. Mesenteriele adentis (kind), crohn ileitis, gastroenteritis, ovariele pathologie, cystitis, 

pyelonefritis, diverticulitis, Ca. 

Cave: zwangerschap is indicatie voor MRI 

R/ acute appendicitis: appendectomie + peritoneale lavage /drainage + AB 

plaston: AB afkoelen, percutane drainage abces, appendectomie a froid >6wk 

Cave: postop verwikkelingen – douglas abces (hectische koorts, urine retentie), adhesies (obstructie, 

infertiliteit) 

Douglas abces R/ transrectaal/vaginaal drainage  

Appendix mucocoele: ruptuur leidt tot pseudomyxoma peritonei: diffuus peritoneale adenomucinose 

(goede prognose) en peritoneale mucineuze carcinomatose (slechte prognose).  

R/ HIPEC  

Carcinoid:  

Bij >2cm, vergrote lymfklieren, histologische invasie en goblet-cell-Ca 

R/ Re hemicolectomie 

adenoCa:  

acute/ retro-obstructieve appendicitis, uitzaaing lymfe / portaal / cavitair. R/ re hemicolectomie 
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Dunnedarm tumoren 
S/ (sub)obstructie, invaginatie, bloedverlies, perforatie 

D/ Rx transit, enteroclysma, CT 

adenoCa, lymfomen, sarcomen (enterectomie + chemo), NET.  

Inflammatoire darm ziekte (IBD) 
Zieke van Crohn en Colitis Ulcerosa, leeftijd 15-25 jaar 

Extra intestinale manifestaties: erythema nodosum, iritis, perifere artritis, ankyloserende spondylitis, 

PSC.  

Anamnese: medicatie, recente reizen, onbeschermd seksueel contact,  

D/ endoscopie + biopsie, histologie, labo inflammatie parameters, calprotectine faeces, 

hypoalbuminemie, CT, MR 

dd. Appendicitis, bacteriele of virale infectie, lymfocytaire of collageneuze colitis, intestinale TB 

R/ steroiden, anti-TNF (infliximab IV, adalimumab SC), 5-ASA (CU), azathioprine 

(onderhoudsmedicatie – TPMT controle), methotrexaat (CD), AB bij complicaties pouchitis 

(metronidazole, ciproxin), voedingstherapie bij ondervoeding. 

Complicaties: colorectaalCa (>8j colitis), osteoporose 

stenose, short bowel syndroom, fistels (CD) 

bloeding (CU) 

Morbus Crohn:  

discontinue ontsteking in hele GI tractus (terminaal ileum, colon), stricturen en stenose mogelijk, Th1 

gemedieerd respons.  

S/ diarree, bloed-slijm verlies, buikkrampen, gewichtsverlies, verslechterd met roken, galzuur 

malabsorptie, perianale afwijkingen, koorts, groeiachterstand 

D/ endoscopische kleine ulcera met halo van erytheem, diepere inflammatie transmuraal door alle 

lagen heen tot in de serosa, granulomen infiltratie. 

Montreal classificatie: leeftijd, lokalisatie, manifestatie.   

R/ Heelkunde = darmsparende ingrepen – segmentaire resecties. 

ballondilatatie stricturen, bij colitis – segmentale colectomie/totale colectomie / intersfincterische 

proctectomie. Stricturoplastie (alleen op dunnedarm) 

Heelkunde indicatie: inflammatie, obstuctie, fistel, abces, vrije perforatie, (kanker) 

preop: colonoscopie / Rx colon – fistel en anorectum, CT enteroclysis – extent ziekte en skip-lesion, 

CT/echo – clinical mass en percutane drainage 

Anale crohn: marisken, chronische anale fissuren, perineale fistels en abcessen.  

R/ fistel – tres, medicatie (anti-TNF en Remicade) 

 

CU:  

continue ontsteking rectum en colon, pancolitis,Th2 gemedieerd respons 

S/ vooral RBPA, verbeterd met roken, perianale klachten, gewichtsverlies 

D/ endoscopische continue oppervlakkige ontsteking beperkt tot de mucosa met cryptitis 
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Montreal classificatie: lokalisatie, manifestatie 

R/ 5-ASA en mesalazine!, corticosteroiden, anti-TNF, hospitalisatie 

Complicatie: toxisch megacolon, zware bloeding, verhoogd risico dysplasie. 

Heelkunde: urgente subtotale hemicolectomie met endo-ileostoma.  

definitief – coloproctectomie + definitieve ileostoma (bij wegname sfincter), restoratieve 

coloproctectomie met ileale J pouch. Frequentie stoelgang postop R/loperamide en indikkende 

voeding.  

Cave: pouchitis (frequentie, constistentie, urge, RBPA, krampen) 

Radio-enteritis, -rectitis 
Na radiotherapie thv pelvis, epitheel beschadiging en oedeem, eosinofielen infiltratie. 

Laattijdig: Beschadiging van mesenchymale darmweefsel, erytheem, ulcera, stricturen, fistels, APO 

irradiatie fibroblasen. 

In rectum en sigmoid 

S/ ileum: stenose met subobstructie, interne fistels, bloeding 

rectum: rectitis, stenose, bloeding, fistel, proctitis 

R/ anti-inflammatoire medicatie, resectie / bypass / stoma  

Colorectale poliepen 
Hyperplastische (niet-neoplastisch) en adenomateuze (neoplastische – adenoma-carcinoma sequens 

en serrated pathway) poliepen.  

Adenoma: tubulair / tubulovilleus / villeus – gesteeld / sessiel 

Serrated poliepen: hyperplastische poliep, sessiel serrated adenoma/poliep.  

Maligne poliep is invasieve adenoma doorheen muscularis mucosae tot in de submucosa (=T1), 

hebben laag potentieel voor lymfekier invasie.  

Poliepen met tumorinvasie in diepere submucosa tonen risico op lymfeklierinvasie.  

[in situ carcinoma zijn ook maligne maar kunnen behandeld worden met endoscopische resectie.  

D/ volledige colonoscopie 

R/ endoscopische resectie van de poliep. Bij vileuse poliepen – snaar resectie.  

cave: bloedingen, perforatie 

Segmentaire colectomie bij niet-endoscopisch verwijderbare tumoren of T1 (+ risico lymfeklier 

invasie).  

R/ bij rectale poliepen – full thickness resectie.  

FU: opvolgingsschema van colonoscopie. (interval hangt af van type poliep) 

Colorectaal adenocarcinoom 
Sporadische vorm en erfelijke vorm (FAP, HNPCC – lynch syndroom).  
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S/ bloedverlies, verandering in stoelgangpatroon, obstructie, vermagering, abdominale pijn, asympt? 

S/ hangt af van lokatie 

Re Colon: occult bloedverlies, anemie, diarree, massa?, vaag krampende pijn 

Li Colon: RBPA, obstructie, vaag krampende pijn 

Rectum: RBPA, tenesme, massa, geen pijn 

D/ screening via iFOB (antilichaam tegen humaan globine) bij patienten 50-75 jaar – bij positieve test 

colonoscopie doen. Labo: anemie, orgaanfunctie, CEA. CT abdo/thorax.  

Staging: bepaling curatieve of paliatieve behandeling.  

lymfogene- , hematogene-, peritoneale-, en portale metastase mogelijk. Uitzaaiing meestal naar de 

lever (bij rectumCa sneller longmetastase via iliacale venen) 

Regionale klierstations: paracolisch, langs a en v colica, para-aortisch 

D/ staging, diffentiatiegraad, aanwezigheid invasie, status chirurgische vlakken.  

Staging: CEA (FU) – PET-CT, CT abdo/thorax (meta’s), MRI bekken, endo-echo (oppervlakkige lestels) 

Stadium 1: oppervlakkige tumoren zonder uitzaaiing.  

Stadium 2: diepere invasieve tumoren.  

Stadium 3: bij lymfeklier aantasting.  

Stadium 4: bij systeem metastasen 

FAP:  

autosomaal dominante aandoening 

R/ <18jaar profylactische colectomie – restoratieve proctocolectomie + ileo-anale J-pouch.  

cave: duodenale poliepen 

Garners syndroom en Turcot’s syndroom 

MAP: autosomaal recessief, MSI negatief 

HNPCC – lynch syndroom: colonCa (endometriumCa, ovariumCa). D/ Jaarlijkse colonoscopie en  

Amsterdam II criteria (3 familiaal, 2 generaties, <50j, geen FAP) .  

R/ totale colectomie + IRA bij adenoma, profylactische hysterectomie.  

R/ Colon: chirurgie + (neo-)adjuvante therapie tot stadium III. Vanaf stadium IV niet meer 

geneesbaar.  

segmentaire colectomie. FOLFOX chemo – 5FU + leucovorin + oxaliplatin 

R/ Rectum: bij oppervlakkige T1 – transanale excisie.  

Radicale brede resectie met mesenterica “en bloc” resectie. PME >10cm en TME <10cm. 

Abdominoperineale rectum ampututatie (APRA) bij sfincter invasie. 

Cave: LARS. R/ J-pouch 

radiotherapie en (neo-)adjuvante chemo. 

Colonobstructie:  

colonspoeling (on-table wash-out), reoperatie met Hartmann procedure.  

Bij competente klep van bauhin gevaar voor caecum blowout!  
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Invaginatie 
Proximale darmsegment in distale darm, gevolgen zijn mechanische ileus en strangulatie.  

S/ plotse buikkrampen, reflectoir braken, mogelijke pijnvrije periodes bij desinvaginatie, 

recidiverende aanvallen, mogelijke bloed bij PPA, mechanische ileus.  

Cave: strangulatie geeft meer bloed 

D/ Echo: concarde beeld – echoarme en echorijke ringen, CT 

R/ reductie via radioscopie of echografie. Laparotomie bij mislukte reductie.  

Volvulus 
Torsie van GI segment, thv sigmoid (!) / maag / dunne darm (briden) / mesoimplanting (malrotatie) / 

caecum. Geeft mechanische obstructie closed-loop en evt strangulatie.  

S/ sigmoid:  Acute colon onbstructie ( + strangulatie?), acute krampen, reflectoir braken, constante 

pijn, afwezigheid flatus en stoelgang, opgezet abdomen, PPA is leeg.  

caecum: zie lage dunnedarm obstructie  

D/ Rx abdoment – sterke uitzetting van darmsegment (koffieboon beeld bij sigmoid), Rx 

gastrografine lavement – snavelbeld, CT – dilatatie en closed-loop.  

