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7. Dikke darm en aars
7.1

Anatomie en normale functie van de dikke darm

Dalend deel
Sigmoied is S vormig
Stijgend deel

Zwarte bolletjes
zijn hemorroiden
Functies:
-

Indikken van vocht (1,5L naar 100 ml)

-

Darm microbioom: bacteriën

-

Gepaste tijdstippen stoelgang maken

7.2

Onderzoeken van de dikke darm

Pellet-studie: meting van de snelheid van de passage doorheen de darm na inname
van radio-opake pellets
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Aandoeningen van de dikke darm

-

Aangeboren: ziekte van Hirschsprung

-

Ontstekingen: acute appendicitis, acute diverticulitis, colitis ulcerosa

-

Tumoren: dikdarmkanker

-

Vasculair: ischemische colitis

-

Functioneel: chronische constipatie, prikkelbare darmsyndroom

-

Traumatisch: darmperforatie, vreemde voorwerpen

7.3.1

Aangeboren: ziekte van Hirschprung

Wat?

-

Aangeboren afwijking, zeldzaam, maar associatie met
syndroom van Down

-

In de wand van het rectum (lang of kort segment,
variabel) zijn geen zenuwcellen (en is dus niet
functioneel), waardoor de dikke darm daarboven uitzet
(en wordt een reuze colon of megacolon = megacolon
congenitum) à maakt dus geen stoelgang

Klachten?

-

Passage stoornis (ophoping van stoelgang): obstructie

Hoe

-

Biopsie

diagnose

stellen?

Therapie?

van

de

rectumwand:

afwezigheid

van

zenuwganglia
-

Manometrie

-

Heelkunde, afhankelijk van de lengte van aangetaste
darm, wegname ziek stukje darm
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Ontstekingen: acute appendicitis, acute diverticulitis, colitis
ulcerosa

1. Acute appendicitis
Wat en bij wie?

-

Meest voorkomende abdominale heelkundige urgentie Acute ontsteking van de appendix, kan op elke leeftijd
voorkomen

Klachten?

-

Mogelijk evolutie naar perforatie en peritonitis

-

Abdominale pijn, nausea en braken

-

Begint rond de navel, daarna ‘pijnmigratie’ naar rechter
fossa

-

Rechter fossa iliaca syndroom: lokale peritonitis

-

Soms

“manken”,

door

prikkeling

psoasspier

(zie

tekening)

Hoe

diagnose

stellen?

-

Matige koorts, verhoogde leucocytose

-

Er aan denken bij rechter fossa syndroom

-

Echografie – CT-scan: toont opgezette, ontstoken
appendix

Therapie?

-

Heelkundige wegname: appendectomie
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2. Acute diverticulitis
Wat en bij wie?

-

Divertikel: uitpuilen van mucosa doorheen spierlaag
zorgt voor een zakvormige uitstulping doorheen de
colonwand.

-

Meer dan 50% van de mensen boven de 50 jaar heeft
divertikels van de dikke darm, vooral van het sigmoïd

-

Frequent in Westerse maatschappij en vooral bij
mensen die minder vezels innemen - Divertikels kunnen
ontsteken (diverticulitis), het mechanisme is niet goed
gekend

Klachten?

-

Vaak geen klachten

-

Bij diverticulitis van het sigmoid: kan perforeren en
aanleiding geven tot peritonitis en abcesvorming (=
linker

fossa

iliaca

syndroom

–

“linkszijdige

appendicitis”)

Hoe

diagnose

-

Koorts, geen/minder eetlust

-

Echografie

stellen?

–

CT-scan:

toont

divertikels,

verdikte

darmwand, soms abces. Bij perforatie: vrije lucht in de
buik
-

Zeker geen coloscopie op het moment van een acute
opstoot (risico op darmperforatie)

Therapie?

-

Vroegtijdig of geen verwikkelingen: kan spontaan beter
gaan

-

Antibiotica

-

Indien

verwikkelingen

(vrije

perforatie):

soms

dringende operatie noodzakelijk
-

Indien frekwente episodes van acute diverticulitis:
resectie van het darmsegment met de divertikels
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3. Colitis ulcerosa
Wat en bij wie?

-

Chronisch inflammatoire aandoening van het slijmvlies
van het colon

-

Samen met ziekte van Crohn: IBD (inflammatoire
darmziekten)

-

Klachten?

