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1. De bouw van de dikke darm
De dikke darm, oftewel het colon, komt na de kronkeldarm
(het ileum) in het spijsverteringsstelsel. Tussen de dikke
darm en de dunne darm ligt een klep wat voorkomt dat
darminhoud vanuit het colon terugstroomt naar het ileum
en deze klep regelt ook wat er in de dikke darm komt. Deze
klep heet de klep van Bauhin. De dikke darm ligt als het
ware om de dunne darm heen als een soort vierkantje (zie
afbeelding 1). De diameter van de dikke darm is ongeveer 7
cm. Dit is veel groter dan de diameter van de dunne darm
en daar hebben ze de namen dun en dik dan ook aan te
danken. Echter is de lengte van de dikke darm wel een stuk
korter dan de lengte van de dunne darm. De dikke darm is
ongeveer 1,5 meter lang en de dunne darm is 6 meter lang.
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dat is niet juist, de appendix is dus het aanhangsel aan de
blinde darm. Na de blinde darm komt het stijgende deel
van de dikke darm (colon ascendens). Dit loopt tot aan de
lever. Hierna komt het dwarslopende deel van de dikke
darm (colon transversum) dat loopt van bocht tot bocht tot
aan de milt. Dan het dalende deel van de dikke darm (colon
descendens) van de bocht naar beneden. Dan komt het
S-vormige deel (het sigmoïd) en dan komt de endeldarm
(rectum). De endeldarm eindigt met een sluitspier en de
anus. (zie afbeelding 2).
De dikke darm ligt voor een gedeelte binnen het buikvlies
en voor het een gedeelte erbuiten. Het horizontale deel
en het S-vormige deel liggen binnen het buikvlies. Het
opstijgende deel en het afdalende deel, samen met de
endeldarm liggen buiten het buikvlies.
De dikke darm wordt door verschillende bloedvaten van
zuurstof voorzien. De darm wordt van bloed voorzien
door de letterlijk vertaalde ‘’rechter dikke darm slagader’’
(arteria colica dextra), de ‘’middelste dikke darm slagader’’
(arteria, colica media) en de ‘’linker dikke darm slagader’’
(arteria colica sinstra). Het laatste deel van de dikke darm
wordt van zuurstof voorzien door de endeldarmslagader
(aa. sigmoideae). Deze takken komen allemaal van de
bovenste of onderste mesenterische slagader. Dat zijn
grote aftakkingen die uit de aorta komen.

Afbeelding 1: Orientatie van de dikke darm in de buikholte
De dikke darm heeft drie specifieke kenmerken. De
spierlaag is opgebouwd uit drie bundels van glad
spierweefsel en worden de ‘linten van de dikke darm’
genoemd. Deze zitten vast aan de zogenoemde haustra,
waardoor de darmwand enigszins uitpuilt. Dit zijn kleine
zakjes van de dikke darm die zorgen voor een zakvormig
uiterlijk. Het laatste kenmerk van de dikke darm zijn de
aanhangsels, de epiploica. Dit zijn met vet gevulde zakjes
van de buikwand aan het oppervlak van de darm.
Net als de dunne darm, wordt de dikke darm ook in
verschillende gebieden verdeeld. De dikke darm begint
met de blinde darm waar ook de appendix aanzit. De
appendix is het wormvormig aanhangsel, wat in de
volksmond ook wel blinde darm genoemd wordt, maar
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2. De werking van de dikke darm
De functie van de dikke darm
Het colon is verantwoordelijk voor het verwerken
van de onverteerbare etensresten nadat de meeste
voedingsstoffen zijn opgenomen in de dunne darm. Het
speelt een grote rol in de opname van water, vitamines
en elektrolyten (mineralen) uit ‘afvalmateriaal’. Tegen de
tijd dat de onverteerbare resten het colon hebben bereikt,
is 90% van het water al opgenomen. In het opstijgende
gedeelte van de dikke darm wordt het resterende water en
andere belangrijke voedingsstoffen opgenomen, waardoor
een drol wordt gevormd. Het dalende deel van het colon
zorgt voor de opslag van de feces totdat het via het rectum
wordt uitgescheiden.
De wand van de dikke darm bestaat uit verschillende
lagen. De vier lagen van de dikke warm bestaan van binnen
naar buiten uit de mucosa, submucosa, de spierlaag
en de serosa. De spierlaag bestaat uit 2 lagen van glad
spierweefsel; de binnenste circulaire laag en de buitenste
longitudinale laag. Deze lagen zorgen voor de motiliteit
(beweeglijkheid) van de dikke darm. Er zijn twee type
bewegingen van de dikke darm: de samentrekkingen van
haustra en de massabewegingen. Het samentrekken van
de haustra zorgt ervoor dat de voedselbrei langzaam naar
het volgende haustrum beweegt en dat de voedselbrei
wordt gemengd zodat water restanten kunnen worden
opgenomen. De massabewegingen zijn sterker en zorgen
ervoor dat de brei zo snel mogelijk naar het rectum
beweegt.

