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nedeRlAndse sAMenVATTInG

De overgang tussen de slokdarm en de maag is een speciaal overgangsgebied bestaande uit de 

onderste slokdarmsfincter en het crurale deel van het diafragma. Samen hebben deze structuren 

de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat voedsel de maag in kan, terwijl terugvloed van 

maaginhoud (reflux) vermeden dient te worden. In principe is er dus sprake van eenrichtingsverkeer, 

alleen in het geval van boeren of braken moet de terugvloed vanuit de maag in de slokdarm wel 

mogelijk zijn. Wanneer deze poortwachterfunctie niet goed wordt uitgevoerd kunnen de twee 

typische slokdarmmotiliteitsaandoeningen ontstaan: gastro-oesofageale refluxziekte en achalasie. 

De pathofysiologie en behandeling van deze twee aandoeningen vormen de twee delen van dit 

proefschrift.

deel I: GAsTRo-oesoFAGeAle ReFluxZIekTe

Wanneer reflux van maaginhoud in de slokdarm aanleiding geeft tot klachten of complicaties wordt 

het gastro-oesofageale refluxziekte genoemd. Gastro-oesofageale refluxziekte is een van de meest 

voorkomende gastro-intestinale aandoeningen, met ongeveer 15-20% van de bevolking die op 

zijn minst wekelijks last heeft van zuurbranden of zure oprispingen (regurgitatie). De meerderheid 

van patiënten heeft milde tot matige symptomen, maar in een minderheid van patiënten leidt 

voortdurende expositie aan schadelijke maaginhoud tot complicaties zoals erosieve oesofagitis, 

Barrett slokdarm, peptische stricturen of zelfs slokdarmcarcinoom. 

De toegenomen expositie van maagzuur aan de slokdarm is een belangrijk kenmerk van de ziekte. 

De belangrijkste pijler van behandeling is dan ook onderdrukking van zuurproductie in de maag, 

meestal met protonpompremmers. Protonpompremmers zijn zeer effectief voor de genezing van 

oesofagitis. Echter, symptomen van refluxziekte persisteren in een relatief hoog percentage (30%) 

van de patiënten, en leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Juist deze patiënten worden 

doorgestuurd door de huisarts naar de maag-darm-leverarts, en stellen ons voor een diagnostische 

en therapeutische uitdaging.

Om te bepalen wat de oorzaak is van symptomen die blijven bestaan tijdens behandeling met 

protonpompremmers hebben we in hoofdstuk 2 patiënten geanalyseerd met persisterende 

klachten, en deze vergeleken met patiënten zonder persisterende klachten tijdens het gebruik 

van protonpompremmers. We toonden aan dat de gevoeligheid van de slokdarm voor distensie 

veel hoger was in patiënten met persisterende klachten. Daarnaast hadden patiënten met 

persisterende klachten meer, en hoger opgaande reflux episoden vergeleken met patiënten 
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zonder persisterende klachten. In tegenstelling tot wat eerdere studies suggereerden vonden we 

geen verschil in de permeabiliteit van het slokdarmepitheel. Ook was de mate van zuurremming 

niet verschillend. Op basis van deze resultaten concluderen we dat persisterende symptomen het 

gevolg zijn van hoogopgaande reflux episoden in een overgevoelige slokdarm, en daarmee leiden 

tot het falen van protonpompremmers in patiënten met refluxziekte.

Vanuit een therapeutisch oogpunt impliceert dit dat verdere zuurremming niet zal leiden tot een 

betere behandeling van persisterende symptomen. In plaats daarvan zou aanvullende behandeling 

een andere route moeten kiezen. 

Het belangrijkste onderliggende mechanisme van reflux episoden zijn de zogenaamde transiente 

relaxaties van de onderste slokdarmsfincter (TLESRs), zowel in gezonde vrijwilligers als in 

refluxpatiënten. Een TLESR is een vago-vagaal gemedieerde reflex die wordt gekenmerkt door een 

verlengde relaxatie van de onderste slokdarmsfincter met tegelijkertijd inhibitie van het crurale 

diafragma. Deze TLESRs worden voornamelijk getriggerd door uitrekking van de maag, en zijn het 

fysiologische mechanisme waarmee de maag gas ventileert. De farmacologische inhibitie van deze 

TLESRs is een veelbelovende therapeutische benadering omdat niet alleen zure, maar ook niet 

zure reflux episodes kunnen worden geremd. Dit is vooral van belang voor patiënten die klachten 

houden ondanks zuurremmende medicatie, omdat niet zure reflux episodes een belangrijke 

veroorzaker zijn van symptomen in deze patiënten. 