Cave: evolutie naar strangulatie en perforatie. 

R/ detorsie via endoscopie, heelkundige resectie sigmoid.  

Caecum is urgente caecopexie of rechter hemicolectomie + ileocolische reanastemose. Geen 

endoscopische decompressie.  

Diverticulose en diverticulitis 
Is een protrusie van mucosa (zonder muscularis) doorheen de colonwand langs de vasa recta. 

Meestal in sigmoid.  

Acute diverticulitis:  

S/ acute li fossa syndroom met lokale peritoneale prikkeling – inflammatoir plastron vorming.  

Verwikkeling: abcesvorming met hectische koorts (Hinchey 2), perforatie – purulente (Hinchey 3) of 

faecale (Hinchey 4) peritonitis, obstructie, fistel  

Meeste vrije perforaties treden op tijdens eerste opstoot.  

D/ CT 

onverwikkeld: gestegen leuco’s, links verschuiving, CRP stijging. Echo abdo (uitsluiting abces). 

verwikkeld: gestegen leuco, CRP, linksverschuiving, hemoculturen T>38,5, Rx AE (vrije lucht) 

Buiten acute fase: colonoscopie. [GEEN COLOSCOPIE TIJDENS ACUTE FASE, ook geen contrast 

lavement] 

DD. appendicitis, cholecystitis, segemental colitis (IBD), sigmoidCa 
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R/ Ab, restenarme voeding – check CRP na 48u (moet CRP/2, anders CT) 

Hinchey 1: AB (amoxi-clav/metro-quino) 

Hinchey 2: percutane drainage abces + AB 

Hinchey 3 en 4: urgente geneeskunde – Hartmann  

vroegtijdige electieve chirurgie bij recidiverende opstoten of immuungecompromiteerde patienten. 

Cave: sigmoid fistelvorming. Vaginale fistels treden enkel op als er een histerectomie is geweest. R/ 

heelkunde.  

Diverticulaire bloeding:  

S/ acuut abdomen, meestal zelflimiterend. Meestal Re colon na NSAID gebruik.  

D/ CT + IV contrast 

R/ selectieve angiografie met embolisatie.  

R/ diverticulitis en verwikkelingen: electieve sigmoid resectie + colorectale anastemose.  

Hinchey 3: laparoscopische lavage, sigmoid resectie of Hartmann resectie. AB 7-10d 

Hinchey 4: Hartmann + uitgebreide peritoneale lavage.  

Hartmann: 

Stage 1: sigmoidresectie, rectum stomp gesloten, colon decendens als terminale colostoma.  

Stage 2: herstel van transit door colorectale anastemose.  

Endometriose 
Endometriumachtig weefsel buiten de baarmoeder. Peritoneaal, endometrioma, diep infiltrerend.  

D/ histopathologische diagnose, vaginale echografie (rectovaginale endometriose), Rx colon 

(goedaardige stenose / extrinsieke compressie), MR (T1 – hyperintens), exploratieve laparotomie.  

S/ onregelmatige menses, dysmenorrhee, niet-cyclisch gebonden pelvische pijn, infertiliteit, rectale 

bloeding.   

toenemende klachten tijdens de menses, constipatie, diarree, tenesmen. Bij colon endometriose 

mogelijke dikkedarm obstructie.  

dd. IBS, diverticulitis, solitair ulcus syndroom, IBD, tumor.  

 R/ radicale excisie, laser ablatie,  

Vasculaire insufficientie darm 
Meestal AMS, thrombose meestal voorafgegaan door angor abdominalis.  

Er zijn meerdere collateralen: arcus v Rioland, .. 

Verschillende stadia:  

transient (reversibel), oedeem met hemorrhagische necrose, necrose van diepere lagen ( 

fibrose vorming), transmuraal darminfarct (cave perforatie).  

Angor abdominalis:  

door relatieve ischemie van de dunnedarm, postprandiaal, bij fysieke inspanning.  

S/ doffe krampende pijn in de bovenbuik (uitstralend naar rug?), associatie met maaltijd (afschrikking 

en vermagering), motiliteitsstoornissen.  
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D/ klinisch vermoeden vasculair belast, CT-angiografie 

R/ ballondilatatie + stent angiografie, bypass operatie.  

Acute ischemie AMS:  

door embolen, acute thrombose, low-flow, acute veneuze occlusie.  

S/ hevige algemene abdominale pijn, snelle pols, hypotensie, zweten, geen peritoneale prikkeling! 

D/ risicofactoren: VKF, Rx abdo (gasvrij abdomen?), leuco’s, alk fosfatase en amylase stijging, 

metabole acidose, echo, CT.  

R/ embolectomie, thrombolytica, vasodilatoren 

Short bowel syndroom:  

<70cm lengte dunne darm 

S/ diarree, malabsorptie, maagzuur hypersecretie, lithiase.  

R/ TPN, dunnedarm transplantatie. 

Ischemische colitis:  

door low-flow, meestal milthoek en sigmoid.  

S/ pijn, bloederige stoelgang, drukpijn (geen peritonitis).  

cave: laattijdige colonstrictuur.  

D/ vasculaire belasting, colonoscopie + bioptie, CT (lucht in wand bij infarctisatie).  

R/ spontane resolutie, supportieve therapie, Hartmann. 

Functionele GI aandoeningen  
IBS en functionele dyspepsie. NCCP en biliaire dyskinesie zijn minder frequent. Het zijn meestal 

chronische aandoeningen zonder organische afwijking.  

biopsychosociaal model; stress, fysieke of seksueel misbruik, persoonlijkheid, angst, depressie.  

Brain-gut axis kan zorgen voor post infectieuze IBS.  

IBS: Rome III classificatie 

S/ abdominale pijn, >3d/mnd voor 3mnd, beter na defecatie, verandering frequentie en consistentie 

stoelgang.  

D/ lang bestaan van symptomen, normaal algemeen toestand, negatieve klinische bevindingen.  

perifeerbloedbeeld, rectoscopische onderzoek, coloscopie.  

d-IBS, c-IBS, gemengde vorm.  

cave: anaal bloedverlies is nooit door IBS! 

R/ positieve diagnose, onderliggende psychosociale factoren behandelen, belangrijke arts-patient 

relatie, symptomatische therapie (vezelrijke dieet, spasmolyticum, laxatieva, loperamide, 

anxyloticum? 

Functionele dyspepsie:  

S/ storende postprandiaal volheidsgevoel, vroegtijdig verzadiging, epigastrische pijn en brandend 

gevoel, geen evidentie van structurele afwijking.  

dd. Voedsel intolerantie, NSAID, peptische ulcus, carcinoom, reflux. 

subtypes: egigastrische pijnsyndroom, postprandiaal distress syndroom.  

R/ zuurremmers, metoclopramide/domperidon 

Het is een positieve diagnose.  
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Chronische diarree 

> 3 stoelgangen / dag, >200g faeces / dag, <15% vaste stof.  

osmotische, inflammatoire, secretoire, steatorree diarree.  

Anamnese: (ALARMTEKENS) 

bloed (IBD), etter, koorts, CRP + leuco’s, anemie, vermagering, extra-intestinale verschijnselen, 

proctologische afwijkingen, tekens van obstructie, malabsorptie.  

klein vs groot volume diarree 

duur klachten, buitenlandse reizen, alcohol?, incontinentie, VG IBD 

Klein volume: li colon en rectum 

Groot volume: dunnedarm, prox colon, pancreas (steatorree) 

Steatorree: >7g vet/dag (bij 100g/d vet inname), stoelgangscollectie 3d doen.  

Secretoire diarree: niet maaltijd gebonden, ook ’s nachts. 

Osmotische diarree: maaltijd gebonden.  

K.O.  

schildklier, ogen, huid, klieren, abdomen, PPA, anus 

T.O. 

bloed: CRP, TSH, glycemie, creat, ionogram, malabsorptie 

coprocultuur + direct onderzoek faeces. Ileocoloscopie + gastroscopie (biopsies). 3d faeces collectie, 

CT pancreas, ademtest, Rx enterografie. NET tumor; chromogranine spiegel nuchter 

R/ oorzakelijk, loperamide, anticholenergica, codeine, SS analogen 
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Chronische constipatie 

Rome III functionele constipatie:  

overmatig persen, harde gefragmenteerde stoelgang, onvolledige lediging gevoel, anale obstructie 

gevoel, manuele ondersteuning, <3x/wk stoelgang.  

Slow-transit vs obstructieve constipatie 

Anamnese: aard, duur, frequentie, consistentie, persen?, valse nood?, leeg gevoel?, prolaps?, 

assistentie?, medicatie, begeleidende klachten – bloed of pijn. 

K.O. ano-rectaal onderzoek (fissuur, sfincter reflex), PPA 

E/ metabool, obstructie, anganglionisme (Hirschsprung), neurologisch, prolaps, IBS, psych, 

systeemziekte, medicatie! (opiaten) 

Normal transit (~75u), slow transit, vertraagde transit rectum. 

Obstructieve defecatie: dyssynergie van sfincter, ook bij PPA te voelen. [Anismus] 

Cave: patient recent optredend, zonder oorzaak, positieve iFOBT, anemie, >50j !! 

D/ bloedonderzoek (Hb, MCV, glucose, creat, calcium, TSH), coloscopie, Rx AE 

T.O.  

colontransittijd (radio-opake pellets), anorectale manometrie, ballonexpulsie test, defaecografie.  

R/ oorzakelijk, dieet vezels, laxativa (osm vs stimulerend), prokinetica, biofeedback training (bij 

anismus), suppo’s 

Heelkundige resectie: bij ernstige slow-transit (cave: sfincter insufficientie).  

 

Proctologie 

CARM (congenitale anorectale misvormingen), VACTERL moet steeds uitgesloten worden.  

Lage vorm: blind eindigend recta ampulla komt onder bekkenbodem niveau. 

R/ perforatie membraam, dilatatie stenose, anoplastie 

Hoge vorm: rectum eindigd boven bekkenniveau. 

R/ cave: defecatie en incontinentie problemen 

Fistel: van rectum naar – perineum(J), urethra(J), blaas, vestibulum, cloaca (M).  

S/ neonatale colonobstructie, subobstructie bij fistel 

KO. Anus + membraan, anale dimple, extrene sfincter (pin prick test), bilspleet 

D/ Rx abdo om lengte atresie te bepalen (metaal geeft anale dimple aan), Echo abdo 

[andere afwijkingen uitsluiten: cardiaal, spinaal, .. ] 

Ectopische anaal kanaal = CARM + fistel 

Ectopische anus = normaal aangelegde aars, maar te ver maar ventraal gelokaliseerd. R/ geen. 



