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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) is één van de meest voorkomende 
aandoeningen van het gastro-intestinaal stelsel. GORZ is geassocieerd met een 
groot aantal symptomen, die ingedeeld kunnen worden in typische en atypische 
refluxsymptomen. Zuurbranden en regurgitatie worden beschouwd als de typische 
refluxsymptomen, terwijl de atypische symptomen uit niet-cardiale pijn op de borst, 
chronisch hoesten, dysfagie, heesheid, globus en irritatie van de keel bestaan. Dit 
proefschrift heeft tot doel enkele van de nog niet beantwoorde vragen betreffende 
pathofysiologie en diagnostiek van gastro-oesofageale refluxziekte te beantwoorden, 
met inbegrip van vragen betreffende reflux-geassocieerde chronische hoest, niet-
cardiale pijn op de borst en dysfagie.

In hoofdstuk 2 beschrijven we een studie waarin we de onderliggende oorzaak 
nagaan van refluxsymptomen bij tertiaire patiënten, die niet of onvoldoende reageren 
bij gebruik van protonpompremmers (PPI). In deze retrospectieve studie evalueerden 
we 106 patiënten met PPI-refractaire refluxsymptomen met gebruik van een 24-uurs 
pH-impedantiemeting na het staken van de zuurremmende medicatie. In alle 
patiënten werden oesofagitis en Barrett slokdarm uitgesloten met gebruik van een 
gastroscopie. Voorafgaand aan de 24-uurs ambulatoire pH-impedantiemeting werd 
oesofageale manometrie uitgevoerd. Een interessante bevinding is dat ongeveer een 
derde van de patiënten met een negatieve gastroscopie in plaats van GORZ een 
andere aandoening, voornamelijk functioneel zuurbranden, had. Dit toont aan dat 
de aanwezigheid van refractaire refluxsymptomen niet gelijk is aan refractaire GORZ. 
Het is belangrijk om dit onderscheid te maken aangezien de behandeling verschilt. 
Bijkomend tonen we het belang van oesofageale manometrie aan bij patiënten met 
refractaire refluxsymptomen. Immers, twee patiënten toonden een uiteindelijke 
diagnose van achalasie en één patiënt vertoonde het ruminatiesyndroom. 

In hoofdstuk 3 bekeken we het effect van hardlopen op de ernst van reflux en 
bestudeerden we het onderliggende refluxmechanisme. Deze prospectieve studie 
werd uitgevoerd bij 10 gezonde sportieve vrijwilligers. Zij werden onderzocht met 
gebruik van zowel een hoge-resolutie manometrie (HRM) als een pH-impedantiemeting 
terwijl ze liepen op de loopband. Het inspanningsprotocol omvatte twee periodes 
met hardlopen op verschillende snelheden, met een korte rustperiode tussen de twee 
periodes van inspanning. Inspanning leidde tot een significant hogere percentage van 
zuurexpositietijd (percentage van de tijd met pH<4). Wij tonen aan dat deze toename 
veroorzaakt wordt door zowel een toegenomen frequentie van refluxepisodes als een 
toename in de duur van individuele refluxepisodes. Een interessante bevinding is dat 
refluxepisodes bijna alleen tijdens transiente oesofageale sfincterrelaxaties (TLESRs) 
plaatsvinden. Net zoals bij patiënten met GORZ kwamen deze TLESRs niet vaker 
voor maar waren ze wel vaker geassocieerd met een refluxepisode. Daar bovenop 
ontwikkelden 60% van de vrijwilligers een hiatus hernia tijdens de inspanning, 
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hetgeen niet aanwezig was tijdens de rust. Waarschijnlijk veroorzaakt inspanning 
een verandering in de morfologie van de oesofago-gastrische junctie hetgeen 
dan resulteert in een toename van reflux tijdens de TLESRs. Het ziet ernaar uit dat 
inspanning bij gezonde vrijwilligers veranderingen induceert die lijken op afwijkingen 
die normaal gezien worden bij patiënten met GORZ. Bijkomend merkten we op  
dat de contractiliteit van het slokdarmlichaam afnam tijdens de hevige 
inspanningsperiode. Dit resulteerde in een hogere proportie falen van 
gestandaardiseerde slokken water. Hierdoor is één van de protectieve mechanismen 
tegen reflux, namelijk het klaren van het zuur uit de slokdarm door oesofageale 
peristaltiek, gelimiteerd tijdens inspanning. Dit resulteert in een toename van  
de refluxtijd.

