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Maag gezegden

1. De liefde van een man gaat door de maag. (=Je kan een man veroveren met goede
kookkunst en lekker eten.)
2. het oog is groter dan de maag (=meer op het bord scheppen dan er opgegeten kan
worden)
3. hij heeft een haaienmaag (=hij kan alles verorberen)
4. iemand iets in de maag splitsen/stoppen (=iemand met iets opzadelen)
5. met een baksteen in de maag geboren worden (=graag een huis willen hebben dat
van jezelf is, dat je eigendom is)
6. mijn maag jeukt (=ik heb honger)
7. zand schuurt de maag (=een beetje zand eten is niet erg (meer algemeen: stel je niet
aan!))
8. Zijn maag wel aan de kapstok kunnen hangen. (=In moeilijke financiële
omstandigheden verkeren waardoor men weinig eten kan kopen.)
9. zijn ogen zijn groter dan zijn maag (=hij neemt meer op zijn bord dan hij kan eten)

10. zwaar op de maag liggen (=iets een moeilijk probleem vinden)

https://www.woorden.org/spreekwoord.php?



Waarom de associatie met de maag?

Wat is de functie van de maag precies?



Want wat doet de met  maag met al dit soort
voedsel?
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Daarvoor moeten we iets meer weten van 
verschillende onderdelen van de maag

Bespreken:
Anatomie maag
Fysiologie maag
Anatomie duodenum
Fysiologie duodenum



Hoe ziet de maag eruit? anatomie

Menselijke maag Maag van koeien

Atlas of Human Anatomy, Netter



Ligging maag

Vena hepatica

Atlas of Human Anatomy, Netter



Bicarbonaat,

slijm

slijm

Parietaal cel

HCl

Intrinsic factor

gastroferrin

Hoofdcel

pepsinogen

lipase
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Hormoon

producerende cel

gastrin

histamin

somatostatin

Microscopie

stamcel



Zuur regulatie en bescherming

NSAIDS 
(cyclooxygenase remmers)

Prostaglandinen:  stimuleert mucus, bicarbonaat, 
toename blood flow, epitheliale groei
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zuur:

• activeert pepsinogeen >        

pepsin

• verteert eiwitten

• Bescherming tegen 

bacterien

Basische mucus laag

Digestive system Smith, 



Anatomie twaalfvingeringe darm: duodenum

Atlas of Human Anatomy, Netter



Duodenum in detail

Atlas of Human Anatomy, Netter

25-30 cm lang

Chemoreceptoren voor vet 

activeert zenuwstelsel van de 

darm

en hormoon

Cholecystokinine (CCK)



Microscopie duodenum
brush border +

glycocalyx

➢ Op de top: 

Stevige laag
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Glycocalyx = een eiwitrijke coating op de 

microvilli:

• slijm

• Aminopeptidases 

• Isomaltase and  glucoamylase

• Disaccharidases (sucrose, 

maltase, lactase)

Boron and boulpaep medical physiology



Wat gebeurt er in de maag?

1. Mechanische vertering = voedsel verkleinen tot vloeibaar 
papje (chyme)

2. Gereguleerde afgifte aan het duodenum
3. Mengen met zuur
4. Activeren enzym pepsinogeen voor eiwit afbraak (20%)
5. Koolhydraat afbraak door speekselklier amylase wordt gestopt
6. Doden bacteriën in voedsel en vanuit de mond
7. Uitscheiden van intrinsieke factor om te binden met vitamine 

B12
8. IJzer uit vlees vrijmaken (haem ijzer)
9. IJzer in voedsel voorbereiden voor opname in duodenum



Zuursecretie regelmechanisme

Boron and boulpaep medical physiology



Terugkoppeling 

Rem op zuurproduktie: 

• Vet  in duodenum → CCK, GIP 

• zuur in duodenum → Secretin

• uitzetting→ VIP 
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Boron and boulpaep medical physiology



Transport chymus van maag naar duodenum

17

Drie fasen te onderscheiden:

