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Nederlandse samenvatting
Gastro-oesofageale reflux, het terugstromen van maaginhoud naar de slokdarm, 

is een fysiologisch fenomeen dat meerdere keren per dag optreedt. Wanneer dit 

leidt tot beschadiging van het slokdarmslijmvlies en/of symptomen zoals brandend 

maagzuur en oprispingen, wordt het gastro-oesofageale refluxziekte genoemd. 

Dit proefschrift beschrijft verschillende wetenschappelijke onderzoeken op het 

gebied van diagnostische en therapeutische aspecten van gastro-oesofageale 

refluxziekte, voornamelijk gericht op nachtelijke gastro-oesofageale reflux. We 

evalueerden de huidige beschikbare behandelingsopties, onderzochten het effect 

van slaaphouding op nachtelijke reflux en we onderzochten slaappositietherapie 

als nieuwe behandeling voor nachtelijke gastro-oesofageale reflux.

Deel 1 – Nachtelijke gastro-oesofageale reflux
Nachtelijke gastro-oesofageale reflux wordt geassocieerd met een slechtere 

slaapkwaliteit, een verminderde kwaliteit van leven en verschillende (ernstige) 

slokdarmaandoeningen. Het effectief behandelen van deze hinderlijke nachtelijke 

symptomen is daarom van cruciaal belang. In hoofdstuk 2 hebben we 

systematisch de huidige beschikbare behandelingen geïdentificeerd, geëvalueerd 

en samengevat voor de behandeling van nachtelijke symptomen van gastro-

oesofageale reflux. Voor de behandeling van nachtelijke symptomen van gastro-

oesofageale reflux wordt een stapsgewijze behandelstrategie aanbevolen. Deze 

strategie bestaat uit het verhogen van het hoofdeinde, het verlengen van de tijd 

tussen het avondeten en het naar bed gaan, het bevorderen van slapen op de 

linkerzij en behandeling met zuurremmende medicatie.

Antirefluxchirurgie is alleen geïndiceerd bij ernstige refluxziekte. Er is onvoldoende 

bewijs voor het gebruik van nasale continue positieve luchtwegdruktherapie bij 

nachtelijke refluxklachten. Maar ook voor hypnotica, baclofen en het toevoegen 

van H2-receptorantagonisten voor het slapen gaan aan een therapie met 

protonpompremmers voor het verminderen van nachtelijke reflux is er niet 

voldoende bewijs om een aanbeveling te doen.

In hoofdstuk 3 hebben we het effect van slaaphouding op nachtelijke gastro-

oesofageale reflux onderzocht. Bij patiënten die werden verwezen voor een 

ambulante pH-impedantiemeting van de slokdarm, werd gelijktijdig de slaappositie 
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(linker- of  rechterzij of rug- of buikligging) gemeten. Wij concluderen dat de linkerzij 

geassocieerd is met een significant kortere nachtelijke zuurexpositie in de slokdarm 

en een snellere klaring van zuur vergeleken met de rug- en rechterzijligging. De 

bevindingen van dit onderzoek suggereren dat, wanneer slapen op de linkerzij 

kan worden gestimuleerd, patiënten een aanzienlijk kortere zuurexpositie zullen 

hebben. Dit kan theoretisch resulteren in minder slokdarmbeschadiging en 

minder nachtelijke reflux symptomen. 

Deze hypothese werd vervolgens onderzocht in een prospectief, gerandomiseerd, 

dubbelblind, sham-gecontroleerd onderzoek bij 100 patiënten met nachtelijke 

symptomen van gastro-oesofageale reflux. De COVID-19 uitbraak en 

daaropvolgende wereldwijde lockdowns resulteerden echter in een tijdelijke 

stopzetting van vele soorten (niet-COVID-19-gerelateerd) medisch onderzoek. 

In hoofdstuk 4 delen we onze ervaringen hoe we dit onderzoek hebben aangepast 

zodat het tijdens de COVID-19 pandemie toch kon worden uitgevoerd. De 

goedkeuring van de medische ethische commissie, de werving van patiënten, de 

toestemmingsprocedure van de patiënt, de afgifte van het medische hulpmiddel 

en de controlebezoeken van het onderzoek werden allemaal op afstand, virtueel 

uitgevoerd. Dit resulteerde in een efficiënt en patiëntgericht klinisch onderzoek. 

