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6. Dunne darm 

6.1 Overzicht van alle organen die heel belangrijk zijn voor digestie 

en absorptie 

 
 

® Maag 
® Duodenum 
® Dunne darm 
® Lever met galproductie 
® Pancreas 
® Maag  
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6.2 Anatomie en functie van de dunne darm 

 
Wanneer we het slijmvlies van de dunne darm bekijken hebben we een aantal 

uitstulpingen = villi 

Micrivilli zit op de villi  

Ze vergroten de opp. belangrijk op voedingsbestanddelen op te nemen (absorptie) 

en te verteren. Op de opp. Vd micorvilli komen enzymes voor 

 

Belangrijk: 

® Oppervlaktevergroting 

® Transporters 

® Op de brushborder/microvilli: enzymes 

 

DIGESTIE/VERTERING ABSORPTIE  

- Enzymen afkomstig uit het pancreas 

(amylasen (zetmeel), lipasen 

(lipiden/vetten), proteasen 

(eiwitten)). 

- Galzouten afkomstig uit de lever.  

- Enzymen afkomstig van de 

dundarmmucosa  

 

à als er iets mis is met de pancreas, lever 

of dunne darm dan gaan we niet verteren 

- Voedingsstoffen (voornamelijk 

jejunum):  koolhydraten, lipiden en 

proteinen (glucose, glycerol/vetzuren, 

aminozuren). 

- leum absorptie van vitamine B12 en 

galzouten. 

- Vetoplosbare vitamines: A, D, E, K  

- Ionen: kalium, calcium, natrium, 

chloride  

- Water  

Suikers: zetmeel à 
disacchariden 
Eiwitten à aminozuren 
Triglyceeiden/vetten à 
glycerol en vetzuren 
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6.3 Aandoeningen van de dunne darm 

- Aangeboren: divertikel van Meckel  

- Ontstekingen: ziekte van Crohn, coeliakie  

- Tumoren: dunne darm kanker  

- Vasculair: thrombose van de aders of slagaders  

- Functioneel: prikkelbare darmsyndroom (wordt besproken bij dikke darm)  

- Traumatisch: darmperforatie, vreemde voorwerpen  

 

6.3.1 Aangeboren: Divertikel van Meckel 

= laatste stukje van de dunne darm zit een er een uitstulping 

Wat? - Meest frequente aangeboren afwijking van het 

maagdarmstelsel (tot 3% vd bevolking) 

- Uitstulping van de dunne darm, aangeboren 

(embryonale rest van de dooierzakgang), soms 

met bindweefselstreng verbonden met de navel 

- Kan soms maaagslijmvlies bevatten (dat echt 

zuur produceert) en zo een zweer (ulcus) kan 

ontstaan in nabijgelegen dunne darm 

- Soms een echt open gangetje van de dunne darm 

naar de navel waar dus wat vocht uitsijpelt 

 

Klachten? - Meestal geen 

- Bij ontsteking divertikel: ‘appendicitis’ achtig en 

verloop naar peritonitis, evt vrije perforatie 

- Darmsegment kan rond een bindweefselstreng 

draaien met passagestoornis tot gevolg 

- Ziektebeeld van bloeding door bloeding uit 

zweertje naast het divertikel 

 

Hoe diagnose stellen? - Moeilijk, vaak wordt probleem pas duidelijk 

tijdens een operatie  

 

Therapie? - Heelkundige ingreep 
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6.3.2 Ontstekingen: ziekte van Crohn, coeliakie 

1. Ziekte van Crohn/inflammatoire darmziekte/inflammatory bowel disease 

Wat en bij wie? - Chronische, transmurale (= ontsteking van de 

ganse darmwand) granulomateuze (bijzondere 

ontstekingscellen aanwezig die granulomen 

vormen, lijkt wat op tuberculose) ontsteking van 

het gastro-intestinale stelsel, vooral ontstaan op 

jonge leeftijd (17 – 25) 

- Oorzaak: wellicht door onaangepast aangeboren 

en adaptief immuunantwoord op darmbacteriën 

en/of hun produkten (zie les over ontsteking)  

 Klachten? - Terminale ileum (laatste stukje dunne darm is 

altijd aangetast), maar ganse gastrointestinale 

tractus kan ziek zijn (vooral dikke darm, aars, 

...).  

- Vaak buikpijn en diarree  

- Soms ook ziekten buiten de darm: oogontsteking, 

gewrichtsaantasting (de ziekte van Crohn noemt 

men dan ook een SYSTEEMZIEKTE)  

- Verwikkelingen: ziektebeeld van malabsorptie, 

peritonitis, passagestoornissen, bloeding  

- Bij langbestaande ontsteking (meer dan 10 jaar) 

kan kanker van de darm ontstaan 

(dikdarmkanker, en soms dundarmkanker)  
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a) lichte ziekte, beetje oedeem, kleine aftjes en zweertjes 

b) alles wat je ziet zijn grote zweren, wit is de zweerbodem met errond de zweer 

c) gezwollen en de zweren liggen errond 

d) dikke darm is genezen 

 

Verwikkelingen van de ziekte van Crohn: stenosen en fistels 

 
- Fistel = verbinding tussen 2 darmstructuren of darmstructuur en iets anders 

(vb blaas, huid, dunne darm, dikke darm..) 

