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1. Anatomie van de mond en slokdarm

Globale anatomie mond en slokdarm
De mond en slokdarm (oesofagus) zijn de eerste
onderdelen van het spijsverteringskanaal. Het bestaat uit
enkele holtes die in elkaar overlopen. De mondholte ligt
direct onder de neusholte en deze lopen over in de
keelholte (farynx).
De farynx is het gemeenschappelijke gedeelte van de keel 
waar de mond en neus op aansluiten voordat de keel zich 
opsplitst in het strottenhoofd (larynx) en de oesofagus. 
De larynx maakt deel uit van de bovenste luchtwegen en 
is de ingang van de luchtpijp. Deze ligt aan de voorkant 
onder de farynx. Dit is de voelbare buis in je hals door 
de aanwezigheid van kraakbeenringen. Achter de larynx 
ligt de oesofagus, welke doorloopt tot aan de maag. De 
oesofagus is niet voelbaar.

Afbeelding 1: Overzicht bovenste spijsverteringskanaal

Mondholte
De mond wordt aan de voorkant afgesloten met de lippen 
en de wangen. In de mond bevinden zich de 2 kaken: 
bovenkaak (maxilla) en onderkaak (mandibula). In de kaken 
zijn de tanden en kiezen bevestigd. Iedere kaak bevat 16 
tanden, waarvan 6 snijtanden, 4 kleine kiezen en 6 grote 
kiezen.
De tong ligt achter de tanden en wordt onderverdeeld in 
twee delen namelijk het lichaam en de basis. Het lichaam 
van de tong is vrij beweegbaar terwijl de basis van de tong 
het gedeelte is waarmee de tong vast zit aan de vloer van 

de mond.
Het gehemelte is het bovenste gedeelte van de mond en 
kan onderverdeeld worden in een hard en zacht gehemelte. 
Het voorste deel van het gehemelte bevat bot, vandaar 
dat dit deel het harde gehemelte genoemd wordt. Het 
achterste stukje bevat enkel nog spierweefsel, vandaar de 
naam het zachte gehemelte. Het zachte gehemelte loopt 
over in de huig (ook wel uvula). De uvula is het puntige 
aanhangsel aan het uiteinde van het zachte gehemelte. 
De uvula klapt naar boven bij het slikken en voorkomt dat 
tijdens het slikken eten en drinken de neusholte instroomt

Afbeelding 2: Anatomie van de mondholte

Farynx
De farynx bestaat uit drie delen: 

- het bovenste deel: neuskeelholte (nasofarynx)
- het middelste deel: mondkeelholte (orofarynx)
- het onderste deel: hypofarynx (laryngofarynx).

Tijdens het slikken gaat het voedsel via de mondholte 
naar de orofarynx, vervolgens naar de laryngofarynx, die 
dan overloopt in de oesofagus. Bij een verslikking loopt dit 
proces niet goed en komt er eten in ofwel de neusholte 
ofwel in de larynx terecht.

De oesofagus
De oesofagus is een 23 tot 27 cm lange buis die uit circulair 
spierweefsel bestaat. Het loopt door de nek, de borstkas 
en het diafragma heen en sluit daarna in de buikholte 
aan op de maag. De overgang van slokdarm naar maag 
wordt de onderste oesofagale kringspier genoemd en deze 
kringspier is belangrijk in het voorkomen dat eten uit de 
maag terugstroomt naar de oesofagus.
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2. Fysiologie van de mond - speeksel

Functie van de mond
Een belangrijke functie van de mond is het opnemen van 
voedsel. Met betrekking tot de voedselopname kunnen 
de volgende eigenschappen van de mond onderscheiden 
worden:
• Met het gebit kan het voedsel worden afgebeten en 

vermalen worden 
• De tast en smaak maken het mogelijk het voedsel te 

keuren alvorens het wordt doorgeslikt
• Door toevoeging van waterrijk speeksel en slijm wordt 

transport vergemakkelijkt
• Toevoeging van koolhydraat- en vetsplitsende enzymen 

maken reeds een begin van vertering mogelijk
• De continue speekselproductie in rust doorspoelt als 

het ware de mond en houdt hem schoon
• Het slikmechanisme, waarvan de mond de eerste fase 