Afbeelding 4: het samentrekken van de haustra wat voor
voortbeweging zorgt
De opname van water en elektrolyten
Water wordt opgenomen door middel van osmose. Dit
betekent dat het water zich verplaatst van een gebied
met een lage concentratie opgeloste stoffen naar een
gebied met een hoge concentratie opgeloste stoffen,
vanuit de holte van de dikke darm in het lichaam.
Voorbeelden van belangrijke elektrolyten in ons lichaam
zijn natrium, kalium, chloride, calcium en bicarbonaat.
Natrium wordt opgenomen door natriumkanalen. Kalium
wordt opgenomen of uitgescheiden afhankelijk van de
concentratie binnen de holte van de darm. Chloride ionen
worden uitgewisseld voor bicarbonaat ionen.
Productie/opname van vitamines
De dikke darm speelt ook een rol in het voorzien van
de benodigde vitamines. In het colon zitten biljoenen
bacteriën die onze darmen beschermen en vitamines
produceren via fermentatie. Zij produceren onder andere
vitamine K en vitamine B welke vervolgens worden
opgenomen in het bloed. Als een persoon onvoldoende van
deze vitamines binnenkrijgt via zijn eigen dieet speelt de
dikke darm een belangrijke rol in het minimaliseren van
het vitaminetekort.

Afbeelding 3: de verschillende lagen van de wand van het
colon
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Inflammatory bowel disease (IBD) is een
groep van chronische aandoeningen aan het
spijsverteringkanaal. Hierbij is er iets mis met de
controle van het immuunsysteem in de slijmlaag van het
spijsverteringskanaal. Dit kan zorgen voor schade aan de
darmwand. IBD wordt opgedeeld in twee verschillende
ziekten aan de hand van de aard van de schade en de
locatie van de schade. De 2 aandoeningen zijn: Collitis
Ulcerosa en de ziekte van Crohn.

Klachten en symptomen
De klachten die bij CU kunnen optreden zijn afhankelijk
van de ernst en locatie van de ontsteking. Bij een een
ontsteking van de endeldarm staat diarree niet op de
voorgrond, maar wel bloed en slijm bij de ontlasting. Als
de ontsteking uitgebreider is, is er vaak sprake van diarree
met vrijwel altijd bloed en slijm bij de ontlasting. Hoe erger
de ontsteking, hoe vaker algemene ziekteverschijnselen
aanwezig zijn zoals koorts, gebrek aan eetlust en
gewichtsverlies. Verder hebben patiënten vaak voor de
ontlasting last van pijnlijke darmkrampen.

Colitis ulcerosa betekent letterlijk een ontsteking van
de dikke darm (colon = dikke darm, -itis = ontsteking),
waarbij zweren gevormd worden (ulcerosa). Jaarlijks
krijgen 1500 mensen de diagnose colitis ulcerosa (CU). Het
wordt meestal tussen de 15 en 40 jaar ontdekt. Mannen
hebben vaker CU dan vrouwen. De ontsteking begint
in de endeldarm en strekt zich vanuit hier naar boven,
richting de rest van de dikke darm. Als alleen de endeldarm
ontstoken is, spreekt men van proctitis. Verder is bij een
proctosigmoiditis de endeldarm en de sigmoïd aangedaan.
Bij een pancolitis is de gehele dikke darm aangedaan. Bij
ongeveer 75% van de gevallen blijft de ontsteking beperkt
tot de endeldarm.
In tegenstelling tot de ziekte van Crohn, is bij colitis
ulcerosa altijd de endeldarm is aangedaan en komt het
voornamelijk in het colon voor. Bij de ziekte van Crohn
blijft de endeldarm namelijk vaak gespaard en kunnen
ontstekingen in het gehele maagdarmkanaal voorkomen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
• Bloedonderzoek: hierbij wordt er gekeken of er
bepaalde ontstekingscellen aanwezig zijn en er
wordt gekeken of er sprake is van een bloedarmoede
(anemie).
• Ontlastingsonderzoek: wordt gedaan om bacteriële
infecties uit te sluiten en er wordt hierbij ook gekeken
of een bepaald eiwit, genaamd calprotectine, aanwezig
is in de ontlasting. Calprotectine kan namelijk wijzen
op een actieve darmontsteking.
• Coloscopie: dit is een darmonderzoek waarbij
een flexibele slang via de anus in de darm wordt
geleid. Door middel van dit kijkonderzoek wordt er
gekeken of de darm er van de binnenkant ontstoken
uitziet. Hierbij wordt er ook vaak een stukje weefsel
afgenomen (biopt) die vervolgens onder de microscoop
wordt onderzocht. Dit is nodig voor het stellen van de
diagnose CU.

