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5. Maag 

 
Resevoir: eten open + verteren 

Mucosaal: productie maagzuur + enzymes + intrisiekfactor ` 

 

5.1 Onderzoekstechnieken 

 
Maaglediging: 

- Gebaseerd met een isotoop dat je met de voeding inneemt en als het 

verteerd wordt het product dan komt het vrij in de adem 

- Individueel afhankelijk  

- Afhankelijk van wat je eet 

 

5.2 Aandoenigen van de maag 

- Aangeboren: congenitale pyloorstenose (bij baby’s) 

- Ontstekingen: gastritis, peptisch ulcus  

- Tumoren: maagkanker  

- Vasculair: maagkoepelvarices (zie lever en portale hypertensie)  

- Functioneel: vertraagde maaglediging (vb. door suikerziekte)  

- Traumatisch: vreemde voorwerpen, inname caustische stoffen...  
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5.2.1 Gastritis (maagontsteking) 

Wat en bij wie? - Ontsteking van het maagslijmvlies (als reactie op 

virussen/bacteriën, medicatie, alcohol of auto-

immuun) 

- Acute gastritis (gaat voorbij), chronisch (blijf 

aanwezig à langer dan 6 maanden) 

 

Klachten? - Epigastrische pijn, nausea, braken 

- Verwikkelingen: ziektebeeld van maagbloeding 

 

Hoe diagnose 

stellen? 

- Endoscopie + biopsie 

 

Therapie?  - Afhankelijk van de oorzaak 

- Acuut: gaat vaak spontaan voorbij als de oorzaak 

weg is 

- Chronisch door Helicobacter Pylori: AB 
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5.2.2 Maagzweer (ulcus) 

Wat en bij wie? - Defect in slijmvlies, tot in spierlaag 

- 10% van de bevolking 

- Oorzaken: Helicobacter Pylorie infectie, 

ontstekingsremmers (NSAID, niet-stereïdale anti-

inflammatoire geneesmiddelen, zoals brufen 

voltaren), aspirine 

Klachten? - Epigastrische pijn, vaak beter met eten (het 

buffert het zuur) of met antacida (Maalox, rennie) 

of zuurremmers (omeprazole) 

- Nausea en braken 

- Verwikkelingen: maagbloeding, peritonitis (na 

perforatie van diepe zweer), passagestoornissen 

(maagvernauwing door littekens van vroege 

zweren) 

Hoe diagnose 

stellen? 

- Endoscopie +/- biopsie 

Therapie? - Protonpompinhibitoren (PPI, omeprazole) 

- Uitroeiing Helicobacter Pylori door AB 

- Endoscopische behandeling van bloedende zweer, 

zelden nog maagoperatie 

 
- Gram negatief, gebogen staafvormige bacterie; coloniseert de maag 

- Verantwoordelijk voor acute en chronische gastritisch 

- 100 pt. met chronische HP gastristis  

o 10 – 20% ontwikkelen zweer in maag en duodenum 

o 1 – 2% lifetime risico op maagkanker (kans dat je kanker gaat 

krijgen) 

o < 1% kans op maaglymfoom (MALT lymfoma) 

Bacterie zit op het 
maagsopp., op de 
slijmlaag 
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5.2.3 Maagkanker (adenocarcinoom) 

Adenocarcinoom: gaat uit van het klierepitheel 

 

Wat en bij wie? - Kwaadaardig gezwel van het maagslijmvlies 

- Oorzaken: Helicobacter Pylori infectie, erfelijkheid, 

leeftijd 

 

Klachten? 

= afhankelijk van het 

STADIUM 

- Epigastrische pijn, vermagering 

- Verwikkelingen: maagbloeding, passagestoornis 

- Symptomen van uitzaaiingen: lever, bot, longen, 

buikvlies 

 

Hoe diagnose 

stellen? 

- Endoscopie + biopsie 

- Ziekteuitgebreidheid: CT-thorax abdomen 

 

Therapie?  

= afhankelijk van het 

STADIUM 

- Totale gastrectomie als geen metastasen op 

afstand 

- Geen kunstmaag: maag wordt volledig 

weggenomen en wordt verbonden met de dunne 

darm 

- Chemotherpaie (palliatief, of adjuvant/neo-

adjuvant) 

- Prognose: 20% 5-jaar overleving ifv. TNM stadium 

 

 

 

 

 