vervult, maakt het transport van het voedsel naar de 
maag mogelijk

Speekselproductie
We gaan hier nu dieper in op de speekselproductie. Het 
speeksel wordt geproduceerd door de speekselklieren. Er 
zijn 3 grote speekselklieren namelijk de oorspeekselklier 
(glandula parotis), de onderkaakspeekselklier (glandula 
submandibularis) en de ondertongspeekselklier (glandula 
sublingualis). We hebben per dag minder dan een halve 
liter speeksel nodig om de slijmvliezen vochtig te houden. 
De slijmerige en kleverige eigenschappen van het speeksel 
zorgen ervoor dat we niet meer dan een halve liter nodig 
hebben. De mucinen, een speciale klasse eiwitten, is hier 
verantwoordelijk voor. Deze eiwitten zorgen er ook voor 
dat we ons niet voortdurend verslikken en het slijm niet 
zomaar uit onze mond stroomt. Daarnaast zorgen mucines 
ervoor dat het voedsel gladder wordt. Dit is belangrijk om 
het voedsel makkelijker kunnen door te slikken.

De afgifte van speeksel varieert sterk gedurende een 
etmaal. Tijdens de slaap is de productie en uitscheiding 
minimaal, tot een milliliter per uur, terwijl voedsel of 
andere prikkels de afgifte aanzienlijk kunnen stimuleren. 
Met name de oorspeekselklieren zijn erg gevoelig voor 
prikkels, zoals bijvoorbeeld zuur. 

Het speeksel bevat onder andere het enzym amylase, dit 
kan zetmeel en grote suikerketens uit het voedsel afbreken 
tot kleinere moleculen, zodat deze later opgenomen 
kunnen worden in het bloed. De afbraak van voedsel 
onder invloed van amylase begint in de mond en gaat 
vervolgens verder nadat het de maag heeft bereikt. Andere 
enzymen die aanwezig zijn in het speeksel, zijn met name 
van belang als beschermende functie. De beschermende 
functie van het speeksel betreft het beschermen tegen 
ziekteverwekkers. 

 Afbeelding 3: Anatomie van de speekselklieren
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3. Bewegingen van de slokdarm

Normale bewegingen van de slokdarm
De oesofagus is opgebouwd uit spierweefsel. Het bovenste 
1/3de deel van de slokdarm bestaat uit dwarsgestreept 
spierweefsel, waarvan de bovenkant de bovenste sluitspier 
vormt. Verder naar beneden verandert het dwarsgestreept 
spierweefsel geleidelijk in glad spierweefsel, wat helemaal 
onderaan de onderste sluitspier vormt. Voedsel wordt door 
het samentrekken van de slokdarm vanuit de slokdarm 
naar de maag vervoerd. Er gaat een golf van samentrekking 
over, die zich vanuit de farynx naar de oesofagus 
verplaatst. Het samentrekken wordt veroorzaakt door 
de vagus zenuw die zenuwimpulsen naar de spierlagen 
stuurt. Het voortstuwen van voeding door opeenvolgende 
spiersamentrekkingen noemen wij peristaltiek. Als de 
voeding eenmaal is doorgeslikt dan is peristaltiek niet meer 
tegen te houden: het is een onvrijwillige beweging. De 
sluitspieren hebben een continu niveau van spierspanning, 
wanneer er geen peristaltiek actief is. 

Afbeelding 4: opbouw van slokdarm en verloop van peristaltische
drukgolf.

Deze spierspanning wordt hoger wanneer er meer gastrine, 
een hormoon voor de aanmaak van maagzuur, in het bloed 
aanwezig is. Zo probeert het lichaam zuurbranden en het 
terugstromen van voedsel uit de maag naar de slokdarm 
te voorkomen (reflux), bijvoorbeeld op momenten dat de 

maag samentrekt. Tijdens het slikken horen de sluitspieren 
zich juist te ontspannen zodat het voedsel hier langs kan. 
Dit wordt gedaan door zenuwimpulsen vanuit zenuwvezels 
die een remmend effect hebben.

Problemen met de bewegingen van de slokdarm
Ondanks dat dit een proces is wat meerdere keren per 
dag gebeurt, zonder dat wij er bij nadenken, zijn er ook 
meerdere oorzaken waardoor dit verstoord kan raken. Zo 
kunnen aandoeningen van de skeletspieren of het centrale 
zenuwstelsel, zoals ALS en myasthenia gravis, er voor 
zorgen dat de coördinatie of kracht gestoord raakt. Ook het 
gladde spierweefsel kan aangedaan zijn. 