Suria Rowell  Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel 
 

Ziekte van Hirschsprung:  

congenitale megacolon door afwezigheid van ganglioncellen (plexus Meissner en Auerbach).  

klassieke vorm: rectum en rectosigmoid 

korte vorm: distale rectum 

lange vorm: rectum en li colon (soms hele colon) 

S/ geeft afwezigheid peristaltiek, functionele obstructie, motorische decompensatie en dilatatie 

(megacolon).  

obstipatie vanaf geboorte, defecatie mbv hulpmiddelen, PPA: explosieve defecatie.  

cave: colitis door stase, sepsis. R/ proximale stoma. 

D/ anorectale manometrie, rectum biopsie [NADPH-d kleuring neg en AchE pos], Rx contrast 

lavement 

dd. CARM, darmatresie, meconiumileus, necrotiserende enterocolitis, chronische obstipatie.  

R/ tijdelijke stoma, resectie, myotomie van interne sfincter. (10mnd leeftijd, >10kg) 

Hemorroidaal lijden: 

Interne hemorroiden zijn li lateraal, re anterior en posterior.  

kan lijden tot intermittente bloedverlies, en prolaps (cave: ferriprieve anemie).  

Fluctio hemorrhoidalis = als interne hemorrhoiden tromboseren en niet reduceerbaar, met 

belangrijke oedeem vorming.  

Gradatie:  

Graad 1: bloedverlies. R/ conservatief 

Graad 2: intermittente prolaps bij defecatie. R/ barron ligatuur 

Graad 3: niet spontaan reducerend – manuele reductie, metaplasie slijmvlies. R/ Barron of Longo 

Graad 4: fluctio hemorrhoidalis. R/ klassieke hemorrhoidectomie (Milligan & Morgan) 

Barron ligatuur: met proctoscoop rubbere band aanleggen boven interne plexus – decongestie en 

verlittekening. Cave: bij te lage plaatsing hevige pijn.  

Longo hemorroidopexie (PPH): circulaire mucosectomie boven hemorrhoidale plexus – decongestie 

en endo-anale lifting.  

Klassieke hemorroidectomie (Morgan&Milligan): resectie interne en externe plexus, wonde open 

laten. (of sluiten – Ferguson).   

Externe hemorroiden kunnen zwellen en tromboseren, hierbij is er dan een harde pijnlijke knobbel 

met oedeem.  

R/ conservatief leid tot mariske vorming – externe hemorroidectomie.  

dd. anale crohn (uitgesproken mariske vorming).  

S/ RBPA, drukkend gevoel, soiling, anale jeuk, prolaps, pijn bij verwikkeling! 

dd. mucosale prolaps, rectum prolaps, prolaberende poliep,  

Cave: bij sfincter hypotonie is de interne plexus belangrijk voor behoud van de continentie.  

Postop verwikkelingen:  

pijn (sec faecale impactie, sec urine retentie), bloeding, faecal soiling, delayed wound healing.  
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Anale fissuur: 

split in anoderm meestal posterieure midline, zichtbare musculaire laag (IAS) 

cave: bij laterale fisssuren – BIOPSIE! (crohn, tumor, SOA) 

S/ scherpe anale pijn pijn na defecatie, RBPA, pruritus. 

pijn continue (+ zwelling/koorts), denken aan abces. 

D/ PPA: hoge sfincter tonus in rust (soms erg pijnlijk) 

inspectie: fissuur, sentinel mariske, prolaberende hypertrofe papil 

R/ reductie IAS sfincter tonus, stoolsoftener (duphalac), warme zitbaden, vezels, nifidipine zalf.  

Chronische anale fissuur R/ botox of partiele laterale sfincterotomie, resectie van hypertrofe papil.  

Anale abces: 

heeft meestal een cryptoglandulaire origine.  

S/ externe pijnlijke zwelling, lokale roodheid en warmte, koorts, spontane drainage met pus.  

Classificatie abces volgens anatomische lokatie:  

perianaal, intersfincterisch(cave: moeilijk te herkennen), ischiorectaal. Mogelijke hoefijzervormige 

uitspreiding.  

D/ onder narcose, endo-echo of MRI.  

R/ incisie en drainage, AB alleen bij flegmone en gangreen van Fournier.  

radiaire incisie en deroofing van abces over plaats met meeste fluctuatie. Wonde mechanisch 

reinigen. (antiseptica vermijden – dermatitis) 

Classificatie (Parks) verloop tov EAS 

perianaal abces – intersfincterisch fistel 

ischiorectaal – transsfincterisch 

supralevator – supralevatorische fistel extrasfincterisch 

Fistel:  

R/ fistulotomie (tijdens abces drainage) bij intersfincterisch en perianaal, seton plaatsen bij 

ischiorectale fistels.  

D/ niet helende wonde na abcesdrainage, snel recidiverende abces. Endo-echo, MRI 

Regel van Salmon-Goodsall: anterieure fistels – radiair traject, posterieure fistels – curvilineair naar 

posterieure middenlijn.  

R/ lage fistels: fistulotomie. (nooit anterieure perineum bij vrouw) 

hoge fistel: drainage met seton/tress, fistulectomie met rectal advancement flap.  

Cave: hoge fistels (en anterieure fistels bij de vrouw) omvat belangrijk deel EAS.  

Pilonidale sinus (sacrococcygeale cyste):  

door ingroei of trauma aan haren van intergluteale plooi (jeep bottom), hierbij is er surinfectie van 

opening met abces en fistel vorming.  

S/ pijn, fistels met afscheiding, secundaire trajecten.  

R/ incisie en drainage + excisie van cyste en heling per secundam,  

Anale Crohn:  

geeft recidiverende abcessen en fistels . R/ crohn behandelen van actieve ontsteking.  
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Gangreen van Fournier:  

necrotiserende fasciitis met trombose. D/ klinisch, CT/MR.  

R/ AB, radicale debridement, colostomie? Cave: soms rectum amputatie nodig. 

Hiradenitis suppurativa (acne inversa, ziekte van verneuil): 

chronische acneiforme ontsteking van de zweetklieren, recidiverende acedaties, sinus-fistelvorming, 

verlittekening.  

R/ conservatief, AB, anti-TNF?, radicale excisie met split thickness huidgreffen 

Anale jeuk:  

door vochtverlies, pruritis ani 

KO inspectie, proctologisch onderzoek, faeces onderzoek (parasieten), huidbiopsie, bloedonderzoek.  

R/ hygiene, causale behandeling, symptomatische behandeling (betamethason, zinkzalf, 

antihistaminicum po),  

Condylomata acuminata:  

HPV infectie, geeft verhoogde risico op anaal squameus epithelioom. S/ wratachtige letsels. R/ 

antivirale of cytostatische zalf, excisie/coagulatie na biopsie. Behandel partner.  

Kwaadaardige tumoren anaal kanaal:  

spinocelullair epithelioma.  

S/ atypische pijnlijke friabele ulcus.  

KO. Induratie, ulceratie, tekens HPV, inguinale klieren.  

D/ biopsie, anaal onderzoek.  

R/ radiochemotherapie (5FU), cave: rectovaginale fistel, brede abdominoperineale rectumamputatie 

met myocutane flapreconstructie.  

Anorectale incontinentie: 

partiele incontinentie voor flatus en vloeistof 

volledige incontinentie voor vaste stoelgang 

D/ rectale infusie test (RIT) en ballon retentie test (BRT), manometrie, Rx rectoscopie.  

Oorzaken: rectum resectie zonder reconstructie, onsteking / sclerose (IBD), dysfunctie interne 

sfincter, dysfunctie externe sfincter en m puborectalis. 

cave: pseudoincontinentie is overloop incontinentie (jonge kinderen en bejaarden) 

Rectale prolaps:  

door obstipatie en elongatie van rectale ligamenten (verminderde suspentie), door verzwakking 

bekkenbodem (verminderde ondersteuning) 

Rectorectale invaginatie / interne prolaps, totale rectumprolaps / externe prolaps, continue prolaps.  

S/ slijmsecretie, RBPA, solitair rectale ulcus, outlet obstructie, tenesmen, incontinentie (door sfincter 

falen), openstaande anus, PPA (hypotonie sfincter), begeleidende symptomen (uterus prolaps?) 

D/ Rx defecografie, coloscopie + biopsie solitaire ulcus.  

dd. Rectumtumor, prolaps hemorroidalen 

R/ rectopexie + douglasectomie, sigmoidresectie + rectale fixatie, transanale resectie (STARR) 
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Rectocoele:  

verzwakking van rectovaginale septum.  

S/ bolgevoel na lang staan, anorectale obstipatie (outlet obstructie), bekkenbodemspier denervatie? 

D/ inspectie tijdens valsalva, PPA (niet/wel/verder dan vulva), Rx defecografie.  

R/ recto-colpopexie  

 

Acuut abdomen 

Is plotse abdominale pijn (<24u) met begeleidende symptomen waarbij urgente interventie nodig is.  

Peritoneaal mesotheel heeft fibrinolytische eigenschappen – voorkomt vergroeiingen en 

verklevingen. Cave: functie verlies bij onsteking.  

D/ peritonitis, obstructie, ischemie, bloeding 

R/ Source control!! (resectie, sluiten perforatie, drainage) 

Peritonitis: 
gelokaliseerde peritonitis (word veroorzaakt door orgaan letsel met plastron vorming) vs diffuse 

peritonitis.  

chemische vs septische peritonitis  chemische peritonitis word meestal septische peritonitis > 6u.  

Sereuse peritonitis geeft hypovolemie bij diffuse peritonitis.  

S/ pijn en spierweerstand, reflectoir braken (hypovolemie), paralytische ileus (hypovolemie), koorts, 

dehydratatie, intoxicatie  

K.O.  

inspectie: antalgische houding, costale ademhaling 

palpatie: pijn, spierweerstand, rebound tenderness 

percussie: pijn, leverdofheid weg? 

auscultatie: paralyse 

PPA: cri du douglas 

Plastron: subfibrilitas, pijnlijke massa, lokale peritonitis, evt obstructie tekens 

D/ K.O. en CT 

Rx AE: vrije lucht bij perforatie 

Gelokaliseerde peritonitis:  

- RFI: appendicitis, ileitis (crohn) 

- LFI: diverticulitis sigmoid 

- Douglas holte: adenexitis (ovaria), appendicitis, diverticulitis sigmoid, diffuus peritonitis.  