Afbeelding 6: Colitis ulcerosa bij een endoscopie

Afbeelding 5: Vormen van colitis ulcerosa
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4. De ziekte van Crohn
De ziekte van Crohn behoort net zoals Colitis Ulcerosa tot
de inflammatory bowel diseases (IBD).
De locatie van de schade in het spijsverteringkanaal bij de
ziekte van Crohn verschilt ten opzichte van Colitis Ulcerosa.
Bij de ziekte van Crohn kunnen er namelijk ontstekingen te
zien zijn over het gehele spijsverteringskanaal. Daarnaast
wisselen gezonde delen darm en zieke delen darm elkaar
af. Deze afwisseling worden Skip Lesions genoemd. Deze
zijn kenmerkend voor de ziekte van Crohn en kunnen
gebruikt worden om het onderscheid met Colitis Ulcerosa
te maken.
De ziekte van Crohn kan door het gehele
spijsverteringskanaal voorkomen. Daarbij zijn er wel enkele
voorkeurslocaties waar de ziekte zich uit. Zo heeft 40%
van de patiënten alleen ontstekingen in de dunne darm,
30% alleen ontstekingen in de dikke darm en 30% zowel
ontstekingen in de dikke als de dunne darm.
Als er ontstekingen in de dunne darm zitten dan is dit
vaak in het laatste 1/3 deel van de dunne darm (ileum) dat
overgaat in de dikke darm. In de dikke darm zit het juist het
vaakst aan het begin van de dikke darm (het caecum).
Symptomen
De symptomen zijn afhankelijk van de ernst en de locatie
van de schade. Zo hebben patiënten met de ziekte van
Crohn in de dikke darm vaak last van diarree. Dit komt
omdat de dikke darm normaal bij gezonde mensen zorgt
voor opname van vocht, hetgeen door de schade niet meer
voldoende gebeurt. Patiënten met schade in het laatste
deel van de dunne darm (het ileum) hebben geen last van
diarree, enkel van pijn. De ziekte van Crohn ontstaat vaak
op jonge leeftijd. Bij deze patiënten ontstaat ook een kans
op een groeiachterstand. Dit komt doordat ze vaak minder
eten om zo klachten te voorkomen. Bovendien wordt het
ingenomen voedsel ook minder goed opgenomen. Oudere
patiënten hebben vaak last van ongewild gewichtsverlies.
Als laatste hebben patiënten met de ziekte van Crohn
vaker last van aften of ze hebben vaker last van een
oogontsteking.
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van Crohn is nog niet helemaal bekend. Er zijn wel
enkele factoren die waarschijnlijk een rol spelen in het
ziektebeeld. Bepaald gedrag zoals roken of een te schone
levensstijl lijken de kans op het krijgen/verergeren van
de ziekte van Crohn te verhogen. Roken zorgt namelijk
naast schade in de longen, ook voor schade in de darmen.
Daarnaast zien we bij veel afweerziekten, waaronder
ook de ziekte van Crohn valt, dat patiënten in hun jeugd
minder blootgesteld zijn aan verschillende ziektekiemen.
Men denkt hierbij dat het immuunsysteem zich hierdoor
niet goed heeft kunnen ontwikkelen. Verder is er een
grotere kans op het ontwikkelen van de ziekte van Crohn
wanneer een eerstegraads familielid de aandoening heeft.
Een precieze genetische oorzaak is nog niet gevonden. Ten
slotte zijn er een aantal omgevingsfactoren die een invloed
kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld het dieet.