Vele receptoren die betrokken zijn in de signaaltransductie in de onderliggende neurale pathway 

zijn geïdentificeerd en nieuwe geneesmiddelen die op deze receptoren aangrijpen om TLESRs te 

onderdrukken worden getest in klinische studies. Deze nieuwe geneesmiddelen worden ook wel 

‘refluxremmers’ genoemd. Voor veel van deze studies wordt het aantal TLESRs aangehouden als 

primaire uitkomstmaat. Dit toont aan dat een adequate registratie Van TLESRs van het grootste 

belang is. Recentelijk is hoogresolutie manometrie geïntroduceerd, en dit wordt nu gezien als de 

nieuwe standaard om de motiliteit van de slokdarm te bestuderen. In hoofdstuk 3 hebben we 

aangetoond dat de nieuwe hoogresolutie manometrie ook beter TLESRs detecteert vergeleken 

met conventionele manometrie. Daarom adviseren we dat in het vervolg TLESRs in studies 

gedetecteerd moeten worden met hoogresulotie manometrie.

Refluxremmers richten zich op de receptoren die betrokken zijn in de signaaltransductie van de 

TLESR-reflex, zoals de mGluR5, GABA en cannabinoid receptoren. Verschillende studies in zowel 

proefdieren als mensen hebben aangetoond dat het agoneren van deze receptoren (of antagoneren, 

afhankelijk van de betrokken receptor) het aantal TLESRs en daarmee het aantal reflux episodes 

kan reduceren. De distributie van de receptoren die betrokken zijn bij de inhibitie van TLESRs was 

tot nu toe alleen bestuurd in proefdieren. Om een betere vertaling van het laboratorium naar de 
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klinische situatie te kunnen maken hebben we in hoofdstuk 4 de distributie van mGluR5, GABA 

en cannabinoid receptoren onderzocht in het humane ganglion nodosum, de hersenstam en de 

plexus myentericus van de oesofagus. Vergelijkbaar met eerdere studies in proefdieren, waren 

deze receptoren overvloedig aanwezig in de hersenstam, het ganglion nodosum en in de plexus 

myentericus. Deze bevindingen verklaren de centrale bijwerkingen die gerapporteerd worden in 

studies met reflux remmers zoals GABAB-receptor agonisten en mGluR5 antagonisten. Bovendien 

onderstreept de bevinding dat receptoren in humaan weefsel zowel centraal als perifeer aanwezig 

zijn, dat alleen perifeer werkende verbindingen nog steeds effectief kunnen zijn als refluxremmers, 

maar dan zonder centrale bijwerkingen.

In hoofdstuk 5 verrichtten we een gerandomiseerde, dubbelblinde, cross-over fase 1 studie in 

gezonde vrijwilligers, om het effect van een nieuwe mGluR5 receptor antagonist (AZD2066) op 

TLESRs en reflux episodes te bestuderen. Een enkele dosis van 13 mg AZD2066 verminderde 

het aantal TLESRs en reflux episodes met respectievelijk 27% en 55% vergeleken met placebo. 

Bovendien was het aantal en ernst van de bijwerkingen die vrijwilligers rapporteerden laag. Op 

basis van deze resultaten concludeerden we dat het antagoneren van mGluR5 receptoren een 

interessante nieuwe methode van reflux remming is. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt 

dat in een studie met een vergelijkbare opzet de refluxremmer Lesogaberan het aantal TLESRs 

en reflux episodes beduidend meer verminderde dan AZD2066 in deze studie. De ontwikkeling 

van Lesogaberan is inmiddels gestopt omdat het effect op symptomen in patiënten die al 

protonpompremmers gebruikten in klinische studies te gering was. Op dit moment is er dan 

ook geen refluxremmer op de markt die acceptabel is qua effectiviteit en bijwerkingenprofiel. 

Desalniettemin blijft het concept van directe remming van het belangrijkste mechanisme dat 

reflux episodes veroorzaakt, namelijk TLESRs, erg veelbelovend. In de komende jaren moet uit 

nieuwe studies gaan blijken of er een veilige en effectieve refluxremmer ontwikkeld kan worden. 

