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Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de decaan,
Leden van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC,
Geachte toehoorders,

Een brok in de keel,
Iets door de strot duwen,
Een knoop in de maag,
Zwaar op de maag liggen,
Er buikpijn van krijgen,

Dit klinkt allemaal wat negatief, maar hier eentje die alles goed maakt:

Liefde gaat ook door de maag.

Deze uitdrukkingen vertolken een bepaalde emotie en gebruiken daarbij
verwijzingen naar sensaties in het maagdarmkanaal. Het is zo evident dat
emoties zoals spanning, verdriet en verliefdheid een groot effect hebben op
sensaties in onze buik. Toch vertellen artsen dit zelden aan patiënten met
maagdarmklachten. En die patiënt wil het trouwens vaak ook niet horen.
Ik wil met u een social media post bespreken van een boze vader. Zijn

dochter had twee artsen bezocht, die hadden vermoedelijk een diagnose van
“functionele buikpijn” gesteld, maar vader voelde zich met een kluitje in het
riet gestuurd met de uitleg dat het kwam door “spanning en stress”. De diag-
nose van functionele buikpijn ervaarde hij als een “suggestieve diagnose”. In
Spanje waren ze een zogenaamd goede arts tegengekomen, die had tenminste
uitvoerig CT scans gemaakt en afwijkingen in de vorm van knobbeltjes op de
eierstok gevonden.
Nu zijn deze knobbeltjes bij een jonge ovulerende vrouw doorgaans folli-

kels en dat is normaal en deze hebben geen enkele relatie met de chronische
buikpijnklachten van de dochter. Echter, ze is wel blootgesteld aan onnodige
röntgenstraling en de samenleving betaalt de rekening van de onnodige diag-
nostiek. De huisartsen die hadden uitlegt dat het ging om functionele klach-
ten worden op social media aan de digitale schandpaal genageld.
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In een notendop is dit het figuurlijke pijnpunt van de functionele maag-
darmaandoeningen.
Bij functionele darmaandoeningen, de naam zegt het al, is er een probleem

met de functie of gevoeligheid van het spijsverteringsstelsel. Bij radiologisch
en endoscopisch onderzoek wordt echter geen verklaring gevonden voor de
klachten. De arts wordt dan geconfronteerd met een patiënt met klachten
waarvoor hij niet één-twee-drie een aanwijsbare oorzaak kan benoemen. Tel
daarbij op dat bij functionele maagdarmaandoeningen, net als bij andere
maagdarmaandoeningen, emoties en spanningen een grote rol spelen. Het
resultaat is een groot ongemak bij artsen bij het stellen, en vervolgens benoe-
men van de diagnose van een functionele maagdarmaandoening. Het geven
van uitleg over de rol van emoties en spanningen bij dergelijke lichamelijke
klachten is zo mogelijk nog moeilijker en leidt geregeld tot weerstand en wan-
trouwen bij patiënt.
Een eerste reden is dat artsen een dergelijke aandoening zelf soms ook een

suggestieve diagnose lijken te vinden. Het blijkt moeilijk voor te stellen dat
ernstige buikpijn en significante problemen met eten niet het gevolg zijn van
een zichtbare ontsteking of tumor, maar komen door prikkelbaar darmsyn-
droom of functionele maagklachten. Het prikkelbare darmsyndroom wordt
soms pas overwogen nádat de extreem zeldzame aandoeningen zoals porfyrie,
C1-esterase deficiëntie en mediterrane koorts na ingewikkelde, belastende en
kostbare onderzoeken zijn uitgesloten. Hoe vaak wordt er niet gezegd dat het
niet om functionele klachten kan gaan, want het is echt een heel reële patiënt?
Er bestaan grote vooroordelen over de functionele aandoeningen en deze
vooroordelen staan een effectieve diagnose en therapie in de weg.
Een tweede reden voor de aarzeling bij het ter sprake brengen van functio-

nele klachten is dat hulpverleners vrezen dat hun uitleg door de patiënt zal
worden uitgelegd als dat “de klachten tussen de oren zitten”. Helaas wordt
het inderdaad wel eens zo opgevat. Als de uitleg eruit bestaat dat de arts ver-
telt dat er bij radiologisch en endoscopisch onderzoek geen organische afwij-
kingen zijn gevonden en er dus geen verklaring is voor de klachten, is de
patiënt meestal niet erg tevreden. De patiënt zal zich afvragen of er iets is ge-
mist. In dat geval zal hij onzeker blijven en een tweede of zelfs derde, vierde,
vijfde arts consulteren. De klachten zullen in ieder geval niet verdwijnen.
Daar kan dan nog boosheid bijkomen, over het gevoel dat de klachten werden
gebagatelliseerd of dat werd gesuggereerd dat het “tussen de oren zit”.
Even terug naar de casus van de boze vader; wat valt daaruit als leerpunten

te extraheren?
Ten eerste moeten wij als zorgverlener heel goed uitleggen wat een functio-

nele aandoening inhoudt en hoe de rol van stress zich hiertoe verhoudt. Niet
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de diagnose, of het beleid bij de zojuist vermelde casus is verkeerd, maar de
uitleg heeft gefaald. Wat leidt tot de woedende vader.
Ten tweede is er natuurlijk de vraag waarom "stress" synoniem is voor deze

vader met "aan het lijntje worden gehouden”? Ik vermoed dat de uitleg is
binnengekomen als dat stress de oorzaak is, en het probleem dus de eigen
schuld van patiënt. Dit zal men sterk moeten ontkrachten.
Vorig jaar gaf ik een les over het spijsverteringskanaal in kleuterklas K1 van

de Nicolaas Maesschool. Ik sprak met de kinderen uitgebreid over vertering
van voeding en de darmen. Nadien vroeg ik wat de meest voorkomende oor-
zaak van buikpijn is. Er gingen vele kindervingers omhoog om antwoord te
mogen geven:

“Als papa boos is krijg ik buikpijn.”
“Ik had buikpijn voor mijn eerste zwemles.”
“Ik heb buikpijn als ik jarig ben.”