Afbeelding 7: De ziekte van Crohn bij een endoscopie
Diagnose van de bij de ziekte van Crohn
Net zoals bij Colitis Ulcerosa kan de binnekant van de
darmwand bekeken worden met een colonoscopie.
Bij de ziekte van Crohn wordt er een patroon van
''kinderkopjes" gezien, zoals in afbeelding 7. Deze kunnen
over het volledige maag-darmstelsel gezien worden.
Het onderscheid tussen beide aandoeningen kan het
best gemaakt worden met een colonoscopie. Verder
kan er bijkomend ook bloedarmoede (anemie) worden
vastgesteld net zoals bij Colitis Ulcerosa.

De ontwikkeling van de ziekte van Crohn
De precieze oorzaak van het ontstaan van de ziekte
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5. Prikkelbare darm syndroom
Het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), in de volksmond
ook wel “prikkelbare darm” of “spastische darm” genoemd,
is een verstoring van de functie van het maag-darmstelsel
en dan met name van de dikke darm. Het is een
chronische darmaandoening die bij ongeveer 10 procent
van de Nederlanders voorkomt (heel vaak dus)! Klachten
kunnen heel wisselend zijn: van een opgeblazen gevoel,
buikkrampen, diarree of juist verstopping (obstipatie) tot
winderigheid. De klachten kunnen wisselend aanwezig zijn
en ook gedurende de jaren regelmatig terugkomen en weer
verdwijnen. Onder andere blijkt bepaald soort voedsel en
psychische factoren, zoals stress en angst, de PDS-klachten
te verergeren of uit te lokken.
		

Afbeelding 8
Oorzaken
PDS kun je, voor zover we nu weten, niet met een simpele
test (zoals een waarde in het bloed of een analyse van de
ontlasting) vaststellen. Dit komt omdat de precieze oorzaak
van PDS nog altijd onduidelijk is. Er wordt volop onderzoek
gedaan naar mogelijke oorzaken en tot dusver zijn er een
aantal theorieën over de oorzaken van PDS:
1. een verstoring in de darmbewegingen
2. een overgevoeligheid van de zenuwen in de darmwand
3. een verstoring in de hersen-darm-as, waarbij de
darmen verstoorde signalen aan de hersenen geven en
de hersenen verstoorde signalen aan de darmen
4. een acute maag-darmontsteking of een
voedselvergiftiging, waarbij mogelijk de darmwand
beschadigd raakt en nadien anders functioneert
5. een verandering in de samenstelling van de
darmbacteriën door bijv. een infectie of door het
gebruik van bepaalde medicatie
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https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/pds-prikkelbaredarm-syndroom/wat-is-het/.
Diagnose
In principe wordt de diagnose PDS alleen gesteld als enkele
andere oorzaken zijn uitgesloten. Dit noemen we ook wel
een diagnose per exclusionem (een diagnose die gesteld
wordt bij exclusie of uitsluiten van andere diagnoses). We
spreken bovendien in principe pas van PDS als de klachten
al langer dan 6 maanden bestaan, vrijwel wekelijks
aanwezig zijn en er sprake is van ten minste twee van de
volgende 3 klachten:
1. Buikpijn die gerelateerd is aan de ontlasting (bijv. een
opgelucht gevoel na de ontlasting of juist buikkrampen
rondom de ontlasting)
2. Verandering in frequentie van ontlasting (vaker naar
het toilet moeten of juist heel weinig)
3. Een veranderde vorm van de ontlasting: te hard
(obstipatie) of te waterig (diarree)
Behandeling
Enkele basis-adviezen bestaan uit: het vermijden van
voedingsmiddelen die klachten veroorzaken eventueel met
hulp van een diëtist, het verminderen van stress indien
stress leidt tot meer klachten en voldoende bewegen zoals
bijvoorbeeld regelmatig wandelen.
Medicatie die bij PDS-klachten kunnen helpen zijn
medicijnen tegen diarree of obstipatie en ook blijken
bepaalde antidepressiva goed te werken tegen
PDS-klachten (ook als er bij de patiënt geen sprake
is van een depressie). Probiotica (medicatie die
bepaalde bacteriestammen bevatten) werken voor
sommige patiënten goed, ook al is daar, kijkend naar
wetenschappelijke studies, weinig bewijs voor.