De meeste reflux episodes treden na de maaltijd op, als de maag gevuld is met voedsel. Hoewel 

men zou verwachten dat de ingenomen maaltijd het zuur in de maag buffert, vinden ook zure 

reflux episodes vrijwel meteen na de maaltijd plaats. Recente studies hebben laten zien dat bijna al 

het zuur in de maag wordt gebufferd door het ingenomen voedsel, maar dat bovenop het voedsel 

in de proximale maag een hoeveelheid maagzuur drijft die niet gebufferd wordt. Dit maagzuur 

fungeert daar als een reservoir van waaruit zuur terug kan stromen in de slokdarm, wanneer de 

onderste slokdarmsfincter zich opent. Deze hoeveelheid zeer geconcentreerd maagzuur wordt 

ook wel de ‘acid pocket’ genoemd. 

In eerdere studies hebben we laten zien dat de positie van de acid pocket voor een groot deel 

bepaalt of het refluxaat zuur is. In patiënten met refluxziekte is de acid pocket vaak in de opening 

van de slokdarm gesitueerd, waardoor er in het geval van reflux gelijk het geconcentreerde 
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zuur terugvloeit. Hierdoor is de acid pocket bij patiënten met refluxziekte vaker de bron van het 

refluxaat dan bij gezonde mensen en zij hebben dan ook vaker zure reflux episoden. Bij patiënten 

met een hiatus hernia zijn de onderste slokdarmsfincter en het diafragma anatomisch van elkaar 

gescheiden waardoor een deel van de maag zich boven het diafragma bevindt. In deze patiënten 

is het zelfs zo dat de acid pocket zich voor een deel in de breukzak boven het diafragma bevindt, 

dus in de borstholte. Indien de onderste slokdarmsfincter zich opent in deze patiënten is er meer 

dan 90% kans dat de reflux episode zuur is. Patiënten met een hiatus hernia hebben dan ook 

een bewezen verhoogde blootstelling van de slokdarm aan maagzuur en daardoor ook veel vaker 

erosieve oesofagitis of Barrett oesofagitis. 

Omdat de acid pocket de belangrijkste bron van refluxaat is in patiënten met refluxziekte, biedt 

het ook meteen unieke therapeutische mogelijkheden. In de volgende hoofdstukken van dit 

proefschrift keken we wat er gebeurt met de acid pocket tijdens behandeling, en we testten de 

hypothese dat de acid pocket een belangrijk doelwit kan zijn in de behandeling van patiënten met 

refluxziekte. In hoofdstuk 6 bestudeerden we in hoeverre veranderingen in de positie, grootte en 

zuurgraad van de acid pocket bijdroegen aan het therapeutische effect van protonpompremmers. 

We toonden allereerst aan dat maagsecretie ook tijdens behandeling met protonpompremmers 

accumuleert bovenop het voedsel, en hier een pocket vormt. Deze pocket is kleiner dan de 

pocket zonder het gebruik van protonpompremmers, maar is nog altijd een belangrijke bron van 

refluxaat. Protonpompremmers verhogen de pH van de pocket, waardoor ook de pH van het 

refluxaat hoger wordt. Omdat de acid pocket nog altijd de belangrijkste bron is van het refluxaat 

tijdens zuurremming, kan het ook voor patiënten die slechts een partiële respons hebben op het 

gebruik van protonpompremmers een belangrijk doelwit zijn voor aanvullende therapie.

In hoofdstuk 7 onderzochten we het effect van Azitromycine, een macrolide antibioticum met 

gastroprokinetische eigenschappen op de positie van de acid pocket en zuurexpositie in patiënten 

met refluxziekte. Dit onderzochten we terwijl patiënten geen protonpompremmers gebruikten. 

Azitromycine verminderde het aantal zure reflux episodes en de oesofageale zuurexpositie, 

voornamelijk in patiënten met een kleine hiatus hernia. Dit effect werd veroorzaakt omdat de acid 

pocket verplaatst werd naar distaal, wat waarschijnlijk het gevolg was van een verkleining van de 

hiatus hernia grootte. Deze data lieten voor de eerste keer zien dat een verplaatsing van de acid 

pocket leidt tot een vermindering van zure reflux episoden.

