
Reeks 18 – Avond 1

Drs. Chantal Hoge – MDL-arts

‘Spijsvertering - een wereld vol verbijstering’

Welkom!



De slokdarm – een loden pijp?!

Bron: Knack.be

Bron: Wikipedia



Allesbehalve!

Anatomie (hoe ziet het orgaan eruit)

Fysiologie (wat doet het orgaan)

Pathofysiologie (wat kunnen er voor ziekten in voorkomen)



Maar we starten bij de mond

Bron: thebestsocial.media



(ik ben geen KNO-arts…)

Kauwen 

Slikken (mond -> keel -> slokdarm) https://youtu.be/NQT7oDH_kKU

(we hebben in ons ziekenhuis een officiële “slikpoli”!)

Productie van speeksel (1 liter per dag!!!)

https://youtu.be/NQT7oDH_kKU


Speeksel

Vanuit diverse klieren in de mondholte:

- Mucine (vochtig maken)

- Amylase (afbreken zetmeel)

- (lysozyme, lactoperoxidase enz)

Bron: alrijne.nl



En dan (eindelijk): de slokdarm

Bron: gezondheidsuniversiteit (!)



Drie delen 

1. Bovenste 1/3: dwarsgestreept spierweefsel

2. Middelste 1/3: (combi van 1 en 3)

3. Onderste 1/3: gladde spiercellen

-> zorgen samen voor de motoriek van de slokdarm, de peristaltiek



Want de bedoeling is:

Bron: pelvitec.be

Bron: mariamiddelares.be



Hoe gaat dat dan?

Voorbereiden slik -> bovenste slokdarmsfincter gaat open (en 
strotteklepje dicht)

Primaire peristaltiek: 3-5cm/sec -> in 10 seconden is voedsel 
“beneden” 

Nadat de bovenste sfincter is gepasseerd, gaat de onderste sfincter 
open. 



Zelfs als je op je kop staat…

Gaat het voedsel naar je maag (en het zakt níet terug)

(≠ loden pijp dus)



Nu iets over de “binnenbekleding” 

Bron: predomonderdelen



Plaveiselcelepitheel

Bron: wikiwand



Geen secreties

En ook geen productie van hormonen of zo



Tot zover de anatomie en fysiologie

(hoe zou het allemaal móeten werken)



Hoe ziet dat er dan van binnen uit?

Oesofago – gastro – duodenoscopie:

https://youtu.be/vFx0nQZsOgc



Maar wat als het níet meer werkt?

1. Eten/drinken zakt niet meer (dysfagie)

2. Pijn / branderig gevoel / zuurbranden

3. Bloedbraken



Waarom zakt het eten niet meer ?

Congenitaal / neonaten: atresie en fistels 

“webben” (bv een Schatzki-ring)

“aansturing” / motiliteit

Stenosen / littekenvorming

Divertikels (bv Zenker)

Herniaties (“middenrifbreuk”)

Bron: msdmanuals.com



Achalasie

1. Aperistaltiek

2. Gedeeltelijke of incomplete relaxatie van de onderste sfincter

3. Toegenomen rustdruk van de onderste sfincter

Bron: Azoudenaarde.be



Neuromusculaire ziekten of primaire 
oesofageale motiliteitsproblemen

Myasthenia gravis

Sclerodermie

Oesofagusspasmen

(diabetes mellitus)



Zenker’s divertikel

Bron: Mountsinai.org
Bron: nejm.org



Ontsteking / oesofagitis

Meest voorkomende oorzaak: reflux

- LES functioneert niet meer naar behoren (abdominale adipositas!)

- Alcohol en roken (vermindert tonus)

- Zwangerschap (is een vorm van…)

- Sliding hernia diafragmatica (kip of ei?)

- Vertraagde maaglediging

Bron: azoudenaarde.be



Hernia’s

Bron: ntvg.nl



Wat doe je eraan?

1. Lifestyle

2. Lifestyle

3. Lifestyle

4. Lifestyle

5. Medicatie

6. Operatie



Zuurremming (PPI)

Bron: nbihealth.com Bron: mdpi.com



Leuk plaatje, al die pillendoosjes. Maar…

Zantac = 

Ranitidine =

H2 receptor antagonist



Eosinofiele oesofagitis

Bron: en.wikipedia.org



Barrett oesofagus

Late complicatie van reflux (oesofagitis)

Plaveiselcelepitheel wordt vervangen door maagmucosa

Bron: basweusten.nl Bron: endoscopy-campus.com



“Is dat erg, zo’n Barrett oesofagus?”

Adenocarcinoom

Barrett -> verhoogde kans op ontwikkelen van adenocarcinoom: 0,3-
0,5% per jaar (uiteindelijk krijgt 3-5% van de mensen met een 
Barrett-oesofagus adenocarcinoom van de slokdarm)

-> “surveillance” (afhankelijk van de lengte van het segment)

-> Vroegcarcinomen endoscopisch verwijderen

-> Ablatie van het weefsel



Hoe langer het segment

Bron: iwgco.net
Bron: nejm.org



RFA Barrett

Bron: uzleuven.be 

Bron: mdlcentrum.nl



“Is dat erg, slokdarmkanker?”

Incidentie Nederland ruim 2500

60% bij diagnose “curabel” -> 2 jaarsoverleving 50%

Chemo-radiotherapie

Bron: annalsgastro.gr



Buismaag

Bron: radboudumc



Overigens: ook plaveiselcelcarcinoom

In de proximale(re) oesofagus

Risicofactoren: roken en alcohol

Wat betere prognose (gevoeliger voor chemo-radiotherapie)

Verhouding adenoca – plaveiselcelca verandert



Alleszins….

Verminderde kwaliteit van leven

Complicaties (stenosen, dysfagie enz)

Terugkeer van ziekte / uitzaaiingen



En tenslotte

Bron: healthjade.net



MDL-emergency

https://youtu.be/IuMOZZyhffA



Portale hypertensie (al dan niet bij cirrose)

Bron: gezondheid.be



Bron: keepcalms