- Subdiafragmatisch: lever, milt. (mogelijke pleurale prikkeling, en diafragma prikkeling – hik) 

- Subhepatisch: cholecystitis, gedekte maag perforatie, retrocaecale appendicitis 
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R/ appendectomie, sigmoidrecectie (Hartmann), cholecystectomie 

Diffuus: IV, reanimatie, breedspectrum AB,  

laparoscopie/laparotomie – lavage, behandeling perforatie/ontsteking, peritoneale drainage 

Gelokaliseerd: afkoeling door AB en IV vocht, >6wk heelkunde a froid, urgente laparotomie bij 

progressie naar diffuse peritonitis. Evt percutane drainage.  

Cave: acute cholecystectomie bij cholecystitis bij <2d 

Plastron: AB, IV vocht, NPO, evt drainage 

Bij faecale peritonitis R/ etappenlavage en relaparotomie. Ventre ouvert laten voor makkelijke reop.  

Abdominale compartiment syndroom 

verminderde perfusie van de organen daar verhoogde abdominale druk  

D/ drukmeting blaas 

S/ restrictief longlijden – respiratoire acidose, verminderde cadiac output, oligoanurie, gestegen CVD, 

gestegen intercraniale druk, ischemie en bacteriele translocatie.  

R/ abdominale decompressie.  

Obstructie of ileus 

afwezigheid van transit, organisch/mechanisch, strangulatorisch (hypoperfusie), 

functioneel/paralytisch.  

S/ afwezigheid flatus+stoelgang en braken !!! (zekerheidstekens) 

Subobstuctie kan door oedeem een volledige obstructie worden, proximale uitzetting van 

darmsegment. 

cave: ionenstoornissen en dehydratatie door braken, hypersecretie, stagnatie v secreties.  

 Mechanisch Paralystisch Strangulatie 

Hoog Laag 

Geen 
flatus/stoelgang 

Laat Vroeg Vroeg Vroeg 

Braken Vroeg Laat Laat Vroeg 

Krampen + +  - +  

Abdo distentie -  Mogelijk ++ + 

Peritonitis -  -  -  + 

WBC Gb Gb Gb Gestegen 

HCO3 Gestegen Gb Gb Gedaald  

 

Strangulatorische ileus = obstructie + ischemie: Primair door closed loop, Secundair door distentie en 

stijging van transmurale druk.  

hypermotiliteit – afunctioneel – translocatie – peritonitis – perforatie – toxische/septische shock. 

Oorzaken ileus: meconium ileus, galsteen, vreemd voorwerp, congenitaal, trauma, ontsteking, 

tumoren. 

Oorzaken paralytische ileus: peritonitis, pancreatitis, hypoK, postop.  

Oorzaken strangulatie: invaginatie, volvulus, hernia, bride.  
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S/ Dunnedarm: koliekpijn, abdominale distentie, braken (faecaloid).  

Colon: constipatie, abdomoinale distentie, afwezigheid flatus 

Cave: caecal blowout en closed loop strangulatie.  

D/ CT abdo, Rx AE staand – lucht/vocht niveau  

Dunnedarm: door adhesies, hernia, interne herniatie (bij bariatrische) 

Verwikkelingen: hypovolemie, SIRS/MOFS, strangulatie, dyspnoe, peritonitis, aspiratie.  

R/ NPO, intubatie, IV vocht (Kalium), maagsode, OBSERVEREN, endoscopie bij volvulus en invaginatie, 

prokinetica en parasympatomimetica bij paralytiche ileus.  

urgente heelkunde bij strangulatie, distentie, niet reduceerbaar.  

Bloeding 
Door trauma, aneurysma, EUzwangerschap, postvirale miltruptuur (ouderen). 

Hoge GI bloeding 

Prox van hoek van Treitz, hogere mortaliteit. Door peptische ulcus, varices, tumor.  

occulte bloeding, subacuut (compenseerbaar door 500cc/8u), acuut (niet compenseerbaar door 

500cc/8u), hyperacuut (niet compenseerbaar door massieve transfusie).  

S/ ferriprieve anemie, hypovolemische shock, haematemesis, melena (cave RBPA).  

D/ anamnese, KO, endoscopie (EERST! resusitatie en terlipressine/SS) 

R/ Maagbloeding: ventilatie, maagsonde, spoelen met ijswater, endoscopie, arterio + coiling, 

heelkunde.  

hemostase, causale behandeling, transfusie, blakemore/TIPS? (slokdarm). 

Lage GI bloeding 

Distaal van hoek van Treitz, meestal occulte/latente bloeding. Door tumor, poliep, anale pathologie, 

strangulatie, ontsteking.  

S/ Melena – proximaal, RBPA – distaal colon en rectum, nadruppelen – anaal. 

D/ HOGE BLOEDING UITSLUITEN! PPA, coloscopie, CT angio? (>1ml/min).  

R/ bij niet actieve bloeding – colonoscopie + coag, bij actieve bloeding – angio + vasopressine 

 IV vocht, transfusie, CT angio coiling, heelkunde zeer zelden.  

Intraperitoneale bloeding 

S/ weinig peritonitis tekens, diafragma prikkeling, abdominale distentie, PPA – cri du douglas, 

hypovolemie tekens. Teken van Cullen, Teken van Grey-Turner 

D/ CT + IV contrast, [echo? FAST-scan?], exploratieve laparotomie 

cave: laattijdige vergroeiingen en infectie dor hemoperitoneum 

R/ exploratieve laparotomie, causale behandeling.  

Adhesies en briden 
Fibreuze verklevingen door verlies van fibrinolytische functie peritoneum door ontsteking.  

S/ meestal asymptomatisch, abdo pijn, vewikkelingen (obstructie/strangulatie) 

D/ Rx transit, CT abdo (bij obstructie) 

dd. Stenose darm, meta’s 

cave: strangulatie en obstructie 

R/ adhesiolyse, urgente heelkunde bij strangulatie 
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Corpus alineum:  

vreemd voorwerp. S/ compressie, infectie, abces, erosie. D/ Rx AE, CT. R/ verwijderen object. 

Peritoneale tumoren (carcinomatosis pertonei) 

door GI of gynaecologische meta’s of tumor soiling.  

cave: pseudomyxoma pertonei 

S/ ascites, obstructie 

D/ CT, paracentese cytologie, biopsie? 

R/ debulking (cytoreductie)  + HIPEC 

Ischemie 
Angor abdominalis vs acute ischemie (embool, low-flow, NOMI) 

D/ pneumatosis intestinalis en portale lucht.  

R/ urgent bij transmurale ischemie – Hartmann 

 

Pathologie van de buikwand 

Congenitale defecten 
Omfalocoele:  

Navelstrengbreuk, bedekt door peritoneum en amnionvlies. Cave: meer geassocieerde afwijkingen, 

mogelijk met microabdomen.  

R/ klein defect – buikwand herstel in 1x (urgent) 

bij microabdomen – silo met progressieve reductie (NICU) 

Gastroschisis:  

volledige buikwand defect zonder vlies (=evisceratie), meestal rechts van de navel, peel bedekking en 

oedemateuze darm. Cave: postop langdurige ileus. Er is malrotatie en microabdomen, dunnedarm 

atresie (10%).  

D/ prenatale echo 

R/ silo met progressieve reductie.  

Hematoom rectusschede  
(zeldzaam) dd. Peritonitis 

bloeding van a. of v. epigastrica inferior door trauma, indirecte trauma (valsalva), stollingsstoornis 

S/ plotse hevige pijn (pseudoperitonitis), nausea/braken, gespannen massa rectus 

D/ echo, CT 

R/ conservatief, (drainage? – hevige pijn), embolisatie bij instabiliteit. 

Rectusdiastase:  

elongatie van linea alba.  
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Buikwand breuk 
Een deel van de ingewanden omgeven met peritoneum die tot in de vetlaag subcutaan uitpuilen. 

Cave: bij kleine poort is er verhoogde kans op inklemming.  

S/ onderhuidse zwelling te zien bij KO (valsalva), (niet-)reduceerbaar, inklemming? (risico 

strangulatie).  

uitwendig: lies, navel, dij, eventratie, evisceratie.  

inwendig: intraperitoneaal, hernia diafragmatica. 

D/ KO inspectie/palpatie, valsalva. Cave: obesitas – echo/CT  

R/ Voorzichtig reduceren (trendelenburg) cave: obstructie, NIET BIJ PERITONITIS!, FU.  

bij niet-reduceerbare breuken: heelkunde (urgent) 

electief herstel bij sympt, conservatief bij asympt.  

reductie – resectie breukzak – sluiten en versteviging musculofasciale buikwand (primaire hechting of 

mesh). Cave: bij ischemie segmentaire enterectomie.  

Liesbreuk: M>V. indirect vs direct, hernia incipiens. Cave: zwelling kan uitzakken scrotaal of labia. 

Bij kinderen liesbreuk (hernia inguinalis): bijna altijd indirecte breuken, onderscheid maken liesbreuk 

en hydrocoele (non-)communicans. 

D/ KO reponeerbare zwelling, ongemak en pijn in de lies. Cave: INKLEMMING – hard, niet 

reponeerbaar, rood, pijnlijk, evt obstructie, peritonitis. 

(KO hydrocoele is translucent) 

echo bij onzekerheid. 

R/ hoge ligatuur bij kinderen (geen mesh), conservatief bij asympt, mesh ant/post.  

postop verwikkelingen: chronische pijn, nabloeding, infectie.  

Dijbreuk: V>M  

Navelbreuk (kind): jongens>meisjes, R/ herstel (na 3j als <1cm) 

volwassenen: grote risico op inklemming. R/ ALTIJD heelkunde (hoge risico inklemming) posterieure 

mesh.  

Epigastrische breuk: via linea alba, gerhernieerd peritoneaal vet. S/ pijn epgastrium, dd. Ulcus, 

lipoom 

Littekenbreuk: is eventeratie, risicofactoren wondinfectie, verticale incisie, metabool. 

Evisceratie = openvallen van alle lagen van litteken. R/ onmiddelijke sluiting.  

