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1. De bouw van de maag

De maag ligt in het verlengde van de slokdarm en wordt 
ook wel de “opslagtank” van voedsel genoemd. De maag 
ligt aan de linkerkant bovenin de buikholte. De maag ligt 
deels achter de lever en het middenrif. Hoewel het aan 
beide uiteinden relatief vast zit, is de maag daartussen vrij 
beweeglijk. De volwassen maag varieert van 15 tot 25 cm 
in lengte, maar de diameter en het volume zijn afhankelijk 
van hoeveel voedsel het bevat. Een lege maag heeft een 
inhoud van ongeveer 50 ml. Echter, wanneer deze volledig 
is uitgerekt, kan hij ongeveer 4 L voedsel bevatten en kan 
hij zich bijna tot aan het bekken uitstrekken! Wanneer de 
maag leeg is, wordt de maag kleiner en zal het slijmvlies 
in grote, longitudinale plooien worden gevouwen. Deze 
plooien worden rugae genoemd.

Afbeelding 1: De igging van de maag in de buikholte. 

De maag kan worden opgedeeld in verschillende delen:
• De cardia: dit is een opening waardoor het voedsel de 

maag binnenkomt vanuit de slokdarm.
• De fundus: dit is het koepelvormige deel van de maag, 

dat onder het middenrif ligt en wat uitpuilt naar de 

cardia.
• Het corpus: het middelste deel van de maag.
• De pylorus: onderste deel van de maag. Dit kan worden 

opgedeeld in de volgende 3 delen:
• Pylorus antrum: het bovenste gedeelte wat het 

corpus en het pylorus kanaal verbinden. Dit deel 
van de pylorus is vergeleken met de andere delen 
breed.

• Pylorus kanaal: verbinding tussen pylorus 
antrum en onderste deel van de pylorus.

• Pylorische sluitspier: zorgt ervoor dat voedsel 
vanuit de maag naar de twaalfvingerige darm 
vervoerd kan worden.

Het bredere en meer bovengelegen gebied van het 
pylorische deel van de maag, het pylorische antrum 
versmalt naar het pylorische kanaal, dat eindigt bij 
de pylorus. De pylorus staat in verbinding met de 
twaalfvingerige darm door de pylorische sluitspier of klep. 
Deze sluitspier regelt het ledigen van de maag.

Afbeelding 2: De anatomie van de maag 
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2. De werking van de maag
De maag speelt een belangrijke rol in de vertering van 
voedsel. Het heeft voornamelijk een voorbereidende 
functie. Twee voedingsstoffen die wel voornamelijk in de  
maag worden verteerd zijn eiwitten en koolhydraten.

Eiwit vertering
Eten komt vanuit de slokdarm naar de maag. In de maag 
wordt het eten verder verteerd, met name de eiwitten die 
in ons voedsel zitten. De maag doet dit op verschillende 
manieren. De eerste manier is door de productie van 
maagzuur. Maagzuur vouwt de eiwitketens uit ons voedsel 
als het ware open, zodat enzymen hier makkelijk op 
kunnen inwerken. Het maagzuur wordt aangemaakt door 
bepaalde cellen in het de maag. Deze zijn de pariëtale 
ofwel oxyntische cellen en de slijmcellen (= muceuze 
cellen). De pariëtale cellen maken vooral het zure deel en 
de slijmcellen (=muceuze cellen) het alkalische deel van 
het maagsap aan. Als we eten worden de pariëtale cellen 
gestimuleerd om meer stof te produceren, zodat er meer 
zuurder maagsap komt. 
Als tweede stap in de vertering van eiwitten door de maag, 
komen enzymen in werking. Het belangrijkste enzym 
hierbij is pepsine, een stofje dat specifiek eiwitten afbreekt. 
Pepsine knipt eiwitten in nog kleinere stukjes. Om de cellen 
van de maag zelf te beschermen is pepsine in een inactieve 
vorm aanwezig in de hoofdcellen, die dit aanmaken. Het 
wordt pas actief wanneer het in aanraking komt met het 
maagzuur. 

Opname van stoffen
Naast de vertering, speelt de maag ook een belangrijke 
ondersteunende rol in de opname van vitamine B12. 
De pariëtale cellen in de maag produceren een stofje, 
intrinsieke factor, dat aan vitamine B12 bindt. Dit zorgt 
ervoor dat vitamine B12 samen met de intrinsieke factor 
naar de dunne darmwordt getransporteerd. Hier kan het 
vervolgens worden opgenomen. Dit is erg belangrijk omdat 
vitamine B12 (o.a.) een belangrijke stof is voor de aanmaak 
van rode bloedcellen en de werking van ons zenuwstelsel.
Voor opname van ijzer (Fe) is de maag ook belangrijk.  De 
vorm van ijzer die wij via ons voedsel binnenkrijgen (Fe3+) 
kan in onze darmen moeilijk opgenomen worden. De maag 
zorgt door zijn zure milieu ervoor dat dit omgezet wordt 

in een vorm die makkelijker oplosbaar is (Fe2+). Vitamine 
C bevordert deze omzetting in de maag. In deze beter 
oplosbare vorm kunnen de darmen het ijzer goed opnemen 
en voorkomen zo het ontstaan van bloedarmoede door 
ijzergebrek.