Vindt u dit onderwerp interessant? Kijk dan eens op:
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6. Coloncarcinoom
Een coloncarcinoom is een andere naam voor kanker
in de dikke darm. Een coloncarcinoom ontstaat uit de
epitheelcellen die gelegen zijn in de dikke darm. Jaarlijks
overlijden bijna 4500 mensen aan de gevolgen van een
coloncarcinoom. Deze vorm van kanker komt vooral voor bij
mensen die ouder zijn dan 50 jaar en de diagnose wordt bij
mannen en vrouwen even vaak gesteld.
Symptomen
Een coloncarcinoom is te herkennen aan een aantal
symptomen. Mensen kunnen last hebben van
vermoeidheid en bloedverlies (kan zich ook vertonen als
zwarte ontlasting) of slijm bij de ontlasting. Ook kunnen
mensen last krijgen van een gevoel naar het toilet te
moeten, terwijl er niks komt (loze aandrang) en pijn die
minder wordt na de ontlasting.
Diagnose
Om erachter te komen of iemand een coloncarcinoom
heeft wordt diagnostiek gedaan. De arts begint met het
uitvragen van het probleem waarna lichamelijk onderzoek
volgt. Hierbij onderzoekt de arts de buik en liesregio, voelt
naar lymfeklieren en voert een inwendig onderzoek van
de anus en het laatste stukje dikke darm (het rectum) uit
(dit noemen we een rectaal toucher). Dit doet de arts om
te kijken of daar al een zwelling gevoeld wordt. Daarna
kan de arts aanvullende diagnostiek inzetten. Er kan ook
een kijkonderzoek van de dikke darm gedaan worden, via
een klein cameraatje die via de anus wordt ingebracht:
een colonoscopie. Hierbij kan als er een afwijking gezien
wordt ook een klein hapje genomen worden voor verder
onderzoek van dit weefsel (een biopt). Verder kan dit ook
bloedonderzoek zijn, waarbij er een stofje dat afgegeven
wordt door kankercellen bekeken wordt en algemene
bloedwaarden zoals de rode bloedlichaampjes en het
hemoglobine Als laatste kan er een CT-scan gemaakt
worden om tumoren/afwijkingen op te sporen.
Behandeling
Gelukkig is coloncarcinoom goed te behandelen, mits je
er op tijd bij bent. De behandeling bestaat meestal uit
een operatie om de tumor weg te halen. Aanvullend kan

Avond 4

Een gezond idee
van het
Maastricht UMC+

chemotherapie of bestraling (radiotherapie) gegeven
worden afhankelijk van waar de specifieke tumor het beste
op reageert.
Ontwikkeling van een coloncarcinoom
Door verschillende fouten in een celdeling van de
epitheelcellen van de darmwand ontstaat er een tumor.
Door deze foutjes blijft het delen van cellen aan staan
(geen remming of juist te veel activiteit) en wordt de
groei van cellen waar een foutje in zit niet meer geremd.
Ook kan het zorgen dat cellen loslaten waardoor ze
zich kunnen verplaatsen of door wanden heen kunnen
groeien (uitzaaien). Een coloncarcinoom kan in stadia
ingedeeld worden, afhankelijk van de grootte en ingroei in
omgevende structuren.

Afbeelding 9: De verschillende stadia van kanker in de
dikke darm
Bevolkingsonderzoek
Doordat darmkanker een van de meest voorkomende
kankersoorten in Nederland is en deze goed te
behandelen is mits deze vroeg wordt ontdekt, is er een
bevolkingsonderzoek in Nederland ingesteld.
Hierbij worden vrouwen en mannen van 55-75 jaar om
de 2 jaar uitgenodigd om mee te doen. Meedoen is
gratis en vrijwillig. Meedoen doet men door thuis een
ontlastingstest te doen en deze op te sturen. In het lab
wordt dan gekeken of er bloed bij de ontlasting zit, ook wat
met het blote oog niet zichtbaar is. Na 10 werkdagen hoort
men of vervolgonderzoek nodig is middels een coloscopie
van de darmen.
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7. Blindedarmontsteking
Appendicitis, ook wel een blindedarmontsteking genoemd,
is een ontsteking van het wormvormig aanhangsel
van de blinde darm en niet van de blinde darm zelf. Dit
aanhangsel wordt ook wel appendix genoemd. Een
ontsteking hieraan ontstaat meestal heel plotseling en
wordt daarom vaak een acute blindedarmontsteking
genoemd.
De kans op het ontwikkelen van een acute
blindedarmontsteking is 6.7% voor vrouwen en 8.6% voor
mannen in de westerse wereld. Het kan op elke leeftijd
voorkomen maar komt vooral voor bij mensen tussen de 15
en 30 jaar.