In tegenstelling tot Crohn:
•

Niet “transmuraal” (dus geen fistels, stenoses)

•

Enkel in het colon

-

Vooral bij jonge mensen

-

Uitgebreidheid variabel: rectitis ~ pancolitis

-

Verloop met opstoten en remissies

-

Langbestaande ontsteking kan leiden tot darmkanker

-

Bloederige diarree, volgens ernst opstoot

-

Abdominale pijn, koorts

-

Algemene ziekteverschijnselen

-

Geassocieerde aandoeningen (cfr. Ziekte van Crohn):
uveitis (oog), psoriasis (huid), gewrichtsontsteking,
PSC

(primair

scleroserende

cholangitis

of

galwegontsteking, zie later bij leverziekten)
-

Indien de volledige dikke darm is aangetast, dan kan
deze ook uitzetten en perforeren (“toxisch megacolon”),
met peritonitis tot gevolg (dodelijk)

Hoe

diagnose

stellen?

-

Coloscopie (indien uiteraard geen enorm uitgezette
darm, want dan risico op perforatie)
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-

Medicamenteuzetherapie:vergelijkbaarmetziektevan
Crohn
•

Corticoïden bij acute opstoten

•

5-ASA preparaten per os (via de mond) of in
lavement (inbrengen via de aars)

•

Azathioprine (onderdrukt het immuunsysteem,
de T-cellen) - Anti-TNF

-

Heelkundige therapie (eerder zelden, bij zware of
refractaire vormen): wegname van de dikke darm,
ziekte is genezen
•

Na een colectomie (wegname dikke darm), kan
de dunne darm (ileum) aan de aars vastgemaakt
worden (men kan een reservoir maken, wat men
een ileo-anale pouch noemt)
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Tumoren: dikkedarmkanker – kanker van colon of rectum
(adenocarcinoom)

Wat en bij wie?

-

Kwaadaardig gezwel de dikke darm (colon, rectum)

-

Ontstaat

meestal

uit

een

poliep,

die

initieel

goedaardig is
-

Risico neemt toe vanaf 50 jaar, maar toegenomen
risico in bepaalde families (vb. familiaal polyposis coli
syndroom of FAP, lynch syndroom...)

Klachten?

-

Initieel geen klachten

-

Mogelijke

ziektebeelden:

bloeding,

passagestoornissen
-

Symptomen van uitzaaiingen: lever, buikvlies, long,
bot

Hoe diagnose?

Therapie?

-

Coloscopie + biopsie

-

Ziekteuitgebreidheid: CT-thorax abdomen, PET-scan

-

Kleine poliepen: endoscopische lusresectie

-

Heel vaak operatieve wegname van tumor met
aanliggende lymfeklieren

-

Chemotherapie (palliatief, of adjuvant/neoadjuvant)

-

Prognose: heel sterk afhankelijk van TNM stadium,
behandeling en algemene toestand van patiënt

Behandeling van colonpoliepen
-

Endocospische verwijdering

-

Belang van screening en regelmatige
opvolging!
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Functioneel:

chornische

constipatie,

prikkelbare

darmsyndroom
1. Chronische constipatie
Wat en bij wie?

-

Chronische (sinds jaren bestaande) constipatie gaat
vaak gepaard met een zeer groot uitgezet colon
(verworven megacolon), komt zeer veel voor en
wordt gekenmerkt door een zeer trage passage van
stoelgang doorheen het colon (pellet-studie).

Oorzaken?

-

Dieetfouten, medicatie en levensstijl gebonden
factoren: Onvoldoende vezels, te weinig beweging,
Anticholinergica, laxativa-abusus, antacida,

Vertraagde
darmtransit

psychofarmaca
-

Metabole en endocriene oorzaken:
Elektrolytenstoornissen (hypo-K, hypo-Ca),
hypothyroidie, diabetes mellitus

-

-

Bekkenbodem
Gestoord gevoel
aars/rectum

Neurologische aandoeningen: CVA, ziekte van
Parkinson, MS, ruggenmergletsels, hersentumoren

-

Ano-rectale problemen: Anale fissuren,
spastische bekkenbodem, Uitstellen defecatie
(verminderd rectaal gevoel) ...

Mogelijke

-

Faecale impactie met eventueel “verstenen” van

verwikkelingen

stoelgang tot gevolg, leidend tot ulceraties van het

van langdurige

rectum, overloop-diarree ...

constipatie
Behandeling?

-

Best in functie van de oorzaak

-

Laxativa: movicol (trekt water aan, is niet
darmbeschadigend) à voldoende water bij
drinken!!!
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2. Prikkelbare darmsyndroom (IBS, irritable, bowel syndrome)
Wat en bij wie?