Een andere benadering dan met prokinetica is het gebruik van alginaten. Alginaten bestaan 

uit polysacharide polymeren die geïsoleerd worden uit bruin zeewier, en bij contact met zuur 

binnen enkele seconden veranderen in een drijvende viskeuze gel. Alginaten worden veelvuldig 

gebruikt voor de behandeling van refluxziekte. Men veronderstelt tegenwoordig dat de alginaten 

een drijvend vlot vormen bovenin de maag na reactie met de acid pocket. Om deze hypothese 
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te onderzoeken hebben we in hoofdstuk 8 met behulp van scintigrafische technieken het 

alginaat en de acid pocket gevisualiseerd. Het effect van alginaten op reflux episoden hebben we 

vergeleken met dat van een veelgebruikt antacidum in patiënten met een grote hiatus hernia. 

Met deze studieopzet konden we aantonen dat het alginaten tot uren na inname persisteerden 

in de proximale maag, bovenop of samen met de acid pocket. De acid pocket is hierbij meer naar 

distaal gesitueerd dan bij het gebruik van een antacidum. Bovendien verminderde het gebruik van 

alginaten het aantal zure reflux episodes met meer dan 75% vergeleken met een antacidum. Dit 

toont aan dat alginaten direct aangrijpen op de acid pocket en zo het aantal zure reflux episodes 

verminderen op een niet-systemische manier.  

deel II: AchAlAsIe

In het tweede deel van dit proefschrift bestudeerden we de behandeling en nazorg van patiënten 

met achalasie. Achalasie is een aandoening van de neuronen in de oesofagus die gekenmerkt wordt 

door de afwezigheid van peristaltiek en een afwezige relaxatie van de onderste slokdarmsfincter. 

Dit resulteert in een bemoeilijkte slokdarmpassage en uiteindelijk in stagnatie van voedsel en 

vocht. Typische symptomen van achalasie zijn het gevoel dat voedsel blijft hangen achter het 

borstbeen, het opgeven van onverteerd voedsel (wat ‘s nachts kan leiden tot hoestaanvallen), 

pijnkrampen achter het borstbeen en gewichtsverlies. 

Omdat we de oorzaak van achalasie onvoldoende begrijpen richt de behandeling zich op het 

verminderen van klachten door het opheffen van de obstructie ter plaatse van de onderste 

slokdarmsfincter. Gedurende vele jaren gebeurde dit bij voorkeur met een endoscopische 

pneumodilatatie, waarbij door het opblazen van een ballon de sfincter wordt opgerekt, om 

zo de passage van voedsel te bevorderen. Door deze behandeling verminderden klachten van 

de meeste patiënten gedurende meerdere jaren, met succes percentages van 70-80%. In de 

afgelopen jaren werd de chirurgische benadering steeds populairder, waarbij laparoscopisch de 

onderste slokdarmsfincter werd gekliefd, gevolgd door een anti-reflux procedure. Dit wordt een 

laparoscopische Heller myotomie (LHM) genoemd, waarvoor succespercentages van 90-100% 

werden gerapporteerd. Echter, directe vergelijking op basis van deze genoemde succespercentages 

is onmogelijk omdat in de verschillende studies andere criteria voor succesvolle behandeling 

werden gebruikt. Nog belangrijker is dat eerdere studies niet in een gerandomiseerde opzet 

zijn verricht. In hoofdstuk 9 beschrijven we een grote prospectieve gerandomiseerde studie 

die deze twee behandelingsstrategieën vergelijkt. Er werden 201 patiënten gerandomiseerd, en 

deze werden tot gemiddeld 43 maanden na behandeling vervolgd. Op basis van de symptomen 

op vaste momenten tijdens de follow-up werd bepaald of de behandeling succesvol was. We 
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toonden aan dat het succespercentage van de behandelingen ongeveer gelijk was, met na 2 jaar 

een succespercentage van 90% voor LHM en 86% voor pneumodilatatie. Redilatatie, eenmalig 

toegestaan in de eerste 2 jaar in de pneumodilatatie groep, werd in 25% van de patiënten 

verricht. We vonden geen verschil in de hoogte van stase van bariumcontrast in de slokdarm op 

slokdarmfoto’s na inname van bariumcontrast, en in de druk van de onderste slokdarmsfincter 

gemeten met manometrie. Ook was de kwaliteit van leven als gemeten met de SF-36 vragenlijst 

niet verschillend.  In hoeverre succespercentages vergelijkbaar blijven met een langere follow-up 

zal nog moet blijken. Desalniettemin kunnen we op basis van de huidige data met een follow-up 

duur van gemiddeld 43 maanden concluderen dat zowel LHM als pneumodilatatie kan worden 

aangeboden als initiële behandeling aan patiënten met achalasie.