De resultaten van de uitvoering van dit onderzoek worden beschreven in 

hoofdstuk 5. Het doel van dit onderzoek was om de effecten te meten van een 

nieuw draagbaar elektronisch slaappositie apparaat op (1) slaaphouding en (2) 

nachtelijke reflux symptomen. Patiënten kregen het advies om zoveel mogelijk 

op hun linkerzij te slapen en werden gerandomiseerd tussen een interventie- 

en controletherapie.  In de interventiegroep gaf het slaappositie-apparaat 

trilsignalen als de patiënt op de rechterzij keerde. De controlegroep kreeg een nep 

of zogenaamd sham-therapie waarbij het apparaat alleen de eerste 20 minuten 

trilsignalen bij de rechterzijligging gaf. 

Er was een aanzienlijk effect van de slaappositietherapie op de slaaphouding. 

Behandeling leidde tot een (bijna) gehele afwezigheid van slapen op de rechterzij 

en een sterke toename van slapen in de linkerzij houding. De primaire uitkomst 

was behandelsucces, gedefinieerd als 50% of meer reductie van een nachtelijke 

reflux score. Behandelsucces was 44% in de interventiegroep (22 van de 50) versus 

24% in de controlegroep (12 van de 50), een significant absolute risicoreductie 
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van 20%. Bovendien waren belangrijke secundaire uitkomstmaten in het voordeel 

van de interventiegroep. Zo observeerden we meer refluxvrije nachten, een hoger 

patiënt gerapporteerde succespercentage van de behandeling en lagere scores 

van (nachtelijke) reflux symptomen gemeten met vragenlijsten. Deze bevindingen 

geven aan dat slaappositietherapie een waardevolle behandelingsstrategie kan 

zijn voor patiënten met nachtelijke symptomen van gastro-oesofageale reflux.

Hoewel het voorgaande onderzoek verbetering aantoonde in nachtelijke 

refluxsymptomen van slaappositietherapie, werden de effecten op objectieve 

refluxparameters niet onderzocht. In hoofdstuk 6 beschrijven wij een prospectief 

interventie onderzoek uitgevoerd bij 30 refluxpatiënten. Patiënten met nachtelijke 

refluxsymptomen en nachtelijke zuurexpositie in de slokdarm van meer dan 

1,5%, gemeten door een ambulante 24-uurs pH-impedantiemeting, werden 

geïncludeerd. Patiënten werden behandeld met hetzelfde elektronisch slaappositie 

apparaat als in het voorgaande onderzoek. Na twee weken behandeling werd 

de pH-impedantiemeting herhaald. De bevindingen van dit onderzoek waren 

dat slaappositietherapie significant het aantal reflux-episodes vermindert en in 

patiënten met een normale slokdarmmotiliteit vermindert het ook de nachtelijke 

zuurexpositie. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat slaappositietherapie 

ook objectief vastgestelde refluxparameters verbetert. Dit draagt bij   aan het bewijs 

dat slaappositietherapie toegevoegd kan worden als één van de behandelingen 

voor refluxziekte. 

Deel 2 – Behandeling van dysfagie na antireflux-
chirurgie
In ernstige, en goed geselecteerde, gevallen van refluxziekte kan antirefluxchirurgie 

worden overwogen. Tijdens deze operatie wordt de fundus van de maag geheel 

(Nissen fundoplicatie) of gedeeltelijk (Toupet fundoplicatie) om het distale deel van 

de slokdarm gewikkeld zodat de antireflux barrière wordt hersteld. Deze operatie 

is zeer effectief in het herstellen van refluxoesofagitis en het verminderen van 

refluxsymptomen. Persisterende dysfagie na laparoscopische fundoplicatie is een 

vervelende complicatie die de kwaliteit van leven ernstig kan beïnvloeden en zelfs 

kan leiden tot verminderde voedselintake. Retrospectieve onderzoeken suggereren 

dat pneumodilatatie, een oprekking van de onderste slokdarmsfincter met een 

ballon, effectief kan zijn in het verlichten de symptomen van persisterende dysfagie. 
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In hoofdstuk 7 presenteerden we de resultaten van een multicenter, enkel 

geblindeerd, gerandomiseerd, sham-gecontroleerd onderzoek van patiënten 

met persisterende dysfagie (> 3 maanden) na laparoscopische fundoplicatie. 