Tumoren van buikwand 

meestal goedaardig: lipoom, hemangioom, neurofibroom, desmoid (wekendelen tumor lokaal 

agressief), keloid (onderhuidse bindweefsel), hypertrofisch litteken (R/lokale druk).  

kwaadaardige tumoren zijn meestal metastasen.  
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Leverziekten 

Functie van de lever 
Hepatocyten – albumine synthese, stollingsfactoren (behalve VIII), glyco- en lipoproteinen, 

ureumcyclus (ammonia afbraak), triglyceride en cholesterol synthese, galzuren, detoxificatie 

Cholangiocyten – productie licht alkalische HCO3 rijke vloeistof (oiv secretine), 600ml gal/24u 

Sinusoid aflijnende cellen – kupffercellen (macrofagen, bilirubine productie), endotheelcellen (filter 

functie), stellaatcellen (vetstapeling, vitA stapeling) 

Acute leverziekte 
S/ sterkte stijging ALT, icterus. 

HAV: (2-6wk) 

feco-orale besmetting 

D/ anti HAV IgM + , ALT ↑↑ 

S/ icterus, nooit chronisch!, cave: ouderen mortaliteit. Cave: OraleContraceptie – cholestatische 

hepatitis.  

R/ conservatief en preventie met Havrix? 

HBV: (8-24wk) 

transmissie bloedproducten, verticale transmissie 

D/ HBsAg pos en HBV-DNA pos, ALT ↑↑ 

S/ chronische verloop 

R/ bij >6wk HBV-DNA antivirale therapie?, preventie door vaccinatie 

Bij zwangerschap mer HBsAg is de kan op transmissie 90% bij bevalling. R/ immunoglobulines en 

vaccinatie na geboorte.  

HCV:  

transmissie bloedproducten, acuut is minder frequent 

D/ HCV As neg (pas >4-12wk), HCV-RNA pos 

S/ 75% chronische verloop 

R/ <3mnd opstarten antivirale therapie 

HEV:  

feco-oraal transmissie, varkens en endemische gebieden 

D/ anti HEV-IgM 

S/ nooit chronisch! (cave: Tx), geeft hepato-renaal syndroom 

R/ conservatief (cave: chronische vorm – ribavirine) 

HAV HAV IgM 

HBV HbsAg en HBV DNA 

HCV HCV RNA (HCV As) 

HEV HEV IgM 
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DILI (drug induces liver injury): 

directe/intrinsieke vs indirecte oorzaken. Bij indirect horen metabole en allergische oorzaken. 

medicatie: AB – amoxiclav (cholestatisch) en macroliden, anti-epileptica, NSAIDs (steatose), 

paracetamol (hepatitis) 

S/ lever steatose (door mitochondriale toxiciteit), levercelnecrose-hepatitis (toxische metabolieten), 

cholestase (stoornis in galsecretie) 

D/ toxico screening urine, >50j, ANAMNESE! vragen naar kruiden, allergische tekens (rash, koorst, 

eosinofilie), Histo.  

GEEN rechallenge bij amoxiclav, mogelijke reactie tot >6wk na inname. 

P/ volledig herstel (~80%), mogelijk ALF, cave: vanishing bile duct syndroom 

R/ bij ALF lever Tx 

Paracetamol intoxicatie: door toxiche derivaat vorming door CYP450, die leidt tot celnecrose.  

D/ ALT > 1000↑, creat ↑, metabole acidose, *ALF bij PT ↑+ 

R/ actieve monitoring, N-acetylcysteine IV en bij PT > 1,5 – lever Tx 

Vewikkelingen ALF 

presentatie – icterus met PT-stoornis (INR > 1,5 of PT < 40%) en bewustzijnsdaling (HE) bij een 

patient zonder voorafgaande leverlijden.  

Fulminant < 1wk (HAV, paracetamol), Acuut > 1wk (HBV), Subacuut > 6wk (druginduced).  

P/ mortaliteit 90% < 2wk door hersenoedeem of infectie 

R/ bij PT > 1,5 dringende lever Tx 

Chronische leverziekte 
S/ chronisch gestegen transaminase (ALT↑) 

Chronische HBV:  

DNA virus dus erg besmettelijk.  

mogelijke aanleiding geven tot vasculitis? 

Dragers met hoge 
virale replicatie 
(verticale transm) 

HBeAg +  HBV DNA +++ ALT nl Verhoogd risico 
HCC 

Chronisch active 
hepatits (CAH) 

HBeAg +  DNA > 105 
copies/ml 

ALT gestegen Cirrose, HCC 

Dragers met lage 
virale replicatie 

HBeAg – DNA < 103 
copies/ml 

ALT nl Cave: immuno-
suppressie 

CAH precore 
mutanten 

HBeAg –  DNA > 104 
copies/ml 

ALT gestegen  

R/ CAH: Tenovir, interferon? Tot HBeAg seroconversie.  

HBs Ag HBc/e Ag  

+  + Tolerantie, nog geen As 

-  -  Seroconversie en acute Hep 

+/- + Chronische Hep 

+  -  Carrierstatus  

- + Gevaccineerd  
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Chronische HCV:  

RNA virus dus minder besmettelijk.  

HCV Ab + HCV RNA –  ALT nl Doorgemaakt Zeldzaam 

HCV Ab + HCV RNA +  ALT nl Chronische niet-
actieve hepatitis 

Cave: fibrose 

HCV Ab + HCV RNA +  ALT gestegen Chronische actieve 
hepatitis 

Cirrose, HCC 

R/ CAH: (INF), ribavirine, protease inhibitoren -> bij fibrose! 

P/ genottype makkelijkst tot moeilijkste te behandelen: 2 -> 1/4 -> 3 [5 is westvlaams] 

Chronische auto-immuun hepatitis:  

presentatie chronisch >6mnd  gestegen transaminase. Chronische actieve hepatitis die snel kan 

evolueren naar cirrose. V>M.  

S/ dreigende leverfalen, amenorroe secundair, artralgieen 

D/ gladde spier As, gamma-globulines (IgG) ↑, transaminase ↑, ANF +, biopsie 

R/ steroiden (prednisone, budesonide), azathioprine (imuran) 

Steatotische leverziekte 

Alcoholische leverlijden:  

door alcohol abusus D/ anamnese (CAGE/AUDIT-c), klinische presentatie, antabuse.  

Verhoogde risico bij obesitas en HepC 

cave: delirium tremens: tremor, hallucinatie, epilepsie, coma. R/ diazepam 10mg, vit B1 IV. 

Alcoholische steatose:  

gestegen y-GT 

S/ weinig klachten, hyperlipidemie, hemolyse (syndroom van Zieve) – niet geconjug bili!! 

D/ grote zachte lever, y-GT stijging, MCV stijging, triglyceriden stijging, AST>ALT, urinezuur stijging, 

soms stijging Alk fosf, Echo – hyperreflectieve lever.  

P/ verdwijnt <6wk na alcohol stop.  

dd. NAFLD, toxisch 

R/ alcohol stop. Cave: delirium tremens. R/ tranquilizers 

Alcoholische steatohepatitis (ASH):  

icterus met sterke stijging y-GT. Meestal bovenop alcoholische cirrose. (ACLF – acuut op chronische 

lever falen) 

S/ vergroot lever, bili > 10mg/dl ↑, leuco’s ↑, bloedplaatjes ↓, PT/INR ↑, transaminase (100 I.U/l)↑ 

AST>ALT, y-GT ↑↑, Fe-saturatie ↑ (dd. Hemochromatose) 

cave: infectie 

R/ alcohol stop, Vit B1, Maddrey-score (PT en bili) > 32 – prednisone.  

Bij alcoholische cirrose verhoogde risico op HCC.  

NAFLD (non alcoholic fatty liver disease):  

chronische gestoorde levertesten, meestal incl y-GT. Door metabool syndroom 

verschillende stadia zijn steatose, steatoepatitis, cirrose.  

D/ y-GT, ALT, Alk P  uitsluitings diagnose (HBV,HCV, ... ), gestoorde ferritine (50% v pten), echo 

R/ gewichtsverlies.  
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Hepatitis: ALT stijging  

HbsAg (+) -> HBV DNA 

HCV Ag , HCV RNA 

Anti-gladdespier Ag (bij vrouwen) [ASMA] 

Steatose: y-GT stijging 

Alcoholish/ASH  

NAFLD/NASH 

Cholestase: Alk P en y-GT stijging 

PBC (primaire biliaire cirrose) 

PSC (primair scleroserende cholangitis) 

Cholestatische leverziekte:  

Geeft Alk P en y-GT stijging 

cholestase = stapeling van galbestandsdelen in de lever.  

Door: extra hepatische galweg obstructie, intrahepatische galcanaliculi of galductuli in de porta 

velden.  

D/ echografie – dilatatie van galwegenboom bij extrahepatische obstructie.  

S/ malabsorptie met steatorree (ADEK vit) bij galzout, en ontkleurde ontlasting bij bilirubine. Mogelijk 

ook jeuk, icterus, donkere urine, xanthomen.  

D/ LABO: stijging transaminase (necrose) en stijging alk fosfatase en y-GT (excretie). Bilirubine 

(direct) stijging pas bij volledige obstructie van galwegen. 

[stijging bilirubine: direct bij cholestatische geelzucht, en indirect bij hemolyse] 

R/ vrijmaken van galwegen ERCP sfincerotomie of stent, PTC (percutane transhepatische 

cholangiografie), choledocho-jejunostomie met Roux-Y, urodeoxycholzuur (urofalk), lever Tx bij 

leverfalen, vitamine supplementen,  

Questran of rifadine voor de jeuk 

PBC (primaire biliaire cirrose):  

chronische cholestase met jeuk 

door destructie van de interlobulaire galgangetjes die leid tot ductopenie en biliaire cirrose. Meestal 

vrouwen middelbaar leeftijd.  

S/ gestegen alk fosfatase en y-GT, jeuk, xanthomen, mogelijk later icterus. 

D/ cholestatische syndroom: gestegen alk fosfatasen, y-GT, cholesterol en evt bili (eindstadium), 

gestegen IgM, AMA pos (ook AMA negatieve vorm).  

AMF positief 

Cave: portale hypertensie, ADEK deficientie, osteoporose 

R/ urodeoxycholzuur, lever Tx 

PSC (primaire scleroserende cholangitis):  

chronische cholestase geassocieerd aan INFLAMMATOIR DARMLIJDEN (IBD). Er is chronische 

ontsteking van de wand met fibrose en stricturen. Bij jongere mannen.  

S/ traag evoluerend, meestal met CU (minder bij Crohn).  