Afbeelding 10: een normale appendix in vergelijking met
een ontstoken appendix
Oorzaak
Het is niet geheel duidelijk hoe een blindedarmontsteking
ontstaat. Men denkt dat een afsluiting van het aanhangsel
van de blinde darm een ontsteking zou kunnen
veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld door een stukje hard
geworden ontlasting, dit wordt een fecoliet genoemd, of
door een zwelling van het omliggende weefsel. Dit sluit
dan de appendix af, waardoor achter de afsluiting een
ontsteking kan ontstaan.
Symptomen
De eerste klacht is meestal een plotselinge, hevige pijn
rondom de navel die zich later verspreidt naar rechtsonder
in de buik. De locatie van de pijn kan verschillend zijn
omdat de ligging van de blinde darm per persoon kan
variëren.
Soms zijn er klachten voorafgaand aan de pijn zoals
verminderde eetlust, misselijkheid of overgeven. Veel
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mensen hebben last van pijn bij het aanraken en loslaten
van de buik en bij het hoesten en lachen. Vrijwel altijd
heeft een patiënt koorts en een gevoel van algehele
malaise.
Diagnose
De diagnose wordt gesteld op basis van klachten in
combinatie met een aantal onderzoeken. Als eerste wordt
er lichamelijk onderzoek van de buik uitgevoerd. Hier
vind men druk- en loslaatpijn op het punt van McBurney.
Daarnaast wordt er aanvullend bloed geprikt en een echo
gemaakt. Als het beeld hier niet duidelijk op is kan er nog
een CT-scan gemaakt worden en eventueel kan er een
kijkoperatie gedaan worden.

Afbeelding 11: Het punt van McBurney
Behandeling
Een blindedarmontsteking moet operatief worden
behandeld. Hierbij wordt het ontstoken deel weggehaald.
Dit gebeurt tegenwoordig altijd via een kijkoperatie. Er
worden 3 gaatjes in de buikwand gemaakt en middels
een camera en instrumenten, die via deze openingen naar
binnen kunnen, wordt de blinde darm verwijderd.
Wanneer dit niet op tijd behandeld wordt kan dit zorgen
voor een perforatie. Hierdoor komt de darminhoud in de
buikholte terecht waardoor er een buikvliesontsteking kan
ontstaan. Dit is een ernstige aandoening met hevige pijn
over de gehele buik. Dit wordt behandeld met antibiotica
via een infuus.

7

Gezondheidsuniversiteit 2021
Reeks 18 | Spijsvertering
8. Diverticulitis
Diverticulitis is de medische term voor een ontsteking van
een uitstulping (divertikel) van de darmwand.
Oorzaken
Uitstulpingen van de darmwand ontstaan op plekken waar
de wand minder stevig is. Als hier langere tijd druk op
staat, kunnen deze stukken wand uitrekken. Dit gebeurt
met name in het laatste stuk van de darm, aangezien
ontlasting hier voor een langere tijd op één plaats druk
uitoefent op de wand. De uitstulpingen zijn onschuldig
en goedaardig. Wanneer er echter ontlasting in de
uitstulpingen vast komt te zitten, kan dit zorgen voor een
groei van bacteriën. Deze bacteriën irriteren vervolgens de
wand van de darm. Het lichaam reageert hierop met een
ontstekingsreactie.
Diverticulitis komt vaker voor in het Westen. Het is
niet helemaal duidelijk waarom, maar mogelijk heeft
de Westerse leefstijl hier een invloed op. Door weinig
lichamelijke beweging en beperkte vezelrijke voeding kan
verstopping (obstipatie) van de ontlasting ontstaan en kan
de ontlasting harder worden. Dit drukt op de wand van de
darmen en kan divertikels veroorzaken. Divertikels komen
daarnaast ook vaker voor bij mensen die roken en mensen
die NSAID’s (pijnstilling) gebruiken.