Patiënten werden gerandomiseerd tussen pneumodilatatie middels een 35mm 

ballon of sham-dilatatie, beiden onder diepe sedatie. De primaire uitkomstmaat 

was behandelsucces, gedefinieerd als een Eckardt-score <4 en een minimale 

afname van 2 punten in de Eckardt-score na 30 dagen. De slagingspercentages 

van pneumodilatatie (7/21 patiënten (33%)) en sham-dilatatie (8/21 patiënten 

(38%)) waren vergelijkbaar na 30 dagen. Kwaliteit van leven, reflux en dysfagie 

symptomen na behandeling waren ook niet significant verschillend tussen de 

twee groepen. Er is dus geen reden om pneumodilatatie uit te voeren bij deze 

patiëntengroep indien er geen aantoonbare obstructie of anatomisch defect 

aanwezig is. Andere behandelingsopties, zoals het moduleren en verminderen 

van de slokdarmgevoeligheid, moeten worden onderzocht.
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Dankwoord
De afgelopen drieënhalf jaar heb ik met heel veel plezier gewerkt aan het 

proefschrift wat nu voor u ligt. Dit was niet mogelijk geweest zonder alle patiënten 

en vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de verschillende wetenschappelijke 

onderzoeken. Een zuurmeting, een manometrie of een oprekking van de slokdarm 

met een ballon zijn absoluut geen prettige onderzoeken om (vrijwillig!) in de naam 

van de wetenschap te ondergaan. Bedankt! Daarnaast wil ik graag hun partners 

speciaal bedanken voor hun (onbedoelde) deelname aan de onderzoeken met het 

trilapparaatje. Bedankt voor het extra duwtje in hun rug zodat mijn patiënten op 

de linkerzij bleven liggen!

Velen andere hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van 

dit proefschrift. Ik wil hen dan ook hier graag bedanken. 

Geachte leden van de promotiecommissie, prof. van Berge Henegouwen, prof. 

Willems, dr. Pouw, prof. Keszthelyi, prof. Spaander en prof. Vanuytsel, graag wil ik u 

bedanken voor uw bereidheid mijn proefschrift te beoordelen en plaats te nemen 

in mijn promotiecommissie.  

Arjan, tijdens mijn semi-artsstage in het AMC was ik op zoek naar een veelzijdig 

promotietraject met een fijne begeleider. En die heb ik gevonden!  Je bent heel erg 

prettig om mee samen te werken: efficiënt, slim en innovatief. Ik heb nooit langer 

dan twee dagen te hoeven wachten op revisies van een manuscript of protocol. 

Mede hierdoor kon ik in relatief korte tijd dit proefschrift afronden. Daarnaast 

zorgde een diner bij Loetje, een rondje hoep of de Zuiderzee klassieker voor de 

nodige ontspanning. Dank voor deze leerzame en leuke periode! 

Paul, bedankt voor de fijne begeleiding van de afgelopen jaren. Ondanks je drukke 

werkzaamheden maakte je altijd tijd vrij voor mij om over het onderzoek te 

sparren of gewoon voor een korte update. Daarnaast heb je ook een belangrijke 

rol gespeeld in ons initiatief ontregel het onderzoek. Dankzij jou hebben wij veel 

administratieve regeldruk in het Amsterdam UMC én op nationaal niveau kunnen 

verminderen. 