Motiliteit
Een andere functie van de maag is het reguleren van de 
doorstroom van voedsel naar de dunne darm. Doordat 
de spieren van de maag samentrekken wordt het voedsel 
met het maagsap gemixt. Hierdoor ontstaat er een 
meer vloeibare massa (chyme). In het eerste half uur na 
een maaltijd zorgen de samentrekkingen vooral voor 
peristaltiek, waardoor het voedsel richting de uitgang 
van de maag geduwd wordt. Langzaam worden de 
samentrekkingen krachtiger. Dit gebeurt vooral aan 
de onderkant van de maag, waardoor het mixen van 
voedsel plaats vindt. Uiteindelijk zal er een erg krachtige 
samentrekking rond het uiteinde van de maag ontstaan 
waardoor een klein deel van de maaginhoud naar het 
eerste deel van de dunne darm gaat. De rest van het 
overgebleven voedsel wordt teruggepompt naar het 
centrale deel van de maag en wordt hier verder gemixt. 
De regulatie van de hoeveelheid voedsel dat door de maag 
stroomt naar de darm, wordt ook met behulp van de 
kringspier gedaan. Deze opent kort en sluit weer meteen 
door de druk van het voedsel in de darmen. Dit zorgt ervoor 
dat er geen darminhoud terugstroomt naar de maag.

Afbeelding 3: De maaglediging
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3. Maag- en duodenumulcus 

Een maagulcus, of maagzweer, is niets anders dan een 
wond in de maagwand. Een duodenumulcus is een zweer 
in het eerste deel van de dunne darm. Patiënten met deze 
zweren hebben vaak last van vage buikpijn, veelal midden 
in de buik. Deze pijn wordt na het eten van een maaltijd 
vaak erger. Dit komt doordat de maag meer zuur gaat 
produceren wanneer je eet. Dit zuur is belangrijk bij de 
vertering van bepaalde voedingsstoffen en zorgt er voor 
dat bacteriën in het voedsel doodgaan.
Zuur kan de cellen in de maag en duodenum irriteren. 
Daarom maken deze cellen zelf een slijmlaag aan, waarin 
HCO3- zit. Dit HCO3- kan het zuur neutraliseren. Het zuur 
wordt dan omgezet in  stoffen die onschadelijk zijn voor 
de maag. Dit zorgt voor bescherming van de maag en 
het duodenum. Bij een zweer gaat het fout in de balans 
tussen het zuur en HCO3-. Meestal komt dit doordat de 
maag te weinig HCO3- produceert en dus zichzelf te weinig 
beschermt. 

Afbeelding 4: Een maag- en duodenumzweer

Oorzaken - NSAID’s
Veel patiënten die een maagzweer ontwikkelen, kunnen dit 
krijgen doordat zij langdurig NSAID’s gebruiken. NSAID’s 
zijn pijnstillers die bijna iedereen in huis heeft. Denk hierbij 
aan Ibuprofen, Diclofenac en Naproxen. 

NSAID’s remmen de aanmaak van prostaglandines. 
Deze prostaglandines zijn stofjes die normaal gesproken 
ontstaan bij schade aan cellen. Het zijn signaalstoffen 
die bijvoorbeeld zorgen voor een ontstekingsreactie. 
Prostaglandines kunnen zorgen voor veel verschillende 
processen, afhankelijk van de locatie in het lichaam. 
In de maag zorgen prostaglandines ervoor dat de 
maagcellen meer HCO3- gaan produceren, zodat het zuur 
geneutraliseerd kan worden.
Door het gebruiken van NSAID’s rem je de bescherming 
van de maag tegen maagzuur. Wanneer je kortdurend 
NSAID’s slikt kan dit geen kwaad. Bij patiënten die echter 
langere tijd NSAID’s gebruiken, kan dit zorgen voor schade. 
Daarom is het belangrijk dat een arts altijd kritisch is in het 
voorschrijven van NSAID’s en oplettend moet zijn bij een 
patiënt die langdurig NSAID’s gebruikt.

