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INLEIDING

Herhaaldelijk wordt de radioloog gevraagd of hij het bestaan van een 
hiatus hernia, die op klinische gronden bij een patient wordt vermoed, 
door een roentgenologisch onderzoek kan aantonen. Bij een aantal pa
tiënten zal het hem gemakkelijk vallen een afwijking te vinden en zo tot 
een voor hem en de klinicus bevredigende diagnose komen. Anders wordt 
het, wanneer hem dezelfde vraag gesteld wordt en hij geen of slechts een 
geringe afwijking bij de oesophagus-maagovergang ziet. Vindt hij geen 
afwijking, dan kan hij zich altijd afvragen of hij wel voldoende gedaan 
heeft om haar aan te tonen. Het zal hem namelijk bekend zijn, dat de 
afwijking dikwijls niet bij het onderzoek te voorschijn komt.

Men heeft deze moeilijkheid trachten te ondervangen door het toepas
sen van onderzoekmethoden die ook de periodiek optredende liggings- 
afwijkingen van de oesophagus-maagovergang zoveel mogelijk aan het 
licht brengen. Deze methoden hebben vaak een provocerend karakter. 
Voor de grotere afwijkingen is dit geen bezwaar, zij komen hoogstens 
nog duidelijker naar voren. Voor de kleinere afwijkingen geldt dit echter 
niet, ofschoon de geforceerde methoden juist voor het opsporen hiervan 
bedoeld zijn. De radioloog die met veel moeite een kleine verwijding 
van de tractus digestivus boven het diaphragma aan het licht brengt zal 
zich moeten afvragen of het optreden van deze verwijding niet enkel en 
alleen een gevolg is van de door hem toegepaste methode. Daarbij komt 
dan nog een tweede moeilijkheid. Uit de literatuur blijkt, dat ook als 
physiologisch te beschouwen verwijdingen van de distale oesophagus 
voorkomen, die soms op een kleine hiatus hernia lijken. Het probleem 
waarvoor de onderzoeker zich gesteld ziet, is dus tweeledig. Hij moet zich 
afvragen of de verwijding die hij ziet geen artefact is, en zo dit niet het 
geval is, uitmaken of hij met een normaal dan wel pathologisch verschijn
sel te doen heeft.

Het doel van dit proefschrift is, na te gaan in hoeverre de kleine 
pathologische liggingsafwijkingen van de oesophagus-maagovergang 
roentgenologisch met zekerheid zijn aan te tonen. Na een beschouwing 
over de anatomie en de physiologic van de overgang en een overzicht van 
het ontstaan, de aard en de kliniek der liggingsafwijkingen, worden twee 
onderzoekmethoden beschreven, die de mogelijkheid schijnen te bieden 
tot nauwkeuriger differentiatie. De met deze methoden bij een aantal 
patiënten verkregen resultaten zijn in het laatste hoofdstuk verwerkt.





HOOFDSTUK I

ANATOMIE EN PHYSIOLOGIE VAN DE OESOPHAGUS- 

MAAGOVERGANG EN DE HIATUS OESOPHAGEUS

In de literatuur wordt de distale oesophagus op zeer verschillende wijzen 
beschreven en er is weinig eenheid in de benaming van de delen, waaruit 
men hem opgebouwd denkt. De aan deze delen gegeven namen hangen 
vaak samen met de functies die de betreffende onderzoekers eraan toe
schrijven en de opvattingen hierover wijken nogal eens van elkaar af.

Voor de anatomische indeling sluiten wij ons in hoofdzaak aan bij de 
beschrijving, die Nauta in zijn uitnemende studie over het afsluitings- 
mechanisme tussen slokdarm en maag opstelde. Bij deze indeling worden 
van boven naar beneden achtereenvolgens onderscheiden;

1. De ampulla epiphrenica, die naar caudaal overgaat in
2. De onderste engte, een physiologische vernauwing die uitmondt in
3. Het wijdere antrum cardiacum, dat overgaat in het bredere lumen van 

de maag.
4. De anatomische cardia bevindt zich op de plaats waar de oesophagus 

in de maag overgaat. De abdominale oesophagus maakt hier met de 
maagfundus een hoek, die incisura cardiaca genoemd wordt (hoek 
van His).

Figuur 1
Schematische tekening van de oesophagus-maagovergang
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Allereerst moge een overzicht van de vorm en de functie van deze delen 
worden gegeven.

A. AMPULLA EPIPHRENICA

De ampulla epiphrenica is een verwijding distaai in de oesophagus, die 
alleen roentgenologisch waarneembaar is. Bij de met contrastmiddel 
gevulde oesophagus komt deze verwijding bij diepe inspiratie het duide
lijkst naar voren. De verwijding, die in bepaalde phasen van de peristaltiek 
verdwijnt, treedt in een aantal gevallen zelfs in het geheel niet op. De 
ampulla is glad begrensd, ui-vormig en ligt symmetrisch ten opzichte van 
de as van de oesophagus. Zij kan zowel een ronde als vlakke basis ver
tonen en zij ontstaat door de druk die de bariumkolom op de zijwand 
van de oesophagus uitoefent. Deze druk neemt toe als de later te beschrij
ven hiatuslus bij inspiratie de oesophagus onder de ampulla samensnoert.

Figuur 2
Ampulla epiphrenica
a) ui-vormig
b) met meer vlakke basis 

Voor foto’s zie figuur 9 en 10

B. ANTRUM CARDIACUM

Deze verwijding van de distale oesophagus, die in de maag uitmondt, 
reikt soms tot aan, soms tot boven de hiatus. In het eerste geval omvat 
zij alleen de oesophagus abdominalis, in het tweede geval bovendien een
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klein deel van de thoracale oesophagus. De lengte van het antrum 
cardiacum varieert van 1 tot 3 cm. Het is grotendeels retro-peritoneaal 
gelegen en wordt aan de onderzijde begrensd door de incisura cardiaca.

Oudere onderzoekers, onder wie Anders, Bahrmann en Neumann 
wel de belangrijkste zijn, spraken van een epiphrenale klok. Zij zagen 
hierin een voorstadium van de hiatus-hernia, een soort prolapsvorming, 
die o.a. zou kunnen ontstaan door ouderdoms-atrophie van de elementen 
die de oesophagus-maagovergang aan het diaphragma fixeren.

Nauta daarentegen ontkent het verband tussen het bestaan van een 
antrum cardiacum en de leeftijd. Wel komt hij op grond van zijn onder
zoek tot de conclusie dat de verwijding bij oudere personen grotere af
metingen heeft. Het is van belang te vermelden dat genoemde auteur bij 
het bestaan van een antrum cardiacum geen extra verschuifbaarheid van 
de oesophagus kon waarnemen, zoals op grond van de opvatting van 
Anders en Bahrmann te verwachten zou zijn. In tegenstelling tot deze 
onderzoekers wil hij aan het vormsel geen pathologische betekenis toe
kennen, terwijl hem van een bijzondere physiologische functie niets is 
gebleken.

Er dient nog te worden vermeld, dat in ons materiaal de bedoelde 
verwijding bij oudere mensen vaker dan bij jongere personen roentgenolo- 
gisch werd gevonden, hetgeen voor de opvatting van Anders en Bahr
mann pleit. De vraag rijst dan ook, of de verwijding, zoals deze door 
Nauta is beschreven, strikt genomen wel overeenkomt met de verwijding 
die door Anders en Bahrmann als epiphrenale klok werd aangeduid. 
Al is een geringe verwijding van de abdominale oesophagus zonder twijfel 
volkomen normaal, toch kan uit het feit dat deze normale verwijding zich 
wel eens tot boven de hiatus uitstrekt nog niet worden geconcludeerd 
dat iedere in morphologisch opzicht gelijksoortige verwijding eveneens 
zonder pathologische betekenis zou zijn.
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Antrum cardiacum

a), b) en d) vormen waaronder het antrum kan voorkomen 
c) combinatievorm van een ampulla epiphrenica en een antrum cardiacum 

Voor foto’s zie figuur 11, 12, 13 en 17

C. FUNCTIE VAN DE OESOPHAGUS-MAAGOVERGANG

Onder normale omstandigheden gaat het voedsel dat wij tot ons nemen 
altijd van de oesophagus naar de maag en niet omgekeerd (braken en 
oprispingen zijn uitzonderingen). Er kan daarom van een soort ventiel- 
mechanisme gesproken worden, vooral omdat de druk in het abdomen 
vrijwel altijd hoger is dan in de thorax. Zonder zulk een ventielmechanisme 
zou geen goede passage van de oesophagus naar de maag mogelijk zijn, 
terwijl bovendien gemakkelijk de maaginhoud in de oesophagus zou 
kunnen terugvloeien.

Wat de intra-luminaire druk in de oesophagus betreft, met ballon- 
catheters is aangetoond, dat deze de drukschommelingen in de thorax- 
holte nauwkeurig volgt (Barclay, Fry, e.a.). De druk in de maag is 
vrijwel gelijk aan de intra-abdominale druk, die wordt onderhouden door 
het diaphragma en de buikwand. Zowel diepe inspiratie als aanspannen 
van de buikmusculatuur hebben een verkleining van de buikholte tot 
gevolg, waardoor de intra-abdominale druk verhoogd wordt en dienten
gevolge ook de druk in de maag. Doordat bij inspiratie de druk in de 
thorax en dus ook in de oesophagus juist lager wordt, zal het drukverschil 
tussen de oesophagus en de maag daarbij groter worden en bij expiratie 
kleiner. Hoesten en persen tegen gesloten glottis verhogen de intra-
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thoracale druk en daardoor de druk in de oesophagus. De peristaltiek 
kan de druk in de oesophagus onafhankelijk van de intra-thoracale druk 
tijdelijk verhogen, doordat zij het lumen verkleint.

Dornhorst c.s. hebben de druk in de oesophagus en de druk in de 
maag tegelijkertijd gemeten door gebruik te maken van catheters, die zij 
onder doorlichting resp. in de oesophagus en in de maag brachten. Tijdens 
een normale inspiratie was het op deze wijze gemeten drukverschil ±15 
mm Hg ten gunste van de maag, terwijl bij diepe inspiratie met persen 
tegen gesloten glottis nog veel grotere drukverschillen tot stand kwamen, 
ondanks de intra-thoracale drukverhoging. Een normale cardia bleek 
hiertegen altijd opgewassen te zijn. Het kleine gebied waarover de cathe
ters moesten worden teruggeschoven om het drukverschil tussen maag 
en oesophagus te registreren, bleek in de distale oesophagus te liggen en 
hieruit blijkt wel dat hier een ventielmechanisme werkzaam is.

Ook werd de druk geregistreerd tijdens de passage van bariumpap. 
Hierbij bleek dat de pap pas één seconde na aankomst in de dorsale 
oesophagus dóórstroomde naar de maag; bij diepe inspiratie was dit 
oponthoud aanzienlijk langer. Volgens de genoemde schrijvers loopt 
tijdens dit oponthoud de druk in de distale oesophagus door het toe
stromen van de pap op en hierdoor zou een overdruk in de oesophagus 
ontstaan, die het ventiel opent en zo de passage van de pap naar de maag 
mogelijk maakt. Zij menen dat de ampulla epiphrenica dan ook niets 
anders is dan een locale verwijding van de oesophagus, die tijdens het 
oponthoud van de bariumpap ontstaat door de tijdehjke drukverhoging. 
Normaliter zou de druk die de passage bewerkstelligt 4 mm Hg bedragen, 
bij diepe inspiratie veel meer. Het drukverschil zou tijdens de expiratie 
30-50 mm Hg ten gunste van de oesophagus kunnen zijn (lage intra- 
gastrale druk tijdens expiratie). Nauta kon door soortgelijke drukme- 
tingen bij honden eenzelfde ventielwerking vaststellen.

De vraag rijst nu, hoe de ventielwerking bij de oesophagus-maagover- 
gang tot stand komt. In de literatuur hierover worden de sphincter 
cardiae, de schuine intrede van de oesophagus in de maag, de hiatuslus, 
de fibrae obliquae, de als kleppen werkende slijmvliesplooien en de 
levertunnel, afzonderlijk of gecombineerd, hiervoor verantwoordelijk 
gesteld.

Alvorens de genoemde factoren achtereenvolgens te behandelen, geven 
wij een meer gedetailleerde beschrijving van de anatomie van de oeso- 
phagus-maagovergang.
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D. INMONDING VAN DE OESOPHAGUS IN DE MAAG

De abdominale oesophagus mondt rechts achter in de fundus van de 
maag uit. De hoek tussen de linker oesophaguswand en de rechter 
funduswand wordt incisura cardiaca of hoek van His genoemd. Normaal 
is deze hoek kleiner dan 60°. In dit verband zij nog eens vermeld, dat 
onder oesophagus het deel van de tractus digestivus wordt verstaan, dat 
van de pharynx tot onder het diaphragma verloopt tot de plaats waar de 
tractus zich sterk verwijdt en tot maag wordt.

Deze definitie van de oesophagus wordt niet algemeen aanvaard. Allison en John
stone noemen alles wat met peritoneum bekleed is maag, en wat daar boven ligt 
oesophagus. Barrett e.a., die zich op een histologisch standpunt stelden, gaven de 
ora serrata als grens aan. Vooral de oudere anatomen rekenen het antrum cardiacum 
tot de maag,

E. DE CARDIA

In de literatuur dekt het woord cardia anatomisch, maar vooral ook 
physiologisch, verschillende begrippen. Enkele auteurs bedoelen er een 
kringspier mee die zich in de distale oesophagus zou bevinden, terwijl de 
meesten er een meer physiologische betekenis aan hechten, in de zin van 
een periodiek optredende afsluiting van de maag. Deze physiologische 
werking wordt in het distale deel van de oesophagus gedacht. Hoewel 
sommigen (Cannon, Hurst, Mosher, Anders en Bahrmann e.a.) 
een anatomische sphincter cardiae beschrijven, is het overgrote deel der 
onderzoekers van oordeel, dat er bij anatomisch onderzoek geen kring
spier te vinden is. Zelfs bij achalasie kan een dergelijke kringspier, die 
dan voortdurend in contractie zou zijn en dus allicht hypertrophisch, niet 
worden aangetoond. Terwijl het grootste deel der onderzoekers het be
staan van een anatomische sphincter cardiae ontkent, is het anders gesteld 
met de opvatting dat de distale oesophagus zich in functioneel opzicht 
van de overige oesophagus onderscheidt. De onderzoekers die in dit 
verband de innervatie van de oesophagus-maagovergang bestudeerden, 
kwamen tot veelal tegenstrijdige conclusies. Het blijkt dat het verband 
tussen de zenuwverzorging en de functie nog zo onduidelijk is, dat er 
nauwelijks conclusies ten aanzien vaneen physiologische sphincter cardiae 
uit getrokken kunnen worden.

Ook het ziektebeeld van de achalasie is veelal gebruikt als een argument 
voor het bestaan van een sphincter bij de cardia, althans voor een func
tioneel anders zijn van de distale oesophagus. Zolang de aetiologie van 
deze afwijking niet is opgehelderd, kan ook dit geen aanwijzingen over 
de functie van de distale oesophagus geven.
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Dat na verwijdering van de spierlagen buiten de mucosa het peristaltiekverlies 
blijft bestaan zou een aanwijzing kunnen zijn dat de oorzaak van de achalasie in 
een innervatie-stoornis van de oesophagus-thoracalis gezocht moet worden. Het is 
mogelijk dat een dergelijke oesophagus de drempel van een normaal functionerende 
cardia moeilijk kan overwinnen, vooral als de tonus in het distale stuk normaal is 
en dit stuk geen physiologische eenheid vormt met de oesophagus thoracahs.

Door het cardiagebied van zijn zenuwverzorging te isoleren en zo 
iedere sphincterwerking onmogelijk te maken, kon O-Mullane aantonen 
dat desondanks de ventielwerking intact bleef. Ook uit Nauta’s cine
matografisch onderzoek van de distale oesophagus en de oesophagus- 
maagovergang bij honden is er van een verschil in functie tussen de 
abdominale en de thoracale oesophagus niets gebleken.