Achalasie is een aandoening waarbij de zenuwvoorziening 
in het onderste deel van de slokdarm verminderd is. 
Hierdoor beweegt de slokdarm niet meer zo goed en heeft 
de onderste sluitspier moeite met ontspannen. Voedsel 
kan hierdoor niet goed door naar de maag en blijft het in 
de slokdarm vast zitten. De symptomen die mensen met 
achalasie ervaren zijn: problemen met slikken, slechte 
adem (door het vastzittende voedsel), reflux en pijn achter 
het borstbeen. De oorzaak hiervan is nog niet bekend.
Een ander probleem dat kan voorkomen met de onderste 
sluitspier is het hebben van diffuse spasmen van de 
slokdarm. Hierbij verkrampen plotseling de spieren in de 
wanden. Dit gebeurt vaak in aanvallen die zich vooral in 
het onderste deel van de slokdarm voordoen. Aanvallen 
kunnen gerelateerd worden aan stress, hevige emoties 
of bepaald voedsel. De exacte oorzaak is echter nog 
niet bekend. Wanneer zo’n aanval optreedt, kan voedsel 
moeilijk door de nauwe doorgang. Mensen ervaren dit 
als pijn in de buurt van het borstbeen, een benauwd of 
verkrampend gevoel en het gevoel dat voedsel niet goed 
zakt. Zodra de aanval voorbij is, verdwijnen de klachten ook 
weer.

Manometrie 
Om de spierspanning en het samentrekken van de 
slokdarm te meten, kan er gebruik gemaakt worden van 
manometrie. Hierbij wordt er een slangetje via de neus in 
de oesofagus gebracht, die de druk(veranderingen) in de 
slokdarm meet. 
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4. Slikken en verslikken 
Slikken is het proces waarbij er voedsel of drank van de 
mond via de keelholte naar de slokdarm gebracht wordt. 
Het is een ingewikkeld mechanisme. Het slikken wordt 
bij mensen bepaald door de slikreflex. Het slikproces 
bestaat uit 3 fasen:

De voorbereidende fase
Tijdens deze fase wordt het voedsel in kleinere stukken 
gekauwd en bevochtigd door speeksel met daarin 
spijsverteringsenzymen. Deze fase is volledig willekeurig 
en wordt vooral gereguleerd door het slikcentrum. 
Het voedsel wordt vanuit de mond naar de keelholte 
verplaatst door druk van de tong tegen het gehemelte. 

 Afbeelding 5: De voorbereidende fase van het slikproces

Faryngeale fase
De faryngeale fase wordt gekenmerkt door het sluiten 
van de luchtwegen. Tijdens deze fase wordt het voedsel 
vanuit de farynx naar de slokdarm gebracht. Dit is een 
onwillekeurig proces. Er vinden verschillende processen 
plaats om te voorkomen dat voedsel terugvloeit:
• Het zachte gehemelte, waaronder de huig, wordt 

omhooggetrokken om de achterste neusgaten 
te sluiten om zo terugvloeiing van voedsel in de 
neusholten te voorkomen. 

• De stembanden van het strottenhoofd worden 
omhoog en naar voren getrokken door de 
nekspieren. Hierdoor wordt het strotklepje naar 
achteren gekanteld over de opening van het 
strottenhoofd.

Nadat de neus en luchtpijp afgesloten zijn, kan voedsel 
zich verplaatsen van de farynx naar de slokdarm. Dit 
gebeurt door het ontspannen van de bovenste kringspier 
van de slokdarm. Nadat deze kringspier ontspannen is, 
trekt de hele spierwand van de farynx samen van boven 

naar beneden, zodat het voedsel door peristaltiek  in de 
slokdarm voortgestuwd wordt.

Afbeelding 6:  De faryngeale fase van het slikproces

Slokdarmfase
Tijdens deze fase wordt het voedsel via de slokdarm 
naar de maag gebracht. De peristaltiek van de slokdarm 
zorgt ervoor dat het voedsel naar beneden zakt. De 
peristaltische bewegingen worden veroorzaakt door 
aanspanning van het spierweefsel van de slokdarm. 
Als het voedsel zich in het onderste gedeelte van de 
slokdarm bevindt, zal de onderste kringspier van de 
slokdarm zich ontspannen, waardoor het voedsel de 
maag in kan.  

Afbeelding 7: De slokdarmfase van het slikproces

Verslikken
Bij verslikking schiet er een voorwerp, voedsel of vloeistof 
in de luchtpijp in plaats van in de slokdarm. Een mogelijke 
oorzaak is dat de het strotklepje de luchtpijp niet goed 
afsluit bij het slikken. 
Als iemand zich verslikt, hoest hij/zij vaak vanzelf het 
voorwerp of vloeistof terug in de mond. Soms blijft een 
voorwerp in de luchtpijp steken. Er is dan een grote kans 
op verstikking. Door afwisselend maximaal 5 keer stevig 
tussen de schouderbladen in te slaan met een vlakke hand 
en maximaal 5 keer de Heimlich greep toe te passen kan 
een belemmering worden opgeheven.
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5. Reflux of GORZ