Oorzaken - Alcohol
Alcohol heeft een irriterend effect op de maag. Hierdoor 
produceert de maag meer maagzuur. Patiënten die 
langdurig alcohol gebruiken kunnen daardoor een 
maagzweer ontwikkelen.
Daarnaast zorgt alcohol er voor dat de sluitspieren van 
de maag verslappen. Hierdoor kan de zure maaginhoud 
makkelijker terug de keel in lopen of ongecontroleerd naar 
de dunne darm gaan. Dit zorgt voor klachten van brandend 
maagzuur boven in de buik. Op termijn kan dit ook zorgen 
voor een duodenale zweer.

Oorzaken - Helicobacter Pylori (bacterie)
Naast medicatie en alcohol, kan ook een bacteriële infectie 
met de bacterie Helicobacter Pylori (H. Pylori) zorgen voor 
het ontwikkelen van een zweer.  H. Pylori zoekt namelijk 
de slijmlaag van de maag en darmwand op en gaat hierin 
zitten. Eenmaal in het slijmvlies begint deze bacterie zich 
te delen. Dit doet het niet zonder gevolgen; de bacterie 
scheidt namelijk toxines en ammoniak uit. Deze stoffen 
beschadigen de cellen van de maag- en darmwand. 
Hierdoor raakt het beschermingsmechanisme van het 
slijmvlies uit balans. Op termijn kan er zo een maag of 
duodenale zweer ontstaan.
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Afbeelding 5: H. Pylori in de maag

Maagzuur en kanker
Langdurige ongecontroleerde blootstelling aan zuur 
zorgt niet alleen voor een zweer in de maag en de dunne 
darm, maar kan op termijn ook kanker veroorzaken. De 
langdurige irritatie van de cellen door het zuur kan er 
namelijk voor zorgen dat er DNA-schade ontstaat in deze 
cellen van de maag- en darmwand. Hierdoor kunnen ze 
ongeremd gaan delen en kan kanker ontstaan.

Diagnose
Wanneer de arts een maag- of duodenumulcus vermoedt, 
kan deze vastgesteld worden met een gastroscopie. Deze 
slang kan daarnaast ook biopten afnemen, wanneer een 
ulceratie wordt gezien. 
Daarnaast kan er ook in de ontlasting gekeken worden 
naar de aanwezigheid van H. Pylori of er bestaat ook een 
ademtest om een infectie met H. pylori op te sporen.

Behandeling
De behandeling ligt aan de oorzaak van de verstoorde 
zuurbalans.
Als de patiënt langdurig NSAID’s gebruikt kan er 
gekeken worden of er een middel met een ander 
werkingsmechanisme gegeven kan worden. Daarnaast kan 
er ook een maagbeschermer voorgeschreven worden.Dit is 
vaak omeprazol. Omeprazol zorgt ervoor dat de zuurpomp 
in de celwand van de maag, die zorgt voor de aanmaak van 
het zuur, geïnactiveerd wordt. Doordat de maag geen zuur 
meer uitscheidt heeft deze tijd om te herstellen. Je geeft 
deze medicatie liever niet blijvend, het zuur in de maag 
heeft namelijk ook belangrijke noodzakelijke functies. Zo 
doodt het bacteriën die in het voedsel zaten. Patiënten 
die langdurig omeprazol slikken hebben daarom een 
verhoogde kans op bacteriële infecties. 

Mocht er een H. Pylori infectie worden vastgesteld dan 
worden er altijd 2 verschillende antibiotica gegeven om 
deze infectie te bestrijden. Daarnaast krijgt de patiënt 
ook een paar weken een maagbeschermer, om zo de 
maagwand tijd te geven om te herstellen.

Afbeelding 6: Gastroscopie bij een maagulcus
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4. Middenrifbreuk

Het middenrif, ook wel diafragma genoemd, is een platte 
spier die de borstholte scheidt van de buikholte. Bepaalde 
orgaanstructuren lopen echter vanuit de borstholte door 
tot in de buikholte. Om dat mogelijk te maken zitten er 
in totaal 3 gaten in het middenrif: één doorgang voor de 
grote lichaamsslagader (de aorta), één doorgang voor de 
onderste holle lichaamsader (de vena cava inferior) en één 
doorgang voor de slokdarm (de oesophagus). De doorgang 
waar de slokdarm doorheen loopt, wordt ook wel de hiatus 
oesophageus genoemd. Direct nadat de slokdarm het 
middenrif voorbij is, mondt hij uit in de maag.   
Het kan zo zijn dat het gat in het middenrif waar de 
slokdarm doorheen loopt, vergroot is en een deel van de 
maag zich via dit gat naar de borstholte verplaatst. In dat 
geval is er sprake van een middenrifbreuk, ook wel een 
hernia diafragmatica of een hiatus hernia genoemd.