Samenvattend kan gezegd worden dat de sphincterwerking van de 
distale oesophagus, zo zij al bestaat, zeker niet alleen en mogelijk slechts 
in geringe mate het ventielmechanisme verzorgt.

F. VENTIELMECHANISME IN VERBAND MET DE SCHUINE INMONDING 
VAN DE OESOPHAGUS IN DE MAAG

De schuine inmonding van de oesophagus in de maag wordt steeds meer 
als belangrijkste factor voor een goed functioneren van het ventiel
mechanisme beschreven. Zoals in het begin van dit hoofdstuk is vermeld, 
is de druk in de maag meestal hoger dan in de oesophagus. Men stelt zich 
voor dat door deze druk de funduswand rechts achter met de linker 
oesophaguswand tegen de rechter oesophaguswand wordt geduwd. Op 
deze wijze komt de afsluiting van de oesophagus tot stand. Het ligt voor 
de hand dat de grootte van de hoek tussen linker oesophaguswand en 
rechter funduswand bepalend is voor de goede werking van dit mecha
nisme. De grootte van de hoek is afhankelijk van de plaats waar de 
oesophagus in de fundus binnentreedt. Is deze hoog in de fundus gelegen, 
dan heeft de hoek een grote opening met als gevolg een slechte ventiel- 
functie.
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b cd
Figuur 4 

Hoek van His
a) en b) normaal grote hoeken 
c) en d) te grote hoeken 

Voor foto’s zie figuur 25 t/m 28

G. FACTOREN DIE EEN SCHUINE INMONDING IN STAND HOUDEN

a. Het ligamentum phrenico-oesophageum
Dit ligament, dat de oesophagus in de hiatus geheel omgeeft, gaat uit 
van de hiatusring, die door de het diaphragma bekledende fascie’s ge
vormd wordt. In zijn verloop splitst het ligament zich in twee bladen, 
waarvan het caudale i 1 cm onder het diaphragma ter hoogte van de 
cardia, het craniale blad ± 21/2 cm omhooggaand boven de hiatus in de 
oesophagus insereert. Het ligament kan als 2 membranen worden opgevat, 
die in de hiatus de abdominale holte van de thoracale scheiden. In de 
ruimte tussen de twee fibreuze bladen, die men zich kan denken als twee 
afgeknotte kegeltjes met de basis tegen elkaar geplaatst, bevindt zich 
vetweefsel, waarin bovendien nog elastisch weefsel en ook spiervezels 
aanwezig zijn. Verder laat het de nervi vagi door en andere zenuwvezels, 
alsook bloedvaten.

Het boven beschreven ligament fixeert de oesophagus in de hiatusring. 
Het laat ongeveer 1 cm. verschuiving toe en belet het naar boven komen 
van de oesophagus-maagovergang. Om deze reden is het één van de 
belangrijkste elementen voor de instandhouding van het ventielmecha- 
nisme. Omdat het de abdominale holte van de thoracale afsluit, gaat het 
bovendien de vorming van een hiatus hernia tegen.

b. Het ligamentum gastro-phrenicum

Het cardiagebied van de maag is, behalve door het ligamentum-phrenico-
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oesophageum, nog door een verstevigde omslagplooi van het peritoneum 
aan het diaphragma bevestigd. Deze wordt het ligamentum gastro-phre- 
nicum genoemd en fixeert de fundus voor en boven aan de linker diaph- 
ragmakoepel. Doordat dit ligament de bovenpool van de fundus aan 
het diaphragma vasthecht, draagt het er toe bij dat de hoek bij de incisura 
klein blijft en houdt zo mede het ventielmechanisme in stand. Bovendien 
gaat het de vorming van een hiatus hernia tegen doordat het de fundus 
verhindert zich door de hiatus naar de thoraxholte te verplaatsen.

c. De hiatuslus

De hiatus oesophageus ligt dorsaal in de pars lumbalis van het diaphrag
ma, even links van de mediaanlijn. Hij wordt begrensd door spierbundels 
die van de crura medialia van het diaphragma uitgaan, en wel in hoofd
zaak door vezels van het rechter crus. De bundels omvatten eerst de 
aorta, aldus de hiatus aorticus vormend, die aan de bovenzijde door een 
peesbandje is afgesloten. Hierboven splitsen zich weer twee bundels af, 
die lusvormig om de hiatus-opening gaan.

Het is van belang erop te wijzen dat de hiatuslus zijn zwakste punt heeft op de plaats 
waar de bundels aan de onderzijde van de lus samenkomen. Als de lus bijvoorbeeld 
door verwijding van de oesophagus wordt opgerekt, zal hij op deze plaats het eerst 
inscheuren.

Wanneer men onder doorlichting een patient bariumpap laat drinken 
en hem tegelijkertijd diep laat inademen, ziet men vaak de pap stagneren 
en de ampulla epiphrenica ontstaan tengevolge van de insnoering van de 
distale oesophagus door de zich contraherende hiatuslus. De afsnoerende 
werking van deze lus blijkt eveneens uit het verstrijken van het plooien- 
relief onder de ampulla. Sommige auteurs, waaronder Reich en Hitzen- 
BERGER schrijven de afsnoerende werking van de hiatuslus een directe 
rol bij de afsluiting van de maag naar de oesophagus toe. Deze opvatting 
over de hiatuslus is echter moeilijk houdbaar. O-Mullane, die door 
curarisering de diaphragmawerking ophief, zag daarbij het ventiel
mechanisme niet verloren gaan. Dornhorst c.s. maakten de oesophagus- 
maagovergang geheel los van zijn omgeving en zagen desondanks nog 
ventielwerking optreden. Hoag e.a. reseceerden bij honden het bovenste 
deel van de maag en lieten hierbij de hiatuslus en de verbinding tussen de 
hiatus en de oesophagus in stand. De honden kregen niettemin oesopha
gitis, waaruit ook blijkt dat de hiatuslus alléén geen of onvoldoende 
afsluitende werking heeft. Men kan zich bovendien afvragen hoe het met 
het ventielmechanisme gesteld is tijdens de expiratie, als er geen contractie 
van de hiatuslus optreedt.
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Al staat wel vast dat de hiatuslus op zichzelf het ventielmechaidsme 
niet in stand houdt, toch is hij daarvoor niet geheel zonder betekenis. 
Guiseffi c.s. en ook Nauta verwijderden, resp. kliefden de linker lus 
van de hiatus en zagen daarna oesophagitis ten gevolge van een defect 
ventielmechanisme optreden. Volgens hen zou dit erop wijzen dat de 
linker lus, die in de incisura cardiaca ligt, hiervan een uitwendige ver
steviging is. Hoewel de auteurs aan de hiatuslus geen actieve functie 
toekennen, kan men zich toch voorstellen dat bij diepe inspiratie de toe
stand, waarbij het drukverschil tussen de oesophagus en maag maximaal 
is, de contractie van de spierlus een gunstig effect heeft op de ventielfunctie 
doordat zij de incisura naar onderen trekt tegen de hoge intra-gastrale 
druk in.

In tegenstelling tot bovengenoemde auteurs meent Donelly dat juist 
de rechter lus van belang is voor een goede ventielwerking, omdat de 
oesophagus door de intra-gastrale druk hiertegen wordt dichtgedrukt.

d. De fibrae obliquae.

De fibrae obliquae zijn een groep schuine spiervezels in de maagwand die 
in de incisura cardiaca U-vormig over de fundus verlopen, waarbij de 
opening van de U naar de kleine curvatuur is gericht. Zij zouden als een 
inwendige versteviging de incisura mede in stand houden. Dit blijkt uit 
het feit dat de incisura niet verdwijnt als de maag van de omgeving wordt 
losgemaakt, zij het dat in dit geval de hoek van His groter is dan bij een 
maag in situ. Uit de reeds eerder beschreven proeven van Dornhorst 
c.s. is gebleken dat er, nadat de maag geheel van zijn omgeving was geiso- 
leerd, nog een ventielwerking bestond en hiervoor zijn dan waarschijnlijk 
de fibrae obliquae verantwoordelijk.

H. INVLOED VAN DE MAAGSLIJMVLIESPLOOIEN BIJ DE CARDIA OP HET 
VENTIELMECHANISME

De gedachte dat slijmvliesplooien bij de cardia als kleppen kunnen fun
geren is niet nieuw. Omdat zij in de recente literatuur weer naar voren 
komt, wordt zij in deze studie vermeld.

Volgens JuTRAS en Levrier is er bij normale individuen altijd een 
slijmvliesklep aanwezig, die zich aan de grote curvatuurzijde bij de 
incisura cardiaca bevindt. De auteurs geven minitieuze roentgenologische 
beschrijvingen van deze klep, door hen valvula cardiaca genoemd, waarbij 
opvalt dat hij zich onder velerlei vormen kan voordoen. Dit laatste maakt 
het, zoals ook ons is gebleken, moeilijk om hem roentgenologisch met 
zekerheid aan te tonen.
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In tegenstelling tot bovengenoemde schrijvers beschrijven Fulde en 
Hayek een dergelijke klep aan de kleine curvatuurzijde van de cardia.

Dornhorst meent dat er van tijdelijke klepvorming sprake kan zijn 
door contracties van de muscularis mucosae. Hij veronderstelt hierbij 
dat het slijmvlies in het cardiagebied een zekere mate van bewegelijkheid 
ten opzichte van de onderlaag bezit. Een onderzoek dat Palmer bij 
normale personen verrichtte, wijst erop dat het slijmvlies in de buurt van 
de oesophagus-maagovergang zich inderdaad ten opzichte van de onder
laag kan verplaatsen. Hij kon dit vaststellen door de bewegingen van 
zilveren dipjes, die op de ora serrata waren aangebracht, onder door
lichting te volgen. Het bleek dat de plaats van de dipjes afhankelijk was 
van de vullingstoestand van de maag in die zin, dat zij boven de hiatus 
waren gelocaliseerd bij een lege, en bij de incisura cardiaca lagen bij een 
volle maag. Bovendien bewogen de dipjes zich over een afstand van 
± 2 cm. zonder dat er een verband met de vullingstoestand van de maag 
of met de ademhaling viel te ontdekken.

Nauta, die bij honden de beweging van de cardia bestudeerde door 
middel van een laparoscoop, zag echter nooit plooien door contractie 
ontstaan. Daarentegen vertoonde de cardia zich volgens hem als een 
krans van plooien (rozet), die tussen de grote lengteplooien van de maag 
was gelegen. De grootte der plooien van de rozet bleek afhankelijk van 
de vullingstoestand van de maag. Volgens laatstgenoemde auteur zouden 
deze plooien de cardia afdichten en daardoor voor het afsluitingsmecha- 
nisme van belang zijn.

I. DE LEVERTUNNEL

Mosher noemt ook de levertunnel, die volgens hem voor een goed werkend ventiel- 
mechanisme van belang wordt geacht. De oesophagus abdominalis wordt namelijk 
door de linker leverkwab van voren en rechts begrensd. Deze anatomische relatie 
zou bij het ventielmechanisme een rol spelen.

SAMENVATTING HOOFDSTUK I

In dit anatomisch-physiologisch overzicht worden achtereenvolgens de 
ampulla epiphrenica en het antrum cardiacum behandeld. Beide verwij
dingen worden als niet-pathologische vullingsbeelden opgevat. Bij oudere 
personen echter zijn verwijdingen in de grootte-orde van een antrum 
cardiacum vaker als een kleine prolaps van het maagslijmvlies door de 
hiatus te beschouwen. Meestal zijn de verwijdingen dan wat groter.

21



Nadat de functie van de oesophagus-maagovergang als een ventiel- 
mechanisme was beschreven, werden achtereenvolgens de sphincter 
cardiac, de schuine intrede van de oesophagus in de maag, de hiatuslus, 
de fibrae obliquae, de eventuele klepfunctie van het slijmvlies bij de 
cardia en de levertunnel besproken.

Het bestaan van een anatomische sphincter cardiac moet verworpen 
worden, en al kan een sphincterwerking van de distale oesophagus niet 
worden uitgesloten, op zichzelf kan deze niet voor de instandhouding 
van het ventielmechanisme verantwoordelijk worden gesteld. Veeleer 
moet de schuine intrede van de oesophagus als de belangrijkste factor 
voor een goed functionerend ventielmechanisme worden gezien.

De belangrijkste elementen die de schuine intrede van de oesophagus 
in de maag waarborgen zijn het ligamentum phrenico-oesophageum, het 
ligamentum gastro-phrenicum, de hiatuslus en de fibrae obliquae.

Er werd gewezen op het belang dat de twee ligamenten hebben voor 
het tegengaan van het optreden van hiatus-herniae.

De mogelijkheid werd vermeld dat slijmvliesplooien in het cardiagebied, 
hetzij actief door contractie dan wel passief, de oesophagus voor maag
inhoud kunnen afsluiten.
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HOOFDSTUK II

DE HIATUS-INSUFFICIËNTIE

In dit proefschrift wordt onder hiatus-insufïiciëntie een zodanige af
wijking verstaan van de elementen, die de oesophagus-maagovergang 
fixeren, dat de normale ligging van deze overgang ten opzichte van het 
diaphragma, hetzij permanent hetzij periodiek, gewijzigd is. Volgens deze 
definitie ligt aan iedere hiatus hernia, groot of klein, een hiatus-insuffi- 
ciëntie ten grondslag, door welke oorzaken deze dan ook tot stand 
gekomen moge zijn.

Von Bergmann voerde de term hiatus-insulficiëntie in als benaming 
van een afwijking waarbij de oesophagus-maagovergang periodiek even 
boven de hiatus komt zonder dat er nog van een hiatus hernia sprake is. 
Dergelijke kleine uitpuilingen van de maag door de hiatus zijn niet, of 
slechts voor een klein deel, met peritoneum bekleed en kunnen derhalve 
wellicht beter met de naam prolaps worden aangeduid. Het is o.i. niet 
juist alleen bij het optreden van een dergelijke kleine prolaps van een hia
tus insufficiëntie te spreken, omdat ook uitgesproken herniae gevolg zijn 
van een insuffieiëntie van de hiatus. Er zijn ook geen andere redenen te 
vinden om het algemene begrip hiatus insufficiëntie alleen voor kleine 
voorstadia van de hiatus hernia te reserveren.

I. DE AETIOLOGIE VAN DE HIATUS-INSUFFICIËNTIE

Men heeft als oorzaak van de hiatus-insulficiëntie de volgende mogelijk
heden geopperd:

a. Congenitale stoornis in de lengtegroei van de oesophagus
In een vroeg-embryonale periode zou er volgens Harrington een rem
ming in de groei van de oesophagus kunnen optreden. Een normale groei 
van de oesophagus houdt in, dat hij voldoende snel is om de daling te 
kunnen volgen van het z.g. septum transversum. Dit septum, dat in de 
streek van de bovenste halssegmenten wordt aangelegd, verplaatst zich 
tijdens de ontwikkeling van het embryo naar het gebied van de 12e 
thoracale wervel. Het is een der belangrijkste elementen waaruit later het 
diaphragma wordt opgebouwd.

In een aantal gevallen zou de groeiremming een te korte oesophagus 
tot gevolg hebben; meestal echter groeit de oesophagus in een later 
embryonaal stadium toch nog tot de normale lengte uit. De vertraging 
in de groei zou dan echter een minder goede bevestiging van de distale

25



oesophagus in de hiatus veroorzaken. De hiatus zou in die gevallen om 
een deel van de tractus digestivus worden aangelegd, dat later tot maag 
uitgroeit. Een te wijde hiatus en een te slap ligamentum phrenico-oeso- 
phageum zouden hiervan het gevolg zijn.

Volgens de opvatting van Bund zou door onderontwikkeling van de 
spieren, die de hiatuslus vormen, de fixatie van de oesophagus in de 
hiatus gebrekkig kunnen zijn. Tijdens, maar ook na het foetale leven, 
zou de oesophagus hierdoor onvoldoende uitgroeien en om dezelfde reden 
zou de afsnoering van de recessus pneumato-entericus achterwege blijven.