Afbeelding 12: Divertikels in de dikke darm
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links onder in de buik. Ook kunnen patiënten last hebben
van koorts, een opgezette buik, diarree, verstopping en
bloed en/of slijm bij de ontlasting.
In hele zeldzame gevallen wordt de darmwand zo
kwetsbaar door het uitrekken en de ontsteking, dat
deze openbarst (darmperforatie). Als dit gebeurt kan
de ontlasting de buikholte in komen. De klachten die
patiënten ervaren zijn direct en ernstig, zoals een hevige
buikpijn en hoge koorts.
Diagnostiek
Bij een verdenking op diverticulitis kan een arts een echo
of een CT-scan aanvragen. Hiermee kan een divertikel en
mogelijke ontsteking hiervan in beeld worden gebracht.
Soms wordt er ook een kijkonderzoek (coloscopie) gedaan,
maar meestal is het risico op het beschadigen van de
darmwand (en daarmee mogelijk een darmperforatie) te
groot en is dit dus geen optie.
Behandeling
Bij divertikels is het advies om te zorgen voor een gezonde
leefstijl. Dat betekend in dit geval met name veel vezels
eten, voldoende water drinken, genoeg bewegen en
minderen/stoppen met roken. Verdere behandeling is vaak
niet nodig.
Meestal verdwijnt de ontsteking bij een diverticulitis
vanzelf. Zodra het lichaam de bacteriën heeft opgeruimd,
zouden de klachten af moeten nemen. Tot die tijd kan er
gebruik worden gemaakt van medicatie om de klachten te
verminderen. Bijvoorbeeld paracetamol tegen de pijn en
om de koorts te verlagen of medicatie om de ontlasting te
verdunnen. Ook kan er een antibioticum worden gegeven
om het lichaam te helpen de bacteriën te doden.
Wanneer de darmwand open knapt en de buikholte
ontstoken raakt, moet er chirurgisch worden ingegrepen.
Tijdens een operatie wordt het gat gedicht. Dit kan soms
door het dicht te hechten. Als de wand van de darm echter
heel erg dun en breekbaar is, kan ook het ontstoken en
kapotte deel van de darm worden verwijderd en de twee
gezonde delen aan elkaar worden gemaakt.

Symptomen
Klachten die voorkomen bij een diverticulitis zijn onder
andere buikpijn en -krampen. Dit zit rond de plek waar de
diverticulitis zich bevindt, bij de meeste patiënten is dit
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Stellingen
1. De dikke darm ligt geheel binnen het buikvlies
2. De bacteriën in het colon hebben een beschermende
functie
3. Bij colitis ulcerosa is het rectum altijd aangedaan
4. Skip lesions zijn kenmerkend voor de ziekte van Crohn
5. Het prikkelbare darm syndroom kan ontstaan na een
maag-darmontsteking of een voedselvergiftiging.
6. Bloed bij de ontlasting is geen reden om naar de huisarts
te gaan
7. De eerste keus behandeling voor een
blindedarmontsteking is een operatie
8. Diverticulitis moet altijd met antibiotica worden
behandeld