Afbeelding 7: Links een gezonde situatie, rechts een 
middenrifbreuk. 

Afbeelding 8: Locatie van het diafragma in het lichaam. Op 
deze afbeelding is tevens een middenrifbreuk afgebeeld. 

Symptomen
In de westerse wereld heeft ongeveer 40% van de mensen 
ouder dan 60 jaar een middenrifbreuk. Echter geeft een 
middenrifbreuk vaak geen klachten en wordt het meestal 
toevallig ontdekt. Indien er wel klachten zijn, variëren deze 
en hangen ze samen met de ernst van de middenrifbreuk.
Bij een kleine breuk kan een deel van de maag omhoog 
komen door de opening in het middenrif. Als gevolg 
hiervan kan de bovenste kringspier, de sfincter, tussen de 
slokdarm en de maag minder goed sluiten. Maaginhoud 
kan dan gemakkelijk omhoog stromen in de slokdarm. Dit 
noemen we brandend maagzuur of reflux. Wanneer het 
gat in het middenrif echter zo groot is dat bijvoorbeeld 
de volledige maag in de borstkas komt te liggen, kan dit 
zorgen voor o.a. slikklachten of het gevoel dat het voedsel 
niet goed wil zakken. Tevens neemt de maag dan een 
deel van de ruimte in de borstkas in beslag, waardoor 
bijvoorbeeld de linkerlong in verdrukking kan komen en er 

benauwdheidsklachten kunnen optreden.
 
Risicofactoren
Exacte risicofactoren voor een middenrifbreuk zijn nog 
niet helemaal bekend. Wel is bekend dat het vaker 
voorkomt wanneer de leeftijd toeneemt. Mogelijk 
gebeurt dit omdat het middenrif, dat bestaat uit 
spierweefsel, zwakker wordt met de leeftijd. Tevens 
komt het vaker voor bij een hoger lichaamsgewicht. 
Dit kan gebeuren omdat de druk vanuit de buik op het 

middenrif groter is en het gat voor de slokdarm hierdoor in 
grootte toeneemt. 

Behandeling
Een kleine middenrifbreuk, waarbij de patiënt met name 
last heeft van brandend maagzuur, kan behandeld 
worden met maagzuurremmers. Deze zorgen voor een 
verminderde aanmaak van het maagzuur. Indien dit niet 
voldoende werkt, kan een operatie worden overwogen. 
Tijdens de operatie wordt het bovenste deel van de maag 
als een soort manchet om de onderkant van de slokdarm 
heen ‘gedraaid’. De maag kan vervolgens niet meer door de 
middenrifbreuk omhoog komen. Indien de maag volledig 
in de borstholte ligt, dient er uiteindelijk vrijwel altijd een 
operatie te worden uitgevoerd waarbij de maag weer terug 
naar de buikholte wordt verplaatst.
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5. Vertraagde maagontlediging

Een vertraagde maagontlediging (gastroparese) is het 
gevolg van een storing in de bewegingen van de maag. 
De maagspier trekt te weinig of te onregelmatig samen. 
Voedsel blijft langer dan normaal in de maag doordat de 
maag niet regelmatig geleegd wordt. 
Normaal gesproken blijft voedsel ongeveer drie uur in de 
maag voordat het wordt afgegeven aan de dunne darm. Bij 
een erg vetrijke maaltijd duurt het vaak iets langer dan drie 
uur. Echter, bij een vetraagde maagontlediging blijft het 
voedsel nog veel langer in je maag. In sommige gevallen 
wordt voedsel ook in te grote brokken afgegeven aan de 
dunne darm.

Afbeelding 9: vertraagde maagontlediging

Oorzaken
In de meeste gevallen is de oorzaak onbekend. Bij 
onderzoeken ziet men geen afwijkingen aan de maag. 
Waarschijnlijk betreft het in veel van de gevallen een 
gestoorde samenwerking tussen de hersenen en de maag.
In sommige gevallen is er wel een aantoonbare oorzaak 
of afwijking te vinden, namelijk het gebruik van bepaalde 
medicatie. Voorbeelden van zulke medicatie zijn: 
kalmeringsmiddelen, medicatie tegen hoge bloeddruk 
of medicatie voor het behandelen van de ziekte van 
Parkinson. Een andere mogelijke oorzaak kan zijn: een 
stenose in de buurt van de maaguitgang of aan het begin 
van de twaalfvingerige darm. Dit zorgt ervoor dat het 
voedsel de maag niet goed meer kan verlaten. Daarnaast 

kan suikerziekte (diabetes mellitus) ook vaak een rol 
spelen. 