Wat is GORZ?
GORZ staat voor Gastro-Oesofageale Reflux Ziekten. 
‘Gastro-oesofageaal’ slaat respectievelijk op de maag 
en slokdarm en reflux betekent terugvloed/terugkeer. 
In principe is het terugstromen van maaginhoud in de 
slokdarm een normaal verschijnsel, echter kan het tot 
hinderlijke symptomen en/of schade leiden. In dat geval 
spreken we van GORZ. 
GORZ komt met name in de Westerse wereld veel voor. 
Ongeveer driekwart van alle aandoeningen van de 
slokdarm bestaat uit gastro-oesofageale reflux ziekten 
(GORZ). 
Bepaalde risicofactoren kunnen de kans op GORZ 
vergroten: overgewicht of obesitas, zwangerschap, 
gastroparese of hiatus hernia. 
Verder hebben ook dieet en leefstijl invloed op 
refluxklachten. Zo kunnen klachten verergeren bij roken, 
het eten van bepaalde voedingsmiddelen zoals chocolade, 
gefrituurd eten, koffie en alcohol. Het eten van grote 
maaltijden of eten vlak voor het naar bed gaan kan 
klachten ook verergeren. 

Het ontstaan van GORZ
Er zijn meerdere oorzaken voor het ontstaan van GORZ. 
Enerzijds is er sprake van een toegenomen hoeveelheid van 
gastro-oesofageale reflux, anderzijds is er een afgenomen 
verdediging tegen reflux. Verder is er vaak sprake van 
overgevoeligheid. 
Het belangrijkste verdedigingsmechanisme tegen reflux 
is de onderste kringspier van de slokdarm ter hoogte van 
de slokdarm-maag overgang. 50-90% van de patiënten 
met GORZ hebben een verwijding van het gat in het 
middenrif waar de slokdarm doorheen loopt. Hierdoor kan 
een gedeelte van de maag in de thorax komen te liggen. 
Dit zorgt voor een verminderde werking van de onderste 
kringspier van de slokdarm. Er kan ook sprake zijn van 
tijdelijke verzwakking van de reflux-barrière tijdens een 
slik-geïnduceerde ontspanning van de onderste slokdarm 
kringspier. Na een maaltijd stijgt het aantal ontspanningen 
van deze sfincter, dit is normaal. Bij mensen met GORZ 
is er sprake van een groter aantal zure oprispingen en 
ontspanningen en is de totale blootstelling aan zuur dus 

groter. 
Andere oorzaken van GORZ zijn een verminderde klaring 
van de slokdarm door ineffectieve slokdarmbewegingen, 
verminderde opheffing van maagzuur door afgenomen 
speekselproductie en een toegenomen productie van 
maagzuur. 
Naast bovengenoemde oorzaken kan H. pylori, een 
bacterie die 2/3e van de mensen bij zich draagt, leiden tot 
refluxklachten. De bacterie zorgt voor een verminderde 
remming van de zuurafgifte door de maagwand.  

 
Afbeelding 8: Het ontstaan van GORZ

 

 
Afbeelding 9: Hiatus Hernia
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Symptomen
De meest voorkomende klacht bij GORZ is brandend 
maagzuur, een brandend gevoel achter het borstbeen dat 
kan stijgen richting de nek een keel. Veel mensen klagen 
over het gevoel dat eten terugkomt in de mond wat een 
zure of bittere smaak veroorzaakt. De klachten kunnen 
een aantal uur aanhouden en verergeren bij liggen of 
vooroverbuigen. Naast pijnklachten kan reflux ook leiden 
tot misselijkheid, overgeven, een vieze adem, moeilijkheid 
bij ademen, slikklachten, globus gevoel en aantasting van 
tandglazuur. Bij nachtelijk zuurbranden kunnen mensen 
ook last hebben van een aanhoudende hoest, laryngitis, 
(verergering van) astma en slaapproblemen.  
Soms worden refluxklachten verward met hartklachten, 
maar er zijn verschillen. Inspanning kan hartklachten 
verergeren en rust kan hartklachten juist verminderen. 
Refluxklachten gaan vaak niet gepaard met inspanning. 
Toch is het moeilijk van elkaar te onderscheiden, dus als 
iemand klachten heeft van pijn op de borst is het van 
belang om medische hulp te zoeken. 