Akerlund brengt het persisteren van deze recessus in verband met het 
ontstaan van de para-oesophageale hiatus hernia.

In een vroeg-foetaal stadium zijn rechts en links in de viscerale bekleding van de 
oesophagus twee sikkelvormige spleten aanwezig, die aan de onderzijde geopend zijn. 
De linker recessus, kleiner dan de rechter, verdwijnt in de loop der ontwikkeling. In 
een later stadium wordt de rechter recessus verbonden met de bursa omentalis, die 
door draaiing der buikorganen is ontstaan. Normaliter worden de beide holtes ten
slotte door het diaphragma van elkaar gescheiden.

b. Foutieve aanleg der ligamenten die de oesophagus-maagovergang aan 
het diaphragma fixeren

Zowel het ligamentum phrenico-oesophageum als het ligamentum gastro- 
phrenicum zouden in hun ontwikkeling gestoord kunnen zijn, met als 
gevolg een slechte fixatie van de oesophagus-maagovergang. (Winkel- 
STEiN, Harrington, Lortat Jacob).

c. Contractie der lengte-musculatuur van de oesophaguswand door vagus- 
prikkeling

Aandoeningen als ulcus duodeni, cholecystitis e.d. zouden door vagus- 
prikkeling contracties van de lengte-musculatuur in de oesophaguswand 
veroorzaken, die op den duur het ligamentum phrenico-oesophageum 
zouden uitrekken en verscheuren. (VoN Bergmann, Knothe).

d. Aandoeningen die met een chronische verhoging van de intra-abdominale 
druk gepaard gaan

Een langdurige obstipatie, prostaat-hypertrophie, chronisch hoesten en 
andere aandoeningen die gedurende langere tijd de intra-abdominale 
druk verhogen, zouden tenslotte insufficiëntie van de hiatus kunnen ver
oorzaken. Veelvuldige zwangerschappen en sterke adipositas oefenen om 
dezelfde reden een ongunstige invloed uit op de elementen die de oeso
phagus in de hiatus bevestigen. (Harrington en Roux).
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e. Ouderdoms-atrophie

Vooral het feit dat bij oudere personen de hiatus hernia frequenter voor
komt wijst erop, dat de leeftijd een rol speelt bij het ontstaan van deze 
afwijking. Anders, Bahrmann en Neumann, die in dit verband een 
aantal cadavers van oudere personen hebben onderzocht, menen dat 
vooral de ouderdoms-atrophie der spierelementen in de hiatuslus en de 
degeneratie van het ligamentum phrenico-oesophageum voor het ontstaan 
van een hiatus-insufficiëntie verantwoordelijk zijn.

ƒ. Standsafwijkingen van de wervelkolom

Bij standsafwijkingen van de thoraco-lumbale wervelkolom in de zin van 
een ernstige kyphose of scoliose kunnen de hiatus en het ligamentum 
phrenico-oesophageum beschadigd worden door de rek, die als gevolg 
van de standsafwijking in de pars-lumbalis van het diaphragma optreedt.

g. Afwijkingen van de aorta-descendens
Een sterk verbrede, geslingerd verlopende aorta descendens kan eveneens 
door rekking de hiatus en het ligamentum phrenico-oesophageum on
gunstig beinvloeden.

h. De reflux-oesophagitis
Als gevolg van een lang bestaande reflux kan oesophagitis ontstaan, 
waarna door retractie van de gefibroseerde oesophaguswand de maag in 
de thoraxholte getrokken wordt. (Barrett, Aylwin, Allison).

Alle genoemde aetiologische veronderstelhngen komen erop neer dat 
de fixatie van de oesophagus-maagovergang aan het diaphragma, con
genitaal, door ouderdoms-atrophie, door langdurig verhoogde intra- 
abdominale druk, of anderszins, gestoord is en zo tot het ontstaan van 
een insufficiënte hiatus aanleiding geeft. Hierdoor is het mogelijk dat in 
de topografische relatie tussen oesophagus-maagovergang en diaphragma 
veranderingen optreden in de zin van een verplaatsing van deze overgang 
naar craniaal.

De vraag in hoeverre de wijdte van de hiatus verband houdt met de graad van in- 
sufficiëntie is moeilijk te beantwoorden. Harrington onderzocht de wijdte van de 
hiatus tijdens duizend laparotomieën door na te gaan hoeveel vingers hij naast de 
oesophagus in het hiatuskanaal kon brengen. In 55% der gevallen kon hij er géén 
vinger tussen krijgen, in 35 % één, in 8 % twee, en in 2% drie. In geen van deze gevallen 
vond hij echter een manifeste hiatus hernia. Omdat de frequentie der hiatus hemiae 
ongeveer 8 % zou bedragen van alle maagafwijkingen en dus ongeveer even groot zou
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zijn als die van de wijde hiatus (volgens bovenstaande cijfers 10%), heeft men wel ge
concludeerd dat een wijde hiatus aanleiding geeft tot, of samengaat met een hiatus 
hernia.

O.i. zou men uit het onderzoek van Harrington ook een andere conclusie kunnen 
trekken. Blijkbaar was de bevestiging van de oesophagus in de hiatus bij de patiënten 
met een wijde hiatus veelal nog zo goed, dat er geen hiatus hernia werd gevonden. 
Het lijkt daarom niet gewettigd alleen uit de aanwezigheid van een wijde hiatus te 
concluderen dat er een hiatus-insufljciëntie bestaat.

II. INDELING VAN DE AFWIJKINGEN DIE EEN GEVOLG ZIJN VAN OF 
GEPAARD GAAN MET EEN INSUFFICIËNTE HIATUS

De volgende indeling komt vrijwel overeen met die van Akerlund, met 
dien verstande dat de laatste groep van Akerlund’s indeling in drieën 
is gesplitst. Naast de hernia met een congenitaal te korte oesophagus en 
de para-oesophageale hernia vat Akerlund alle andere breuken in één 
groep samen. Het feit, dat onder de breuken die tot deze laatste groep 
behoren zeer uiteenlopende vormen voorkomen, maakt het wenselijk deze 
groep wat meer te differentiëren.

A. De hiatus hernia met een congenitaal te korte oesophagus.

B. De para-oesophageale hiatus hernia.

C. De hiatus hernia waarbij de oesophagus-maagovergang craniaal van 
de hiatus ligt zonder dat een verkorte oesophagus bestaat.

D. De hiatus hernia met een verkregen te korte oesophagus.

E. De prolaps

A. DE HIATUS HERNIA MET EEN CONGENITAAL TE KORTE 
OESOPHAGUS

Onder de breuken die met een te korte oesophagus gepaard gaan, kunnen 
verschillende vormen worden onderscheiden. Door Kamerling is voor
gesteld ze in twee groepen onder te brengen. Hij plaatst een breukvorm, 
die hij als een congenitaal te korte oesophagus met een ectopische maag 
omschrijft, tegenover een andere vorm die hij congenitale of vroeg ver
worven hiatus hernia met een te korte oesophagus noemt. Bij de breuken 
uit de eerste groep mondt de slokdarm via een 1 a 2 cm. lange stenose in een 
tuitvormig intra-thoracaal gelegen maagdeel uit. Het lumen van dit maag- 
deel is nauwelijks wijder dan dat van de oesophagus. Volgens de genoemde 
auteur zou het in een aantal gevallen niet met peritoneum bekleed zijn. 
De breuken die tot de tweede groep behoren zijn van de genoemde af
wijking te onderscheiden door de meer ronde vorm en het wijdere lumen
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van het in de thorax gelegen stuk maag. Tussen deze twee vormen, die 
in morphologisch opzicht duidelijk van elkaar afwijken, komen overgangs
vormen voor. Het feit dat een te korte oesophagus met dergelijke verschil
lend gevormde breuken kan optreden, maakt het volgens Kamerling 
waarschijnlijk, dat de genese ervan niet altijd dezelfde is.

Aanvankelijk werd de te korte oesophagus als een strikt congenitale 
afwijking gezien. Tondorf spreekt van een hypoplasie van de oeso
phagus. Zoals in het overzicht over de aetiologie reeds werd vermeld, 
stelt Harrington er een tijdens het foetale leven optredende groeirem- 
ming van de oesophagus voor verantwoordelijk. Door Bund, Akerlund 
e.a. werd, zoals eveneens in genoemd overzicht werd opgemerkt, het 
achterblijven in groei van de oesophagus als een gevolg van een congeni- 
taalgebrekkige bevestiging van de oesophagus-maagovergang aan het 
diaphragma gezien.

In de meer recente literatuur wordt o.a. door Allison vooral de op
stijgende fibroserende oesophagitis als oorzaak van een te korte oesopha
gus gezien. De oesophagitis zou reeds bij zeer jonge kinderen met een 
congenitale hiatus hernia kunnen optreden als gevolg van het verloren 
gaan der ventielwerking. Husfeldt c.s. leggen meer de nadruk op de 
groei van de thorax. Hierdoor zou een bestaande (congenitale) hiatus 
hernia door uitrekking in de lengterichting groter worden en de oesopha
gus relatief kleiner. Volgens de beide laatste opvattingen is de te korte 
oesophagus dus ook op jongere leeftijd als verkregen op te vatten. 
Duhamel en Sauvegrain brengen alle liggingsafwijkingen van de 
oesophagus-maagovergang in één groep onder. Zij spreken van mal
positions cardio-tuberositaires en zien deze als gevolgen van een slechte 
bevestiging van de tractus digestivus aan het diaphragma.

Samenvattend valt op te merken dat ook bij zeer jonge kinderen de te 
korte oesophagus in een aantal gevallen als verkregen is te beschouwen, 
al is het voorkomen van breuken, met een werkelijk congenitaal te 
korte oesophagus, nergens ontkend. Uit het bovenstaande blijkt ech
ter dat alleen van een congenitaal te korte oesophagus mag worden 
gesproken als de afwijkingen kort na de geboorte zijn vastgesteld.

Ofschoon dus strikt genomen de benaming congenitaal te korte oeso
phagus wellicht niet in alle gevallen juist is, wordt zij in dit proefschrift 
toch gehandhaafd. Er worden de liggingsafwijkingen van de oesophagus- 
maagovergang mee bedoeld met een te korte oesophagus, die al op zeer 
jeugdige leeftijd worden gevonden, of waarvan op anamnestische 
gronden mag worden aangenomen, dat zij reeds op zeer jonge leeftijd 
bestonden.
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B. DE PARA-OESOPHAGEALE HIATUS HERNIA

Het ontstaan van de para-oesophageale hiatus-hernia wordt toege
schreven aan een opening, die zich tussen de oesophagus en de hiatusring 
zou bevinden. Volgens Akerlund is deze opening als een congenitaal 
defect te beschouwen, dat door het uitblijven van de afsnoering van de 
recessus pneumato-entericus zou ontstaan. Eppinger spreekt van een 
canalis para-oesophagealis diaphragmaticus, die met vet en los bindweef
sel is opgevuld. Evenals Allison is hij van mening dat deze breuk ont
staat als zich een deel van de fundus in een in de thorax gelegen geprefor- 
meerde peritoneale zak begeeft. In tegenstelling tot de opvatting van 
Eppinger zou de peritoneale zak zich volgens Allison meestal aan de 
voorzijde van de breuk bevinden. Het ontstaan van de breuk hangt vooral 
af van de bevestiging van de maag aan het diaphragma. Allison plaatst 
de para-oesophageale breuken als rolling-types tegenover de sliding-types, 
een soort hiatus breuken die in Akerlund’s indeling onder groep III 
vallen en die hierna worden behandeld. Bij de rolling-types zou de fundus, 
die niet goed aan het diaphragma is bevestigd, langs de oesophagus in de 
peritoneale zak rollen, terwijl bij de sliding-types het cardia-gebied naar 
boven kan glijden als gevolg van een slechte fixatie van de distale oeso
phagus in de hiatus.

Sweet gebruikt liever de naam para-hiatale hernia omdat er in de incisura-cardiaca, 
die bij de para-oesophageale breuken blijft bestaan, spiervezels zouden zijn gevonden, 
die door hem als restanten van de musculeuze hiatuslus beschouwd worden. Deze 
hiatusresten in de incisura cardiaca zijn alleen te verklaren als men aanneemt dat de 
fundus naast de hiatus door het diaphragma in de thoraxholte is gekomen.

De para-oesophageale hernia onderscheidt zich van de overige vormen 
doordat de oesophagus hierbij onder het diaphragma in de maag uit
mondt. Een groter of kleiner gedeelte van de maag bevindt zich voor of 
achter, rechts of links van de oesophagus in de thoraxholte, en is met 
peritoneum bekleed. Het ventielmechanisme kan vooral bij de grotere 
vormen van dit type blijven functioneren omdat de schuine intrede van de 
oesophagus in de maag niet geheel verloren gaat. Meestal blijkt echter, 
dat bij de laatstgenoemde vormen de fixatie van de distale oesophagus 
in de hiatus zo weinig hecht is, dat ook de oesophagus-maagovergang zich 
naar boven kan verplaatsen en er van een combinatie van twee breuk- 
vormen sprake is.
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C. DE HIATUS HERNIA, WAARBIJ DE OESOPHAGUS-MAAGOVERGANG 
CRANIAAL VAN DE HIATUS LIGT ZONDER DAT DE OESOPHAGUS 
TE KORT IS.

Deze vorm van hiatus-breuken komt het meest voor. Hij ontstaat als de 
fixatie van de oesophagus-maagovergang aan het diaphragma onvol
doende is. Congenitale groeistoornissen, het persisteren van de recessus 
pneumato-entericus, congenitaal afwijkende ligamenta phrenico-oeso- 
phagea en gastro-phrenica zijn alle als oorzaken voor het ontstaan van 
een insufficiënte hiatus in het overzicht over de aetiologie genoemd. Dat 
deze vorm vooral na het veertigste jaar gevonden wordt pleit voor de 
opvatting dat slijtage en op oudere leeftijd optredende atrophie der 
fixerende elementen voor het ontstaan van belang zijn.

Naar analogie met de inguinale glijbreuken meent Allison dat het retro-peritoneale 
vet, dat bij een insufficiënte hiatus in het hiatuskanaal kan binnendringen, verant
woordelijk is voor het naar craniaal glijden van de oesophagus-maagovergang.

Obstipatie, veelvuldige zwangerschappen, adipositas, prostaathyper- 
trophien chronisch emphyseem verhogen gedurende langere tijd de intra- 
abdominale druk en begunstigen daardoor het ontstaan van dit type 
hiatus hernia. In tegenstelling tot de para-oesophageale hiatusbreuk liggen 
bij deze breukvorm de assen van de oesophagus en de breuk meer in 
eikaars verlengde. De oesophagus, die een normale lengte heeft, mondt in de 
bovenpool van de breuk uit. De grootte van de breuk is vaak afhankelijk 
van de lichaamshouding. In staande houding wordt het gedeelte van de 
maag boven de hiatus door de zwaartekracht in het abdomen getrokken, 
in liggende houding zal de zwaartekracht juist het zich verplaatsen van 
maagdelen door de hiatus naar de thorax bevorderen. Houdingen als 
hurken en bukken, waarbij de intra-abdominale ruimte kleiner wordt, 
zijn eveneens gunstig voor het ontstaan van de breuk. Ook tillen, persen 
en alle andere handelingen, waarbij de spieren van de buikwand worden 
aangespannen, verhogen de intra-abdominale druk en leiden ertoe, dat 
de oesophagus-maagovergang als het ware door het hiatuskanaal geperst 
wordt. Ook bij deze breukvorm is het uitgetreden maagdeel voor een ge
deelte met peritoneum bekleed.