In hoofdstuk 4, 5 en 6 analyseerden  we de reflux-hoest relatie bij patiënten met 
onverklaard chronisch hoesten. Twee algemene pathofysiologische mechanismen 
worden gesuggereerd voor reflux-geïnduceerd hoesten. Het eerste is dat refluxaat 
een hoest reflex activeert door stimulatie van de vagale oesofagobronchiale reflex. 
De tweede theorie suggereert dat (micro)aspiratie van gastrische inhoud de afferente 
tak van een hoestreflex kan stimuleren door de luchtwegen te irriteren. Om patiënten 
te evalueren die eventueel reflux-geïnduceerd hoesten hebben, kan een 24-uurs pH-
impedantie-drukmeting gebruikt worden. Bij de evaluatie van patiënten met typische 
refluxsymptomen en patiënten met pijn op de borst wordt meestal een interval van 
twee minuten gebruikt. Dit twee-minuten interval was oorspronkelijk vastgesteld 
voor het evalueren van de temporele associatie tussen reflux en pijn op de borst, 
waardoor het onduidelijk is of twee minuten ook optimaal is bij het evalueren van 
patiënten met chronisch hoesten. In hoofdstuk 4 bestudeerden we 137 patiënten 
met chronisch hoesten met behulp van een 24-uurs pH-impedantie-drukmeting. We 
maakten gebruik van repetitieve symptoom-associatie analyses met een reeks van 
verschillende tijdsintervallen. Voor elk tijdsinterval werden de “symptom association 
probability” (SAP) en de symptoom-index (SI) berekend. Wij constateerden dat een 
twee-minuten interval gebruikt kan worden voor de evaluatie van de associatie 
tussen reflux en chronisch hoesten. Bijkomend stelden we vast dat een tijdsinterval 
van 30 seconden of 1 minuut te kort zou zijn om een accurate diagnose van reflux-
geïnduceerd hoesten te stellen. Dit suggereert dat de theorie, dat (micro)aspiratie 
het primaire pathofysiologische mechanisme is, minder waarschijnlijk is, aangezien 
men dan een kortere duur tussen (micro)aspiratie en hoesten zou verwachten.

In hoofdstuk 5 gaan we het belang van de 24-uurs ambulatoire pH-impedantie-
drukmeting na voor het vinden van een causale relatie tussen chronisch hoesten en 
reflux. In deze multicentrische retrospectieve studie evalueerden we 192 patiënten 
met chronisch hoesten met gebruik van een 24-uurs pH-impedantie-drukmeting na 
het staken van de PPIs. De drukkatheter werd gebruikt om al de hoestepisodes te 
detecteren terwijl de pH-impedantiekatheter gebruikt werd voor de evaluatie van 
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al de refluxepisodes. De SAP werd gebruikt om na te gaan of er een temporele 
associatie was tussen reflux en hoesten. Wij tonen aan dat ongeveer één vierde 
van de patiënten met chronisch onverklaard hoesten een diagnose krijgt van reflux-
geïnduceerd hoesten. Dit kan verklaren waarom de meerderheid van patiënten met 
chronisch hoesten geen baat heeft bij een anti-refluxbehandeling. We toonden ook 
aan dat het belangrijk is om gebruik te maken van een 24-uurs pH-impedantiemeting 
in combinatie met het objectief detecteren van hoestepisodes zodat patiënten 
geïdentificeerd kunnen worden bij wie reflux waarschijnlijk de oorzaak is van hun 
chronisch hoesten. Impedantie heeft het bijkomende voordeel dat het zwak-zure 
refluxepisodes kan detecteren, hetgeen van belang is bij deze patiënten. Het objectief 
detecteren van hoestepisodes is ook belangrijk omdat patiënten slechts ongeveer 
59% van al de hoestepisodes registreren.