Aanvullend Onderzoek
Meestal wordt behandeling gestart aan de hand van de 
typische klachten die mensen met reflux uiten. Bij ernstige 
en blijvende reflux klachten kan aanvullend onderzoek 
worden verricht:
• Endoscopie: een arts zal met een endoscoop in de 

slokdarm kijken of er een ontsteking of irritatie te zien 
is, er kan ook een biopt worden genomen voor verder 
onderzoek

• Manometrie: dit is een test die kijkt naar de druk in 
de slokdarm en kan zien hoe de kringspieren in de 
slokdarm samentrekken

• pH-meting: hiermee wordt op verschillende 
momenten de zuurgraad in de slokdarm gemeten 
bijvoorbeeld tijdens eten, bij inspanning en tijdens het 
slapen. 

Behandeling
Voor GORZ bestaan verschillende behandelingen. Allereerst 
kan gekeken worden naar aanpassingen in het dieet of 
levensstijl: bijvoorbeeld vermijden van eten en drinken 
dat klachten veroorzaakt, het eten van kleinere porties, 
langzaam eten, goed kauwen, stoppen met roken en 
het vermijden van overgewicht. Daarnaast bestaan 
er verschillende medicamenteuze opties. Antacida 

neutraliseren het zuur in de slokdarm en maag hetgeen 
leidt tot verminderen van klachten. Het meest bekende 
antacidum is de Rennie. Daarnaast bestaat er ook 
medicatie dat invloed heeft op de zuurafgifte van de cellen 
in de maagwand.
Indien ondanks bovenstaande behandelingen sprake blijft 
van hevige refluxklachten bestaat er ook nog chirurgische 
behandeling. Bij fundoplicatie wordt de bovenkant van de 
maag om de onderste slokdarmsfincter gedraaid waardoor 
de druk in de kringspier groter is, de spier daarmee steviger 
is en er minder (makkelijk) maaginhoud kan terugstromen 
naar de slokdarm.    

Afbeelding 10: Operatieve behandeling van GORZ door 
middel van fundoplicatie
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6. Barrett Slokdarm

Bij een Barrett slokdarm is een deel van de slokdarm 
bekleed met ander weefsel dan normaal. Dit weefsel 
bestaat uit roze slijmvlies. Dit lijkt op het slijmvlies dat 
de maagwand bekleedt. Het ontstaat door het jarenlang 
terugstromen van brandend maagzuur in de slokdarm 
(reflux). Als de zure inhoud van de maag regelmatig 
omhoogkomt, dan kan de slokdarm op den duur 
beschadigd en ontstoken raken. Door een langdurige 
ontsteking van de slokdarm kan het weefsel langzaam 
veranderen. Het normale weefsel wordt dan vervangen 
door Barrett slijmvlies, het roze slijmvlies dat lijkt op de 
maagwandbekleding. Ongeveer één op de tien mensen 
met klachten van reflux ontwikkelt een Barrett slokdarm, 
de meeste mensen dus niet. Daarnaast kan een Barrett 
slokdarm ook ontstaan bij mensen die nooit klachten 
hebben gehad van brandend maagzuur. Het is nog steeds 
onduidelijk waarom bij sommige mensen dan wel een 

Barrett slokdarm ontstaat. 
Afbeelding 11: Normale slokdarm (links) in vergelijking met 
een Barrett slokdarm (rechts)

Symptomen 
De klachten die passen bij een Barrett slokdarm kunnen 
heel verschillend zijn. Sommige mensen hebben nooit 
klachten gehad. Andere mensen hebben juist jarenlang last 
gehad van brandend maagzuur. Dat zijn dan voornamelijk 
klachten van zuurbranden en oprispingen. De belangrijkste 
klacht bij een slokdarmontsteking is een branderig of 
pijnlijk gevoel achter of onderaan het borstbeen. Sommige 
mensen voelen dit als een drukkende of knijpende pijn op 

die plaats. Deze klachten kunnen daarom soms onterecht 
gezien worden als een probleem aan het hart. Andere 
klachten die mensen kunnen hebben, zijn het spontaan 
omhoogkomen van eten of het gevoel hebben dat het eten 
niet goed zakt. 

Diagnose
Een Barrett slokdarm kan worden vastgesteld door middel 
van een endoscopie van de slokdarm. Hierbij wordt vaak 
ook een biopt genomen. De diagnose Barrett slokdarm 
is pas na microscopisch onderzoek met zekerheid vast te 
stellen. Hier zal verder op in gegaan worden in een verder 
onderdeel. 