Begrippenlijst
1. De bouw van de dikke darm
• Ileum: het derde en laatste deel van de dunne darm,
ook wel kronkeldarm genoemd.
• Klep van Bauhin/ileocaecale klep: een klep tussen de
dunne en dikke darm, zodat de darminhoud worden
tegengehouden.
• Glad spierweefsel: spierweefsel dat je niet bewust
kan aanspannen (in tegenstelling tot dwarsgestreept
spierweefsel)
• Haustra: kleine zakjes van de darm, waardoor de darm
een uitpuilend uiterlijk heeft.
• Epiploica: met vet gevulde zakjes van de buikwand aan
het oppervlak van de darm
• Appendix: wormvormig aanhangsel dat in de
volksmond de blinde darm genoemd wordt.
• Bovenste of onderste mesenterische slagader:
bloedvaten die uit de aorta komen die onder andere de
dikke darm van bloed voorziet.
• Aorta: grote lichaamsslagader
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2. De werking van de dikke darm
• Elektrolyten: mineralen die opgelost zijn in vloeistof,
zoals bloed, zweet of urine, een essentiële regulerende
functie hebben in ons lichaam
• Mucosa: slijmvlies
• Submucosa: bindweefsellaag onder het slijmvlies
• Serosa: bindweefsel
• Haustra: boogvormige uitpuilingen van de dikke darm
• Osmose: het proces dat water zich verplaatst van een
gebied met een lage concentratie opgeloste stoffen
naar een gebied met een hoge concentratie opgeloste
stoffen
3. Colitis ulcerosa
• Colitis: ontsteking van de dikke darm
• Proctitis: ontsteking van de dikke darm, waarbij alleen
de endeldarm is aangedaan.
• Proctosigmoiditis: ontsteking van de dikke darm
waarbij niet alleen de endeldarm is aangedaan, maar
ook de sigmoïd.
• Pancolitis: ontsteking van de gehele dikke darm.
• Anemie: bloedarmoede
• Calprotectine: eiwit wat zich bevindt in de dikke darm
en informatie geeft over de ernst van de ziekte en of er
een chronische darmontsteking aanwezig is.
• Biopt: stukje weefsel wordt afgenomen voor verder
microscopisch onderzoek
4. De ziekte van Crohn
• Ziekte van Crohn: Een aandoening die tot de
inflammatory bowel diseases wordt gerekend. Hierbij
zijn er op verschillende plaatsen ontstekingen in het
maag-darmstelsel aanwezig
• Skip-leasions: Dit kan gezien worden bij een
colonoscopie bij een patient met de zieke van Crohn.
Dit wil zeggen dat er op verschillende locaties die niet
aaneengesloten zijn schade is in het maag-darmstelsel
• Ileum: Dit is het laaste deel van de dunne darm
• Ceacum: Dit is het eerste deel van de dikke darm; ook
wel de blindedarm.
• Immuunsysteem: Het verdedigingsmechanisme van
het eigen lichaam tegen ziekteverwekkers.
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5. Prikkelbare darm syndroom
• Obstipatie: constipatie of verstopping van ontlasting,
de ontlasting is hard en komt minder frequent
• Diagnose per exclusionem: een diagnose die gesteld
wordt bij exclusie of uitsluiten van andere diagnoses
• Probiotica: medicatie die bepaalde bacteriestammen
bevatten
6. Coloncarcinoom
• Epitheelcellen: laag van cellen die de holle organen en
de klieren bedekt en die de buitenste laag van de huid
vormt
• Coloscopie: kijkonderzoek van de darm, middels
een buis met een klein cameraatje die via de anus
ingebracht wordt.
• CT-scan: Dit is een techniek om de het lichaam door
middel van röntgenstralen in kaart te brengen.
• Biopt: Klein stukje weefsel die uit het lichaam
weggehaald wordt voor verder onderzoek.
• Chemotherapie: Chemotherapie is een
kankerbehandeling die gebruik maakt van medicatie
die kankercellen doodt en/of hun groei beperkt.
• Bestraling/radiotherapie: Radiotherapie of bestraling
is een vorm van kankerbehandeling die gebruik maakt
van hoogenergetische deeltjes of golven bedoeld om
kankercellen te vernietigen of beschadigen.
7. Een blindedarmontsteking
• Appendicitis: Een ontsteking van het aanhangsel van
de blindedarm.
• Fecoliet: een darmsteen die bestaat uit kei harde
ontlasting
• Algehele malaise: is een overkoepelende benaming
voor algehele ongemak en je niet lekker voelen.
• Drukpijn: Pijn die ontstaat wanneer er op de buik
wordt gedrukt.
• Loslaatpijn: Pijn die wordt gevoeld bij het plots loslaten
van de buikwand.
• Punt van McBurney: dit punt ligt in op 2/3 van de lijn
tussen de navel en het bovenste uitsteekpunt van het
rechter darmbeen. Pijn op dit punt is typerende voor
een blindedarmontsteking.
• Perforatie: Een doorgang die in de darm ontstaat ten
gevolge van een langdurige ontsteking
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8. Diverticulitis
• Divertikel: uitstulping van de darmwand de buikholte
in. In de uitstulping kan ontlasting vast komen te zitten
• Obstipatie: verstopping van ontlasting waardoor deze
hard wordt (tegenovergestelde van diarree)
• NSAID’s: non-steroidal anti-inflammatory drug.
Pijnstilling waaronder ibuprofen en diclofinac
• (darm)perforatie: het openknappen van de wand van
de darm door een combinatie van druk van binnenuit
en een kwetsbare darmwand
• CT-scan: een scan die gebruik maakt van
röntgenstralen
• Coloscopie: kijkonderzoek van de dikke darm waarbij
een slang met een camera via de anus de darmen in
wordt gebracht
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