Ik was zwaar onder de indruk van dit inzicht. De kleuters van vijf jaar oud
wisten al dat buikpijn en maagdarmklachten meestal te maken hebben met
spanning en emotie. Dit bijzondere inzicht in de neurogastroenterologie ont-
breekt evenwel bij veel volwassenen, zowel bij artsen als patiënten.

Neurogastroenterologie en Motiliteit

De studie van de gevoeligheid van de darmen, invloed van stress en de bewe-
gingen van de maag en darmen, dit is het vakgebied van de Neurogastroente-
rologie en Motiliteit. In dit deelgebied van de maag-darm-leverziekten wor-
den de bewegingen en sensaties van het maagdarmkanaal bestudeerd en de
hiermee samenhangende ziektes en de functionele aandoeningen van het
spijsverteringskanaal. Met functionele aandoeningen bedoelen we die aandoe-
ningen waarbij de klachten een oorzaak in het spijsverteringskanaal suggere-
ren, doch waarbij geen histopathologische of anderszins identificeerbare oor-
zaken worden gevonden. Voorbeelden van functionele aandoeningen van het
maagdarmkanaal zijn het prikkelbare darmsyndroom, functionele dyspepsie,
functionele slokdarm pijn en functionele obstipatie. Patiënten met deze aan-
doeningen vormen de grootste groep in de praktijk van de gemiddelde maag-
darmleverarts en ook in de huisartspraktijk is dit een enorme groep. De last
voor patiënten is aanzienlijk, de kosten voor de samenleving zijn enorm.
Een grote gemene deler van de functionele darmaandoeningen en de relatie

tussen stress en maagdarmklachten is de aanwezigheid van overgevoeligheid
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van de spijsverteringsorganen voor normale dagelijkse prikkels. Prikkels die
bij anderen niet bewust worden waargenomen worden dan wel gevoeld. De
meeste van u hier in de zaal zullen de darmen vrijwel nooit voelen bewegen,
maar patiënten met prikkelbaardarmsyndroom voelen de darmen samenknij-
pen, voortstuwen en kneden: deze normale darmbewegingen worden als pijn-
lijk waargenomen. Bij functionele dyspepsie kan consumptie van een kleine
maaltijd en dus beperkte vulling van de maag al leiden tot een enorm vol ge-
voel.
Hier gaat iets mis tussen de detectie van een prikkel op het niveau van het

orgaan en de bewuste waarneming in de hersenen. Vroeger was de heersende
opvatting dat er geen verklarende biologische afwijkingen zijn in het orgaan
en dat de oorzaak van de verhoogde perceptie met name in het brein zit.
Inmiddels is dat achterhaald en er zijn vele factoren in het maagdarmkanaal
bij deze patiënten bekend die kunnen bijdragen aan deze fenomenen.
Een onderzoeksdiermodel van mijn collega R.M. van den Wijngaard geeft

hier inzicht in. Hierbij worden jonge ratten iedere dag een aantal uur wegge-
haald bij de moeder, wat deze dieren op jonge leeftijd stress geeft. Een tweede
groep ratten kan bij de moeder blijven. Op volwassen leeftijd wordt vervol-
gens bij beide groepen ratten eenzelfde acute stresssituatie gecreëerd: alle rat-
ten worden op een klein blokje te midden van een relatief grote plas water
gezet. Daarna wordt een ballonnetje in hun darm opgeblazen en wordt geme-
ten hoe gevoelig de ratten zijn voor het ballonnetje. Het blijkt dat de ratten
die als jong bij hun moeder werden weggehouden, versterkte stress ervaren
op het blokje in het water en vervolgens ook versterkt reageren op het opbla-
zen van het ballonnetje ten opzichte van ratten die weliswaar exact dezelfde
acute stresssituatie met water hebben ondergaan maar niet op jonge leeftijd
zijn weggehaald bij de moeder. Kennelijk liggen de oorzaken van het verschil
in reactie op acute stress dieper dan enkel de ernst van de acute stressreactie.
Hoe de stress ervaren wordt, verschilt aanzienlijk tussen de groepen en dit
leidt tot verschillen in gevoeligheid van de darm.
Een toegenomen afgifte van corticotrophin releasing hormone veroorzaakt