In hoofdstuk 6  onderzoeken we waarom sommige refluxepisodes in één en dezelfde 
patiënt hoest veroorzaken, terwijl andere dit niet doen. In deze multicentrische studie 
werden 49 patiënten met reflux-geassocieerd chronisch hoesten geanalyseerd op 
basis van een 24-uurs pH-impedantie-drukmeting. We vergeleken de karakteristieken 
van de refluxepisodes die gevolgd werden door hoest met degene die niet gevolgd 
werden door hoest. We stelden vast dat refluxepisodes die gevolgd werden door 
een hoest geassocieerd waren met een hoger proximaal bereik, een hogere volume-
klaringstijd, een hogere “acid burden” in de voorafgaande 15 minuten en een 
hogere “reflux burden” in de voorafgaande 30 minuten. Bijkomend constateerden 
we dat zuur een minder belangrijke rol heeft bij reflux-geïnduceerd chronisch hoesten 
dan bij het genereren van typische refluxsymptomen. In de plaats hiervan merkten 
we op dat de aanwezigheid van een groter volume van refluxaat en een langere 
expositie van reflux ter hoogte van de slokdarm een belangrijke rol spelen bij het 
induceren van hoesten. Ook stelden we vast dat de reflux burden belangrijk is bij 
het induceren van hoesten, hetgeen suggereert dat reflux de slokdarm gevoelig kan 
maken voor volgende refluxepisodes. Dit suggereert dat centrale sensitisatie of een 
oesofagobronchiale reflex een meer belangrijke pathofysiologische rol speelt dan 
microaspiratie van het refluxaat.

In hoofdstuk 7 en 8 evalueren we patiënten met niet-cardiale pijn op  
de borst (NCCP). Hoofdstuk 7 heeft als doel om het belang van een 24-uurs pH-
impedantiemeting bij NCCP patiënten na te gaan en te begrijpen waarom sommige 
refluxepisodes in dezelfde patiënt pijn op de borst kunnen veroorzaken terwijl 
andere episodes dit niet doen. In dit multicentrisch onderzoek includeerden we 
120 patiënten die allen een 24-uurs pH-impedantiemeting ondergingen. In de 15 
patiënten met een positieve associatie tussen reflux en pijn op de borst vergeleken 
we de karakteristieken van de refluxepisodes die gevolgd werden door pijn op de 
borst met degene zonder. We tonen het belang aan van het gebruik van 24-uurs 
pH-impedantiemeting bij NCCP-patiënten omdat bij 40% van deze patiënten 
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gastro-oesofageale reflux als een mogelijke oorzaak van hun pijn op de borst werd 
gevonden. We stelden vast dat, in vergelijking met refluxepisodes die niet gevolgd 
werden door pijn op de borst, refluxepisodes die gevolgd werden door pijn op  
de borst geassocieerd waren met een meer proximale uitbreiding, een hogere 
volume-klaringstijd, een hoger percentage zuur, een lagere nadir pH, en een langere 
duur van zuur in de slokdarm. Bijgevolg ziet het ernaar uit dat de zuurtegraad van 
het refluxaat belangrijk is bij de gewaarwording van een refluxepisode als pijn op 
de borst, net zoals bij de gewaarwording van typische refluxsymptomen. Bijkomend 
stelden we vast dat de aanwezigheid van een groter volume van refluxaat gedurende 
een langere tijd ook belangrijk is in de gewaarwording van een refluxepisode als 
pijn op de borst. Tenslotte constateerden we dat de aanwezigheid van typische 
refluxsymptomen GORZ als oorzaak van de pijn op de borst meer waarschijnlijk maakt.