Door het bepalen van risicofactoren voor het falen van behandeling zou het mogelijk kunnen zijn 

om de behandeling verder te individualiseren. Recentelijk zijn er voor het eerst drie subtypen van 

achalasie beschreven, die onderscheiden kunnen worden met behulp van manometrie: In type 

I is er geen enkele contractie meer in de distale slokdarm, type II wordt gekarakteriseerd door 

drukverhogingen in de gehele slokdarm, terwijl er in type III sprake is van spastische contracties 

van hoge amplitude. Opmerkelijk hierbij is dat het succespercentage van de behandeling verschilde 

voor het achalasie subtype. In hoofdstuk 10 hebben we daarom geanalyseerd of er inderdaad 

een verschil was van succespercentage in de verschillende subtypes in de gerandomiseerde 

studiepopulatie uit hoofdstuk 9. Bovendien wilden we bepalen of we de subtypen van achalasie 

de keuze van behandeling zouden moeten bepalen, hetgeen je kunt concluderen als LHM of 

pneumodilatatie een hoger succespercentage heeft in een van de drie subtypen. Voor type I en 

type II achalasie was dit niet het geval, omdat beide behandelingen leidden tot vergelijkbare, hoge 

succespercentages in deze subtypes. Patiënten met type III deden het echter beduidend slechter 

na behandeling, voornamelijk als ze behandeld waren met een pneumodilatatie. Op basis hiervan 

zou men ervoor kunnen pleiten dat behandeling middels LHM de voorkeur heeft voor dit subtype. 

Echter, omdat type III erg zeldzaam is (ongeveer 10% van de patiënten met achalasie) kunnen we 

dit nog niet met zekerheid stellen.

De behandeling van achalasie richt zich op het opheffen van de obstructie ter plaatse van 

de onderste slokdarmsfincter. Omdat hierbij de onderliggende motiliteitsafwijkingen die ten 

grondslag liggen aan achalasie niet worden hersteld, keren symptomen tijdens follow-up geregeld 

terug. Als gevolg hiervan dalen de succespercentages van initiële behandeling in patiënten met 

langbestaande achalasie (meer dan 10 jaar) tot 40-60%, zowel na pneumodilatatie als na LHM. 

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat aanvullende behandeling in deze patiënten opnieuw leidt 

tot goede resultaten, waarbij bij 60-80% van de patiënten de symptomen verminderen en ook de 

passage door de oesofagus objectief verbetert. De follow-up van patiënten is echter niet alleen 
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noodzakelijk omdat patiënten zo minder symptomen ervaren, ook is bekend dat bij patiënten 

die niet tijdig herkend worden ernstige complicaties zoals decompensatie van de slokdarm 

en slokdarmcarcinoom kunnen ontstaan. Een tijdige herkenning van patiënten die opnieuw 

behandeld moeten worden is daarom van groot belang. Na verloop van jaren kunnen patiënten 

echter gewend raken aan een bepaalde mate van symptomen, of ze passen hun eetgedrag en 

dieet zo aan dat ze minder last hebben. Subjectieve waarnemingen van passage laten ons daarom 

vaak in de steek. Er zijn ook objectieve parameters die veelvuldig worden bepaald in patiënten 

met achalasie, zoals het meten van de druk in de onderste slokdarmsfincter of het bepalen van 

de hoeveelheid stase in de slokdarm op een röntgenfoto na inname van contrastvloeistof. De 

resultaten van deze 2 onderzoeken laten alleen vaak tegenstrijdige resultaten zien. In hoofdstuk 11 

hebben we daarom in een cohort van patiënten met langbestaande achalasie (gemiddeld 26 jaar) 

onderzocht welke objectieve meting het beste aangeeft wanneer patiënten opnieuw behandeling 

nodig gaan hebben. Deze studie met een follow-up duur van 10 jaar toonde overduidelijk aan 