D. DE HIATUS-HERNIA MET EEN VERKREGEN TE KORTE OESOPHAGUS

De hiatus herniae, die onder groep C zijn beschreven, gaan vrijwel altijd 
met een defect ventielmechanisme van de oesophagus-maagovergang 
gepaard. Hierdoor kan op den duur een ander beeld ontstaan. Door de 
chronische reflux van zure maaginhoud wordt de oesophaguswand aan
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getast. Ditleidttenslottetotfibroseringvan de wand waarinlittekenvorming 
kan optreden, die vernauwing (en soms heel belangrijke) verkorting van de 
oesophagus tengevolge heeft. (Barrett). Ook in de gevallen waarbij, 
zoals door Lortat Jacob en medewerkers is beschreven, door congenitale 
oorzaken een defect ventielmechanisme kan optreden zonder dat er van 
een hiatus insufficiëntie sprake is, kunnen zulke veranderingen in de 
oesophagus optreden. Ook in deze gevallen heeft de verkorting van de 
oesophagus de vorming van een hiatus-hernia tot gevolg.

De hiatus herniae met een verkregen te korte oesophagus onderscheiden 
zich morphologisch vrijwel niet van de breuken met een congenitale 
oesophagus-verkorting. Als de oorspronkelijke breuk klein is zal het 
stenotische tuitvormige type ontstaan. Bij de grote hiatus herniae zal de 
verkorting van de oesophagus de vorm van het uitgetreden maaggedeelte 
echter weinig veranderen. Wel verdwijnt het geslingerde verloop van de 
oesophagus, terwijl ook het terugglijden van de hernia in staande houding 
belet wordt.

E. DE PROLAPS

Van een prolaps spreken we tenslotte als het stukje maag, dat inter
mitterend naar craniaal verschuift, klein is, zodat het niet of nauweüjks 
met peritoneum is bekleed. De kleine verwijding boven het diaphragma 
moet, zoals in het overzicht over de anatomie en de physiologic reeds is 
vermeld, van het antrum cardiacum worden onderscheiden, dat een 
physiologische verwijding van de distale oesophagus is. De laatst genoem
de verwijding, die volgens Nauta ook op jongere leeftijd voorkomt en 
volgens Neumann een normaal ouderdomsverschijnsel is, wordt door 
Anders en Bahrmann meer als een op oudere leeftijd frequent voor
komend voorstadium van de hiatus-hernia gezien. Hoe men echter ook 
over de kleine verwijding van de tractus digestivus boven het diaphragma 
moge denken, als men aanneemt dat o.a. door slijtage en atrophie van de 
elementen, die de oesophagus aan het diaphragma fixeren, een hiatus 
hernia kan ontstaan, moet men ook aannemen, dat de prolaps in de zin 
van Anders en Bahrmann wel haast zeker een voorstadium van zulk 
een hernia is. Daarom moet hij van het antrum cardiacum worden onder
scheiden, ook al zijn er roentgenologisch geen duidelijke verschillen aan 
te tonen.

In verband met de diagnostische problemen, die dergelijke kleine 
verwijdingen roentgenologisch kunnen opleveren, wordtin dit proefschrift 
van een antrum cardiacum gesproken wanneer het ventielmechanisme 
intact is. De verwijding wordt dus opgevat als physiologisch in de zin van
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Nauta en Neumann. Is er echter een defect ventielmechanisme, dan 
wordt aangenomen dat de afwijking een gevolg is van een insufficiënte 
hiatus en daarom prolaps genoemd.

De verwijding moge als voorstadium of, zo men wil, als kleinste vorm van een 
hiatus-hernia zonder klinische betekenis zijn, het defect ventiel-mechanisme, waarmee 
zij gepaard gaat en waaraan zij mogelijk ten grondslag ligt, is dit zeker niet. Bovendien 
kan een verwijding, ook al is zij morphologisch niet te onderscheiden van een physiolo- 
gische of gerontologische verwijding, moeilijk normaal genoemd worden als zij met 
een defect ventielmechanisme gepaard gaat. Zonder ten aanzien van de oorzaak van 
de kleine verwijdingen van de tractus digestivus boven het diaphragma een standpunt 
in te nemen, is het o.i. gerechtvaardigd de prolaps, zoals zij boven is beschreven, als 
een afwijking te zien.
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lOOFDSTUK III

CARDIA INSUFFICIËNTIE

In het overzicht over de anatomie en de physiologie werd de cardia- 
werking als een soort ventielmechanisme beschreven. Dit ventielmecha- 
nisme berust in hoofdzaak op de schuine inmonding van de oesophagus 
in de maag, mogelijk ondersteund door een sphincterwerking van de 
distale oesophagus. De belangrijkste factoren die de schuine intrede van 
de oesophagus in de maagfundus in stand houden zijn:

I. Een stevige fixatie van de oesophagus in de hiatus door het ligamen- 
tum phrenico-oesophageum.

II. Een stevige hiatuslus, die de incisura cardiaca laag houdt ten opzichte 
van de maagfundus, waardoor de hoek tussen de oesophagus en de 
maag een kleine opening behoudt. Bovendien zou de rechter hiatus
lus belangrijk zijn als steunpunt waartegen de gasdruk in de fundus 
de oesophagus dicht drukt en zo van de fundus afsluit.

III. Een stevige bevestiging van de fundus aan het linker diaphragma 
door het ligamentum gastro-phrenicum, waardoor eveneens de hoek 
bij de incisura cardiaca klein blijft.

IV. De fibrae obliquae, die als een inwendige versteviging in de maag
wand de incisura cardiaca mede in stand houden.

V. Slijmvliesplooien in het cardiagebied, die of passief óf door actieve 
werking van de muscularis mucosae, eveneens de maag van de oeso
phagus afsluiten.

Het ontbreken of gestoord zijn van één of meer van deze factoren kan 
een onvoldoende functie van het ventielmechanisme tengevolge hebben. 
De cardia is dan insufficiënt, waaronder wordt verstaan het ontbreken of 
gestoord zijn van de ventielwerking van de oesophagus-maagovergang 
(cardia).

Zoals in het overzicht van de aetiologie van de hiatus-insufficiëntie reeds 
is beschreven, zijn het ligamentum phrenico-oesophageum, het ligamen
tum gastro-phrenicum en de hiatuslus eveneens van belang voor het 
tegen gaan van een hiatus hernia. Dit houdt in, dat beide aandoeningen 
vaak gecombineerd voorkomen, terwijl bovendien bij het bestaan van een 
hiatus hernia de schuine inmonding van de oesophagus in de maag meestal 
geheel verloren gaat, met als gevolg een geheel of gedeeltelijk uitvallen

36



van de ventielfunctie. Alleen een eventuele sphincterwerking van de 
distale oesophagus kan dan het terugvloeien van maaginhoud in de oeso
phagus nog beletten. Het feit, dat er in de meeste gevallen wel reflux 
plaats heeft, wijst er op, dat aan de laatste factor niet al te veel betekenis 
moet worden toegekend.

Volgens Lortat Jacob c.s. kan het ligamentum gastro-phrenicum ook 
congenitaal te lang zijn; de fundus is dan door dit te lange ligament on
voldoende aan de linker diaphragmakoepel verbonden met als gevolg een 
te grote hoek bij de incisura cardiaca. Ook ectopische strengen in het 
peritoneum zouden kunnen beletten, dat de fundus zich op normale wijze 
tegen het linker diaphragma aanlegt. (Lortat Jacob spreekt van “brides 
indescriptives”). De auteur, die deze afwijkingen onder de naam “mal
positions cardiotuberositaires” samenvat, zegt nadrukkelijk dat zij zonder 
abnormale beweeglijkheid van de oesophagus-maagovergang in de hiatus, 
dus met een intact ligamentum phrenico-oesophageum, kunnen voor
komen. In die gevallen bestaat er dus een cardia insufliciëntie zonder hia
tus insufficiëntie.

Twee directe gevolgen van een cardia insufliciëntie zijn ructus en reflux 
die afzonderlijk behandeld zullen worden.

Ructus
Men spreekt van ructus als lucht uit de maag de oesophagus bereikt en 
via de pharynx wordt uitgedreven. Het pathologische opboeren is van 
het normale te onderscheiden door een grotere frequentie en een meer 
onwillekeurig karakter. Het is een begeleidend verschijnsel bij alle ziekte
beelden, waaraan een insufficiënt cardia-mechanisme ten grondslag ligt.

Donelly c.s. beschrijven twee manieren waarop het willekeurige op
boeren geschiedt. Bij de minst voorkomende manier wordt de druk in de 
thorax sterk verlaagd door inspiratoire bewegingen te maken bij een 
gesloten glottis. Dit heeft een drukverlaging in de oesophagus tot gevolg, 
waardoor lucht uit de mond in de oesophagus wordt aangezogen; deze 
lucht wordt vervolgens door verhoging van de intra-thoracale druk in de 
maag geperst. Het ventiel bij de cardia wordt dan even geopend. Wordt 
nu op het moment dat het ventiel open staat de intra-abdominale druk 
sterk verhoogd, dan kan gedurende een kort ogenblik vrij veel lucht 
vanuit de maag in de oesophagus ontsnappen. Dit proces is intussen van 
zoveel factoren afhankelijk, dat het lang niet altijd tot het beoogde 
resultaat voert.

Een andere meer gebruikte methode, die effectiever zou zijn, berust 
op een kunstmatige wijziging van de anatomische verhoudingen in het
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hiatusgebied, die tot stand komt door de rug zoveel mogelijk te strekken 
en daarbij diep te inspireren. De diepe inspiratie vlakt de diaphragma- 
koepel af, het strekken van de rug trekt de oesophagus recht. Beide 
handelingen maken de hoek van His groter, juist op het moment dat het 
drukverschil tengevolge van de diepe inspiratiestand maximaal is. Wan
neer nu ook nog de intra-abdominale druk sterk wordt verhoogd kan bij 
het begin van de exspiratie, als de hiatuslus niet meer gecontraheerd is, 
lucht uit de maag ontsnappen.

Aan het willekeurig opboeren wordt door Donelly c.s. aetiologische 
betekenis toegekend voor het ontstaan van een insufficiënte cardia en 
tenslotte van een insufficiënte hiatus. Zoals reeds eerder is vermeld, acht 
deze auteur het rechter deel van de hiatuslus van belang voor een goed 
functionerend ventielmechanisme. Volgens hem zou dit het steunpunt 
zijn, waarop de overdruk in de maagfundus de incisura cardiaca tegen 
de rechter oesophaguswand aandrukt. Het opboeren veroorzaakt dan 
telkens een uitrekking van de hiatus. Hierbij worden de spiervezels, die 
de hiatuslus vormen en die achter onder uit de rechter pijler van het 
diaphragma ontspringen, uit elkaar gedrongen. Door het frequente 
willekeurige opboeren zou op den duur een wijde, slappe hiatus ontstaan, 
waardoor de oesophaguswand rechts achter zijn steun verliest en gelei
delijk een insufficiënt cardiamechanisme optreedt. Het opboeren gaat 
dientengevolge steeds gemakkelijker en treedt op den duur ook ongewild 
op, met de voor de hiatus ongunstige gevolgen; de vicieuze cirkel is dan 
gesloten. Tenslotte zal iedere drukverhoging in de maag lucht in de 
oesophagus persen en kan er van een pathologische ructus worden 
gesproken. Op den duur kan de beschadiging van de hiatuslus en het 
ligamentum phrenico-oesophageum zo ernstig worden, dat een hiatus- 
hernia ontstaat.

Reflux

Reflux is het onwillekeurig terugvloeien van maaginhoud naar de oeso
phagus, zonder dat, zoals bij het braken, actieve contracties van de maag 
plaats hebben. Bij kleine kinderen is het optreden van reflux normaal; 
bij volwassenen is frequent voorkomen echter zeker pathologisch. Reflux 
kan alleen optreden als het ventielmechanisme niet werkt en er zich vloei
bare maaginhoud bij de cardia bevindt. Aan de laatste voorwaarde wordt 
het minst voldaan als de patiënt rechtop staat, en het meest als hij op de 
rug en iets op de rechter zij ligt. In het eerste geval bevindt zich meestal 
geen vloeibare maaginhoud bij de cardia, in het laatste, als de cardia
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het diepste punt van de maagfundus is, bijna zeker wel. Wordt dan de 
intra-abdominale druk verhoogd en de buikholte verkleind, dan wordt 
hierdoor de maaginhoud naar de cardia gestuwd, en eventueel in de oeso
phagus geperst. Het eerste gebeurt door het aanspannen van de buik
musculatuur, het tweede vooral bij bukken, vooroverzitten en hurken. 
In deze houdingen geven patiënten dan ook de meeste klachten aan.

Het belangrijkste gevolg van de reflux is het in contact komen van het 
oesophagus-slijmvlies met de zure pepsine-houdende maaginhoud. Dit 
heeft het z.g. zuurbranden ten gevolge, dat evenals de ructus een klacht is, 
die bij een slecht werkend ventiel-mechanisme zelden ontbreekt.

Een indirect gevolg van de cardia-insufficiëntie is de refluxoesophagitis. 
Het optreden van reflux brengt het plaveiselepitheel van de oesophagus in 
contact met het zure pepsine-houdende maagsap. Wordt dit contact chro
nisch, dan treedt er oesophagitis op. Deze oesophagitis wordt door alli- 
SON reflux-oesophagitis genoemd, ter onderscheiding van andere vormen 
(b.v. oesophagitiden die ontstaan door een lang bestaande stenose onder 
invloed van voedselresten en speeksel). De reflux-oesophagitis treedt voor
namelijk op in het onderste deel van de slokdarm, omdat de maaginhoud 
door de reactieve peristaltiek van de oesophagus meestal weer snel in de 
maag wordt gedreven en niet verder komt dan de distale oesophagus.

Ferguson ging de invloed van maagsap na op de slokdarm bij dieren. Het bleek 
dat er meestal een zeer snelle aantasting van het slijmvlies in de oesophaguswand op
trad. De schadelijke werking berustte vooral op de pepsine in het maagsap. Deze was 
echter zonder de aanwezigheid van voldoende zoutzuur onwerkzaam. Bijmenging van 
gal en pancreassap had door verlaging van de zuurgraad een verminderde inwerking 
tot gevolg. Zoutzuur alleen bracht vergelijkenderwijs geringe beschadiging teweeg.

De belangrijkste afweer tegen de gevolgen van de reflux wordt geleverd 
door de oesophagus-peristaltiek, het slikken van speeksel en de eigen 
secretie van het oesophagus-slijmvlies. (aylwin). Onder invloed van de 
vrij hevige prikkeling die het maagsap op het oesophagus-slijmvlies uit
oefent, treedt er een sterke peristaltiek op, die de vloeistof weer in de maag 
terugvoert. Ook zal de patiënt de branderige pijn die hij tijdens en na de 
reflux voelt, trachten te verminderen door speeksel te slikken dat een neu
traliserend effect heeft en de werking van het pepsine doet afnemen. Ten
slotte moet de eigen secretie van de oesophagus worden genoemd. Het 
secreet is onder normale omstandigheden dik slijmerig, en wordt in geringe 
hoeveelheden geproduceerd. Wordt het slijmvlies echter hevig geprikkeld, 
zoals door maagsap gebeurt, dan scheidt het veel dun sereus vocht af met 
een vrij hoge pH, dat een neutraliserend effect heeft.
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Volgens Aylwin is de afweer ’s nachts verminderd omdat de patient de pijn tijdens 
diepe slaap niet gewaar wordt. Hij zal daarom niet reageren met het slikken van 
speeksel. De peristaltiek zal minder krachtig zijn en het oesophagus-slijmvlies zal 
minder sereus vocht afscheiden. Deze verminderde afweer in diepe slaap, gecombineerd 
met het feit dat in liggende houding gemakkelijk reflux optreedt, zou volgens de auteur 
de oorzaak zijn dat het maagsap vooral ’s nachts het oesophagus-slijmvlies kan be
schadigen.

Door sommige onderzoekers worden ectopische eilandjes maagslijm- 
vlies in de oesophagus als een oorzaak voor het ontstaan van peptische 
oesophagitis genoemd. Deze eilandjes zouden maagsap afscheiden, dat op 
het oesophagus-slijmvlies inwerkt.