André, ondanks je niet officieel mijn promotor was de afgelopen jaren, was je toch 

altijd erg betrokken bij mijn promotie. Je was altijd bereid om de verschillende 

manuscripten van inhoudelijke en grammaticale feedback te voorzien, dank!
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Mijn beste vrienden Piter en Jan Jaap, mijn paranimfen, wat ben ik blij dat jullie aan 

mijn zijde zullen staan tijdens mijn verdediging. Piter, sinds onze coschappen in 

Zwolle zijn we elkaar niet meer uit het oog verloren. Ik bewonder je eerlijkheid en 

verfrissende blik op het leven. Een echte trouwe vriend. Jan Jaap, als huisgenoten 

gescheiden door een dunne kapotte houten wand in Boston hebben we elkaar 

écht leren kennen. Je staat altijd voor mij klaar. Bovendien is onze gezamenlijke 

interesse, lekker eten en een goed glas wijn, en recept voor een vriendschap die 

nog lang zal blijven bestaan. 

Jac, jouw kalmte en humor stelt alle patiënten op hun gemak. Jouw kennis op 

het gebied van de motiliteit en de benodigde apparatuur is ongekend. Op elk 

probleem, storing of onderzoeksvraag heb jij wel een antwoord. Dank voor al 

je hulp bij de verschillende studies van mijn promotieonderzoek. Ramona, ‘’mijn 

favoriete collega’’, wat heb jij veel werk uit mijn handen genomen. Op de maandag 

en vrijdag was altijd een hoogtepunt om met jou en een Cola Zero de week 

door te nemen! Bedankt voor al je werk! Sem en Aaltje bedankt voor de prettige 

samenwerking op het motiliteitscentrum! Ik heb heel erg genoten om met jullie 

samen te werken. Mijn mede motiliteitonderzoekers: Willemijn, Renske, Laura, Thijs 

en Marlous, een leukere onderzoeksgroep kon ik mij niet wensen. Met veel plezier 

denk ik terug naar de vele discussies over impedantiemetingen, METC-protocollen, 

poli patiënten en Endoflip ballonnen. Marlies, als expert van technologie en digitale 

innovaties was het ontzettend fijn om met jou te sparren over de verschillende 

reflux studies.

Beste Michiel en Idan, jullie kwamen naar het AMC met een leuk idee voor een 

nieuwe refluxbehandeling. Dit proefschrift had er heel anders uit gezien zonder 

jullie startup!

Eén groot minpunt van het promotietraject was de locatie van de werkplek: een 

donker hok in het AMC ook wel bekend als de Tytgat Bunker. Gelukkig zat ik 

hier samen met ontzettend gezellige collega arts-onderzoekers waarmee ik heel 

wat mooie jaren mee heb gewerkt. Sanne, Maarten, Toer, Myrte, Joyce, Suzanne, 

Celine en Marion, bedankt voor de steun en vele gezellige koffies, lunches en 

stickermomenten! Ook wil ik graag de verschillende onderzoekers van Ontregel het 

Onderzoek bedanken: het gaf mij veel energie om samen met jullie de onnodige 

administratie en toenemende regeldruk aan te pakken. Koos en Floris, niet alleen 
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collega’s maar ook goede vrienden geworden: heel erg veel zin om samen met 

jullie aan de opleiding te beginnen. Ook alle andere arts-onderzoekers van de 

afdeling MDL: dank voor de fantastische tijd! Uiteraard nog een speciale shout-out 

voor Djuna: van semi-arts concurrenten tot dikke maten tijdens onze PhD. Ik weet 

zeker dat wij nog lang vrienden blijven. 

Mijn Groningse vrienden en Jaarclubgenoten, misschien niet allemaal direct 

betrokken bij mijn promotie, maar wel vanaf de zijlijn. Heel erg bedankt voor 

jullie support. Reinout en Freek, de gezellige avonden uit Boston hebben we zeker 

terug mee naar Nederland genomen. Laten we dat vooral nog lang volhouden! 

Elsa, Laurence, Tim, Jurriaan, Anne H, Anne S., Arden en Julia, nog altijd kijk ik met 

veel plezier terug op ons ISCOMS jaar. Zonder jullie was ik waarschijnlijk nooit 

begonnen aan dit wetenschappelijke avontuur. 

Irene, Marinus, Steven, Anna, Hugo en Kim, Ik ben heel blij met jullie als schoonfamilie 
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