dat significante stase op een contrastfoto en niet de druk in de onderste slokdarmsfincter 

voorspelde of patiënten weer behandeling nodig hadden. Daaruit concluderen we dat de follow-

up van patiënten met achalasie het beste kan plaatsvinden met behulp van deze röntgenfoto’s na 

inname van contrastvloeistof. Als er significante stase van contrast wordt gezien, lijkt aanvullende 

behandeling mogelijk al geïndiceerd, ook als de druk in de onderste slokdarmsfincter laag is en 

op basis van symptomen aanvullende behandeling nog niet noodzakelijk is. Van de andere kant, 

patiënten zonder enige stase hadden een zeer lage kans om opnieuw symptomen te krijgen en 

behandeld te moeten worden. Deze patiënten zouden dan ook voor langere tijd uit controle 

ontslagen kunnen worden.

Vele patiënten met behandelde achalasie hebben persisterende passageklachten terwijl er een 

lage tot afwezige druk in de onderste slokdarmsfincter wordt gemeten. Zoals ook beschreven 

in hoofdstuk 11 wordt bij deze patiënten toch vaak significante stase op contrastfoto’s gezien. 

Een verklaring voor deze stase en symptomen in afwezigheid van druk in de sfincter zou kunnen 

liggen in een verminderde distensibiliteit van de overgang tussen de maag en de slokdarm. In 

hoofdstuk 12 testten we deze hypothese door het meten van de distensibiliteit, stase, druk in 

de onderste slokdarmsfincter en sfincterdruk in patiënten met achalasie. We toonden aan dat 

de distensibiliteit van de overgang tussen de maag en de slokdarm, en niet de sfincterdruk sterk 

overeenkwam met symptomen na behandeling van achalasie. Verder lieten we zien dat 92% van 

de patiënten met teruggekeerde symptomen na behandeling een gestoorde distensibiliteit had, 

terwijl maar 42% van deze patiënten een verhoogde sfincterdruk had. Bovendien toonden we 

aan dat patiënten met een gestoorde distensibiliteit ook vaak stase van contrast in de slokdarm 

hadden, ook als de sfincterdruk laag of afwezig was. Aan de hand van deze gegevens concluderen 

we dat distensibiliteit een betere objectieve parameter is dan sfincterdruk in patiënten met 
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behandelde achalasie.

Chronische irritatie van de mucosa van de slokdarm, hetzij door slechte lediging, hetzij door 

excessieve reflux van maaginhoud, is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van 

slokdarmcarcinoom. Het is bekend dat patiënten met achalasie een 10 tot 50-maal verhoogde 

kans hebben op de ontwikkeling van slokdarmcarcinoom. De symptomen van slokdarmcarcinoom 

(passageklachten, gewichtsverlies) lijken op de symptomen van achalasie, en daarom wordt de 

diagnose slokdarmcarcinoom bij patiënten met achalasie vaak pas in een laat stadium gesteld. Een 

vroege detectie van premaligne afwijkingen is echter essentieel voor behandelingsmogelijkheden 

en een goede prognose. Voor vroege detectie is mogelijk screening noodzakelijk in deze patiënten. 

Echter, screening middels conventionele endoscopie is niet sensitief genoeg om premaligne 

afwijkingen op te sporen, en lijkt daarom niet zinvol. In hoofdstuk 13 demonstreren we dat 

endoscopische detectie met behulp van Lugolkleuringen de detectie van premaligne afwijkingen 

verbetert ten opzichte van detectie met conventionele endoscopie. Bovendien bevestigen we dat 

patiënten met achalasie een verhoogde kans op slokdarmcarcinoom hebben. Verder toonden we 

aan dat alleen bij patiënten die al langer achalasie hebben het risico op slokdarmkanker toeneemt, 

gemiddeld 26 jaar na diagnose van achalasie in ons cohort. Vijf eerdere studies vonden ook een 

tijd van 24 tot 32 jaar tussen diagnose van achalasie en slokdarmkanker. Daarom zouden we 

screening op premaligne afwijkingen alleen adviseren in patiënten met langbestaande achalasie, 

dus vanaf 15-20 jaar na aanvang van klachten. In het geval screening wordt verricht kan dit het 

beste gebeuren met behulp van Lugolkleuringen, totdat er betere technieken beschikbaar komen. 

 