1. Mechanische samentrekking maaglichaam naar
antrum (pacemaker van de maag, cellen van Cajal)
2. Hormonale regulatie
3. Feedback op maag lediging



Vertering en opname begint in duodenum

• Koolhydraten, eiwitten en vetten

• Mineralen (calcium, ijzer)

• Vitaminen (ADEK, C)

• Water
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Uit human anatomy and physiology, Marieb, 7th ed pg 909

Verteringssappen uit lever en alveesklier



Eiwitten

Door proteasen en

peptidasen in 

aminozuren

Bi en tri peptide

Vetten

Door galzouten

Koolhydraten

Sucrose door sucrase in 

glucose en fructose

Maltose door maltase in 2 

glucose

Lactose door lactase in 

glucose en galactose
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Luminale zijde:

• SGLT1- Natrium afhankelijke

glucose transporter

• GLUT5- transporter

21

Opname van monosacchariden



IJzer

http://inauspicious.org/photos/films/021/11/classic-postcard-shot-of-the-atomium-11.5.jpg


Rode bloedlichaampjes voor O2 transport
Productie van  DNA, RNA, proteinen
Energie huishouding (mitochondria)
Electronen transport (cytochrome, Fe-S proteins)

Waar is ijzer voor nodig?



Wat bevat ijzer?

Heem ijzer is van dierlijke producten:
zowel vlees (bijv orgaanvlees) als vis 
(bijv. schaaldieren (oesters/mosselen). 

Non-heem ijzer in groenten (spinazie, 
broccolo, peulvruchten), 
quinoa en chocola. 

IJzer wordt beter opgenomen in 
combinatie met vitamine C. 

Polyfenolen uit koffie en thee remmen 
de ijzeropname.
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IJzer opname door de darmcel



Diagnostiek van het bovenste deel van het spijsverterings

orgaan

Oesofago-gastro-duodeno-scopie



De weg van de scoop: mond



De weg van de scoop: slokdarm naar maag



De weg van de scoop: Maag



De weg van de scoop: Duodenum



Verstoring van de natuurlijke barrière:
zweren (ulcera) van maag en duodenum



Maagzweer (ulcus ventriculi)

Bovenbuikspijn

Pijn tijdens eten

Bloedbraken

Zwarte ontlasting



Behandeling bloedende maagzweer



Duodenum zweer (ulcus duodeni)

Bovenbuikspijn

Hongerpijn

Bloedbraken

Zwarte ontlasting



Oorzaak zweren

• Roken
• Verminderde aanmaak van prostaglandins 

door NSAID gebruik (bv aspirine, ibuprofen)
• Alcohol 
• Ernstige aderverkalking
• Infectie met Helicobacter pylori



Helicobacter Pylori (HP)

Gram negatieve, spiraalvormige (helix) bacterie

4-6 zweepstaarten om voort te bewegen

Heeft beetje zuurstof nodig voor groei

zet ureum om in 

ammoniak (NH3) en

bicarbonaat (Co2)

Veroorzaakt

Zweren (ulcera)

Chronische maagontsteking

maagkanker



Ötzi
onderzoeken

45 jaar oude man

Leefde tussen 3400-3000 VC

Diagnoses:

Atherosclerose

HP infectie

Lactose intolerantie

Gi zweepworm (trichuriasis)  

Infectie 

South Tyrol Museum of Archaeology in Bolzano, South Tyrol, Italy.

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Tyrol_Museum_of_Archaeology
https://en.wikipedia.org/wiki/Bolzano
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Tyrol


Diagnostiek en behandeling HP infectie

Diagnose
antistoffen in het bloed
antistoffen in de stoelgang
biopsie van de maag
ademtest (C 13 ureum)

Behandeling (7-10 dagen)
zuurremming met protonpomp remmers (PPI) zoals
pantozol met antibiotica zoals claritromycine en
amoxicilline

(Asfeldt et al. Scand J Gastroenterol 2004 Nov;39(11):1073-7. Accuracy of a monoclonal antibody-based stool antigen test in 

the diagnosis of Helicobacter pylori infection). 