Symptomen
Veelvoorkomende klachten zijn misselijkheid en soms 
braken na de maaltijd. Andere klachten zijn een drukkend 
gevoel op de maag, sterk uitgezette maag, opgeblazen 
gevoel, opboeren en/of oprispingen, snelle verzadiging en 
brandend maagzuur.

Diagnose
Er zijn verschillende onderzoeken die gebruikt 
kunnen worden om de diagnose te stellen. Men kan 
bijvoorbeeld een maagontledigingsonderzoek, ook 
wel maagontlediging-scintigrafie genoemd, uitvoeren. 
Voorafgaand aan het onderzoek eet men een maaltijd 
met kleine hoeveelheid contrastvloeistof. Vervolgens moet 
men 1-2 uur voor een camera gaan zitten en kan men de 
maaltijd volgen. Daarnaast kan er ook een drukmeting 
van de maag gedaan worden, dit wordt ook wel een 
maagbarostat genoemd. Er wordt een ballon diverse 
keren opgeblazen in de maag. Er wordt dan gemeten of de 
maagwand voldoende uitzet. Daarnaast kan een enkele 
keer de diagnose gesteld worden middels gastroscopie, dit 
is een kijkonderzoek in de maag. Als hier nog voedselresten 
van voorgaande dagen in teruggevonden worden, kan 
men spreken van vertraagde maagontlediging. Dit laatste 
onderzoek is meestal niet zinvol, omdat er vaak in de maag 
zelf geen afwijkingen te zien zijn.

Behandeling
Een vertraagde maagontlediging kan momenteel nog 
niet worden genezen maar er bestaan wel verschillende 
behandelingen die helpen bij het onderdrukken van 
misselijkheid en braken. 
• Voedingstraining en dieetaanpassing
• Geneesmiddelen

• Prokinetica – verbeteren maagdoorvoersnelheid
• Anti-emetica – onderdrukken misselijkheid en 

braken
• Sondevoeding
• Intraveneuze voeding (bij ernstige gevallen)
• Operatie
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6. De maagverkleining

Bij een maagverkleining, ook wel een gastric bypass 
genoemd, wordt de maag verkleind door middel van 
een operatie en het spijsverteringskanaal gedeeltelijk 
omgelegd (bypass). Doordat de maag kleiner is, kan iemand 
alleen nog kleine porties eten en val je daarom af. Het is 
dus een operatie die helpt om blijvend gewicht te verliezen 
bij ernstig overgewicht (morbide obesitas). Niet iedereen 
komt in aanmerking voor een maagverkleining. Het is 
alleen bedoeld voor mensen die op geen enkele andere 
manier kunnen afvallen. 

Wanneer is een maagverkleining mogelijk? 
Een maagverkleining is een grote operatie met veel 
ingrijpende gevolgen. Alleen mensen met ernstig 
overgewicht die met gezond eten en veel bewegen (bijv. 
met een leefstijlprogramma) niet kunnen afvallen, kunnen 
een maagverkleining krijgen. Of een maagverkleining 
geschikt is voor iemand hangt van verschillende factoren 
af. Allereerst wordt er gekeken naar het gewicht. Wanneer 
de Body Mass Index (BMI) hoger is dan 40 of hoger dan 35 
in combinatie met ziektes die verergeren door overgewicht 
(bijv. suikerziekte, hoge bloeddruk of slaapapneu) komt 
iemand in aanmerking. Daarnaast wordt er gekeken naar 
de leeftijd. Een maagverkleining is voor mensen tussen de 
18 een 65 jaar. Vervolgens wordt er gekeken naar iemand 
zijn totale gezondheid en de rest van het lichaam (bijv. 
hart, longen) moeten goed genoeg werken voor de narcose 
en de operatie. Als laatste wordt er gekeken of iemand 
na de operatie zich voor de rest van zijn/haar leven kan 
houden aan aanpassingen in de levensstijl. 

De operatie 
De meest uitgevoerde maag verkleinende operatie 
is een gastric bypass. Bij een maagverkleining met 
darmomleiding (gastric bypass) wordt er niets van de 
maag of de darmen weggenomen, maar wordt er met een 
kijkoperatie de maag opgedeeld in een mini-maagje en de 
rest van de maag. In het bovenste gedeelte van de maag 
wordt een mini-maag gecreëerd door deze van de rest van 
de maag los te maken en aan te sluiten op de dunne darm 
(bypass). Daarna wordt een verbinding gemaakt tussen het 
stuk van de darm waar de verteringssappen in komen en 
de rest van de dunne darm (afbeelding 4). Alles wat iemand 
dan eet komt in de verkleinde maag terecht en gaat direct 

naar de dunne darm. Deze kleinere maag zit snel vol 
waardoor er een verzadigingsgevoel ontstaat. De voeding 
kan vervolgens niet snel verder omdat de dunne darm geen 
grote hoeveelheden voeding in een keer kan verwerken. 
Zo wordt iemand gedwongen te eten met de snelheid 
van de dunne darm; kleine beetjes, langzaam en goed 
gekauwd. De kijkoperatie gebeurt onder algehele narcose 
en duurt ongeveer 45 minuten. Verder zijn er nog andere 
opties mogelijk, maar de bovenstaande wordt het vaakst in 
Nederland toegepast. 