De eilandjes zijn reeds in 1805 door F. A. Schmidt beschreven, terwijl Schridde 
ze in 1904 bij 20% van een groot aantal overigens normale oesophagi vond. Ze zijn 
meestal microscopisch klein; Taylor zag op 900 door hem onderzochte oesophagi 6 
met het blote oog waarneembare plekjes maagslijmvlies. (Barrett).

BARRETT, HuRST e.a. achten het, o.i. terecht, onwaarschijnlijk dat deze 
kleine eilandjes ectopisch maagslijmvlies genoeg maagsap zouden produ
ceren om ernstige laesie’s van het oesophagus slijmvlies te kunnen veroor
zaken. Ook al zou men aannemen dat zij èn pepsine èn zoutzuur afseheiden, 
toch blijft het weinig aannemelijk dat de pH lang genoeg laag blijft, om 
het pepsine te laten inwerken. Er zal altijd wel genoeg vocht in de slok
darm zijn om de geringe hoeveelheid uitgescheiden zuur te neutraliseren.

Een reflux-oesophagitis kan in de vroegste stadia alleen met de oesopha- 
goscoop worden waargenomen (Benedict). De mucosa is dan rood, 
oedemateus en gezwollen. Wat later treden er leucoplakieën op en kleine 
erosies, die tot kleine vlakke uleera kunnen uitgroeien. De uleera vertonen 
een grijs beslag en vuurrode randen; zij zijn caudaal meestal door de ora 
serrata begrensd. (Wolff). Deze toestand kan lange tijd bestaan vóór de 
diepere lagen van de oesophaguswand worden aangedaan. Duurt de wer
king eehter lang genoeg, dan schrijdt de aantasting voort op de submucosa 
en de spierwand. Hierdoor ontstaat in de spierwand dicht libreus weefsel, 
dat later in de lengte en de breedte sehrompelt, met verkorting en stenose- 
vorming in het distale oesophagus-segment als gevolg (Allison, Clee- 
VER, Dick). De afwijkingen worden nu ook roentgenologisch waarneem
baar. De inflammatoire fibrosering van de oesophaguswand kan zich ook 
op de omliggende weefsels voortzetten, zodat het aangedane gedeelte met 
de omgeving vergroeit. Door de verkorting van de distale oesophagus 
wordt de maag omhoog getrokken; soms zou de oesophagus-maagover- 
gang zelfs ter hoogte van de aortaboog komen te liggen. (Barrett, Be-
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NEDicT, Hurst). De stenosevorming kan op den duur tot ernstige passa- 
gestoornissen aanleiding geven, maar van de andere kant zou zij ook als 
een natuurlijke bescherming van de oesophagus tegen het terugvloeiende 
maagsap kunnen worden opgevat. De ulcera zijn, zoals boven beschreven, 
meestal vlak en ze zouden occulte bloedingen kunnen veroorzaken. In het 
gebied van de stenose wordt soms een penetrerend, scherp begrensd ulcus 
gezien. Door sommige auteurs wordt een dergelijk ulcus, dat veel gelijke
nis met een maagzweer vertoont, ulcus pepticum oesophagi genoemd 
(Hurst, Taylor, Sauvage).

Om de gelijkenis met maagulcera te verklaren is wel aangenomen dat 
het op de plaats van een ectopisch eilandje maagslijmvlies zou ontstaan. 
De vraag rijst echter, of er toch niet van een echt maagulcus sprake is, dat 
in het uitgetrokken maaggedeelte vlak onder de ora serrata is ontstaan, 
nadat de maag door het fibroserend proces uit het abdomen getrokken is. 
Daar de onderscheiding tussen maag-en oesophagusslijmvlies in vele ge
vallen niet goed mogelijk is door de sterke verairderingen van de micro
scopisch- anatomische verhoudingen die in het gebied van de oesophagus- 
maagovergang onder invloed van het maagsap zijn ontstaan, zou het 
kunnen voorkomen dat echte maagulcera als ulcera van de oesophagus 
geduid worden.

Het is bekend dat bij patiënten, bij wie roentgenologisch eenzelfde graad 
van cardia-insufficiëntie wordt vastgesteld, de ernst van de hierdoor ver
oorzaakte beschadiging van het oesophagusslijmvlies sterk kan verschil
len. Dit verschil is meestal terug te voeren op de kortere of langere duur 
van de reflux-oesophagitis, maar zou ook kunnen worden toegeschreven 
aan het feit, dat het maagsap bij de betreffende patiënten niet op dezelfde 
wijze is samengesteld. In de gevallen waarin de cardia-insufficiëntie een 
gevolg is van een hiatus-hernia, zou vooral de histologische opbouw van 
het slijmvlies in de funduswand hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn. 
Het aantal pepsine bereidende cellen zou bij de één groter kunnen zijn dan 
bij de ander en hierdoor zouden de onderlinge verschillen van de schade
lijke werking van het maagsap te verklaren zijn. (Aylwin).
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HOOFDSTUK IV

KLINISCHE VERSCHIJNSELEN 

BIJ DE LIGGINGSAFWIJKINGEN VAN DE 

OESOPHAGUS-MAAGOVERGANG

Omdat de liggingsafwijkingen van de oesophagus-maagovergang zeer 
vaak een minder goede ventielwerking veroorzaken worden de sympto
men die van deze verminderde werking een gevolg zijn in dit hoofdstuk 
het eerst genoemd. Daarna volgt een overzicht van de verschijnselen, die 
meer direct met het bestaan van de hiatus-hernia verband houden. Ten
slotte worden de klachten behandeld, die door beide afwijkingen kunnen 
worden veroorzaakt.

In het algemeen treden de subjectieve verschijnselen korte tijd na de 
maaltijd op, vooral als de patiënt, door na het eten te gaan liggen, gunstige 
voorwaarden schept voor het terugvloeien van maaginhoud in de oeso
phagus en het verschuiven van maagdelen door de hiatus naar de thorax- 
holte. Andere lichaamshoudingen die met een verkleining van de buik
holte gepaard gaan, geven eveneens aanleiding tot deze verschijnselen, 
terwijl bij sommige patiënten reeds een betrekkelijk geringe inspanning 
hiervoor voldoende is.

1. Klachten die het gevolg zijn van een defect

VENTIELMECHANISME

a) Ructus

Hiermee wordt het abnormaal frequente onwillekeurige opboeren bedoeld. 
Vooral het onwillekeurige karakter van dit verschijnsel wordt door de 
patiënten als onaangenaam ervaren. Bij patiënten met een defect ventiel- 
mechanisme komt deze klacht geregeld voor.

b) Regurgitatie

Onder regurgitatie wordt het tot in de mond terugvloeien van maaginhoud 
verstaan. Slechts zelden is er een zo sterke reflux dat de patiënten over 
regurgitatie klagen. Treedt dit verschijnsel geregeld op, dan mag hierin 
een aanwijzing worden gezien voor een vrijwel volledig defect ventiel- 
mechanisme. In de meeste gevallen kan de oesophagusperistaltiek het
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doorstromen van maaginhoud naar de mond beletten. Ook het feit, dat de 
patiënten het gebruik van veel vloeibaar voedsel vermijden en slechts 
kleine hoeveelheden tegelijk drinken, kan een verklaring zijn voor de be
trekkelijke zeldzaamheid, waarmee dit symptoom optreedt.

c) Pyrosis

Vele patiënten met een defect ventielmechanisme klagen over branderige 
sensaties achter het sternum. Deze sensaties worden veroorzaakt door 
zure maaginhoud die, al of niet samen met lucht, naar de oesophagus is 
teruggevloeid, en die zelfs de mond kan bereiken.

d) Retro-sternale pijn

Als door het chronisch kontakt van het oesophagus-slijmvlies met maag
inhoud een oesophagitis ontstaat veranderen de branderige sensaties ach
ter het sternum op den duur in pijngevoelens. Deze worden door de etsen
de werking van het maagsap op de rauwe erosieve oesophaguswand ver
oorzaakt. De klacht is als een verergering van de pyrosis op te vatten. De 
pijn die vaak aanvalsgewijze opkomt, kan naar de rug tussen de schouders, 
naar de linker arm of naar het hoofd uitstralen. (Allison).

II. SYMPTOMEN EN KLACHTEN DIE MEER HET GEVOLG ZIJN VAN EEN 
HIATUS-HERNIA ALS ZODANIG

Er zij nogmaals op gewezen dat de bovengenoemde klachten, die op het 
ontbreken van een goed werkend ventielmechanisme berusten, ook bij de 
hiatus-hernia voorkomen. Daarnaast kan men bij een hiatus-hernia de 
volgende verschijnselen vinden:

a) Vol gevoel
Patiënten met een hiatus-hernia klagen veelal over een onaangenaam vol 
gevoel in de bovenbnik, dat vooral na de maaltijd ontstaat. Soms geven 
zij daarbij aan dat het eten niet goed wil zakken, zonder dat er duidelijk 
van slikklachten sprake is. Het volle gevoel in de bovenbuik zou kunnen 
ontstaan door de vulling van het intra-thoracaal gelegen maagdeel.

b) Misselijkheid
Het volle gevoel gaat vaak samen met misselijkheid. Uitrekking van het 
uitgetreden maagdeel, dat overvuld raakt, als ook prikkeling van het peri
toneum dat dit maagdeel bekleedt, zijn hiervoor als oorzaken genoemd. 
(Kamerling en Harrington).
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c) Pijn inepigastrio
Deze pijn, die bij aanvallen kan optreden, wordt door de patiënten hoog 
in het epigastrium gelocaliseerd en kan rechts en links naar de rug uit
stralen. Niet zelden gaat zij met de eerder genoemde pijngevoelens achter 
het sternum gepaard. Evenals het volle gevoel en de misselijkheid zou de 
pijn door overvulling van het uitgetreden maagdeel ontstaan, terwijl wel
licht ook het bekneld raken van het bekledende peritoneum in het hiatus- 
kanaal een rol speelt. Het is opmerkelijk, dat de bovengenoemde ver
schijnselen vooral bij patiënten met kleinere afwijkingen voorkomen 
(Nuboer). Mogelijk ligt de verklaring hiervan in het feit, dat deze patiën
ten nog over een stevige hiatuslus beschikken, die de maag in de hiatus 
krachtig samensnoert, terwijl bovendien kleine breuken sneller overvuld 
raken. Bij de grotere breukvormen zijn de beide maagdelen vaak breed 
met elkaar verbonden, zodat er van passagebelemmering door de wijde 
en slappe hiatus geen sprake is.

d) Braken

Het braken, dat bij patiënten met een hiatus-hernia soms zeer heftig kan 
optreden, kan verlichting van de hierboven genoemde klachten geven.

e) De hik

Sporadisch lijden de patiënten aan een hardnekkige hik. Het zijn vooral 
de patiënten met grotere of gefixeerde hiatus-herniae, bij wie dit symp
toom optreedt. Prikkeling van in en om de hiatus gelegen zenuwtakjes, die 
tot de nervus phrenicus behoren, is hiervoor als oorzaak genoemd.

ƒ) Benauwdheid

Zeer grote herniae zouden door de ruimtebeperking die zij in de thorax 
veroorzaken tot dyspnoe aanleiding geven. Hiervan moet worden onder
scheiden het vage gevoel van benauwdheid, waarover patiënten met een 
hiatus-hernia ook wel klagen en dat zijn oorzaak mogelijk in een vagus- 
prikkeling vindt.

III. SYMPTOMEN EN KLACHTEN DIE ZOWEL VAN EEN DEFECT VENTIEL- 
MECHANISME ALS VAN EEN HIATUS-HERNIA HET GEVOLG KUNNEN 
ZIJN.

d) Slikklachten
Zoals in hoofdstuk III reeds is beschreven kan tengevolge van een defect 
ventielmechanisme als complicatie van een chronisch geworden reflux-
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oesophagitis stenose-vorming optreden, die tot ernstige slikklachten leidt. 
Ook torsie of verkleving van de breukinhoud kunnen een ernstige belem
mering zijn voor de voedselpassage.

b) Bloedarmoede

Bij een lang bestaande reflux-oesophagitis kan het op den duur door de 
gemakkelijk bloedende oesophaguswand tot een aanzienlijk bloedverlies 
komen met bloedarmoede als gevolg. Bij sommige patiënten kunnen de 
symptomen van de bloedarmoede de enige aanwijzingen zijn voor het be
staan van een hiatus-hernia. Lang niet altijd wordt er dan in het soms grote 
intra-thoracaal gelegen maagdeel een ulcus gevonden. Er wordt wel aan
genomen, dat de bloedarmoede, die een hypochroom en microcytair ka
rakter heeft, ontstaat door een stoornis in de ijzerresorptie, (Rinsma), of 
door een chronisch occult bloedverlies tengevolge van de in het uitgetre
den maagdeel optredende circulatiestoornis. (Harrington).

c) Klachten van angineuze aard
Reeds eerder is vermeld, dat de retro-sternale pijn aanvalsgewijze kan op
treden. Zij kan daarbij tussen de schouders naar het hoofd of naar de 
linker arm uitstralen. De aanvallen, die vooral na de maaltijd optreden, 
kunnen ook uitgelokt worden door lichaamshoudingen, die het ontstaan 
van reflux en het uittreden, respectievelijk overvuld raken van de breuk 
in de hand werken. Zij vertonen soms grote overeenkomst met door coro- 
nairsclerose veroorzaakte aanvallen van angina pectoris, en het valt te be
grijpen, dat het moeilijk kan zijn, de oorzaak van zulke aanvallen op te 
sporen. Wanneer ze niet het gevolg zijn van sclerose der coronairvaten 
spreekt men wel van pseudo-angineuze klachten.

Omdat soortgelijke klachten ook bij ziekten van andere organen onder 
het diaphragma kunnen voorkomen wordt wel aangenomen, dat prikke
ling van de nervus vagus hierbij een rol speelt. De coronairvaten zouden 
daardoor contraheren, met een tijdehjke ischaemie van de hartspier tot 
gevolg. Dietrich en Schwiegk brachten bij honden een ballon in de 
distale oesophagus ter hoogte van de hiatus oesophageus. Door deze op 
te blazen konden zij druk uitoefenen op de nervi vagi en op de sympathi
sche zenuwen in het hiatuskanaal. Zij zouden hierbij een verminderde 
doorbloeding van de hartspier hebben geconstateerd. Naar aanleiding 
hiervan spreekt Von Bergmann van een epiphrenaal syndroom, dat op 
analoge wijze door de toeneming van de druk in de hiatus-hernia tot stand 
zou komen. Johnstone e.a. veronderstellen dat de plaats waar de vagus- 
prikkeling plaats vindt, in de distale oesophagus gelegen is. Bij inspanning
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en bij houdingen van het lichaam die met verhoging van de intra-abdomi- 
nale druk gepaard gaan, wordt met kracht lucht uit de maag in de oeso
phagus gedreven. De uitrekking van de distale oesophagus die hiervan een 
gevolg is, zou met prikkeling van de vagusvezels in de oesophaguswand 
gepaard gaan. Jones meent bij honden door kunstmatige opblazing van 
de oesophagus de doorbloeding van de hartspier verminderd te hebben. 
Volgens Donelly zouden de nachtelijke aanvallen een gevolg zijn van de 
prikkelende werking die het teruggevloeide maagsap op de vagustakjes in 
de oesophaguswand uitoefent. Deze auteur meent de pseudo-angineuze 
klachten ook door een kramptoestand in de oesophagus-spierwand te 
kunnen verklaren. Onder doorlichting is inderdaad waar te nemen dat de 
oesophagus op de lucht en het maagsap, die via een insufficiënte cardia in 
de oesophagus worden geperst, reageert met een heftige peristaltiek. Hier
door worden lucht en maaginhoud weer in de maag teruggevoerd. De dis
tale oesophagus neemt daarbij als het ware de cardia-functie over. Zolang 
de verhoogde intra-abdominale druk blijft bestaan, b.v. door voortduren
de inspanning, zal een normale oesophagus steeds proberen de daarin ge
perste lucht of maaginhoud terug te drijven. Dit zou tenslotte tot een 
kramptoestand in de wand van de onderste helft van de oesophagus kun
nen leiden, welke volgens de auteur door de patiënten als een angineuze 
pijn wordt gevoeld. De tegenwerping, dat de patiënt de in de oesophagus 
geperste lucht alleen maar behoeft uit te boeren om haar kwijt te raken, 
gaat volgens hem niet op omdat er altijd wel wat maagsap meekomt, 
waarop met slikken en versterkte peristaltiek wordt gereageerd, hetgeen 
de patiënt belet de lucht via de mond te laten ontsnappen. Deze reactie van 
de oesophagus veronderstelt intussen een normale tonus en een gezonde 
spierwand van dit orgaan. Indien door een defect ventielmechanisme de 
oesophagus te lang aan uitrekking is blootgesteld, wordt hij tenslotte slap 
en reageert niet meer of nog maar zeer weinig. Oude patiënten, bij wie in 
de spieringen van de oesophaguswand atrophie is opgetreden, zouden om 
die reden geen pseudo-angineuze klachten krijgen tengevolge van een de
fect ventielmechanisme. Volgens Van Buchem, Nuzum e.a. is het gelijk
tijdig voorkomen van coronair-sclerose en een defect ventielmechanisme 
in deze van belang. Het ligt voor de hand, dat er veel gemakkelijker ischae
mic van de hartspier zal optreden als de vagus in dat geval, op welke wijze 
dan ook, wordt geprikkeld. Er zij in dit verband op gewezen, dat maar een 
klein gedeelte van de patiënten met liggingsafwijkingen van de oesopha- 
gus-maagovergang angineuze klachten heeft, terwijl bij velen van hen 
vagusprikkeling zal moeten worden aangenomen. Mogelijk is er in de 
positieve gevallen altijd sprake van een gecombineerd lijden.
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In hoofdstuk V wordt een poging beschreven om door het inbrengen van lucht door 
een maagslang in de distale oesophagus het effect van de gasontwikkeling die het 
bruispoeder teweegbrengt, te imiteren.