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/pantoprazol_claritromycine_amoxicilline



Niet steroïdale anti flogistica (NSAID’s)

methylpropyl)phenyl)propanoic acid C13H18O2



Maagcarcinoom

Zeldzamere kanker

In 2019: 1750 personen

meer mannen dan vrouwen

https://www.kanker.nl/kankersoorten/maagkanker/algemeen/wat-is-maagkanker

Klachten

zuurbranden

Gewichtsverlies

Horor carnis



Maagcarcinoom behandeling

Wegnemen gehele/gedeeltelijke maag
Radiotherapie
Chemotherapie
Lokale endoscopische therapie



Maagbreuk/sliding hernia diafragmatica/hiatus hernia



Oorzaken:

Glijdende breuk
hoge druk in de buik
zwangerschap
veroudering (Kleiner worden)

Slappe onderste slokdarmspier
roken
alcohol
medicamenten

Gefixeerde breuk



Behandeling maagbreuken

Medicamenteus met zuurremmers (PPI)
Endoscopische methoden
Chirurgische

laparoscopisch
open



Endoscopic fundoplication (Esophyx)





Endoluminal Fundoplication

4 week Post-ELF

Pre-ELF                    

Post-ELF



Chirurgische behandeling



Verstoring balans in duodenum



Lactose intolerantie

Lactase tekort
Diarree
Opgeblazen gevoel
Misselijkheid

Test: H2 ademtest (4uur)
positief bij sterke stijging H2 in de uitgeademde lucht



Ijzer overbelading is schadelijk voor het lichaam
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Teveel ijzer beschadigt organen

Opname darm



Standaard behandeling
aderlating



Westerse leefstijl
meer energie opgenomen dan verbruikt
leidt tot….



Overgewicht/obesitas



Prevalentie overgewicht en obesitas

Data of the CBS StatLine, the Netherlands



Therapie om gewichtsverlies te verkrijgen:

1. leefstijl verandering
2. behandeling ter hoogte van de maag
3. behandeling ter hoogte van het duodenum 



bariatrische chirurgie



Maag 
ballon 

Korean Society of Endoscopic & 

Laparoscopic Surgeons August 2020



Bijwerkingen maag ballon

Complicaties serieuze bijwerkingen 9.1% (SAE) zoals 
overlijden, perforatie, migratie

bijwerkingen: misselijkheid, buikpijn 88%
Duur interventie: 24-26 weken
Effectiviteit: 5.43% totaal gewichtsverlies

Korean Society of Endoscopic & 

Laparoscopic Surgeons August 2020



Endoluminal Gastric Plication

Behandeling duurt 1 uur

Effectief gewichtsverlies 
van17.5 %

Follow-up meer dan18 
maanden



In het lumen van de het duodenum



Endobarrier Liner



Positie ten opzichte van maag en

duodenum



Inbrengen door middel van 
endscopie



Complicaties: (lever abces, pancreatitis, 
bloeding, migratie)
duur 3-12 maanden
Effect: 19-26% gewichtsverlies

Meer dan 4000 procedures gedaan, geen 
overleden

Beschikbaar: Brazil, Chili, Germany, UK, Midden 
Oosten Gastroenterology Research and Practice 2018:1-9

Obes Surg 2018;28(11):3669-3677



Rajagopalan H, Cherrington AD, Thompson CC, et al. Endo- scopic Duodenal Mucosal Resurfacing for 

the Treatment of Type 2 Diabetes: 6-Month Interim Analysis From the First-in-Human Proof-of-Concept 

Study. Diabetes Care 2016;39(12):2254–2261

Duodenal Mucosal Resurfacing system
hydrothermal ablation

N=39

28 > 9 cm

11 < 6 cm

Overall HbA1c decreased 9.5 to 8.3

(complications stenosis N=3)



En er volgt nog meer in de nabije toekomst…

Vragen?