Behandeling 
Een Barrett slokdarm zonder onrustige cellen (dysplasie) 
hoeft niet behandeld te worden. Regelmatige controle 
door middel van een gastroscopie is dan voldoende om 
onrustige cellen in een vroeg en behandelbaar stadium 
op te sporen. Hoe vaak controles moeten plaatsvinden 
is afhankelijk van het aantal centimeters aan afwijkend 
slijmvlies. 
Daarnaast moeten de klachten van de patiënten ook 
aangepakt worden: veel mensen hebben namelijk last van 
reflux. Dit wordt gedaan door het meegeven van leefregels 
en het voorschrijven van medicatie om de klachten van 
brandend maagzuur te verminderen en om uitbreiding van 
de weefselverandering te voorkomen. Een Barrett slokdarm 
kan niet genezen door leefregels en medicijnen. 

Prognose 
Minder dan 5% van de mensen met een Barrett slokdarm 
krijgt uiteindelijk slokdarmkanker. Daarmee is de kans op 
slokdarmkanker door een Barrett slokdarm verhoogd. Het 
is onbekend waarom sommige mensen met een Barrett 
slokdarm wel slokdarmkanker krijgen en anderen niet. 
Daarnaast is het belangrijk voor mensen met een Barrett 
slokdarm om alert te zijn op klachten (alarmsymptomen) 
zoals onverklaarbaar gewichtsverlies, het braken van bloed, 
een pikzwarte/teerachtige ontlasting en problemen met 
slikken. Dit kan namelijk duiden op slokdarmkanker. 
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7. Slokdarmkanker
 
Slokdarmkanker Benigne tumoren en cysten
Goedaardige tumoren en cysten van de slokdarm zijn, 
vergeleken met kwaadaardige tumoren, betrekkelijk 
zeldzaam. De meest voorkomende goedaardige tumor is 
degene die ontstaat in het gladde spierweefsel. Dit kan 
overigens kwaadaardig worden. Ook huidgezwelletjes 
en vetgezwellen kunnen voorkomen in de slokdarm. 
Deze zijn evengoed goedaardig. Cysten die uitgaan van 
de slokdarmwand puilen soms uit in het lumen. Al deze 
goedaardige tumoren en cysten kunnen voor problemen 
zorgen bij de passage van voedsel. 

Kwaadaardige  tumoren
Van alle maag-darmtumoren is in Nederland bij mannen 
ruim 5% in de slokdarm gelokaliseerd en bij vrouwen 
wat meer dan 2,5%. Deze tumoren komen vooral voor bij 
personen ouder dan 50 jaar. Globaal is 50% gelokaliseerd 
boven in de maag, 10% in het bovenste derde deel van de 
slokdarm, 25% in het middelste deel en 15% in het onderste 
derde deel. De tumoren boven in de maag zijn vrijwel altijd 
tumoren vanuit de kliercellen. De tumoren van de slokdarm 
zijn andere soort carcinomen en in 5 à 10% van de gevallen 
ook kliertumoren. Tumoren die ontstaan door een Barrett-
slokdarm zijn doorgaans ook kliertumoren.
Slokdarmtumoren zijn soms meer polypeus, puilen uit in 
het lumen en hebben vaak een ulcererend oppervlak. Soms 
infiltreren ze vooral de wand, waardoor er een stenose 
ontstaat. Hierdoor zijn de tumoren vaak ook uitgebreider 
dan verwacht.  
Doorgroei buiten de slokdarm kan ook voorkomen, 
bijvoorbeeld in een bronchus. Ook kan het omgekeerde 
voorkomen wanneer een bronchustumor ingroeit in de 
slokdarm. Uitzaaiingen vinden zowel via het bloed als via 
de lymfe plaats. Tumoren kunnen naar de lymfeklieren 
boven het sleutelbeen, de hals en naar de buik holte gaan. 
Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan een 
slokdarmtumor zoals: alcoholgebruik, overmatig roken, 
de temperatuur van voedsel en dranken, stenosen in de 
slokdarm, Barrett-slokdarm en achalasie.

 

Afbeelding 12: Tumor van de slokdarm

Symptomen
In het begin zijn er vaak passageklachten waarbij vast 
voedsel niet goed wil zakken. Deze klachten worden 
geleidelijk ernstiger zodat na verloop van tijd het gebruik 
van vast voedsel onmogelijk wordt en de patiënt alleen nog 
vloeibaar voedsel kan gebruiken. Hierdoor kan vermagering 
optreden. In een later stadium kunnen er ook hoestbuien 
veroorzaakt worden vanwege voedseloverloop naar de 
luchtwegen. Een tumor hoog in de slokdarm kan heesheid 
veroorzaken. 

Diagnostiek
Als diagnostiek wordt vaak een oesofagoscopie gebruikt. 
Uit de tumor worden biopten genomen.