D/ gestegen alk fosfatasen en y-GT, bilirubine, ERCP – parelvormige dilataties en stenose.  
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pANCA positief 

cave: opstoten van cholangitis. Verhoogde risico op CC. Geisoleerde strictuur op choledochus.  

R/ jeuk: urofalk.  

Cholangitis: S/ hoge koorts, pijn in leverstreek. R/ AB (amoxiclav), ballondilatatie/stent stenose, Tx? 

Secundaire scleroserende cholangitis: door substenose galwegen (trauma, lithiasis, pancreatitis) 

D/ echo – dilatatie intrahepatische galwegen 

R/ heelkundig herstel 

Vanishing bileduct syndroom: verdwijnenen van de kleine galwegen (intrahepatisch) idiopathisch of 

medicamenteus.  

Congentiale stapelingsziektes 

Hemochromatose:  

gestegen Fe-saturatie en ferritine.  

Er is stapeling van Fe in organen en er is sterk toegenomen absorptie in maag-darm stelsel door 

mutatie HFE-gen.  

S/ 3 A’s : artralgieen, asthenie, aminotransferase stijging. Ook grijsbruine huidskleur, diabetes, testes 

atrofie, myocardinfiltratie 

D/ transferrine saturatie gestegen, ferritine stijging, leverbiopsie – cirrose en HCC screenen.  

transaminase stijging, fibroscan – maat van cirrose 

R/ aderlatingen. Familiale screening HFE-gen mutatie 

Verhoogde ferritine:  

Zonder saturatie = inflammatie, NASH 

Met saturatie = Alcoholische cirrose, hemochromatose 

Ziekte van Wilson:  

koperstapelingsziekte geeft cirrose, neuropsychiatrische symptomen, bewegingsstoornissen.  

S/ ALF, stijging indirecte bili (hemolyse), cirrose, parkinsonisme, Kayser-Fleischnnerringen ogen.  

D/ zeer laag ceruloplasmine (koper-bindend eiwit), verhoogde koperexcretie urine 

R/ d-penicillamine en vit B6, familiale screening  

A1-antitrypsinedeficientie:  

Kan niet uit de lever gesecreteerd worden  

S/ neonatale cholestase, en cirrose, mogelijk ook emfyseem.  

D/ crypogene cirrose, dossage antitrypsino, genmutatie, biopsie 

R/ rookverbod, Tx bij terminale cirrose.  

Vasculaire aandoeningen lever 

Venaporta trombose:  

door stase van bloed of protrombotische afwijkingen, riciso factoren zijn cirrose, HCC en intra abdo 

infecties.  Verhoogde risico bij OC (orale contraceptie) 

S/ abdominale pijn (cave: darminfarct door stuwing), portale hypertensie – slokdarmbloedingen? 

cave: mortaliteit door darmischemie 

R/ acuut: anticoag (heparine) 
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Budd-Chiari syndroom en sinusoidaal obstructief syndroom (SOS):  

gestoorde veneuze afvoer van de lever door occlusie (SOS) of compressie/thrombose (BC) 

SOS bij graft vs host.  

S/ (jonge meisjes) plotse pijnlijke hepatomegalie, ascites met veel albumine, evolutie naar ALF 

D/ ascites punctie – hoge albumine en eiwitten, Echo / CT / MR – occlusie v hepaticae, biopsie 

R/ behandeling ascites, stoppen OC, anticoag, angioplastie / TIPS, bij ALF dringende lever Tx 

Rendu-Osler-Weber:  

AV-shunt waardoor er lokale ischemie is in de lever, high output failure hart.  

S/ neusbloedingen 

R/ lever Tx ter voorkomen v hartproblemen 

Cystische leverziekten 

dilataties op galwegenboom door malformaties. Er zijn verschillende types:  

geen connectie galkanaal – biliaire harmatomen en polycystische leverziekte 

blijvende connectie galkanaal – choledochus, ziekte van Caroli 

Polycystische leverziekte:  

maakt deel uit van ADPKD, vooral vrouwen middelbaar leeftijd, >20cyste.  

cave: cerebrale aneurysma. Bloeding en infectie cyste. Compressie door hepatomegalie.  

R/ stoppen van OC – oestrogenen protectief, SS analogen (zorgt voor druk afname door inhibitie 

galsecretie), lever Tx bij te erge hepatomegalie. 

Verwikkelingen cirrose 
Cirrose:  

KO/ spidernaevi, purpura, palmair erytheem, clubbing, gyneacomastie, testesatrofie, spieratrofie, 

collaterale circulatie, splenomegalie, ascites, oedeem, flapping tremor, foetor hepaticus.  

Labo – hoge gammaglobulines, lage Alb, PT, hoge bili, thrombopenie, spurcell anemie (acantocyt) 

Echo – collateralen, splenomegalie, ascites, vernauwde hepatische venen, vena porta thrombose, 

HCC.  

Fibroscan – stijve lever 

leverpunctie. Cave: bloedingsrisico R/ transjugulair 

Prognostische score:  

Child-Pugh: ascites, HE, bili, alb, PT (score 1, 2, 3) 

MELD-score: PT, bili, creat (score 6-40) geeft informatie over korte termijn overleving.  

Verwikkelingen door celdysfunctie: hypoalbuminemie (oedeem, ascites) en HE 

portale hypertensie, bacteriele infecties, HCC 

Stollingsstoornissen:  

meeste stollingfactoren worden gemaakt in de lever (behalve VIII en vWF), verhoogde PT (INR) is dus 

een parameter voor deficientie – ernst leverlijden.  

plaatjes daling door splenomegalie 

V porta trombose door overload pro-coag factoren.  
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Bacteriele infectie:  

door GI translocatie en gestoorde immuunsysteem.  

Portale hypertensie:  

verhoging van hydrostatische druk in de v. porta.  

prehepatisch door compressie of thrombose  

intrahepatisch door cholestatische leverziekte (en schistosomiasis) 

sinusoidaal door toegenomen druk >10mmHg door hepatits, cirrose, tumor 

postsinusoidaal door outflow-block (Budd-Chiari, SOS) 

hierdoor is er een toegenomen cardiale output en splanchnisch debiet en een hyperdynamische 

circulatie.  

D/ thrombopenie (hypersplenisme), Echo – collateralen / splenomegalie / ascites 

Gevolgen zijn: slokdarm varices, ascites, HE 

Slokdarmvarices:  

S/ hematemesis of melena bij cirrose patient.  

STABILISATIE VAN PATIENT!! (transfusie, SS/terlipressine, luchtweg protectie) 

D/ oesofagoscopie, ferriprieve anemie? 

cave: verergering van HE door bloeding in GI tractus. R/ lactulose 

R/ ziekenhuis opname, bescherming luchtwegen, transfusie (Hb<7), SS/terlipressine, endoscopische 

rubberband ligatuur, AB, lactulose,  

preventie: propanolol (pols freq > 60/min), rubberband ligatuur 

Cave: bij onvoldoende hemostase of rebleeding – TIPS 

Ascites:  

Door daling plasma albumine (verlaagde osmotische druk), verhoging hydrostatische druk, 

vochtretentie door RAAS, lymfe overbelasting.  

KO. CVD –Re HARTFALEN uitsluiten, smiling umbilicus, huidstriae, shifting dullness 

Echo – dd obesitas en obstipatie 

paracentese: contralaterale punt v McBurney – leuco’s, cultuur (SBP), albumine (SAAG > 11 g/l) 

dd. postsinusiodaal (SOS, Budd-Chiari), meta’s (peritoneale prikkeling), nefrotisch syndroom 

R/ go low, go slow – zoutarm dieet, diuretica (spironolactone tegen RAAS), paracentese + Albumine 

IV, TIPS?, lever Tx? 

cave: bij hypoNa – stoppen diuretica, albumine voor ondervulling, terlipressine voor hypotensie.  

Verwikkeling! SBP:  

paracentese vocht – leuco’s > 500 en granulocyten > 250, kweek (hemocultuurflessen) 

dd. Secundaire bacteriele peritonitis – verschillende soorten bacterien. 

R/ breedspectrum AB (quinolonen) 
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Hepatorenaal syndroom:  

S/ creat > 1,5 mg/dl, vooral na SBP, door reflectoire vasoconstrictie van niercortex door extreme 

ondervulling (effectief arteriele bloedvolume).  

R/ terlipressine, cave: geen nefrotoxische medicatie bij levercirrose.  

Hepatische Encephalopathie:  

door te weinig hepatocyten, teveel shunting, toegenomen BBB permeabiliteit 

S/ sufheid bij cirrose patient, foetor hepaticus, flapping tremor, parkinson achtige symptomen 

uitlokkende factoren: bloed in GI, constipatie hyperNa (cave: lactulose), TIPS, infectie 

D/ veneus NH3 gestegen 

dd. Alcoholische patient in coma – subduraal hematoom (na val), alcohol intoxicatie, tranquilizers, 

post delirium tremens.  

dd. Patient zonder leverlijden met hoog NH3 – congenitaal ureumcyclus deficientie of 

portosystemische shunt 

R/ tijdelijke dieet, lactulose po, AB (neomycine + metronidazole/ampiciline), reductie TIPS, lever Tx 

embolisatie porto-systemische shunts bij <11 MELD 

Zeldzame complicaties van portale hypertensie 

Hepatopulmonaal syndroom: hierbij is er een functionele Li-Re shunt door dilatatie van vasculair bed. 

S/ vinger clubbing, cyanose, tachypnea 

D/ Echocardio – contrast in Li hart na 3 slagen 

Hepatopulmonale hypertentie:  

pulmonale hypertensie. D/ echocardio en Re hart catherisatie.  

Lever Tx:  

indicaties – bij chronisch leverfalen, HCC en cholangitis PSC.  

CI – irreversibele neurologische uitval, onvoldoende compliance, ernstige co-morbiditeit.  

cave: virale infecties (CMV, EBV) en ischemische stricturen, posttransplantatie lymfoom.  

R/ immuunosuppressie – cyclosporine en tacrolimus (calcineurine inhibitor), CS, mofetil,  

Overige leverpathologien 
Zwangerschaps leverziekte:  

MEDISCHE URGENTIE!! 

IHCP (intrahepatische zwangerschaps cholestase), HELLP, AFLP (acute fatty liver of pregnancy), 

verergerde leverziekte door oestrogenen.  

cave: spider naevi en palmair erytheem normaal bij zwangerschap.  

Virale hepatitis tijdens zwangerschap: 

 HBV: HBsAg+ moeder hebben zeer hoge neonatale besmettings risico. (R/ immunoglobulines + 

vaccinatie + lamivudine) 

IHCP:  

door genetische dysfunctie van galtransporters.  