Bij 15 patiënten werd onder doorlichting ongeveer 50 cc. lucht in de distale oesopha
gus geblazen. In verband met de hierboven weergegeven opvattingen over het ontstaan 
van de pseudo-angineuze klachten bij liggingsafwijkingen van de oesophagus-maag- 
overgang volgt een korte beschrijving van de bevindingen die bij het onderzoek van 
deze patiënten werden opgedaan.

Bij 13 patiënten, onder wie er 2 waren met een klinisch vastgestelde angina-pectoris 
en 4 met een roentgenologisch aangetoond defect ventielmechanisme, traden bij het 
onderzoek geen angineuze klachten op.

Een mannelijke patiënt van 50 jaar, bij wie roentgenologisch een hiatus-hernia was 
aangetoond, gaf bij het onderzoek met bruispoeder klachten aan, die mogelijk als 
angineus konden worden geduid. Het onderzoek met de slang bleef echter zonder uit
werking. Een andere mannelijke patiënt van 47 jaar, die aan angina pectoris leed en 
bij wie bovendien een defect ventielmechanisme en een kleine hiatus-hernia werden 
vastgesteld, kreeg tijdens het onderzoek met de slang een aanval die onmiskenbaar 
van angineuze aard was.
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HOOFDSTUK V

DE ROENTGENDIAGNOSTIEK 

DER LIGGINGSAFWIJKINGEN VAN DE 

OESOPHAGUS-MAAGOVERGANG

Sinds Akerlund’s publicaties over de hiatus hernia is het min of meer 
gewoonte geworden het roentgenologisch onderzoek van de maag te be
ëindigen met een speciaal op de hiatus-hernia gericht onderzoek. Meestal 
gebeurt dit door de patiënt aan het eind van het onderzoek in de ligging 
van Trendelenburg te brengen. Hij krijgt een hoeveelheid barium- 
suspensie te drinken, dat onder doorlichting wordt gevolgd. Is er een 
hiatus-hemia aanwezig, dan mag men verwachten, dat deze gevuld raakt 
en voor de onderzoeker zichtbaar wordt. Nadat de suspensie de hiatus is 
gepasseerd, kunnen dan enige opnamen gemaakt worden. Hierna krijgt de 
patiënt de opdracht met gesloten glottis te persen met het doel de intra- 
abdominale druk te verhogen, waardoor zich gemakkelijker maagdelen 
via het hiatuskanaal naar de thoraxholte begeven. Bovendien kan op deze 
wijze een defect ventielmechanisme worden aangetoond als blijkt dat de 
barium-suspensie vanuit de maag in de oesophagus terugvloeit.

De ervaring heeft geleerd dat bij deze werkwijze de frequentie van de 
aantoonbare hiatus-herniae niet groot is, terwijl maar hoogst zelden reflux 
wordt gezien. Alleen herniae ter grootte van of groter dan een mandarijn 
zijn gemakkelijk te diagnostiseren. Herhaaldelijk wordt echter om een 
onderzoek verzocht, waarbij de klinicus speciale aandacht vraagt voor het 
bestaan van een hiatus-hernia. In een aanzienlijk deel der gevallen kon, 
ook als het klinische beeld voor het bestaan van een hiatus-hernia verdacht 
was, geen afwijking worden vastgesteld. Dit werd voor ons aanleiding om 
na te gaan of er geen methoden beschreven waren, waarmee ook minder 
uitgesproken herniae konden worden aangetoond. Uit de literatuur bleek 
dat de onderzoekers vooral proberen tijdens het onderzoek de intra-abdo- 
minale druk te verhogen. Zij gaan daarbij van de veronderstelling uit, dat 
het juist het verschil tussen de intra-abdominale en intra-thoracale druk is, 
waardoor zich delen van de maag naar de thorax-holte begeven als de 
hiatus insufliciënt is. Akerlund raadt aan het onderzoek in de ligging 
van Trendelenburg te verrichten, waardoor de hiatus ten opzichte van 
de buikholte lager komt te liggen en de zwaartekracht meer in de richting 
van de hiatus verloopt. Sommige auteurs brengen hun patiënten daarom 
in een diepe Trendelenburg, waarvoor zelfs van een wip gebruik gemaakt
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wordt. (Kuipers). Ook manuele compressie op de buik in de richting van 
de hiatus is wel aanbevolen en sommigen versterken deze nog door het 
aanleggen van een compressieband zoals bij het maken van intra-veneuze 
pyelogrammen gebruikelijk is. Schatzki verhoogt in gevallen, waarbij 
het hem ook dan niet lukt tot resultaten te komen, de intra-abdominale 
druk nog verder door het colon op te blazen.

Men kan zich afvragen of deze manipulaties de physiologische grenzen 
niet te buiten gaan. Zullen de verwijdingen die met deze kunstgrepen bo
ven het diaphragma te zien zijn, wel ooit in het normale leven van de 
patiënt voorkomen? Kan het niet zijn dat men door het toepassen van ge
noemde methoden er toe bijdraagt, een glijdende hernia te doen ontstaan? 
Van de andere kant moet worden toegegeven, dat een bestaande hiatus- 
insufficiëntie zich bij een dergelijk onderzoek wel moet manifesteren door 
een prolaps of een hiatus hernia. Het is echter de vraag, of men herniae 
van enige afmeting ook niet zonder deze geforceerde drukverhogingen kan 
aantonen.

Er zijn onderzoekers (Jutras c.s.) die de hiatus-hernia vooral trachten 
aan te tonen door het verkrijgen van een zo fraai mogelijk beeld van het 
slijmvliesrelief bij de oesophagus-maagovergang. Zij stellen zich op het 
standpunt dat het verschil tussen het slijmvliesrelief van de oesophagus en 
de maag een mogelijkheid biedt om na te gaan in hoeverre de maag zich 
boven het diaphragma bevindt. Met het oog hierop zijn allerlei contrast
middelen geprobeerd en aanbevolen.

Geheel toevallig kwamen wij op de gedachte eens te proberen wat er 
met bruispoeder kan worden bereikt. Het was ons bekend, dat dit middel 
wel eens werd gebruikt en mogelijk hier en daar nog wordt gebruikt om 
door opblazing van de fundus te bereiken, dat eventueel daar aanwezige 
tumormassa’s met het gas contrasteren en zo de uitbreiding ervan goed in 
beeld te brengen. Dit middel werd door ons in hoofdzaak gebruikt voor 
milt-opnamen, ook al om de miltschaduw tegen de met koolzuur gevulde 
fundus te laten contrasteren. Wij lieten nu op goed geluk patiënten met 
afwijkingen aan de tractus-digestivus boven of onder het diaphragma 
bruispoeder slikken, waarbij soms fraaie beelden te voorschijn kwamen. 
Dit bracht ons ertoe, om na elk maagonderzoek de patiënt bruispoeder te 
laten slikken en zo kwamen we geleidelijk, vooral in verband met de hiatus- 
hernia, tot een speciale techniek.

Omdat de hiatus-insulSciëntie en een defect ventielmechanisme aan de 
oesophagus-maagovergang zeer vaak gecombineerd optreden, is het van 
belang ook tijdens het onderzoek een onderscheid tussen beide afwijkin
gen te maken. Wij hebben daarom getracht een methode te vinden, die
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meer op de laatste afwijking is gericht. Ook hier kwam het bruispoeder te 
pas, omdat onder doorlichting het ontsnappen van gas uit de met kool
zuur gevulde fundus vrij goed is waar te nemen. De hoeveelheid koolzuur
gas die in de maag vrij komt, kan echter van patiënt tot patiënt sterk 
wisselen. Hierdoor is het niet goed mogelijk alleen op grond van het ont
snappen van koolzuurgas uit de maag tot een defect ventielmechanisme 
te besluiten. Immers als er erg veel koolzuur vrij komt, zal zich ook bij een 
normaal ventielmechanisme gas naar de oesophagus begeven.

Bij de tot dusver toegepaste methode werd gebruik gemaakt van een 
nogal dikke bariumsuspensie, om een fraai slijmvliesrelief te verkrijgen. 
Het bleek echter dat de reflux vaak gemakkelijker tot stand kwam wanneer 
een dunnere bariumsuspensie werd toegediend. Inderdaad werd nu vaker 
een defect ventielmechanisme gevonden. Geleidelijk zijn wij er toe overge
gaan de patiënt aan het eind van het onderzoek water te laten drinken en 
hem daarna in een houding te doorlichten die voor het ontstaan van reflux 
gunstig is.

Nadat met de boven beschreven methode een groot aantal patiënten 
was onderzocht, deed zich de behoefte gevoelen na te gaan of de techniek 
met bruispoeder niet te verbeteren was door een meer gecontroleerd in
brengen van lucht in de oesophagus. Hiervoor werd een maagslang ge
bruikt, waardoor een gedoseerde hoeveelheid lucht in de oesophagus kon 
worden gebracht. Het voordeel van deze methode boven die met bruis
poeder zou kunnen zijn, dat de hinderlijke vulling van de fundus met gas, 
die bij de bruispoeder-methode optrad, kon worden opgeheven door de 
lucht in de fundus met de slang af te zuigen. De sterke vulling van de fun
dus maakt, dat de oesophagus-maagovergang juist naar abdominaal ver
plaatst wordt, waardoor, zoals later nog uitvoerig wordt beschreven, een 
eventuele liggingsafwijking van de oesophagus-maagovergang aan de 
waarneming kan ontsnappen. Het bleek echter dat de methode met de 
maagslang geen voordelen voor de diagnostiek opleverde, omdat zij korte 
tijd na het inbrengen door samengeklonterde bariumpap verstopt raakte.

A. HET ONDERZOEK

Bij het onderzoek van de oesophagus-maagovergang moet gelet worden op:
1. De anatomische verhoudingen van dit deel van de tractus digestivus 

t.o.v. het diaphragma.
2. De wijze van intreden van de slokdarm in de maag.
3. De vorm van de oesophagus-maagovergang, waarvan men een indruk 

krijgt door het contrastbeeld van de tractus digestivus in verschillende 
richtingen te beschouwen.
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4. Het slijmvlies-relief ter plaatse, door opnamen te maken na de passage 
van de contraststof.

5. De wijdte van de hiatus.

6. Het optreden van reflux en het ontsnappen van gas of lucht uit de 
maag als aanwijzing voor en maat van de insulBciëntie van de oesopha- 
gus-maagovergang.

Schema van het verloop van het onderzoek

1. De patient wordt in staande houding doorlicht en er wordt daarbij ge
let op het voorkomen van ophelderingen in het mediastinum, die een 
aanwijzing kunnen zijn voor het bestaan van een geheel of gedeeltelijk 
gefixeerde hiatus-hernia.

2. Hierna drinkt de patiënt enige slokken bariumpap, waarvan de passage 
in de oesophagus wordt vervolgd. Eventuele belemmeringen van de 
passage, verwijdingen, stenosen, onregelmatige contouren, worden 
direct gefotografeerd. Belangrijk is de opname van de plaats waar de 
oesophagus in de maag inmondt. De wijze van inmonding geeft al on
der doorlichting een indruk over de hoek bij de incisura cardiaca. Is 
deze hoek groot, dan is reflux te verwachten; is zij normaal of zeer klein, 
en mondt de oesophagus laag in de fundus uit, dan is naar alle waar
schijnlijkheid de ventielwerking goed en de hiatus sufficiënt. Het ver
dient aanbeveling de opname iets in de eerste schuine richting te maken, 
omdat zo de hoek in een vlak komt te liggen dat loodrecht door de 
centraalstraal wordt getroffen.

3. De patiënt wordt nu op de rug in Trendelenburg gebracht, iets op de 
rechter zijde gekeerd. In deze stand, waarbij de hiatus t.o.v. de buik
holte laag ligt, zullen zich door een insufficiëntie hiatus maagdelen bo
ven het diaphragma kunnen begeven. Dit effect kan nog worden ver
sterkt door de patiënt te verzoeken in rechter zijligging de kin naar de 
knieën te brengen, en zo de intra-abdominale druk te verhogen. De 
patiënt, die reeds enige slokken dikke bariumpasta in de mond heeft, 
moet deze nu inslikken. Als zich een hiatus-hernia gevormd heeft, 
wordt deze door de peristaltiek met contrastmiddel gevuld; de passage 
van de hernia naar de maag wordt namelijk bemoeilijkt door de con
tractie van de hiatuslus. Zijn er opnamen in verschillende standen ge
maakt, dan moet de patiënt enige malen achtereen slikken, waardoor 
de pasta naar de maag wordt getransporteerd. Op deze wijze blijft op
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het slijmvlies een laagje pap achter; het fotograferen hiervan levert een 
contrastbeeld van het slijmvliesrelief op.