In hoofdstuk 8 gaan we de toegevoegde waarde van ambulatoire manometrie 
ten opzichte van stationaire hoge-resolutie manometrie (HRM) en ambulatoire 
pH-impedantiemeting na bij patiënten met NCCP. In deze retrospectieve studie 
analyseerden we 59 NCCP patiënten die zowel HRM als 24-uurs ambulatoire pH-
impedantie-drukmeting ondergingen. De geïsoleerde diagnostische waarde van 
ambulatoire 24-uurs manometrie voor slokdarmspasmen was slechts 6.8%. Met 
gebruik van alleen de Chicago Classificatie v3.0 criteria, kon de HRM geen van de 
4 patiënten met slokdarmspasmen in de ambulatoire meting opmerken. Echter, 
wanneer andere afwijkingen, zoals snelle simultane of repetitieve contracties, 
meetelden, dan had HRM een sensitiviteit van 75% en een specificiteit van 98.2% 
voor de diagnose van slokdarmspasmen. Wij besluiten dat in de work-up van NCCP, 
ambulatoire 24-uurs manometrie een lage toegevoegde diagnostische waarde heeft. 
Desondanks blijft dit de beste techniek om slokdarmspasmen te identificeren als de 
oorzaak van de klachten. De techniek laat ook toe om de temporele associatie tussen  
de symptomen en spasmen vast te stellen. Bijkomend bevestigt onze studie dat 
de pH-impedantiemeting het meest waardevolle onderzoek is bij NCCP patiënten. 
Immers, bij meer dan een derde van de patiënten werd een reflux-gerelateerde 
oorzaak van de symptomen aangetoond.

In hoofdstuk 9 beschrijven we een grote groep van patiënten met jackhammer 
slokdarm. We gingen na of manometrische bevindingen geassocieerd waren met 
de aanwezigheid van symptomen. In deze multicentrische retrospectieve studie 
identificeerden we 34 patiënten met jackhammer slokdarm. Hiervan hadden ongeveer 
twee-derde dysfagieklachten en ongeveer de helft pijn op de borst. Er was geen 
associatie tussen het symptoom pijn op de borst en manometrische bevindingen. 
Dysfagie was wel geassocieerd met de “distal contractile integral” (DCI) van  
de hypercontractiele slokken en met de intrabolus-druk. Bijkomend vertoonden alle 
patiënten met een geïsoleerde DCI van de onderste slokdarmsfincterzone > 2000 
mmHg·s·cm dysfagieklachten. EGJ outflow obstruction was aanwezig bij 20.6% van 
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de patiënten. Daarenboven constateerden we slechts beperkte verschillen in klinische 
en HRM-karakteristieken tussen subgroepen zoals enkelvoudige of meertoppige 
contracties, en het voldoen aan de criteria van de Chicago classificatie v3.0 versus 
v2.0. Wij besluiten dat het symptoom dysfagie geassocieerd is met sterke contracties 
van de onderste slokdarmsfincter, alsook met tekenen van een mogelijke outflow 
obstruction, en een zeer hoge DCI. Tevens lijkt de aanwezigheid van een meertoppige 
contractie niet belangrijk te zijn. Tot slot, dient men terughoudend te zijn patiënten 
die slechts één hypercontractiele slik vertonen als niet afwijkend te bestempelen.

In hoofdstuk 10 evalueren we of subtiele motiliteitsafwijkingen, die gevisualiseerd 
werden met gebruik van HRM, de dysfagie kunnen verklaren bij een deel van  
de patiënten met niet-obstructieve oesofageale dysfagie en normale 
slokdarmmotoriek volgens de Chicago classificatie v3.0. In deze studie vergeleken  
we HRM parameters van de onderste slokdarmsfincter van gezonde vrijwilligers 
met deze van patiënten met onverklaarde niet-obstructieve oesofageale dysfagie. 
Wij stelden vast dat de patiënten een significant langer interval hadden tussen 
het slikken en de onderste slokdarmsfincter relaxatie dan de gezonde vrijwilligers. 
We berekenden normaalwaardes gebaseerd op de gegevens van de gezonde 
vrijwilligers en merkten op dat ongeveer één vierde van de patiënten met dysfagie 
een vertraagde en/of incomplete onderste slokdarmsfincterrelaxatie hadden. Deze 
patiënten met een vertraagde en/of incomplete onderste slokdarmsfincterrelaxatie 
hadden een significant hogere intrabolusdruk dan de patiënten met een normale 
relaxatie van de onderste slokdarmsfincter. Dit suggereert dat de passage door 
de oesofago-gastrische junctie bij suboptimale onderste slokdarmsfincterrelaxatie 
gehinderd zou kunnen zijn. Wij besluiten dat subtiele afwijkingen van de relaxatie van 
de onderste slokdarmsfincter, zoals een vertraagde en/of incomplete relaxatie, een 
mogelijke oorzaak van dysfagie zijn bij ongeveer één vierde van de patiënten met 
niet-obstructieve oesofageale dysfagie.
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DANKWOORD

Het schrijven van een proefschrift is een lang traject met meerdere hindernissen. 
Velen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift. 
Ik wil hun dan ook hier graag bedanken.