afgifte van mediatoren van mastcellen. Deze laatsten hebben een effect op de
zenuwen die de signalen vanuit de organen doorgeven aan de hersenen; na-
melijk ze verlagen de drempel tot activatie van deze zenuwen. Een prikkel in
de darm zal in een stressvolle situatie dan sneller leiden tot een signaal van de
zenuw van de darm aan de hersenen, en dus leiden tot toegenomen gevoelig-
heid. Daarnaast leiden deze mediatoren uit mastcellen tot een toename van de
doorlaatbaarheid van de darm, wat ook kan leiden tot laaggradige ontsteking
en verdere activatie van gevoelszenuwen.
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Niet alleen bij proefdieren, maar ook bij patiënten met functionele dar-
maandoeningen is er bewijs voor de aanwezigheid van dergelijke biologische
mechanismen rondom overgevoeligheid van het maagdarmkanaal en stress.
Een veranderde samenstelling van darmbacteriën kan de doorlaatbaarheid
van de darm beïnvloeden, laaggradige ontsteking veroorzaken, zenuwen acti-
veren en gassen produceren waardoor patiënten met het prikkelbaardarmsyn-
droom overgevoelige darmen en darmklachten ontwikkelen. Daarnaast zijn er
overtuigende onderzoeken die laten zien dat activatie van zenuwen blijvend
verhoogd kan zijn na het doormaken van een bacteriële infectie van het
maagdarmkanaal. Ook een verhoogde aandacht of focus van een persoon op
de spijsvertering en de buik kan leiden tot verhoogde gevoeligheid, afleiding
zal leiden tot afname van gevoeligheid.
Onderzoek uit Leuven liet zien dat patiënten na experimentele stress, geïn-

duceerd door hen voortdurend te laten kijken naar boze en bange gezichten,
op dat moment veel gevoeliger werden voor experimenteel geïnduceerde pijn-
prikkels zoals het opblazen van een ballon in de maag. Dit werd later beves-
tigd door andere onderzoekers die patiënten experimenteel stress bezorgden
door hen tegelijkertijd naar harde heavy metal muziek te laten luisteren met
een koptelefoon over het ene oor terwijl ze testen moesten uitvoeren die wer-
den geïnstrueerd in het andere oor. Zelf deden M. Hemmink en ik onderzoek
waarin we patiënten met refluxziekte een IQ test lieten ondergaan waarbij ze
iedere minuut een signaal te horen kregen wat aangaf dat ze bij de slechtste
tien procent hoorden. Vervolgens hebben we onderzocht of de pijndrempel in
hun slokdarm hierdoor werd verlaagd, door te meten hoe snel ze reageerden
op het druppelen van kleine hoeveelheden zure vloeistof in de slokdarm.
Ik weet niet zeker of de kinderen in kleuterklas K1 al onderwijs hadden

genoten in de corticotrophine-related hormone geïnduceerde viscerale hyper-
sensitiviteit, permeabiliteitsveranderingen, microbioom en de rol van de ner-
vus vagus doch de meest relevante conclusie, namelijk dat buikpijn gerela-
teerd kan zijn aan stress, kenden zij wel.
Als ik mijn patiënten vertel dat de buikkramp, retrosternale pijn of zuur-

brandklacht komt door biologische veranderingen die verhoogde activatie
van zenuwen veroorzaken worden ze bijna nooit boos. Waarom niet? Omdat
dit voor hen betekent dat hun klachten reëel zijn, dat het niet tussen de oren
zit.
Er moet veel meer aandacht komen voor onderwijs in de uitleg van functi-

onele klachten. Dit kan door het trainen van gesprekstechnieken, empathie te
tonen en goed uitleggen wat functioneel en hypersensitief is. Dat zal veel on-
nodige diagnostiek voorkomen, de samenleving kosten besparen, en bovenal
leiden tot een grotere tevredenheid van de patiënt.
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Er zijn meer experts nodig in de neurogastroenterologie, maar vooral meer
kennis van de neurogastroenterologie onder alle zorgverleners die met deze
patiënten in aanraking komen en dat betekent alle maagdarmleverartsen,
maar ook chirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en internisten.
Het gaat immers niet enkel om de patiënten met dyspepsie en prikkelbare
darm, maar ook de patiënt met een chronische pancreatitis kan een functio-
neel pijnsyndroom ontwikkelen. De patiënt met colitis ulcerosa houdt buik-
pijn terwijl de ontsteking volledig onder controle is, de patiënt met slokdarm-
carcinoom is geopereerd en de tumor is weg, maar blijft het gevoel houden
dat het eten niet zakt. Enkel zeggen dat er "niets afwijkends" gevonden is vol-
staat niet, ook de artsen die deze patiënten zien moeten functionele klachten
goed kunnen uitleggen en behandelen. De Neurogastroenterologie is dus
overal.
Een strikte scheiding tussen functionele en organische aandoeningen is

daarbij niet erg behulpzaam, want veel functionele ziekten zijn organisch ver-
klaarbaar en bij veel organische ziekten kunnen functionele factoren rol spe-
len. Met name bij klachten als pijn speelt beleving, spanning en context altijd
mee in de perceptie.
Er zijn naast de voorlichting door zorgverlener nog andere manieren om de

patiënt beter uit te leggen hoe zijn klachten ontstaan. Internet kan ook een
nuttige rol hebben. De MaagLeverDarmStichting, ondersteunt wetenschappe-
lijk onderzoek maar helpt bijvoorbeeld ook met de ontwikkelen van een e-
learning voor patiënten, waarin zij uitleg krijgen over prikkelbaredarm.
Ook als zorgverlener moeten we de nieuwe media meer en meer gebruiken

voor voorlichting over de ziekte en de behandelingen. Nieuwe media kunnen
bovendien mogelijkheden bieden voor informatievoorziening en rekrutering
voor nieuw onderzoek. Het is een fantastische manier om heel selectief een
groep patiënten met een zeldzame ziekte te bereiken. Zo ook bij achalasie,
een ziekte die ik als speerpunt beschouw van mijn onderzoek.