4. Vervolgens keert de patiënt zich op de buik, nu met de rechter zijde 
omhoog. De tafel wordt in de horizontale stand gebracht, of zelfs zo, 
dat de patiënt met de romp iets hoger komt te liggen dan met de voeten. 
In deze stand ligt de hiatus juist hoog t.o.v. de buikholte. De patiënt 
krijgt nu een half theelepeltje bruispoeder, dat koolzuur afgeeft, wan
neer het in contact komt met het speeksel in de mond. Men wacht onder 
doorlichting af tot de gasbel door de peristaltiek boven het diaphragma 
is gekomen. Bij patiënten die geen afwijkingen hebben, wordt de distale 
oesophagus opgeblazen; vaak komt er een ampulla epiphrenica te 
voorschijn, terwijl in de overige gevallen de oesophagus even spoel- 
vormig wordt uitgerekt, waarna de gasbel naar de maag overgaat. Be
staat er een hernia of een prolaps, dan zal deze te voorschijn komen door 
de druk die de gasbel op de oesophaguswand uitoefent. De oesophagus- 
wand trekt op zijn beurt het beweeglijke gedeelte van de maag naar 
boven, waarna het uitgetrokken gedeelte door de gasdruk wordt ver
wijd. Een kleinere hernia maakt onder deze omstandigheden een rol
ronde indruk; haar slijmvliesrelief is meestal door de rekking verdwe
nen. Even later eehter, als de gasdruk minder wordt, zal zij iets kleiner 
worden en komt er weer een plooienrelief tot stand. Van beide momen
ten worden opnamen gemaakt, waarbij die van het laatste het belang
rijkste is, omdat daarop fraaie dubbelcontrastbeelden van het shjmvlies 
kunnen voorkomen. De grotere herniae ziet men onder doorlichting als 
ballonnen oprijzen; deze blijven ook langer aanwezig dan de kleinere, 
die vaak vlug verdwijnen door de rek, die de door het gas uitgezette 
fundus aan de andere kant van de hiatus op het uitgetreden maagdeel 
uitoefent. De patiënt krijgt nu een hoeveelheid bruispoeder, met de op
dracht deze zo snel mogelijk door te slikken. Er ontstaan dan flinke 
gasbellen die de hiatus gedurende een kort moment sterk verwijden. 
Ook dit wordt gefotografeerd, en zo wordt een indruk over de rekbaar
heid van de hiatus verkregen. Door de patiënt nu geheel op de rechter 
zijde te laten liggen en weer de kin naar de knieën te laten brengen, ziet 
men in de gevallen met een defect ventielmechanisme grote gasbellen 
uit de maag ontsnappen, vooral als de patiënt perst met gesloten glottis. 
Dikwijls zal de patiënt het boeren zelfs niet kunnen nalaten. Onder 
doorlichting is de reactieve peristaltiek van de oesophagus soms fraai 
waar te nemen. Hiervoor is buikligging het meest aan te bevelen, om
dat de hiatus daarbij hoog t.o.v. de buikholte ligt, zodat het gas in de 
maag zich bij de cardia verzamelt.
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5. Tenslotte wordt de patiënt verzocht het gas, die hij door het slikken 
van bruispoeder in de maag heeft gekregen, zoveel mogelijk door op
boeren te verwijderen. Hij krijgt dan 2 a 3 bekers water te drinken en 
wordt in Trendelenburg gebracht. De oesophagus wordt zo helemaal 
schoon gespoeld; wordt er dan nog contrast in gevonden, dan komt 
dit zeker uit de maag. Men laat nu de patiënt weer zo hard mogelijk 
persen. In een deel van de gevallen ziet men dan reflux optreden, door
dat de barium-suspensie, die zich in de maag heeft gevormd, door 
menging van het water met de papresten naar de oesophagus terug
stroomt. Bij patiënten, waarbij het ventielmechanisme totaal onwerk
zaam is, stroomt de vloeistof zonder meer terug. Men ziet het mengsel 
dan als een rookkolom in de oesophagus omhoog stijgen. Komt in 
rugligging geen reflux tot stand, dan gaat de patiënt op de rechter zijde 
liggen en perst weer met gesloten glottis. Blijft ook dan reflux uit, dan 
moet hij weer de kin naar de knieën brengen en nog eens gedurende 
enige tijd persen. Ziet men zelfs dan geen reflux, dan mag aangenomen 
worden dat de cardiafunctie voldoende is. Het is belangrijk tijdens een 
onderzoek herhaalde malen en gedurende langere tijd te proberen, 
want men ziet soms slechts éénmaal per onderzoek de kolom opstijgen. 
Het is alsof de cardia het tenslotte opgeeft, maar zich blijkbaar onmid
dellijk daarna weer weet te herstellen. Meestal reageert de peristaltiek 
op de reflux, soms zo, dat in een fractie van een seconde de oesophagus 
weer leeg stroomt. In een groot aantal gevallen met reflux ziet men dat 
de peristaltiek de opstijgende kolom wel verkleint, maar toch niet ge
heel kan tegenhouden. In een klein aantal gevallen blijkt de peristaltiek 
vrijwel afwezig en verklaren de patiënten dat hun het water in de mond 
loopt.

Het belang van een opname van de vloeistofkolom is daarin gelegen,
dat deze vooral boven het diaphragma van geval tot geval anders van vorm
kan zijn. De volgende mogelijkheden mogen worden genoemd.

a) De oesophagus is normaal wijd, ook distaai is niets van een verwijding 
te zien. Deze vorm ziet men bij jonge mensen met reflux, waarbij alleen 
een te grote hoek van His valt waar te nemen. Meestal is de peristaltiek 
in zulke gevallen sterk.

b) De oesophagus is normaal wijd, maar enige cm. boven het diaphrag
ma is een stenose aanwezig, die door een wijder stukje verbonden is 
met de maag. Er is dan sprake van de hernia die, gelijk werd beschre
ven, door de reflux-oesophagitis is ontstaan.
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c) De normaal wijde oesophagus mondt uit in een noot- tot mandarijn- 
grote verwijding boven het diaphragma. Vaak ziet men deze knop van 
onderen uit ontstaan. Men heeft dan met een hiatus-hernia te doen van 
het glijdende type. Het is mogelijk, dat de knop soms geruime tijd ge
vuld is, voor de kolom van daaruit naar boven schiet. Dit doet vermoe
den dat de oesophagus dan een aanzienlijke afsluitende werking uit
oefent.

Men bedenke wel, dat de druk in de hiatus-hernia naar alle waarschijnlijk
heid minder hoog is dan die in de maag. Omdat de patiënt perst, zal hij diep moe
ten inspireren, en de hiatuslus snoert dan de verbinding tussen de twee gedeelten 
van de maag af. Hierdoor kan de druk in het abdomen zich in het maagdeel boven 
de hiatus minder goed doen gelden.

d) De oesophagus is wijd en reageert weinig of niet met peristaltiek. 
Meestal bestaat er dan een vrij aanzienlijke hernia.

Het is duidelijk dat het beschreven onderzoek geruime tijd vergt. Wij 
menen dan ook dat het aanbeveling verdient, de patiënten, waarbij men 
liggingsafwijkingen van de oesophagus-maagovergang vermoedt, in een 
aantal gevallen afzonderlijk te onderzoeken.

At.

b c de f
Figuur 5

De verschillende vormen van de vloeistofkolom die bij reflux ontstaat 
ö en è normaal brede oesophagus die tot onder het diaphragma verloopt 
c, d en e oesophagus mondt in verwijdingen uit, die als hiatus hemiae 

zijn te beschouwen
ƒ de te korte oesophagus mondt via een stenose in het nauwe intra- 

thoracaal gelegen maagdeel
Voor foto’s zie figuur 29 t/m 35

Samenvatting onderzoek 
1. Staande zonder contrast.

Zoeken naar een met lucht gevuld gedeelte van de maag boven het dia
phragma.
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2. Staande met contrast.
Letten op afwijkingen boven het diaphragma en bij de intree van de 
oesophagus in de maag.

3. Ligging van Trendelenburg met contrast.
Nagaan hoe de vorm van de oesophagus-maagovergang is, door opna
men te maken als dit gedeelte is gevuld, daarna slijmvliesonderzoek.

4. Buikligging, tafel horizontaal.

Na toediening van bruispoeder opnamen van de opgeblazen hernia en 
even later van het slijmvliesrelief. Dan een grotere hoeveelheid bruis
poeder toedienen, om de wijdte van de hiatus te bepalen. Letten op 
regurgitatie van het koolzuur uit de maag en op daarbij optredende 
peristaltiek.

5. Rugligging.
2 a 3 bekers water toedienen en in verschillende standen de reflux na
gaan en de daarbij optredende peristaltiek.

B. CONTRASTMIDDELEN, BRUISPOEDER EN REFLUXPROEF 

Contrastmiddelen
Om een goed contrastbeeld van het slijmvlies te verkrijgen hebben wij 
allerlei mengsels beproefd, waarbij de contrast gevende substantie steeds 
het bariumsulfaat was. In overeenstemming met de bevindingen van 
JuTRAS c.s. bleek tenslotte de waterige suspensie van BaS04 het best te 
voldoen.

Een mengsel van BaS04-poeder en paraffine, zoals aanbevolen door Zaino voldeed 
geenszins. De slijmvliesbeelden die met dit mengsel werden verkregen waren minder 
duidelijk dan de met een waterige suspensie verkregene. Toevoeging van tragacanth 
en gummi arabicum aan de waterige BaS04-suspensie, om het contrastmiddel beter te 
laten kleven, gaf evenmin gunstig resultaat. De dosering is uiterst moeilijk; men voegt 
gemakkelijk teveel toe met als gevolg datdepap zo samenhangend wordt, dat zij slierten 
vormt die in de maag verdwijnen zonder dat er iets op de oesophaguswand achterblijft.

Om met een waterige suspensie van bariumpoeder een goed contrast
beeld te verkrijgen, moet men deze niet te dun, maar ook niet te dik maken. 
Een te dunne suspensie passeert snel en blijft slecht aan de wand kleven; 
van een te dikke suspensie blijft na de passage geen homogene laag op de 
wand achter. Vaak ziet men storende klontjes achter blijven, die slijm
vliesdefecten kunnen suggereren. De beste resultaten worden verkregen 
met een suspensie die de consistentie heeft van romige yoghurt. DergeHjke 
suspensies kunnen worden gemaakt door menging van water en BaS04- 
poeder in een electrische mengmachine (Fruitmixer).
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In het algemeen is met ieder soort BaS04-poeder die in de handel onder 
verschillende merken wordt verkocht een redelijke suspensie te maken. 
Van de ons ter beschikking staande handelsmerken is een mengsel van 5 
volumedelen Neobar op 2 delen water het beste bevallen. Ook het colloï- 
daal verdeelde Microbar gaf fraaie contrastbeelden; echter was een meng
sel van vijf volumedelen microbar op één deel water nodig, hetgeen bij dit 
prijzige middel wel een bezwaar is. Op blz. 61 vindt men een lijst met ge
gevens over 4 handelsmerken BaS04-poeder, die onderling vergeleken 
werden naar hun consistentie en kleefkracht. Als een maat voor de kleef- 
kracht werd ten eerste de tijd genomen, nodig om een vinger die in de ver
schillende mengsels was gestoken door eenzelfde waterstraal te laten 
schoonspoelen. Ten tweede de tijd die het contrastmiddel bij twee proef
personen in de oesophagus achterbleef, nadat zij een slok water hadden 
gedronken. Ook de onderlinge verschillen in uitzakking en laagvorming 
zijn in de lijst aangegeven.

De toepassing van bruispoeder bij het onderzoek van de oesophagus-maag~ 
overgan^

Het bruispoeder is in de roentgenologic een van ouds bekend middel om in 
combinatie met positieve contrastmiddelen zogenaamde dubbel contrast- 
opnamen te maken van het bovenste deel van de tractus digestivus.

Het poeder is een mengsel van gelijke delen dubbelkoolzure soda en wijnsteenzuur, 
waaraan men suiker kan toevoegen om de smaak wat aangenamer te maken. In waterig 
milieu maakt het wijnsteenzuur uit de dubbelkoolzure soda koolzuur vrij; het wordt 
dan ook meestal met een slokje water toegediend.

Toen wij begonnen met patiënten op de eerder beschreven wijze met 
bruispoeder te onderzoeken, gaven we na het lepeltje bruispoeder de 
patiënt een slokje water te drinken. Al spoedig bleek dit overbodig, het 
speeksel in de mond is altijd toereikend om een gasontwikkeling te ver
krijgen. Bovendien heeft het toedienen van enkel bruispoeder het voor
deel, dat de gasontwikkeling minder explosief plaats heeft en zich over een 
langer tijdsbestek uitstrekt. Daardoor kan men onder doorlichting het 
verloop veel gemakkelijker volgen en is de keuze van het tijdstip, waarop 
de opname moet worden gemaakt gemakkelijker.

Vele patiënten hebben grote moeite om bewust lucht, die zich in de mond bevindt, 
in te slikken, anderen lukt het vrij goed. Enkelen kunnen door eerst de mond op te 
blazen en daarna de lucht in te slikken eenzelfde effect in de oesophagus teweeg bren
gen, als met bruispoeder wordt verkregen.
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delen
afspoelen 
tijd in sec. consistentie laagvorming

aanwezigheid 
van de laag 
na slikken

in sec.

aanwezigheid van de laag 
na het slikken van watermerk

poeder water
uitzakken

Barytrast: 1 1 niet 2 room matig ±20 na een slok weg

Barytrast; 2 1 niet 5 yoghurt goed 30-60 na twee slokken weg

Barytrast: 1 2 sterk 1 melk slecht na slikken weg

Holbaryt: 3 4 iets 2 melk matig 10-20 na een slok weg

Holbaryt: 4 1 niet 4 room redelijk 20-30 na twee slokken weg

Microbar: 1 1 zeer weinig 1 melk slecht 2-5

Microbar: 5 1 niet 10-20 yoghurt zeer goed 30-60 na drie slokken weg

Neobar: 1 1 zeer weinig 3-4 dunne room matig 10-20 na een slok weg

Neobar: 5 2 niet 30-40 yoghurt zeer goed 60-120 na vijf slokken weg

Alle mengsels zijn bereid door een minuut mengen in een Braun Multimix. Met “tijd afspoelen” wordt bedoeld, de tijd nodig om een vinger, 
2 die in de pap is gestoken, geheel van pap schoon te spoelen, door haar onder een niet al te sterke waterstraal te houden.



Het is aan te bevelen het bruispoeder voor ieder onderzoek op zijn werk
zaamheid te controleren. Het gemakkelijkst is om zelf iets in de mond te 
nemen. In een vochtige omgeving wordt het n.1. snel minder werkzaam en 
het dient daarom droog te worden bewaard, liefst in een kalkstopfles.

Wij hebben geen andere effervescentia beproefd, omdat het bruispoe
der, mits in goede staat, aan alle voorwaarden voldoet. De anderen zullen 
mogelijk sterkere en snellere gasontwikkeling teweeg brengen, maar dit is 
niet gewenst.

Toen wij begonnen het bruispoeder toe te passen bij het onderzoek van 
patiënten met afwijkingen aan de distale oesophagus, werd de dosis laag 
gehouden met het oog op eventuele laesies. Er bleken zich geen onaan
gename gevolgen voor te doen. Ook naderhand, toen geregeld wat meer 
bruispoeder werd toegevoegd, zijn nooit moeilijkheden gerezen, terwijl 
ook de patiënten geen belangrijke bezwaren opperden. In de oesophagus 
vindt het ontwikkelde gas zowel naar boven als naar onderen gemakkelijk 
een uitweg, terwijl in de maagfundus het gas gemakkelijk kan expanderen; 
laesies als scheuren van de maag lijken daardoor practisch uitgesloten. 
Met het oog op het gevaar voor een doorbraak van een perforerend ulcus 
is het echter raadzaam aan patiënten die aan een maagulcus lijden, geen 
bruispoeder toe te dienen of althans zeer voorzichtig te zijn met het ge
bruik ervan. Bij klinisch stomme ulcera bestaat er een theoretisch gevaar 
voor het veroorzaken van een perforatie, maar men kan zich afvragen of 
dit gevaar wel groter is, dan het gevaar van het normale gebruik van 
barium-suspensie en van de daarbij uitgeoefende compressie.

In het algemeen zijn afwijkingen aan de distale oesophagus ook zonder 
gebruik van bruispoeder goed aan te tonen, maar dit middel kan het beeld 
zeer verduidelijken. In de eerste plaats als er verdenking op een oesopha- 
gus-carcinoom bestaat; vaak kan men de uitbreiding daarvan nauwkeuri
ger bepalen en in beeld brengen. Voor het cardia-carcinoom zelf achten 
wij het bruispoeder vrijwel onontbeerlijk; er wordt wel aanbevolen de met 
lucht gevulde fundus dan bovendien nog te planigraferen. Ook het onder
scheid tussen een vernauwend carcinoom en een chronisch indurerende 
oesophagitis is soms door gebruik van bruispoeder mogelijk. Niet alleen 
wordt het zeer onregelmatig gevormde lumen, dat door het carcinoom 
wordt veroorzaakt fraai zichtbaar, maar het blijkt ook dat in geval van 
een enigszins uitgebreid carcinoom de rekbaarheid van de oesophagus ge
heel verloren is gegaan. Dit in tegenstelling tot de stenoserende oesopha- 
gitiden, die ter hoogte van de stenose ook een onregelmatig lumen kunnen 
veroorzaken, maar toch bijna nooit in dezelfde mate als een carcinoom; 
slechts in zeer lang bestaande gevallen zijn de wanden zo volkomen gefi-
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broseerd, dat alle elasticiteit verloren gaat. Door aan patiënten met oeso
phagus-varices tijdens het slikken van het contrastmiddel tevens wat bruis- 
poeder te geven, kan men deze vormsels zeer fraai afbeelden. Ook bij 
twijfel tussen divertikels en spastische intrekkingen in de zin van een z.g. 
“curling” kan opblazen met bruispoeder opheldering brengen. Divertikels 
blijven bestaan, terwijl men de spasmen gedurende een kort ogenblik onder 
doorlichting ziet verdwijnen. Zelfs is bij een onzer patiënten, bij wie de 
diagnose oesophagus-carcinoom reeds was gesteld, door gebruik van bruis
poeder gebleken, dat er alleen van een hiatus-hernia sprake was. Er moge 
met nadruk op gewezen worden, dat het gas zich altijd verzamelt in de 
hoogst gelegen gedeelten van het te onderzoeken orgaan.