Ten eerste wil ik starten met het bedanken van al de patiënten en vrijwilligers die 
meegedaan hebben aan de vele onderzoeken in de naam van de wetenschap. Het 
is evident in te beelden dat sommige onderzoeken niet als aangenaam beschreven 
kunnen worden, echter toch blijkt het steeds gemakkelijk om mensen te vinden die 
gemotiveerd zijn om de wetenschap verder vooruit te helpen.  

Geachte leden van de promotiecommissie, prof. dr. J.H. Ravesloot, prof. dr. M.P. 
Schijven, prof. dr. A.A.M. Masclee, prof. dr. E.H.D. Bel, prof. dr. M.A. Benninga, prof. 
dr. M. Nieuwdorp, en prof. dr. J.J.G.H.M. Bergman, bedankt om bereid te zijn mijn 
proefschrift te beoordelen en zitting te nemen in mijn promotiecommissie.

Beste André en Arjan, toen ik nog student geneeskunde was en ik reeds ambities 
had om te promoveren, werd er mij steeds meegedeeld dat niet het onderwerp, maar 
wel de begeleiders het belangrijkste zijn voor een goed en succesvol promotietraject. 
Ik herinner me nog steeds de mail over jullie onderzoek die iedereen van interne 
geneeskunde in Leuven ontvangen had. Het onderzoek leek heel interessant, en dan 
nog bij de MDL. De knoop doorhakken en solliciteren was geen moeilijke beslissing 
en dit werd dan ook onmiddellijk beloond met een enorm gezellig sollicitatiegesprek. 
Daar werd al duidelijk dat ik het getroffen had qua begeleiders waardoor de nieuwe 
stap in mijn leven dan ook niet moeilijk was.

Beste André, misschien wel typisch voor een Belg was ik meer terughoudend 
tijdens de start van mijn promotietraject. Het was voor mij moeilijk in te beelden dat 
zo een laagdrempelig contact mogelijk was met een professor en onderzoeker van 
wereldklasse. Gelukkig voor mij, groeide ik hier snel uit en kon ik steevast bij jou langs 
met mijn vele vragen. Hier heb ik misschien zelfs iets te veel gebruik van gemaakt 
tijdens mijn promotie. Bij deze wil ik je dan ook enorm bedanken en meedelen dat 
zonder jouw begeleiding dit boekje, mijn ervaring en kennis minderwaardig was 
geweest. Je vond steeds de tijd om mijn artikels in detail te bekijken en jouw insteek 
en opmerkingen waren dan ook verlichtend. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik 
heel veel heb bijgeleerd en ik verheug me dat ik nog de kans heb gehad om jou 
als promotor te hebben. Toekomstige onderzoekers lopen zeker gemis. Ik hoop in  
de toekomst anderen verder te kunnen helpen zoals jij dat bij mij hebt gedaan.

Beste Arjan, het is duizelingwekkend hoeveel publicaties je op zo een korte tijd 
hebt geproduceerd. Het is duidelijk dat jij het motiliteitscentrum van het AMC op 
wereldniveau zult houden. Ik had het geluk om een copromotor te hebben met de 
kennis en ervaring van een promotor. Ik kon bij jou langs met mijn vele ideeën en jij 
moedigde mij aan om zelf na te denken over de aanpak van meerdere studies. Jouw 
inzichten en opmerkingen hebben mij veel geholpen. Ik wil je bedanken voor de 

DANKWOORD



A
D

D
E

N
D

U
M

193

&

mogelijkheden die je mij gegeven hebt in de voorbije jaren en het vertrouwen dat 
je in mij getoond hebt. Dit heeft me ver geholpen en ik hoop in de toekomst samen 
te blijven werken nu ik het geluk heb om mijn opleiding verder te kunnen zetten  
in Amsterdam. 