S/ presentatie van jeuk, pruritis zonder rash, galzouten gestegen.  

R/ ursodeoxycholzuur (ursofalk), vit K, inductie vanaf 36-38wk 
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HELLP: (Hemolyse, Elivated Liver tests, Low Platelets)  

Door systemische endotheel dysfunctie 

S/ rechter hypochonderpijn, pre-eclampsie (proteinurie, oedeem, AHT), Hemolyse, stijging 

transaminase, lage bloedplaatjes 

cave: DIC, placentaruptuur, leverhematoom 

R/ bevalling (cfr eclampsie) 

AFLP: 

door accumulatie van niet-geoxideerde vrije vetzuren  

S/ ALF (ZONDER stijging vn ALT) 

R/ inductie bevalling 

Porfyrie:  

accumulatie van toxische haem precursors door dysfunctie van enzym van haemsynthese.  

Porfyria cutanea tarda: deficientie van haemdecarboxylase hierdoor accumulatie van porfyrines in de 

lever.  

cave: uitlokkende factoren zijn Fe, alcohol, HCV, HIV, orale contraceptie,  

S/ zonlichttoxiciteit van de huid, donkere urine, mild gestoorde levertesten, Fe-overbelasting 

D/ Fe-saturatie en ferritine gestegen, uroporfyrine gestegen, huidbiopsie 

R/ bescherming zonlicht (cave: OKa lampen), aderlatingen bij Fe overbelasting, chloroquine? 

[afwijkende leverfunctie testen bij TPN – teveel KH is steatose en teveel lipiden is cholestase]  

Pyogeen leverabces:  

S/ pijn re hypochonder, hectische koorts, hyperleucocytose 

D/ echo of CT contrast – double rim of haloteken, geleiden punctie met kweek 

R/ amoxiclav (+ levofloxacine/gentamycine), percutane drainage 

Amoebe leverabces:  

entaboema histolytica, geeft dysenterie, meestal solitair abces in Re leverlob 

S/ dysenterie, pijn re hypochonder, hectische koorts, hyperleucocytose 

D/ echo, CT, serologie (IHA), faeces onderzoek 

R/ metronidazole 

Levercyste 

Polycystose: >20 cysten door dilatatie van abnormale intrahepatische galwegen, V>M, meestal in 

associatie met nierpolycystose 

cave: intracerebrale aneurysma, mitralisklep dysfunctie 

S/ pijn door volume toenamen/spanning in cyste, infectie van cyste 

D/ echo – retroakoestische versterking, CT/MR – geen contrastcaptatie,  

R/ geen bij asympt, fenestratie?, stop oestrogenen, lever Tx? 

Echinococcuscyste:  

door kleine lintworm, meestal rechts solitair 

S/ pijn in Re hypochonder, hepatomegalie, ruptuur cyste – obstructie galwegen / anafylactische 

shock / peritonitis 
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D/ Rx lever, echo, CT/MR, serologie (IHA), GEEN PUNCTIE!! 

R/ heelkundige resectie ALTIJD, mebendazole (vermox) 

Levertumoren 
Hemangioom:  

vaatkluwen met fibreus weefsel, meestal asympt 

D/ echo of CT/MR, cave: biopsie gevaarlijk voor bloeding 

Adenoom:  

jonge vrouwen, oestrogenen innemen. Cave: necrose en bloeding. Tumor bestaat enkel uit 

levercellen.  

FNH (focale nodulaire hyperplasie):  

lokale hyperplasie, centrale stervormige litteken, dd. Adenoom – heeft geen ductuli en FNH wel.  

D/ captatie:  

- Hemangioom – trage centrale captatie 

- FNH – hypercaptatie in arteriele fase en trage wash-out 

- Adenoom – minder captatie in arteriele fase dan FNH 

R/ stop oestrogenen, opvolging, resectie? (adenoom > 5cm) 

HCC:  

presentatie als hypervasculaire letsel in een cirrotische lever. Er is frequente veneuze invasie.  

S/ cirrose, icterus, ascites met bloedingen (door necrose – ruptuur), porta trombose (vasculaire 

invasie) 

Pas laattijdige symptomen dus bij cirrose screening om de 6mnd.  

D/ echo – hetrogene hyperreflectieve letsel, CT/MR – hypervasculair letsel met snelle captatie en 

snelle wash-out, a-FP gestegen, biopsie? (traject coaguleren) 

R/ chirurgische resectie met >1cm marfge, RFA, lever Tx,  

chemolipidiolisatie (drug eluting beads), radioactieve parels, neoangionese remmers (sorafenib) 

CholangioCa: 

door chronische obstructie/inflammatie van galwegen.  

[Er zijn ook mengvormen van HCC en CC] 

Levermetastase:  

S/ annorexie, gewichtsverlies, moe, doffe pijn, icterus, tumor koorts.  

D/ PET-CT, CEA FU, echo of CT lever 

R/ resectie + (neo)adjuvante chemo – eerst primaire tumor resecteren. 

Cave: postop verwikkelingen van leverresectie – hypoglycemie, hypoalbuminemie, lage PT, icterus, 

abces (drainage), medicatie ontregeling (afwijkende detox), leverfalen 
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Biliaire pathologie 

Cholestase 

S/ icterus, jeuk, witte faeces, xantelasma, sympt chronisch leverlijden? 

Icterus: ALLEEN BIJ VOLLEDIGE OBSTRUCTIE 

te zien aan sclera en huid, door opstapeling van bilirubine 

bij niet-geconjugeerd: door hemolyse, direct/totaal <20% 

bij geconjugeerd: door cholestase, direct/totaal >60-70%, overige symptomen (gestoorde 

levertesten, jeuk, galkoliek) 

Gestoorde galsecretie:  

- galcanaliculi en galducti D/ leverbiopsie 

- grote galwegen en intra/extrahepatische galwegen D/ Radiologie, MRCP, ERCP 

Ductulaire secretie H2O + HCO3 door CFTR transporter eiwit 

PFIC 1 – aminofosfolipiden 

BSEP – galzouten 

MDR3 – fosfolipiden 

cMOAT – geconjugeerd bilirubine 

PFIC1 transporter dysfunctie 

PFIC1 (progressieve familiale intrahepatische cholestase type 1) 

S/ [zware mutatie] vroegtijdige leverfalen bij pasgeboren, [lichte mutatie] cholestase bij volwassenen 

BRIC1 (benigne recurrente intrahepatische cholestase)  

S/ cholestase bij volwassenen 

Bij dysfunctie van BSEP: cholestase 

S/ jeuk, toxisch effect op lever door galzouten 

R/ ursodeoxycholzuur zorgt voor minder toxische galzout 

geeft PFIC2 en BRIC2  

Bij MDR3 deficientie: afwezigheid fosfolipiden 

geeft toxische beschadiging van galwegen en lever door galzouten 

S/ cirrose, intrahepatische galstenen 

geeft PFIC3 – vroegtijdige leverschade en PHT, zwangerschapscholestase 

Bij cholestase is er een gestoorde bilirubine secretie 

S/ witte faeces, icterus en donkere urine 
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Extrahepatische cholestase door:  

choledocholithiasis, pancreaskoptumor, tumor galwegen, compressie galwegen, strictuur galwegen, 

PSC.  

R/ sfincterotomie, stenting, percutane drainage, PTC met lithotripsie, heelkunde 

Intrahepatische cholestase door pathologie van de levercel (HAV, HBV, HCV, toxisch, cirrose, 

autoimmuun) of pathologie van de ducti in portavelden (PBC, PSC, ..) 

R/ jeuk: questram (cholestyramine), rifadine 

Cave: ADEK deficientie, osteoporose 

Congenitale aandoeningen galwegen 
Galweg atresie:  

door progressieve obliteratie en sclerose van galwegen – proliferatie galwegen en leverfibrose – 

cirrose.  

S/ congenitale icterus 

D/ dd. Geconjugeerd bilirubine stijging, echo – triangular cord sign, biopsie/cholangiografie 

(laparoscopisch).  

R/ roux-en-y anastemose van kleinste galwegen met jejunum <6wk postnataal.  

lever Tx (chronische leverfalen) 

Cysten van de galwegen:  

ZEER ZELDZAAM, door pancreatiobiliairy malunion 

S/ galkoliekpijn <30j, obstructieve icterus, palpabele massa, cholangitis, pancreatitis 

evolutie naar biliaire cirrose of CC 

D/ echo, MRCP 
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R/ behandeling ifv type:  

I. [choledochus cyste] Cholecystectomie (CCE) + cystectomie + roux-en-y 

II. [choledochus divertikel] CCE + cystectomie + kehr-drainage 

III. [choledochocoele] sfincterotomie + unroofing cyste 

IV. [extra/intrahepatische cyste] partiele hepatectomie of Tx 

V. [intrahepatische cyste – caroli] partiele hepatectomie of Tx 

Cholelithiasis 
CCL – cholecystolithiasis is galblaassteen 

CDL – choledocholithiasis is galwegsteen 

S/ STIJGING TRANSAMINASE 

Cholesterol rijke stenen vs pigment galstenen.  

V > M, zwangerschap verhoogde kans – sludge ( = aanwezigheid van cholesterol kristallen) 

cave: verwikkeling is pancreatitis en cholecystitis.  

Pigment stenen:  opgebouwd uit bilirubine pigment 

zwart (hemolyse en cirrose) zijn in 50% radio opaak en zijn in de galblaas gelokaliseerd. R/ CCE en 

splenectomie 

bruin (bacteriele kolonisatie) zijn NIET radio-opaak en zijn in de galwegen gelokaliseerd. R/ ERCP 

Cholesterol stenen:  

zijn opgebouwd uit cholesterol kristallen 

risico factoren: oudere leeftijd, oestrogenen, obestitas, snelle vermagering, hypertriglyceridemie, 

fibraten.  

door supersaturatie van cholesterol in galzouten: hoge cholesterol/fosfolipiden verhouding 

- oestrogenen leiden tot toename van cholesterolopname in de lever, intestinale bacteriele vorming 

van deoxycholzuur, afgenomen motiliteit van de galblaas (zwangerschap en TNP), nucleatietijd (tijd 

om cholesterol kristallen te vormen), mucine (nucleatietijd bevorderend) 

S/ galkolieken, nausea/braken 

KO. Positieve punt van Murphy – cholecystitis? 