Afbeelding 10: Een maagverkleining

Gevolgen en risico’s 
Tijdens of vlak na de operatie kunnen problemen ontstaan 
zoals een lekkage op de plek van de hechtingen en nietjes, 
nabloedingen op de plek van de operatie, ontstekingen 
in de operatiewond, trombose doordat er tijdens de 
operatie een bloedpropje in de bloedvaten van het been 
of longen schiet of zelfs overlijden (2 op de 1000 mensen). 
Ook weken, maanden en zelfs jaren na de operatie kan 
iemand nog problemen hebben door een maagverkleining. 
Een voorbeeld is dumping (alleen bij gastric bypass): Dit 
ontstaat als iemand te snel en te veel voedsel eet of drinkt 
waar veel vet en suiker in zit. Diegene wordt dan misselijk, 
duizelig en begint te zweten. Dumping is niet gevaarlijk, 
maar wel heel vervelend. Daarnaast bestaat er een hogere 
kans op galstenen, omdat iemand na een maagverkleining 
meestal snel afvalt. Ook is er een kans op te weinig 
vitaminen en mineralen in het lichaam. Dit kan komen 
doordat iemand minder eet of juist doordat de darm het 
minder goed opneemt. Dit zal daarom voor een langere tijd 
gesupplementeerd moeten worden. 
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7. De anatomie van het duodenum

Het duodenum, in de volksmond ook wel de 
twaalfvingerige darm genoemd, is het eerste gedeelte 
van de dunne darm. Het loopt van de pylorus van de 
maag tot aan de overgang in het jejunum. Het kan in 
vier delen worden opgedeeld: het superieure (bovenste), 
descenderende (afdalende), inferieure (onderste) en 
ascenderende (opstijgende) deel. Samen vormt het de 
vorm van een ‘C’ dat ongeveer 25 cm lang is en rond de kop 
van de alvleesklier ligt. 

 Afbeelding 11: De 4 delen van het duodenum 

Het superieure gedeelte is de meest voorkomende plek 
voor duodenale ulceraties (zweren). In het descenderende 
gedeelte van het duodenum ligt de papil van Vater, een 
opening waar gal- en pancreassappen vanuit de galblaas 
en alvleesklier de darm in kunnen lopen. 
De overgang met het jejunum is te herkennen aan de 
scherpe bocht die het duodenum maakt welke ook wel de 
flexura duodenojejunale wordt genoemd. 

Afbeelding 12: de gangen van de galblaas en alvleesklier 
monden via de Papil van Vater in het duodenum
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8. De werking van het duodenum
 
In de dunne darm vindt vertering plaats van de voedselbrij 
(chymus). Eiwitten, vetten en koolhydraten worden 
door middel van enzymen uit de alvleesklier en het gal 
afgebroken. Het duodenum, ook wel de twaalfvingerige 
darm genoemd, produceert hormonen zoals secretine 
en CCK en in dit stuk van de dunne darm wordt ijzer 
opgenomen.
Wanneer de zurige brij in de maag voldoende gemengd 
is, gaat de pylorische sfincter (kringspier tussen de maag 
en het duodenum in) open. Door de plotselinge stijging in 
zuur zullen verschillende hormonen vrijkomen.
De belangrijkste hormonen zijn:
• Secretine: komt vrij in het duodenum en het jejunum. 

Het zorgt ervoor dat er in de alvleesklier een basische 
vloeistof wordt aangemaakt en wordt vrijgelaten, 
waardoor de zure voedselbrij geneutraliseerd wordt. 
Dit is nodig zodat het slijmvlies van de rest van het 
darmstelsel niet beschadigd raakt.

• CCK (cholecystokinine): komt vrij in het duodenum 
en het jejunum. Het heeft meerdere functies onder 
andere: 1) vermindering van de maaglediging 
en daarmee voorkomen dat het duodenum 
overvuld raakt, 2) stimulatie van de aanmaak van 
verteringsenzymen uit de pancreas, 3) stimulatie van 
galblaas voor het vrijkomen van gal en 4) verminderen 
van het hongergevoel.