Behandeling en prognose
Voor de behandeling kunnen resectie van de tumor, 
chemotherapie, bestraling en het plaatsen van een 
endoprothese in de slokdarm in aanmerking komen. De 
kans op herstel na behandeling is binnen 5 jaar minder dan 
20%.
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8. De Gastroscopie

Endoscopie is een ander woord voor kijkonderzoek.
Wanneer de endoscopie wordt gedaan om de binnenkant
van de slokdarm (oesofagus), maag en zo nodig het eerste
deel van de dunne darm te bekijken, noemen we dit een
gastroscopie. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een
endoscoop. Dit is een dunne, flexibele slang die 
ongeveer de dikte heeft van een vinger met aan het
uiteinde een camera en een lampje. De endoscoop wordt
via de mond bij de te onderzoeken patiënt naar binnen
gebracht. Het beeld, gefilmd door de camera, wordt op een
scherm getoond waardoor de arts die de endoscopie
uitvoert goed kan zien hoe de slokdarm of maag er uit ziet. 

Afbeelding 13: onderzoeksopstelling tijdens een
gastroscopie. De arts bestuurt de endoscoop met een soort
“joystick” in zijn rechterhand en kijkt naar het beeld van de
binnenkant van de slokdarm op het scherm. 

Uitvoeren van een gastroscopie
U kunt zich vast voorstellen dat het inbrengen van een
slang via de mond en de keel door patiënten als onprettig
ervaren kan worden. Om te voorkomen dat een patiënt
te veel moet kokhalzen, wordt er vaak een verdovende
spray in de keel gespoten. Bovendien bestaat de
mogelijkheid om de gastroscopie onder sedatie te
ondergaan, in de volksmond ook wel een roesje genoemd.
In het geval van sedatie worden er via het infuus
kalmerende/slaap bevorderende medicijnen toegediend,
waardoor de patiënt meer ontspannen is, minder pijn voelt
en vaak naderhand ook niet meer goed weet wat er precies
gebeurd is. De patiënt zal wel nog bij kennis zijn en

instructies kunnen opvolgen.

Gastroscopie bij slokdarm problematiek
Er zijn veel redenen om een gastroscopie uit te voeren.
Aangezien deze avond specifiek over de slokdarm
gaat en avond 3 van deze reeks van de Gezondheids-
universiteit volledig in het teken zal staan van
de maag, zal dit enkel gaan over de problemen van de
slokdarm.
In een acute setting kan een gastroscopie gebruikt worden
wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een bloeding in de
slokdarm. In dat geval kan de arts via de endoscoop
medicijnen in het bloedende vat spuiten die ervoor zorgen
dat het vat vernauwt en de bloeding stopt. Een andere
mogelijkheid is het afbinden van het bloedende vat met
een soort elastiekje waardoor deze afsterft.   
Vaker nog wordt een gastroscopie uitgevoerd in een
niet-acute setting, bijvoorbeeld om te kijken of er sprake is
van reflux, een barret oesofagus of slokdarmkanker. 
Het is ook mogelijk om tijdens de gastroscopie wat weefsel 
(een biopt) weg te nemen voor nader onderzoek.

Afbeelding 14 : Gezond uitziende oesofagus. Het slijmvlies ziet er
rustig en glad uit en is mooi lichtroze gekleurd.
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Stellingen

1.  Het hele gebit bestaat uit 32 tanden, 12 snijtanden, 8 
kleine kiezen en 12 grote kiezen

2. Amylase is een enzym dat vetten afbreekt

3. Voedsel zakt in de oesofagus door een voorbijkomende 
drukgolf die alle spieren in de slokdarm laat 
samentrekken.

4. Tijdens de faryngeale fase zorgt de uvula voor het 
afsluiten van het strottenhoofd. 

5. Een toegenomen druk in de buik t.g.v. overgewicht, 
obesitas of zwangerschap speelt een rol bij het ontstaan 
van refluxklachten.

6. Bij alle patiënten met een Barrett slokdarm moet er 
regelmatig controle plaatsvinden door middel van een 
gastroscopie.

7. Bij slokdarmkanker is het meest voorkomende symptoom 
dat voedsel niet goed zakt.

8. Een gastroscopie kan worden uitgevoerd indien er een 
verdenking op een bloeding is.

Begrippenlijst

1. Anatomie van de mond en slokdarm
• Oesofagus: slokdarm
• Farynx: keelholte
• Larynx: strottenhoofd
• Maxilla: bovenkaak
• Mandibula: onderkaak
• Uvula: huig
• Nasofarynx: neuskeelholte
• Orofarynx: mondkeelholte
• Laryngofarynx: hypofarynx
• Diafragma: middenrif

2. Fysiologie van de slokdarm - speeksel
• Glandula parotis: oorspeekselklier

• Glandula submandibularis: onderkaakspeekselklier
• Glandula sublingualis: ondertongspeekselklier
• Amylase: enzym in het speeksel dat zetmeel en grote 

suikerketens in het voedsel kan afbreken tot kleinere 
moleculen.