-

Beschouwd als functionele darmstoornis

-

Komt voor bij 20% van de bevolking

-

Relatie met stress, voeding, psychologische
problematiek

-

Abdominale pijn en verandering in
stoelgangspatroon zonder zichtbare afwijkingen
van de darm (vb. ontsteking) à geen ontsteking!!

Klachten?

-

Terugkerende abdominale pijn/discomfort

-

Geassocieerd met defaecatie of
stoelgangsveranderingen (Rome-criteria)

-

Types: IBS-D (diarree), IBS-C (constipatie), IBSmixed type

Hoe diagnose

-

Anamnese.

stellen?

-

Geen structurele afwijkingen bij

Therapie?

•

Coloscopie

•

Biopsie

•

Bloedname

•

Beeldvorming

-

Symptomatisch

-

Voeding:
Restenrijk zo constipatieproblematiek Gunstige
resultaten met low-FODMAP dieet (laag aan
oligo,-di en monoscacchariden en polyolen)

-

Laxativa zo IBS-C vb. movicol

-

Antidiarreica (IBS-D), vb. imodium

-

Spasmolytica vb. spasmomen

-

Prucalopride (IBS-C) (selectieve agonist ter hoogte
van de 5-HT4-serotoninereceptoren in het colon en
chemisch verwant met cisapride, stimuleert de
colonmotiliteit)
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Aandoeningen van de aars

-

Aangeboren

-

Ontstekingen: anaal abces

-

Tumoren: anale wratten en kanker

-

Vasculair: aambeien

-

Functioneel

-

Traumatisch: anale kloof (fissuur)

7.4.1

Ontstekingen: anaal abces en fistel

Wat?

-

Een anaal abces is een ophoping van etter in de
omgeving van de aars.

-

Ontstaat door uitbreiding van een infectie in perianale kliertjes.

-

Dit anaal abces breekt door inwendig of uitwendig (en
blijft met een fistel in verbinding met de perianale
kliertjes).

-

Bij anale abcessen: altijd denken aan een mogelijk
onderliggende ziekte van Crohn!

Klachten?

-

De symptomen zijn vooral anale pijn, zwelling en
koorts.

Diagnose?

-

Klinisch onderzoek.

Behandeling?

-

Het is niet voldoende dat het abces wordt ingesneden
en de etter verwijderd. Altijd moet het fisteltraject
worden behandeld. Bij de behandeling moet opgepast
worden dat de aarssfincters niet beschadigd worden
(met incontinentie tot gevolg).
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Tumoren: anale wratten

Wat?

-

Condylomata zijn anale wratjes, kan ook genitaal
voorkomen

-

Ontstaan door infectie met HPV, of humaan papilloma
virus

-

Meest frekwente SOA wereldwijd

-

Kan evolueren naar anale kanker

Klachten?

-

Anale irritatie

Diagnose?

-

Klinisch onderzoek en anuscopie

Behandeling?

-

Dikwijls langdurig, veel herval

-

Imiquimod

crème,

podophyllotoxine,

elektrocauterisatie, cryotherapie

7.4.3

Vasculair: aambeien of hemorrhoiden

Wat?

-

Hemorrhoiden of aambeien zijn normale structuren
die van belang zijn voor continentie

-

Inwendige hemorroiden

-

Uitwendige hemorroiden

Wat kan er mis

-

Bloeding

gaan?

-

Thrombose (klontervorming)

-

Uitstulping (prolaps)

-

Sclerotherapie (injectie)

-

Barron-ligaturen (‘elastiekjes’)

-

Heelkundige rescectie

Behandeling?
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Problemen met hemorroiden

Externe hemorrhoidale thrombose: pijn!
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Tramautisch: anale kloof (fissuur)

Wat?

-

Scheurtje in het epitheel van het distale anaal
kanaal

Klachten?

-

Oorzaak: lokaal trauma

-

Acuut vs. chronisch (40% wordt chronisch)

-

De symptomen zijn zeer hevige pijn (door spasme
van de aarssfincter) bij defaecatie en een uur nadien
aanhoudend, soms ook met rood bloedverlies per
anum

-

Schrik om stoelgang te maken leidt tot obstipatie

Diagnose?

-

Door klinisch onderzoek en anuscopie

Behandeling?

-

Nitroglycerine zalf
Chronische fissuur: operatie
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