• GIP (gastric inhibitory polypeptide): komt vrij in het 
duodenum en het jejunum. Dit hormoon zorgt ervoor 
dat er minder maagsappen vrijkomen en werkt in op 
de bètacellen van de alvleesklier die verantwoordelijk 
zijn voor het hormoon insuline.

• VIP (vasoactive intestinal peptide): wordt 
geproduceerd door de zenuwen die zich door het hele 
maagdarmkanaal bevinden. De rol van dit hormoon is 
nog niet geheel bekend, maar het helpt bij de vorming 
van pancreassappen en gal.

Ijzer en het duodenum
Er worden veel verschillende voedingsstoffen opgenomen 
in het duodenum. Een specifiek element dat alleen in 
het duodenum opgenomen wordt is ijzer. Het is een 
belangrijk component voor hemoglobine en is een cofactor 
in verschillende enzymatische reacties. IJzer komt in 

twee vormen via het eten binnen, namelijk Fe2+ en Fe3+. 
Dit zijn metalen die in ons eten zit. Fe2+ wordt ook wel 
heemijzer genoemd en zit voornamelijk in vlees, het Fe3+ 
wordt het niet-heemijzer genoemd en zit in groenten. 
Heem komt vrij in de maag, als de maag het eten afbreekt. 
Het meeste ijzer komt in de vorm van Fe3+ en dient eerst 
omgezet te worden naar Fe2+ om opgenomen te kunnen 
worden in ons lichaam. Indien er een tekort is aan ijzer in 
het lichaam, door bijvoorbeeld te weinig inname via de 
voeding of een opnameprobleem in de dunne darm, kan 
iemand een bloedarmoede ontwikkelen. IJzer is namelijk 
een belangrijke component van onze rode bloedcellen. Als 
er een te kort aan ijzer optreedt, kunnen er niet voldoende 
rode bloedcellen worden aangemaakt. Dit zorgt ervoor dat 
bloedarmoede kan ontstaan. 

Afbeelding 13: overzicht van voedingsstoffen die ijzer 
bevatten.
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Stellingen

1.  Het voedsel komt de maag binnen via de fundus

2. Het maagsap bestaat alleen uit zuur, daarom is een 
andere naam voor maagsap ook wel maagzuur

3. NSAID’s zorgen ervoor dat de maagcellen meer zuur gaan 
produceren. Door dit zuur ontstaat de maagschade

4. In een gezonde situatie, zonder middenrifbreuk, 
bevinden zich geen openingen in het middenrif

5. In de meeste gevallen is de meest waarschijnlijke oorzaak 
van een gastroparese een gestoorde samenwerking 
tussen hersenen en maag

6. Dumping is een gevaarlijk optredend verschijnsel bij 
mensen die een gastric bypass hebben ondergaan

7. Het bovenste deel van het duodenum is de plek waar 
duodenum ulceraties het meest voorkomen

8. Secretine zorgt ervoor dat gal uit de lever vrijkomt

Begrippenlijst

1. De bouw van de maag
• Rugae: de plooien in de maagwand
• Cardia: de “maagmond” die de slokdarm en de maag 

verbindt 
• Fundus: de “maagkoepel” die tegen het middenrif 

aanligt
• Antrum: onderste deel van de maag die de verbinding 

maakt tussen het corpus en de pylorus
• Pylorus: de sluitspier van de maag die, wanneer 

ontspannen, voedsel doorlaat naar de twaalfvingerige 
darm.

2. De werking van de maag
• Enzymen: eiwitten die een chemische reactie kunnen 

versnellen, zonder dat ze daarbij zelf verbruikt worden
• Pepsine: een enzym, dat eiwitten afbreekt naar 

kleinere delen (peptiden)

• Pariëtale/oxyntische cellen: soort cellen in de maag, 
die het maagzuur produceren

• Alkalisch: met een hoge pH, het tegenovergestelde van 
zuur

• Hoofdcellen: soort cellen in de maag, die het enzym 
pepsine aanmaken

• Intrinsieke factor: een stofje dat helpt in de opname 
van vitamine B12 

• Peristaltiek: een voortstuwende beweging van een 
orgaan om voedsel te verplaatsen

3. Maag- en duodenumulcus
• NSAIDS: Dit is een type  pijnstillers.
• Prostaglandines: Dit is een groep hormonen, die 

werken op lokaal niveau in het reguleren van 
ontsteking, verwijding en vernauwing van bloedvaten, 
pijn en koorts.