- Zwarte dingen = vernauwingen 

- Darm is ontstoken tot het lumen, ganse darmwand is ontstoken 

- Helft van darmwand is ontstoken tot in de lumen (ook pijn door 

buikvliesontsteking) 
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Ziekte van Crohn: anale abcessen (ophoping van etter) en fistels 

 
 

 
A: rode zwellingen 

B: vlek met etter 

C: oogontsteking, uvea ontsteekt 

 

à niet alle pt doen deze problemen 
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Ziekte van Crohn/inflammatoire darmziekte/inflammatory bowel disease 

Hoe wordt de 

diagnose gesteld? 

- De diagnose van IBD wordt gesteld op basis van een 

combinatie van verschillende parameters zoals 

klinische symptomen, laboratoriumbevindingen, 

endoscopische (vooral ileocoloscopie met biopsie) 

en histologische bevindingen en radiologische 

onderzoeken  

- Laboratoriumbevindingen: ontstekingsparameters 

(CRP, sedimentatie, thrombocytose, leucocytose) 

en/of vitamine tekorten (vitamine B12, ijzer en/of 

foliumzuur tekort)...  

 

Behandeling? - Genezing niet echt mogelijk  

- Vroeger: controle van symptomen  

- Nu: onderdrukking van het overdreven actief 

immuunsysteem  

• Inductie en het behoud van remissie vooral 

door antilichamen die cytokines remmen 

(“anti-TNF”, zoals vb. infliximab)  

• Vermijden van steroïden (cortisone) als 

behandeling  

• Herstel van slijmvlies  

• Kinderen: herstel van groei en ontwikkeling  

- Operatie soms noodzakelijk bij vernauwingen of 

fistels, maar men moet vermijden teveel darm weg 

te snijden (anders eindigt men met een te korte 

dunne darm); voorbeeld van een ingreep: rechter 

hemicolectomie (zie enkele slides verder)  

 

 

 

 

 



Ziekteleer  prof. Chris Verslype 

 8 

Anti-TNF 

- Biologische therapie gericht tegen Tumor Necrosis Factor alpha (TNFα): 

infliximab, adalimumab, certolizumab pegol à communicatieproduct tussen 

witte bloedcellen 

- Effectief als behandeling van een aantal chronisch inflammatoire ziekten 

zoals rheumatoide arthritis, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, psoriasis 

en psoriatische arthropathie.  

- Anti-TNF kan een respons induceren in 75-80% van de IBD patienten, en 

deze respons wordt behouden tijdens onderhoudstherapieën in ongeveer 

30-50% van de patiënten met ook herstel van het darmslijmvlies 

- Na verloop van tijd: verschijnen van neutraliserende antistoffen 

- Nevenwerkingen: reactivatie van tuberculose, opflakkering onderliggende 

hepatitis B  

  

Ileo-colostomie 

Ileo-transversomie 

Xi: muiscomponent 
u/zu: humaan 
mab: monoclonal antibody 

Helft vd dikke darm wordt 
wegenomen maar ook het terminale 
ilium en men gaat het ilium verbinden 
met de dikke darm 
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2. Coeliakie/gluten-enteropathie/glutenovergevoeligheid 

Wat? - Overdreven immuunreactie door blootstelling aan 

gluten met ziek worden van het slijmvlies van de 

dunne darm (verdwijnen van de villi) 

- Gluten: wateronoplosbaar eiwit aanwezig in tarwe, 

rogge, haver en gerst 

- Darm geneest volledig als gluten wordt weggelaten 

uit de voeding  

- Komt bij ons voor bij 1/200 mensen (zeker ook 

erfelijke factor, 5-15% van de 

eerstegraadsverwanten hebben ook coeliakie)  

 

Klachten? - Ziektebeeld malabsorptie 

- Hangt af van uitgebreidheid dunne darmaantasting: 

gaande van diarree, met uitgesproken malabsorptie 

tot geïsoleerd ijzer- of foliumzuurtekort, 

vermoeidheid  

 

Hoe diagnose 

stellen? 

- Duodenoscopie met biopsies: vaststellen van 

verdwijnen van de villi, en ontstekingscellen in 

slijmvlies 

- Bloedttest: aantonen antistoffen tegen weefsel-

transglutaminase  

 

Therapie? - Gluten weglaten in voeding (niet altijd gemakkelijk)  

- Maïs, aardappelen, rijst: geen probleem  

 

 

(Micro)vili verdwijnen 