Achalasie

Via een Facebookgroep houden de Nederlandse achalasiepatiënten contact
met elkaar. Achalasie is een zeldzame ziekte van de slokdarm met slechts 200
nieuwe patiënten per jaar in heel Nederland. Bij deze ziekte zijn de bewegin-
gen van de slokdarm ernstig gestoord. Normaliter zal de peristaltiek van de
slokdarm een doorgeslikte voedselbolus richting de maag duwen en de kring-
spier tussen slokdarm en maag doen ontspannen. Bij achalasie verdwijnen de
zenuwen die de spieren van de slokdarm aansturen, de oorzaak van het ze-
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nuwverlies is onbekend en één van de aandachtgebieden van ons onderzoek.
Door het verlies van zenuwen treedt er verlamming op van de spieren van de
slokdarm en kan het ingeslikte voedsel niet meer via de slokdarm de maag
bereiken. Achalasie patiënten kunnen geleidelijk aan niet meer eten, zij heb-
ben letterlijk last van een brok in de keel en vallen af.
Internet stelt deze patiënten in staat om elkaar te vinden. De achalasie pa-

tiënten waarderen het lotgenoten contact en vinden steun bij elkaar, ze wis-
selen tips uit over eten, behandelingen en bespreken ook uitgebreid hun art-
sen. Dat kan je beschouwen als een bedreiging, maar ook als nuttige feedback
en stelt ons in staat om de service en zorg te verbeteren.
Samen met Wizzkid en ideeënfontein M.P. Schijven bedenk ik nieuwe ma-

nieren om de achalasie patiënten met nieuwe media te bereiken. Op de web-
site achalasie.nl, Wikipedia, Facebook en Linkedin maken we duidelijk dat het
Amsterdam UMC locatie AMC het enige Achalasie expertise centrum is van
Nederland, erkend door de Nederlandse Federatie van Universiteiten. Patiën-
ten weten ons zo te vinden. Dat is belangrijk want hoog complexe zorg voor
zeldzame aandoeningen wordt beter geconcentreerd uitgevoerd in gespeciali-
seerde centra en stelt ons beter in staat onderzoek te doen om de situatie voor
deze patiënten te verbeteren.
Verbeteringen in diagnostische techniek hebben geleid tot een betere her-

kenning van achalasie. De hoge-resolutie manometrie heeft een betere diag-
nostische waarde ten opzichte van de eerdere technieken en laat het toe om
verschillende fenotypen te onderscheiden, wat een prognostische waarde
heeft.
Ook op het vlak van de behandeling zijn aanzienlijke stappen gezet. Jaren-

lang konden patiënten kiezen tussen twee behandelingen. Beide gericht op het
verminderen van de druk van de kringspier tussen slokdarm en maag en dus
het verbeteren van de doorgankelijkheid voor doorgeslikt voedsel. De ene be-
handeling was de pneumodilatatie of oprekking van de kringspier en de an-
dere de myotomie volgens Heller, waarbij de kringspier chirurgisch wordt
doorgesneden. Het voordeel van de oprekking is dat deze minder invasief is
en patiënten na een uur het ziekenhuis weer kunnen verlaten, het nadeel is
dat de helft van de patiënten binnen twee jaar weer klachten zal ontwikkelen
en een volgende behandeling nodig heeft. De operatieve Heller myotomie is
aanzienlijk meer belastend dan een oprekking, maar heeft als voordeel dat het
een stuk effectiever is. Acht van de tien achalasie patiënten die met een Heller
myotomie worden behandeld hebben de rest van hun leven geen andere
achalasie behandeling meer nodig.
In het streven naar een behandeling die de beperkte invasiviteit van de en-

doscopische oprekking combineert met de effectiviteit van de Heller myoto-
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mie werd in Japan de perorale endoscopische myotomie of POEM ontwik-
keld. Dit leidde tot een wereldwijde hype waarin vrij snel in vele centra
POEM procedures werden uitgevoerd. Nog voordat er enig vergelijkend on-
derzoek opgestart was, werd deze techniek in sommige centra al als stan-
daardbehandeling aangeboden. Dit allemaal gebaseerd op case reports waarbij
patiënten buiten studieverband een POEM behandeling ondergingen en dan
gedurende korte periode – drie maanden bijvoorbeeld – werden gevolgd. Dit
terwijl de vraag naar de effectiviteit van een behandeling van een chronische
ziekte als achalasie natuurlijk niet afhangt van de status na drie maanden,
maar pas na jarenlange opvolging kan worden beoordeeld of de behandeling
effectief genoeg is. Nieuwe, invasieve behandelingen, die onomkeerbaar zijn,
zouden enkel moeten worden uitgevoerd in studieverband totdat ze goed on-
derzocht zijn. Ter vergelijking: bij een nieuw medicijn is jarenlang testen ver-
eist. Bij een nieuwe endoscopische of operatieve techniek kan de behandelaar
er mee starten als hij enkel zichzelf heeft overtuigd dat het uitvoerbaar is. Zo
kregen we van een van onze buitenlandse bezoekers een email toen hij terug
was in zijn thuisland. Hij had twee procedures meegekeken bij ons en liet
weten dat hij de volgende dag de nieuwe techniek in zijn eigen ziekenhuis
ging toepassen en vroeg zich af of hij het nu zus of zo moest doen. Ik was
enigszins opgelucht maar niet gerustgesteld toen ik de volgende dag op Lin-
kedin de operatiefoto’s begeleid door superlatieve termen langs zag komen.
Het was blijkbaar gelukt. U zult het hopelijk met mij eens zijn dat dit niet is
hoe een nieuwe risicovolle behandeltechniek moet worden geïntroduceerd.
Met subsidie van het Fonds Nuts Ohra zetten wij in 2013 een randomized