• Mucinen: speciale eiwitten die onderdeel zijn van het 
speeksel

• Enzym: Een eitwit dat helpt bij het afbreken van 
voedingsstoffen

3. Motiliteit van de slokdarm
• Dwarsgestreept spierweefsel: skeletspieren die je 

bewust kunt aansturen
• Glad spierweefsel: skeletspieren die je niet bewust 

kunt aansturen
• Vagus zenuw: een hersenzenuw, die vanaf de hersenen 

naar meerdere organen in de borstkas en buik loopt. 
Hij geeft informatie van de hersenen door aan de 
organen en andersom.

• Gastrine: een hormoon dat de aanmaak van maagzuur 
stimuleert

• Reflux: terugstromen van maaginhoud naar de 
slokdarm

• ALS: Amyotrofische Laterale Sclerose, een zenuw/
spierziekte, waarbij steeds meer spieren uitvallen

• Myasthenia gravis: ziekte waardoor spieren niet of 
onvoldoende functioneren

• Achalasie: bewegingsstoornis van slokdarm
• Manometrie: drukmeting van de slokdarm 

4. Het slikken en verslikken
• Farynx: keelholte; ruimte tussen de mondholte en 

slokdarm
• Peristaltiek: Golvende afwisselende samentrekking 

van de spieren van de slokdarmwand. Deze beweging 
zorgt ervoor dat het voedsel naar beneden verplaatst. 

• Peristaltische bewegingen: De bewegingen die de 
slokdarm maakt om het voedsel naar de maag te 
kunnen verplaatsen.

5. Reflux of GORZ
• Pyrosis: zuurbranden
• Gastroparese: vertraagde maagontlediging 
• Hiatus hernia: een breuk in de middenrif 
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6. Barrett Slokdarm
• Biopt: afname van een stukje weefsel voor 

microscopisch onderzoek. 
• Dysplasie: afwijking van de weefselstructuur. Sommige 

vormen van dysplasie kunnen overgaan in of duiden op 
een vroeg stadium van kanker. 

• Reflux: terugstromen van maaginhoud in de slokdarm. 
• Alarmsymptomen: symptomen die aanleiding geven 

tot bezorgdheid omdat een patiënt mogelijk een 
ernstige aandoening heeft wat zorgvuldig onderzoek 
vereist.

7. Slokdarmkanker 
• Cyste: Een holte in het lichaam die gevuld is met lucht, 

vocht of andere lichaamsstoffen
• Carcinoom: Dit is een ander woord voor een 

kwaadaardige tumor
• Polypeus: poliepachtig, lijkend op een poliep.
• Ulcererend: zweren, etteren.
• Bronchus: De luchtpijp is verbonden met de longen, 

door middel van vertakkingen die we bronchiën 
noemen.

• Lymfe: een vloeistof waarin eiwitten, afvalstoffen en 
witte bloedcellen zitten

• Fistel: Een fistel is een abnormale verbinding meestal 
tussen 2 holle organen (bijvoorbeeld darm, blaas of 
vagina) of tussen een hol orgaan en de huid.

• Achalasie: is een bewegingsstoornis van de slokdarm. 
Deze bewegingsstoornis wordt veroorzaakt door een 
verminderde zenuwvoorziening.

• Oesofagoscopie: Is een geneeskundig onderzoek 
waarbij het slijmvlies en de beweging van de slokdarm 
wordt onderzocht.

• Endoprothese: Een kunstmatige vervanging die in het 
lichaam wordt geïmplanteerd.

8. Endoscopie
• Endoscopie: een kijkoperatie waarbij middels een 

endoscoop (camera) de binnenkant van het lichaam 
bekeken kan worden

• Endoscoop: een dunne, flexibele slang die ongeveer de 
dikte heeft van een vinger met aan het uiteinde een 
camera en een lampje

• Gastroscopie: een kijkoperatie van de slokdarm, maag 
en indien nodig het eerste deel van de dunne darm

• Biopt: het afnemen van een kleine hoeveelheid weefsel 
dat opgestuurd kan worden voor nader onderzoek

• Sedatie: het toedienen van kalmerende en 
slaapmedicatie tijdens bijvoorbeeld een gastroscopie
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