D/ echo – lithiase te zien (cave: uitsluiten cholecystitis door wand dikte en obstructie door diameter 

galwegen), stijging AST en ALT, stijging bili en alk fosf bij obstructie, lipase (uitsluiten pancreatitis), 

CRP en leuco;s (uitsluiting cholecystitis), MRCP, ERCP 

dd. Onderscheid CCL of CDL, maagulcus, colon 

R/spasmolyticum, NSAID, GEEN DIEET, ursodeoxycholzuur? 

Gal stabieler maken door: ursodeoxycholzuur (vormt slechte miscellen) en aspirine (inhibitie mucus 

productie) 

CCE NIET bij asymptomatische CCL, cave: porselein-galblaas.  

electieve CCE bij symptomatische CCL vanaf de eerste aanval.  
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Hydrops:  

snelle destentie galblaas door afsluiting van ductus cysticus, geen icterus, inhoud is helder.  

S/ galkoliek, met blijvende pijn 

evolutie naar empyeem of spontaan regressie 

D/ echo – grote gespannen galblaas met lithiasis in ductus cysticus.  

R/ dringende CCE, of percutane drainage? 

Syndroom van Mirizzi: compressie van de hoofdgalweg door hydrop. S/ cholangitis en icterus 

R/ CCE of roux-en-y bij groot defect 

Cholecystitis 
Chronische cholecystitis:  

is een verwikkeling van langdurige cholecystolithiasis, hierdoor verschrompelde sclerotische galblaas, 

met bacteriele overgroei 

D/ echo – sclerotische verschrompelde galblaas met afname wanddikte 

R/ CCE (moeilijker bij cholecystitis door conversie en galwegtrauma) 

Acute cholecystitis:  

door cholecystolithiase 

S/ galkoliek – continue hevige pijn Re hypochonder, nausea, braken, koorts,  

KO. Gelokaliseerde peritonitis, Murphey +, leuco’s, (stijging transaminase? Compressie galwegen) 

D/ echo – diffuus verdikte oedemateuze galblaaswand, MR/CT – verdikte galblaaswand met 

toegenomen captatie,  

cave: bij wand defect of perforatie – galperitonitis. dd. Acute peritonitis bovenbuik – ulcus perforatie 

of pancreatitis.  

R/ CCE 

bij plastronvorming – AB (amoxiclav of levoflox) + CCE > 6-12 wk 

Choledocholithiase 
Door stenen vanuit de galblaas (cholesterol stenen) of in de galwegen gevormd (bruine pigment 

stenen).  

S/ obstructieve icterus na galkoliek, geen distentie galblaas (neg teken van Courvoisier) 

D/ MRCP, ERCP? 

Cholangitis: 

S/ Triade van Charcot – rilkoorts, icterus (+transaminase), koliekpijn. Stijging geconj bili / alk fosfatase 

R/ ERCP + AB 

Acute biliaire pancreatitis:  

door tijdelijke blokkage van papil van Vater 

S/ verhoogde lipase, verhoogde (3x) transaminase 

R/ sfincterotomie en steen extractie, CCE 

Bij icterus met of zonder cholangitis: R/ AB breedspectrum, ERCP + sfincterotomie, CCE 
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Kwaadaardige tumoren 
Galblaas tumoren:  

zeldzaam maar zeer hoge mortaliteit, porceleinen galblaas 

S/ asympt, soms galkolieken, obstructieve geelzucht 

dd. chronische cholecystitis, overige oorzaken obstructieve icterus 

D/ echo en CT/MR – asymmetriche wandverdikking, massa met hetrogene captatie.  

R/ R0-resectie, CCE + en bloc partiele hepatectomie, adjuvante chemo 

cave: tumorsoiling 

Extrahepatische galwegtumoren:  

S/ aspecifieke klachten, vermagering, anorexie, progressieve obstructieve PIJNLOZE icterus, 

cholangitis? 

KO. Icterus, hepatomegalie, hydrops (bij middelste 1/3), Courvoirsier-Terrier sign (bij onderste 1/3) 

D/ serum 19.9, CT/MR – hypovasculaire wekendelen massa en prestenotische dilatatie.  

dd. choledocholithiase, chronische pancreatitis 

R/ galwegresectie + RYB, duodeno-hemipancreatectomie, stenting galwegen (paliatief) 

 

Pancreas pathologie 

Anatomie  
normale fusie dorsaal en ventraal pancreas, hierbij is er fusie tussen ductus van Wirsung (onder) en 

ductus van santorini (boven) 

 

Pancreas divisum:  

is er een fusieanomalie, waarbij de twee ducti niet fusseren met elkaar en Wirsung uitmond in papil 

van Vater en Santorini in proximale papilla minor.  

er is relatieve outflow obstuctie bij papilla minor.  

D/ stopbeeld bij ERCP (cave pancreatitis door teveel druk) 

S/ recidiverende opstoten van pancreatitis 

R/ endoscopische papillotomie of stent in Santorini 

Exocriene functie is enzym secretie (lipase, amylase, protease) 

vroegtijdige activatie trypsine word voorkomen door SPINK1-eiwit 
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Door CTFR is er secretie van water en HCO3 in de kanalen voor de afvoer van pancreasenzymen.  

Hierdoor is een MRCP mogelijk. Cave: pancreatitis opstoten bij CF en steatorre/maldigestie 

Bij exocriene dysfunctie:  

S/ steatorree en maldigestie 

Endocriene functie:  

glucagon, insuline, SS, pancreas-polypeptide.  

Acute en chronische pancreatitis 
Acute pancreatitis:  

verschillende graden – oedeem + hyperemie, hemorragie, steatonecrose 

S/ oedemateuze pancreatitis: hevige acute pijn epigastrisch, matige koorts, drukpijn 

hemorragische necrotiserende pancreatitis: acute bovenbuikpijn – diffuus pijn, nausea, braken, 

peritonitis, ascites, paralytische ileus, dyspnoe (pleura uitstorting), shock, teken van Cullen (navel), 

teken van Grey-Turner (flanken) 

D/ pijn beter in zittende voorovergebogen houding, lipasen en amylase gestegen, AST en ALT stijging 

bij biliaire oorzaak.  

Rx abdo – colon cut-off sign (distentie colon transversum), sentinel loop (paralytische ileus) 

Echo – galstenen? 

CT – (niet voor diagnose) uitsluiten necrose 

MRCP – ethologie? 

dd. cholecystitis, ulcusperforatie (vrije lucht), darminfarct, AAA ruptuur 

Evaluatie pancreatitis: Ranson score, Alpache-II, Glasgow criteriam Balthazar (CT necrose), CRP!!, BMI 

verwikkelingen (vooral hemorragische/necrotische vorm):  

paralytische ileus, hypocalcemie – tetani, hyperglycemie, shock, MOF, sepsis, acute postnecrotische 

pseudocyste, walled off necrose, pancreasabces 

R/  HOSPITALISATIE 

pijn bestrijding: morfine, paralytische ileus – maagsuctie + jejunumsonde voeding, shock controle, 

beademing en nierdialyse zo nodig, AB, heelkundige drainage bij necrose.  

Chronische pancreatitis:  

ontsteking en fibrose van pancrease weefsel geeft stenose en dilataties.  

door TIGARO (toxisch, idiopathisch, genetisch, autoimmuun, post acute pancreatitis, obstructief) 

S/ continue hevige pijn, steatorree, DM, omliggende organen.  

cave: verhoogde risico op pancreasCa. 

D/ Rx abdo – pancreas verkalking, CT/MR, MRCP 

triglyceride ademtest, faeces vetcollectie, glycemie 

alleen mutatie bepaling bij familiale VG (PRSS1, SPINK1, CFTR) 

IgG4 bepaling bij vermoeden van auto-immuun pancreatitis 

R/ analgetica, vetarm frequente maaltijden, SS, pancreas enxymen, vitamines, DM meds 

ERCP – obstructie, CS – autoimmuun 
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Pancreas pseudocyste:  

postnecrotisch bij acute pancreatitis, retentie bij chronische pancreatitis, post trauma 

Acute pancreatitis – opstapeling van necrotisch vocht met omkapseling van fibrotische-fibrineuze 

wand (zonder epitheel) 

Chronische pancreatitis – afsluiting gangen gevuld met helder vocht, staan ALTIJD in verbinding met 

Wirsung.  

D/ Echo, CT, MR – dunne regelmatige wand zonder captatie 

cave: compressie organen, ruptuur – chemische peritonitis, infectie 

R/ afwachtende houding bij asympt 

endoscopische cystogastrostomie, stenting 

Tumoren van de pancreas 
Sereuse micro cystadenoom: benigne R/ conservatief 

Mucineuse macro cystadenoom: maligne R/ heelkundige resectie 

IPMT: maligne R/ main branch – (partiele) panceatectomie, side branch – alleen heelkunde >3cm 

Maligne tumoren:  

ductaal adenoca, mucineuze cystadenoca, IMPT adenoca.  

gastrinoom, insulinoom, vipoom 

Adenocarcinoom:  

lymfedrainage naar – pancr. duoden, infrapancr, suprapancr 

zeer vaak tumorale invasie van de vaten.  

S/ vage abdo klachten, anorexie, vermagering, pijn bandvormige uitstraling rug, icterus en jeuk – 

koptumor, diabetes plots ontstaan, palpabele massa.  

D/ CT of MR voor staging, echo-endo voor kleine tumoren + FNA (fine needle aspiration), 

laparoscopie voor diagnose peritoneale meta’s, CA 19.9 voor FU 

cave: tumor soiling bij FNA 

R/ R0-resectie: koptumoren – Whippel, lichaam/staart – pancreatectomie + splenectomie, chemo?, 

radiotherapie? 

Peripapillaire tumoren:  

S/ pijnloze obstructieve icterus, abdo last/pijn, gewichtsverlies, courvoisier galblaas 

D/ obstructieve levertesten, ERCP + biopsie papil 

R/ Whipple, ampullectomie (benigne tumoren) 

NET:  

D/ stijging chromogranine voor dd en FU, CT / echo-endo / MR / PET voor diagnose 

R/ resectie, SS 
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Milt 

Splenomegalie:  

S/ anemie, trombocytopenie, leukopenie 

door PHT, leukemie, myelofibrose 

Postop trombocytose is tijdelijk.  

cave: postsplenectomie sepsis door S. Pneumoniae, H. Influenzae, Meningococcus. R/ pneumococcen 

vaccin, AB tegen grampositieve aeroben.  