controlled trial op, waarin we de resultaten van de nieuwe techniek, POEM,
gingen vergelijken met de standaard behandeling, oprekking in dit geval. Dit
onderzoek is de eerste gepubliceerde gerandomiseerde gecontroleerde studie
op dit vlak. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeker F. Ponds en re-
search verpleegkundige A. Lei, toonde aan dat POEM inderdaad erg effectief
was, zoals de beschrijvende series al hadden laten zien. Wat de case series
echter niet lieten zien, omdat dit niet systematisch werd gemeten, was een
hoge mate van reflux van maaginhoud de slokdarm in na de POEM behande-
ling. Deze bevinding werd wereldwijd opgepikt door ons onderzoek en ver-
dient inderdaad aandacht.

Achalasie is een van de meest organische ziekten binnen de neurogastroente-
rologie, met een duidelijk histopathologisch substraat. De achalasie patiënten
hebben echter vaak retrosternale krampende pijnaanvallen waar onderzoek in
individuele patiënten bijna nooit een duidelijke verklaring voor geeft. Spier-
krampen, stase, reflux of een andere verklaring voor deze pijnen wordt dan
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niet gevonden. Het gaat meestal om een functionele pijn van de slokdarm met
hypersensitiviteit. Het is wellicht niet zo vreemd dat deze patiënten die lang-
durig niet goed kunnen eten en slokdarmpassage klachten hebben, nadien een
functionele pijn ontwikkelen van het orgaan waar ze zo gefocussed op zijn.
Het bespreken van dergelijke klachten en de diagnose leidt op zich al tot min-
der klachten, en zeker tot minder ongerustheid bij de patiënt.

Eosinofiele oesofagitis

Ook bij eosinofiele oesofagitis, wat ik ook als speerpunt beschouw, kunnen
patiënten letterlijk een brok in de keel krijgen. Bij eosinofiele oesofagitis of
afgekort EoE zwelt de slokdarm op door een allergische reactie op bepaalde
voedingsbestanddelen. Een bepaald type witte bloedcellen, zogenaamde eosi-
nofielen, veroorzaken ontsteking en opzwelling van het slijmvlies van de slok-
darm. Voedsel passeert de slokdarm vervolgens minder goed en zal soms vol-
ledig blijven steken in de nauwere doorgang van de slokdarm. Dit kan leiden
tot een spoed-endoscopie, waarbij de vastzittende voedselbrok dient te wor-
den verwijderd met de endoscoop. M. Warners en ik hebben aangetoond dat
als EoE onbehandeld blijft, de ontsteking zal persisteren en er uiteindelijk lit-
tekens ontstaan die niet meer zullen verdwijnen. 20 jaar geleden werd de
diagnose EoE nauwelijks gesteld in Nederland, er waren slechts enkele patiën-
ten met deze ziekte. Daarna begon de incidentie van de ziekte plots te stijgen
en het is nu de meest voorkomende oorzaak van slik- en passageklachten bij
jonge mensen. Uit onderzoek van B.F. Kessing weten we dat reflux van maag-
inhoud in de slokdarm bij refluxziekte leidt tot toegenomen doorlaatbaarheid
van het slijmvlies in de slokdarmwand. Uit onderzoek van B. van Rhijn leer-
den we dat reflux en toegenomen doorlaatbaarheid bij EoE leidt tot penetratie
van allergenen in de slokdarmwand en dus zo een rol speelt bij het ontstaan
van de ziekte. Het verklaart ook waarom zuurremmende medicatie dikwijls
werkt bij deze patiënten. Naast zuurremmers is er sinds kort een nieuw medi-
cijn beschikbaar speciaal voor EoE. Een lokaal werkend corticosteroïd remt
de ontsteking in de slokdarm en is effectief voor een aanzienlijk deel van de
patiënten. Sommige patiënten ontwikkelen bijwerkingen op medicatie of
houden invaliderende klachten. Dat kan komen door vernauwingen in de
slokdarm door littekenweefsel. In dat geval kunnen we de slokdarm oprek-
ken. Maar regelmatig is de slokdarm volledig doorgankelijk en blijkt het te
gaan om, inderdaad: functionele klachten. Uit onderzoek van W. de Rooij
blijkt dat er niet zelden een aanzienlijke psychologische last op deze patiënten
blijkt te liggen. Zij hebben een angst voor eten ontwikkeld door de traumati-
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sche periodes die ontstaan als voedsel opeens helemaal vast zit in de slokdarm
en zij met spoed naar de eerste hulp moesten gaan.
Naast medicatie kan EoE ook worden behandeld met een dieet waaruit alle