• H. pylori: De Helicobacter pylori is een bacterie die in 
het slijmvlies van de maagwand en darmwand kan 
leven

• HCO3-: waterstofcarbonaat, dit zorgt voor het 
neutraliseren van de het zuur in de maag

• Toxines: Schadelijke stoffen 
• Gastroscopie: Door middel van een lange slang met 

een camera wordt er dan via de mond en slokdarm in 
de maag en het duodenum gekeken

• Biopt: een stukje weefsel wat voor verdere diagnostiek 
gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld door het te bekijken 
onder een microscoop.

• Recidieven: Een herhaling van het krijgen van een 
ziekte.

4. De middenrifbreuk: 
• Diafragma/middenrif: de spierplaat die de borstholte 

van de buikholte scheidt. 
• Middenrifbreuk (hernia diafragmatica of hiatus 

hernia):  hierbij is het gat in het middenrif waar 
normaal gesproken de slokdarm doorheen loopt 
vergroot waarbij mogelijk een deel van de maag of de 
volledig maag zich naar de borstholte verplaatst. 

• Sfincter:  kringspiertje tussen het einde van de 
slokdarm en het begin van de maag dat voorkomt 
dat maaginhoud zich terug naar de slokdarm kan 
verplaatsen
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• Reflux/brandend maagzuur:  het verplaatsen van 
maaginhoud (zoals maagzuur) vanuit de maag terug 
naar de slokdarm, dit kan een brandend en pijnlijk 
gevoel geven. 

• 
5. Vertraagde maagontlediging
• Maagontlediging: Het proces dat ervoor zorgt dat de 

maag wordt leeggemaakt.
• Maagontlediging-scintigrafie: een onderzoek 

waarbij men van tevoren een testmaaltijd met kleine 
hoeveelheid contraststofstof eet en kan hierdoor de 
maaglediging in beeld gebracht kan worden

• Endoscoop: een beeldvormend onderzoek waarbij ze 
met een flexibele slang via de mond en slokdarm de 
maag in beeld kunnen brengen

• Prokinetica: medicatie die de spieren van het 
maagdarmkanaal stimuleren

• Anti-emetica: medicatie die toegepast wordt tegen 
braken en/of misselijkheid

• Sondevoeding: een vloeibare voeding die via een 
flexibel slangetje – de sonde – rechtstreeks in de maag 
of darm wordt toegediend.

• Intraveneuze voeding: de voeding wordt in vloeibare 
vorm rechtstreeks in een bloedvat toegediend. 

6. De maagverkleining
• Body Mass Index: is een internationaal gebruikte 

maat die laat zien of je een gezond gewicht hebt in 
verhouding tot je lengte. 

• Morbide obesitas: ernstig overgewicht, hiervan is 
sprake bij een BMI groter of gelijk aan 40 of groter 
dan 35 met bijkomende medische klachten (bijv. 
suikerziekte). 

• Narcose: vorm van anesthesie waarbij de patiënt het 
bewustzijn verliest, dit wordt gebruikt bij operaties. 

• Trombose: Dit is een bloedstolsel dat in een bloedvat 
komt vast te zitten. 

• Dumping: Dit is een complicatie die kan optreden ten 
gevolgen van een maagverkleining.

7. De anatomie van het duodenum
• Pylorus: maaguitgangspier
• Flexura duodenojejunale: bocht bij de overgang van 

het duodenum en het jejunum. 
• De papil van Vater: de opening in het duodenum 

waar de galwegen en de gangen van de alvleesklier in 
uitmonden. 

8. De werking van het duodenum
• Chymus: de brij die na vermenging in de maag, de maag 

verlaat
• Enzymen: eiwitten die chemische reactie kan versnellen 

om onder andere voedingsstoffen af te breken
• Secretine: hormoon dat het duodenum aanmaakt en de 

zuurgraad neutraliseert
• Basische vloeistof: Dit is een stof die reageert met 

zuur. 
• CCK: hormoon dat het duodenum aanmaakt en inwerkt 

op de maag, pancreas en galblaas
• GIP: hormoon dat het duodenum aanmaakt en inwerkt 

op de maag
• Insuline: wordt geproduceerd in de bètacellen van de 

pancreas en verlaagt de bloedsuikerspiegel
• VIP: hormoon dat gemaakt wordt door de zenuwen 

van het maagdarmstelsel, werkingsmechanisme is nog 
onduidelijk

• Cofactor: een chemische verbinding die nodig is voor het 
functioneren van een enzym
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Disclaimer: De informatie in dit boekje is compact en daardoor niet 
volledig. De aangeboden informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld om 
zelf diagnoses te stellen of tot zelfmedicatie over te gaan, en is geen 
enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de 
verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt. Indien u aan de hand van 
informatie uit deze publicatie meent dat u iets mankeert, adviseren wij u 
altijd contact op te nemen met uw huisarts . 
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