Beste Froukje, Marijn en Fraukje, het was leuk om met jullie samen te werken. Veel 
motiliteitsonderzoekers zijn er niet maar toch lukte het ons om zonder veel geklaag 
de wekelijkse curvebesprekingen goed te laten verlopen. 

Beste Jac, wij hebben samen veel volbracht tijdens mijn promotie. Jouw hulp bij 
meerdere onderzoeken, maar ook jouw kennis over het HRM systeem en de MMS 
software waren onmisbaar. Ik bewonder jouw kalmte en jouw contact met de patiënt. 
Je stelt ieder op zijn gemak. Bedankt voor al jouw hulp en ik hoop nog verdere 
studies met jou samen uit te voeren.

Beste Aaltje, Sem en Ramona, bedankt voor al jullie hulp bij het uitvoeren van 
onderzoeken maar ook het regelen van alles omtrent poliklinieken en besprekingen. 
Het was enorm gezellig om met jullie samen te werken.

Veel onderzoekers van andere centra hebben meegewerkt aan een groot deel van 
de hoofdstukken in dit boek. Ik zou graag de volgende mensen in het bijzonder willen 
bedanken; Maximilien Barret, Auke Bogte, Joanne Ooi, Ans Pauwels, Daniel Sifrim, 
en Jan Tack.

Kamergenoten van A3-246; Jasper, Frank, Steven, Annieke, Anouk, Leonie, Bente, 
wat een leuke tijd dat wij hebben meegemaakt op ons warm kamertje. Bedankt voor 
jullie adviezen en meningen, de gezelligheid en steun. Het was een prachtige tijd en 
ik ga jullie missen. Alle andere mede-onderzoekers van de MDL en de onderzoekers 
van de kinder-MDL, wat een aangename en diverse groep collega’s.

Martijn, je hebt mij ook al bijgestaan als getuige op mijn trouw, en nu ondersteun 
je mij tijdens mijn verdediging. Het is ongelooflijk belangrijk om een vriend te hebben 
waarop je altijd kan rekenen en dat heb ik met jou. Jasper, jou ken ik nog maar een 
aantal jaar maar we hebben een heel leuke tijd achter de rug op A3. Wat ben ik blij 
dat jij als sfeermaker en goede vriend bij mij op de kamer zat. Het is een grote eer 
dat jullie beiden mijn paranimfen zijn. 

Lieve Christel en Jos, we kennen elkaar nog niet heel lang. Ik herinner me nog 
steeds onze eerste ontmoeting in Londen en mijn zenuwen die toen opspeelden. Ik 
heb me steeds welkom gevoeld en jullie staan altijd voor ons klaar waarvoor ik jullie 
wil bedanken.

Lieve Kirsten en Daan, wat gaat het allemaal toch snel. Het voelt nog als gisteren 
dat we allemaal naar school gingen in Amerika. Ik kijk ernaar uit om mijn promotie 
met jullie te vieren.

Lieve mama en papa, ik heb altijd op jullie kunnen rekenen met jullie onbegrensde 
vertrouwen. Het is van onschatbare waarde om een houvast te hebben in het leven 
waarop steeds gerekend kan worden. Ik besef het maar al te goed dat ik het met jullie 
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getroffen heb. Jullie hebben zonder twijfel de grootste rol gespeeld in het tot stand 
komen van dit proefschrift. Waar was ik zonder jullie geweest.

Allerliefste Laura, het mooiste wordt voor het laatste bewaard. We hadden allebei 
snel door dat we voor elkaar bestemd waren. We zijn als koppel naar Amsterdam 
verhuisd en zijn nu getrouwd. Jij bent mijn dagelijkse steun. Met jouw opgewekt 
humeur en je verfijnde humor kunnen we alles aan. Door jouw liefde, empathie, en 
enthousiasme heb je als geen ander geholpen bij mijn proefschrift. Ik kijk uit naar al 
het prachtige dat nog voor ons ligt.
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