verantwoordelijke allergenen zijn geëlimineerd. De ontsteking zal dan ver-
dwijnen. Echter, de verantwoordelijke allergenen zijn per patiënt verschillend.
Meestal zijn er slechts twee of drie voedingsmiddelen die daadwerkelijk EoE
veroorzaken bij een individu. Het probleem is dat we niet weten welke twee of
drie dat zijn. Vorig jaar ontving ik van ZONMW een Vidi subsidie om dit
probleem verder te onderzoeken en met I. Terreehorst, R. van Ree, B. van
Esch, F. Redegeld en B. Vlieg werken we aan dit probleem. Onderzoek dat
verder wordt ondersteund door NWO TTW en Nutricia Research. Onderzoe-
ker L. Haasnoot onderzoekt of we door middel van endoscopische injecties
van kleine hoeveelheden voedingsmiddelen in de slokdarm het mechanisme
achter EoE verder kunnen ontrafelen. Het zou werkelijk fantastisch nieuws
zijn voor de patiënten met EoE als we in de toekomst met een simpele test
kunnen aangeven voor welke twee of drie voedingsmiddelen de slokdarm van
de betreffende patiënt allergisch is, zodat de patiënt alleen die producten dient
te vermijden om van de ziekte af te zijn. Dat is één van de grote doelen van
ons onderzoek.

Functionele passageklachten

Er is een groep patiënten die aangeeft dat het voedsel niet goed lijkt te zakken,
maar waar bij aanvullend onderzoek vervolgens geen verklaring zoals achala-
sie, eosinofiele oesofagitis of andere aandoening wordt gevonden. Deze pa-
tiënten hebben functionele passageklachten. Onderzoek van A. Bogte gaf in-
zicht in de klachten van deze patiënten. De patiënten werden gevraagd
gelatineblokjes met bariumsulfaat door te slikken en achteraf aan te geven of
ze het gevoel hadden dat deze blokjes goed waren gezakt door de slokdarm.
Bij gezonde vrijwilligers werd hetzelfde gedaan. Zowel bij de patiënten met
passageklachten als bij de vrijwilligers zonder klachten bleef het blokje regel-
matig even hangen in de slokdarm, dat konden we zien met de röntgenfoto’s.
Echter, de patiënten met functionele passageklachten voelden dat het blokje
bleef hangen terwijl de asymptomatische vrijwilligers dit vrijwel nooit waar-
namen. Wat afwijkend was bij de patiënten was dus niet dat het blokje even
bleef hangen, maar dat zij dit konden voelen. Overgevoeligheid dus. Ik haal de
uitkomst van dit onderzoek vaak aan in de spreekkamer om aan patiënten uit
te leggen hoe hypersensitiviteit de oorzaak kan zijn van hun passageklachten.
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Refluxziekte

Ook bij veel refluxpatiënten speelt hypersensitiviteit een rol in het veroorza-
ken van klachten. Reflux van maaginhoud in de slokdarm is normaal en ge-
beurt bij u allemaal meerdere keren per dag. In het geval van refluxziekte leidt
het maagzuur echter tot schade aan het slijmvlies en/of tot storende klachten
zoals oprispingen en brandend maagzuur. Zure reflux van maagzuur in de
slokdarm kan worden vastgesteld met een zuurmeting in de slokdarm. Hierbij
plaatst men een katheter met een zuurgevoelige electrode via de neus in de
slokdarm. Deze blijft 24 uur en de patiënt wordt gevraagd bij te houden wan-
neer hij klachten ervaart tijdens deze periode. Hierdoor kan zowel de hoeveel-
heid zure reflux als de relatie tussen klachten en het optreden van reflux wor-
den vastgesteld. Inmiddels is duidelijk dat zelfs reflux van niet-zure
maaginhoud klachten kan geven, A.J.P.M. Smout en ik waren een van de eer-
sten die dit onomstotelijk aantoonden met impedantiemetingen.
Refluxziekte treft tien procent van de bevolking en is daarmee een van de

meest voorkomende ziektes wereldwijd. Een deel van de patiënten met reflux-
klachten heeft overmatig veel reflux van zure maaginhoud in de slokdarm. Zij
hebben doorgaans baat bij zuurremmende medicatie of antireflux chirurgie.
Een ander deel van de patiënten heeft een normale hoeveelheid reflux maar
voelt dit in zeer versterkte mate, zij zijn dus overgevoelig voor reflux. Met P.
Weijenborg en F. van Hoeij lieten we zien dat deze patiënten inderdaad over-
gevoelig zijn; bij het experimenteel indruppelen van kleine hoeveelheden zure
vloeistof in de slokdarm reageerden deze patiënten zeer sterk. De patiënten
blijken microscopisch kleine defecten te hebben in de slokdarmmucosa, wat
de gevoeligheid deels kan verklaren. Onderzoeker R. Oude Nijhuis onder-
zoekt momenteel of medicamenteuze versterking van de slokdarmslijmvlies-
laag de overgevoeligheid kan doen afnemen. Dan is er nog een groep patiën-
ten met refluxsymptomen zoals zuurbranden maar geen enkele aanwijzing
dat reflux hier ook maar iets mee te maken heeft, zij hebben functioneel zuur-
branden en werden uitvoerig beschreven door T. Herregods in zijn proef-
schrift. Zuurremmende medicatie werkt voor deze patiënten zelfsprekend
niet.
Toch gebruiken momenteel meer dan twee miljoen mensen in Nederland

langdurig maagzuurremmers. Omdat er steeds meer zorgen zijn over eventu-
ele bijwerkingen van deze medicatie wordt er gezocht naar alternatieven. Zo
wil het geval dat als mensen slapen op de linkerzij, ze veel minder reflux heb-
ben dan wanneer ze slapen op de rechterzij. Onderzoeker J. Schuitenmaker
kijkt of patiënten door middel van een draagbaar apparaatje genaamd LEFT
kunnen worden getraind om de nacht op de linkerzij door te brengen om zo
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de reflux van maagzuur in de slokdarm tijdens slapen te kunnen verminde-
ren.

Ontregel het onderzoek

Er is dus nog heel veel wetenschappelijk onderzoek nodig om het ontstaan
van functionele klachten, reflux, achalasie en EoE verder uit te pluizen en te
onderzoeken hoe we de kwaliteit van leven van deze patiënten kunnen verbe-
teren. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek wordt echter steeds
lastiger. Het doen van mensgebonden wetenschappelijk onderzoek dient te
voldoen aan internationale ethische vereisten die ook wettelijk verankerd zijn
zodat de veiligheid van de patiënt gegarandeerd wordt. Dat steun ik volledig
en was voor mij reden om 6 jaar geleden lid te worden van de medisch ethi-
sche toetsings commissie, een interesse die ik deel met mijn zus en sparring-
partner A.L. Bredenoord.
Echter, de recente Europese regelgeving rondom privacy en clinical trials

en vooral de zeer strenge interpretatie ervan leiden er toe dat onderzoek
steeds moeilijker wordt uit te voeren met arts-onderzoekers en medisch spe-
cialisten die dit naast hun werk als arts moeten doen. We zijn de laatste jaren
absoluut beter en nauwkeuriger geworden in het vastleggen van wat we doen
in de uitvoering van ons onderzoek, maar heel veel maatregelen zijn een doel
op zich geworden. De onderzoeker is steeds meer tijd kwijt aan administratie
en het onderzoek wordt zo trager en duurder. Onze POEMA-2 trial, waarin
we de POEM behandeling voor achalasie onderzochten, had ik in 2013 gebud-
getteerd op 204 000 euro. Ik heb vorige maand een nieuwe begroting gemaakt
voor dezelfde studie met in achtneming van de huidige regels en toen kwam
ik uit op 390 000 euro, bijna twee keer zo duur. De subsidiepotten zijn echter
niet met dezelfde factor gegroeid en ik kan me voorstellen dat de MaagLever-
DarmStichting-collectant moeite heeft om aan de deuren uit te leggen dat de
mensen nu geen vijf euro meer moeten geven maar een tientje omdat de on-
derzoeker meer tijd kwijt is met het invullen van formulieren.
Waar ons handelen in de medische zorg gelukkig in toenemende mate

wordt gebaseerd op resultaten uit medisch wetenschappelijk onderzoek en
dus het belang voor de praktijk en de toepassing van wetenschappelijk onder-
zoek toeneemt, wordt het uitvoeren van onderzoek steeds ingewikkelder, tijd-
rovender en duurder. Ik zie het belang van goede documentatie maar van veel
nieuwe maatregelen is het effect op veiligheid geheel onbekend, laat staan
wetenschappelijk bewezen, en er spreekt een wantrouwen naar de onderzoe-
ker uit. Vele zaken dienen dubbel en driedubbel te worden geregistreerd.
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Het wordt dus moeilijker om als academisch arts nieuwe behandelingen te
onderzoeken die potentieel de kwaliteit van leven van patiënten kunnen ver-
beteren. Uit cijfers van onze eigen medisch ethische toetsingscommissie blijkt
inderdaad dat er inmiddels bijna 40% minder onafhankelijk investigator-
initiated onderzoek wordt verricht ten opzichte van 2011 en een steeds groter
deel van het medisch wetenschappelijk onderzoek wordt in opdracht van de
farmaceutische en medische hulpmiddelen industrie verricht.
De dappere jonge onderzoekers van onze afdeling maagdarmleverziekten

zijn een initiatief gestart genaamd ontregel het onderzoek. Na hun verken-
nende analyse bleek dat veel beleidsmaatregelen überhaupt niet noodzakelijk
zijn, niet werkzaam of niet proportioneel. Dit initiatief is geweldig, en on-
danks dat ik zeer veel vertrouwen heb in de jonge onderzoekers is het niet
reëel om van hen te verwachten dat zij alles zelf kunnen doen.

Bureau Afname Regeldruk en Vermindering
Administratie

Ik wil daarom pleiten voor de oprichting van een bureau ARVA, wat staat
voor bureau Afname Regeldruk en Vermindering Administratie. Het bureau
ARVA kan systematisch Amsterdam UMC-afdelingen en onderdelen aflopen
op de gebieden zorg en wetenschap en evalueren of de daar geldende regels en
administratieve handelingen zinvol zijn. Het kan advies geven bij de gesprek-
ken met JCI en inspectie en samenwerken met Bureau Kwaliteit en Veiligheid
van het AMC en met artsen en verpleegkundigen. Het doel hiervan is de vei-
ligheid te verhogen door interpretatie van wet- en regelgeving en onderzoek-
sadministratie kritisch te evalueren en zo mogelijk te verminderen. Minder
administratie kan namelijk leiden tot meer aandacht voor het eigenlijke pro-
ces, minder automatisme, meer gevoel van controle bij de medewerker en
meer tijd voor de patiënt, zodat de veiligheid van de patiënt en proefpersoon
juist toeneemt. Soms leidt toegenomen regulering namelijk juist tot minder
veiligheid. Een voorbeeld is de bevinding van de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid die na onderzoek tot de conclusie kwam dat
het plaatsen van stoplichten op kruispunten in de meeste gevallen een kruis-
punt juist onveiliger maakte. Ook in de zorg blijkt dat lange lijstjes met vink-
jes leiden tot automatisme bij invullen en verlies van aandacht.
Op de reflexmatige vraag van JCI, inspectie of auditor of er een extra af-

vinklijst of protocol kan komen voor een speciale situatie kan onze reactie in
de toekomst zijn dat we vragen of het wel wetenschappelijk bewezen is dat die
nieuwe benadering tot meer patiëntveiligheid gaat leiden en of het niet kan
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leiden tot minder patiëntveiligheid. Als er geen gegevens zijn, dan kan er ge-
kozen worden om eerst vergelijkend wetenschappelijk te onderzoeken wat het
veiligst is, alvorens het direct uit te voeren. Zo doen we dat ook bij een nieuwe
medische behandeling, zoals bij de POEM therapie bij achalasie. Deze manier
van werken past dan ook perfect binnen de doelstelling van het Amsterdam
UMC om internationaal mee te doen als top-wetenschappelijke instituut.

Conclusie

Tenslotte wil ik stilstaan bij wat ik u hoop te mee te geven vandaag. Het is van
essentieel belang dat zorgverleners die in aanraking komen met patiënten met
zogenaamde functionele aandoeningen van het spijsverteringskanaal deze
goed kunnen uitleggen. Dit vereist meer neurogastroenterologen maar vooral
ook meer kennis bij andere zorgverleners met maag-, darm-, leverpatiënten
die niet neurogastroenteroloog zijn. Dat is in het belang van hun patiënten.
Zij zullen hun aandoening beter accepteren en minder worden onderworpen
aan onnodige en belastende diagnostische onderzoeken. Maar met de nieuwe
media en de mondige patiënten is het meer dan ooit ook in het belang van de
behandelend arts zelf.
Ik ben positief. Ik zie veel nieuw opwindend onderzoek in de neurogastro-

enterologie wat ertoe leidt dat we steeds meer inzicht krijgen in de klachten
van onze patiënten. Ik zie ook steeds meer enthousiaste artsen in opleiding
die hier meer over willen leren. Ik kijk uit naar de rol die ik zelf mag vervullen
op het vlak van onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs in de neurogastro-
enterologie en zie uit naar de toekomst.

Dankwoord

In het bijzonder wil ik het afdelingshoofd P. Fockens bedanken voor het in-
vesteren in de Neurogastroenterologie groep toen er 10 jaar geleden geen kli-
nische Neurogastroenterologie staf meer was en nadien voor het vertrouwen
dat ik van hem heb gekregen.
Ik mag werken op een geweldige afdeling in een prachtig ziekenhuis met

fantastische collega’s, en ik wil hen danken voor de plezierige samenwerking
in de afgelopen jaren en voor de komende jaren.
De medewerkers van de afdeling Motiliteit, Sem Hillenius, Ramona Wolf

en Jac Oors, laten keer op keer zien hoe enorm patiëntvriendelijk en service-
gericht ze zijn. Ik wil heb daarvoor danken. Ik wil ook de kinderMDL-artsen
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doctor Michiel van Wijk en professor Marc Benninga en radioloog professor
Jaap Stoker en zijn team bedanken voor de geweldige samenwerking.
Ik wil mijn collega, mentor en vriend professor André Smout bedanken,

die al 19 jaar, sinds mijn student stage, een voorbeeld en inspiratiebron is
voor mij.
Het college van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam dank ik voor

het in mij gestelde vertrouwen.
De decaan van de faculteit Geneeskunde en voorzitter van de raad van be-

stuur van het Amsterdam UMC, professor Hans Romijn, wil ik danken voor
het opnieuw instellen van de enige leerstoel Neurogastroenterologie en Moti-
liteit in Nederland.

En dan komt nu bij mij de brok in de keel:
Mijn vader leerde mij vroeger dat hij als huisarts zag dat lichamelijke sen-

saties niet los te koppelen zijn van de gemoedstoestand van een patiënt, ik mis
hem erg vandaag. Mama, ik wil jouw danken voor je liefdevolle en aanhou-
dende interesse in mij en mijn werk en ik bewonder je veerkracht en energie.
Lieve Marieke en onze 4 prachtige kinderen: Alexander, Olivia, Elisabeth

en Benjamin. Het leven met jullie is een feest en ik hoop er nog vele jaren van
te kunnen genieten. Ik ben zo blij met jullie aandacht voor de dingen die ik
doe. En lieve kinderen, geen professionele prijs of subsidie kan tippen aan als
jullie trots vertellen over jullie vader.

Ik heb gezegd.
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