Reflux na het drinken van enige glazen water
Ook ten aanzien van deze vorm van onderzoek kan men zich afvragen of 
zij geen nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënten. Ofschoon som
migen van hen het drinken van 2 a 3 glazen water als onprettig ervaren, 
hebben zij hiervan nooit enig nadeel ondervonden. Belangrijker is de vraag, 
in hoeverre de belasting ook voor de normale oesophagus-maagovergang 
te zwaar is. Bij 87 van de 123 patiënten die op de aangegeven wijze werden 
onderzocht, was evenwel op geen enkele wijze reflux op te wekken en dit 
wijst erop, dat de normale cardia, gelijk in hoofdstuk I in verband met het 
ventielmechanisme werd vermeld, tegen een stootje kan.
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HOOFDSTUK VI

DE ROENTGENOLOGISCHE SYMPTOMEN VAN DE 

LIGGINGSAFWIJKINGEN VAN DE OESOPHAGUS- 

MAAGOVERGANG EN HUN INTERPRETATIE

Een direct onderzoek van de oesophagus-maagovergang kan behalve bij 
chirurgische ingrepen alleen worden verricht met behulp van roentgen- 
stralen of van een oesophagoscoop. Met een oesophagoscoop kan men 
zich gegevens verschaffen over de toestand van het slijmvlies en men kan 
daarbij kleine defecten of andere afwijkingen te zien krijgen. Omdat het 
blikveld klein is kan men echter slechts een klein deel van het te onder
zoeken gebied tegelijkertijd beschouwen en het is dientengevolge niet goed 
mogelijk met het instrument een goede indruk te verkrijgen van het totaal
beeld der afwijking.

Hierover wordt men beter ingelicht door een onderzoek met roentgen- 
stralen en zulk een onderzoek heeft bovendien op de oesophagoscoop 
voor, dat het minder onaangenaam is en voor de patiënt minder risico’s 
oplevert; de oesophagoscoop is slechts in ervaren handen ongevaarlijk te 
noemen en dient pas te worden gebruikt, wanneer met roentgenstralen 
geen voldoende informatie kan worden verkregen.

We willen trachten in dit hoofdstuk te komen tot een bruikbaar over
zicht over de roentgenologische symptomen van de liggingsafwijkingen, 
die gepaard gaan met een verwijding van de tractus digestivus boven het 
diaphragma en de grootte van een walnoot niet te boven gaan. Daartoe 
worden allereerst de roentgenologische symptomen van de in hoofdstuk II 
behandelde liggingsafwijkingen beschouwd, waarbij voor ieder van deze 
afwijkingen wordt nagegaan of deze symptomen ook bij de overeenkom
stige kleine vormen voor de diagnose nog van waarde zijn. Achtereen
volgens worden de hiatus-herniae met een te korte oesophagus (congeni
taal en verkregen), de para-oesophageale hiatus-herniae en de glijbreuken 
behandeld. Op de roentgenologische aspecten van de laatst genoemde af
wijkingen wordt dieper ingegaan omdat de kleine glijbreuken (prolapsen), 
die verreweg het frequentst voorkomen in roentgenologisch opzicht de 
meeste moeilijkheden opleveren.

HIATUS-HERNIA MET EEN TE KORTE OESOPHAGUS

Hoewel de breuken met een congenitaal en met een verkregen te korte
oesophagus in hoofdstuk II blz. 31 als afzonderlijke afwijkingen zijn be-
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schouwd, zullen zij thans tezamen worden behandeld omdat zij in roent- 
genologisch opzicht veel overeenkomst vertonen. In hetzelfde hoofdstuk 
is vermeld dat beide afwijkingen onder verschillende vormen kunnen voor
komen.

In de eerste plaats is daar een vorm waarbij de strak verlopende oeso
phagus via een min of meer onregelmatig begrensde stenose in een nauw 
kegelvormig intrathoracaal gelegen maagdeel uitmondt. In dit maagdeel 
verlopen de betrekkelijk smalle plooien dan rechtlijnig en vrijwel even
wijdig naar de hiatus. Opmerkelijk is daarbij dat het intra-abdominaal 
gelegen maagdeel niet of nauwelijks verkleind lijkt.

In de tweede plaats is de vorm genoemd waarbij de eveneens te korte 
oesophagus in een wijder intra-thoracaal gelegen maagdeel uitmondt, dat 
meer ronde vormen vertoont. Het slijmvliesrelief van dit maagdeel komt 
meer overeen met dat van de maagfundus. De stenose, hoewel aanwezig, 
is in vele gevallen moeilijk te herkennen doordat zij vaak minder uitge
sproken is, dikwijls omdat zij tussen de normaal brede oesophagus en het 
brede intra-thoracaal gelegen maagdeel minder duidelijk naar voren treedt. 
Een belangrijke aanwijzing voor de aanwezigheid van een hiatus-hernia 
van het laatste type is het feit, dat zij ook in staande houding zichtbaar 
blijft. In sommige gevallen, waarbij de te korte oesophagus in liggende 
houding met een wijd en rond intra-thoracaal gelegen maagdeel gepaard 
gaat, zal dit in staande houding meer kegelvormig van aspect worden, 
waardoor de stenose zich duidelijker kan aftekenen. Door van bruis- 
poeder gebruik te maken kan men vaak op fraaie wijze deze stenose 
in beeld brengen. De ontwikkeling van het koolzuurgas heeft een uitzet
ting van het maaggedeelte onder en van de oesophagus boven het geïndu- 
reerde gebied tot gevolg, en dit gebied wordt daardoor als een duidelijke 
vernauwing zichtbaar.

Bij de grotere verkregen vormen doet zich bij de diagnostiek nog een 
andere moeilijkheid voor. De verkorting die bij het bestaan van een glij- 
breuk als gevolg van de reflux-oesophagitis optreedt zal vaak kleiner zijn 
dan het teveel aan oesophagus dat door het in de thorax schuiven van de 
maagfundus ontstaat.

Hierdoor is het onderscheid tussen het harmonica-achtige beeld van het 
teveel aan oesophagus en het onregelmatige aspect van het stenotische ge
bied vaak moeilijk te maken. In staande houding en door middel van 
bruispoeder is het meestal mogelijk na te gaan in hoeverre de onregelma
tigheden aan het een of het ander zijn toe te schrijven. In dit verband zij 
nog opgemerkt dat de vorm van de hiatus-hernia met de verkregen te korte 
oesophagus, (dit betreft vooral het onderzoek in liggende houding) zowel
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afhankelijk is van de grootte van het uittredende maagdeel als van de om- 
vang die de schrompeling van de distale oesophagus heeft aangenomen. 
Is of was het uittredende maagdeel klein, dan kan een betrekkelijk geringe 
verkorting reeds aanleiding geven tot het eerst beschreven kegelvormige 
stenotische type. Is of was het maagdeel echter groot, dan zal veeleer het 
wijdere type ontstaan. In het laatste geval moet de verkorting wel een aan
zienlijk deel van de oesophagus betreffen om het maagdeel tentvormig op 
te trekken. Ook in gevallen van congenitale hiatus-herniae met zeer vroeg 
gevormde te korte oesophagus, moet de opgetreden verkorting het intra- 
thoracaal gelegen maagdeel op de bovenbeschreven wijze beïnvloeden en 
bovendien wordt in deze gevallen het beeld nog in belangrijke mate be
paald door de groei van de thorax.

Ten aanzien van de kleinere breuken die met een te korte oesophagus 
gepaard gaan kan worden opgemerkt dat zij eerder tot het stenotische dan 
tot het wijdere type neigen. Zij zijn daardoor gemakkehjk te diagnosti- 
seren. Het is vooral de stenose, waaraan men ze kan herkennen. De kleine 
breuken met een wijder maagdeel zijn op dezelfde wijze van glijbreuken te 
onderscheiden als de grote, wanneer men het onderzoek in staande hou
ding verricht en op de bovenbeschreven wijze van bruispoeder gebruik 
maakt.

Het aetiologische verband dat tussen het verloren gaan van de cardia- 
functie en de verkorting van de oesophagus kan bestaan, maakt het nood
zakelijk dat het optreden van reflux wordt nagegaan.

In de gevallen waarbij het gebied van de oesophagus-maagovergang een 
onregelmatig aspect vertoont is het van belang steeds ook de mogelijke 
aanwezigheid van een carcinoom in het oog te houden.
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Figuur 6

a Hiatus hernia met korte oesophagus van het stenotische type 
b Hiatus hernia met een te korte oesophagus van het wijdere type

Voor foto’s zie figuur 20 en 23

DE PARA-OESOPHAGEALE HIATUS-HERNIA

De breuken die tot dit type van liggingsafwijkingen behoren zijnroentge- 
nologisch meestal gemakkelijk aan te tonen. De zuivere vormen, waarbij 
de oesophagus onder het diaphragma in de maag uitmondt en waarbij een 
deel van de maag voor, naast of achter de oesophagus is gelegen, gaan 
soms samen met een goed werkend ventielmechanisme. Het slijmvlies- 
relief in het uitgetreden maagdeel is direct als dat van de fundus te her
kennen. Zoals reeds eerder werd beschreven (hoofdstuk II, blz. 30) kan de 
oesophagus-maagovergang zich bij grotere breuken van dit type door de 
hiatus boven het diaphragma begeven. Hierdoor treden combinaties op 
van een para-oesophageale breuk en een glijbreuk. Daar bij de laatstge
noemde afwijkingen het ventielmechanisme meestal defect is, zullen deze 
vaakmeteenreflux-oesophagitis gepaard gaan. De uitgetreden maagfundus 
kan bij para-oesophageale breuken in staande en in liggende houding res
pectievelijk kleiner en groter worden. Door bij het onderzoek van bruis- 
poeder gebruik te maken kan men het beeld zeer verduidelijken. Het in de
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thorax gelegen maagdeel richt zich door de ontwikkeling van het kool
zuurgas in de maag als het ware op naast de oesophagus, waardoor het 
typische karakter van de breuk naar voren komt.

Ten aanzien van de kleine para-oesophageale breuken kan worden op
gemerkt, dat deze gemakkehjk zijn te herkennen zolang er naast de oeso
phagus met contrast gevulde delen van de tractus digestivus te zien zijn 
die van de maag uitgaan. Er kan echter twijfel rijzen, wanneer er boven 
het diaphragma kleine eenzijdige verwijdingen voorkomen. Men zou deze 
als een voorstadium van een para-oesophageale hiatus-hernia kunnen op
vatten, wanneer onder doorlichting niet dikwijls bleek, dat hun vorm zich 
herhaaldelijk wijzigt; het lijkt daarom niet gewettigd aan zulke bevin
dingen bepaalde conclusies te hechten.

In vrijwel alle gevallen kunnen deze breuken door een roentgenologisch 
onderzoek op bevredigende wijze worden aangetoond, reden waarom een 
verder onderzoek met de oesophagoscoop nauwelijks nieuwe gezichts
punten kan opleveren en dus achterwege kan worden gelaten.

Figuur 7
a zuivere vorm
b combinatievorm met glijbreuk
c kleine uni-laterale verbreding van de oesophagus die aan een 

beginvorm van een para-oesophageale hernia doet denken
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DE HIATUS-HERNIA, WAARBIJ DE OESOPHAGUS-MAAGOVERGANG 

BOVEN HET DIAPHRAGMA IS GELEGEN ZONDER DAT ER EEN VERKORTING 

VAN DE OESOPHAGUS BESTAAT (GLIJBREUK)

De grotere vormen van deze afwijking zijn roentgenologisch goed aantoon
baar. De onverkorte oesophagus verloopt bij breuken van enige afmeting 
duidelijk geslingerd en soms ontstaat er door een teveel aan oesophagus 
een harmonica-achtig beeld, dat moet worden onderscheiden van de on
regelmatige contouren die ernstige slijmvliesdefecten van de oesophagus 
teweeg kunnen brengen. Zoals reeds eerder werd beschreven kan hierbij 
het bruispoeder van nut zijn. Het expanderende koolzuurgas dat na het 
innemen in de distale oesophagus ontstaat, doet het eerste beeld verdwij
nen, terwijl de beelden die op induratie of carcinoom berusten er slechts 
in geringe mate door worden gewijzigd. In staande houding worden de 
breuken kleiner of verdwijnen zelfs geheel in het abdomen. In rugligging 
zullen zij, vooral als de patiënt perst, tevoorschijn komen of in grootte 
toenemen. Het contrastbeeld van het slijmvliesrelief van het uitgetreden 
maagdeel komt bij grotere breuken overeen met dat van de maagfundus. 
De enigszins zigzag verlopende plooien convergeren naar de cardia, waar
in aan de craniale zijde de evenwijdig verlopende dunne oesophagus- 
plooien eindigen. In buikligging kan men na toediening van bruispoeder 
het uittredende maagdeel als een ballon zien oprijzen, waarna het weer 
verdwijnt als het gas het abdominale deel van de maag uitzet. Bij zeer grote 
breuken kan zich op deze wijze het grootste deel van de maag door de dan 
meestal wijde hiatus naar de thorax-holte begeven. De verwijding boven 
het diaphragma is in grove trekken symmetrisch en men zou kunnen zeg
gen, dat de assen van de oesophagus en de breuk ruw gesproken in eikaars 
verlengde lopen. Vaak vertoont het contrastbeeld van de breuk echter ook 
intrekkingen die er een onregelmatig aanzien aan kunnen geven (de on
regelmatigheden verdwijnen meestal na het innemen van bruispoeder). 
Het ventielmechanisme is bij deze soort breuken vrijwel altijd defect met 
het gevolg dat dikwijls een reflux-oesophagitis als een begeleidende aan
doening te vinden is.

Het periodieke optreden van de hier beschouwde afwijkingen en het 
feit dat de oesophagus in de bovenpool van de verwijding (maagdeel) uit
mondt, zijn er de oorzaak van dat de kleine breuken van dit type veel 
gelijkenis vertonen met de in hoofdstuk I, blz. 12 behandelde en als phy- 
siologisch beschouwde kleine verwijding van de distale oesophagus (an
trum cardiacum).

De vraag kan nu worden gesteld of de als pathologisch te beschouwen
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kleine breuk enkel op grond van een roentgenbeeld van het antrum cardia- 
cum te onderscheiden is. Ter beantwoording willen wij de bovengenoemde 
roentgenologische kenmerken nog eens nagaan.

a) Het gebogen verloop van de distale oesophagus
Bij normale personen buigt de oesophagus ter hoogte van Th 8 wat naar 
voren en naar links. Deze physiologische bocht is bij de kleinere glijbreu- 
ken meer uitgesproken. De waarde van het diagnosticum is echter twijfel
achtig aangezien ook de grootte van het hart, de habitus van de patiënt en 
eventuele standsafwijkingen van de wervelkolom het verloop van de oeso
phagus kunnen beïnvloeden.

b) De inmonding van de oesophagus in de bovenpool van de verwijding 
Vaak ziet men onder doorlichting, zowel bij grote als bij kleine verwij
dingen boven het diaphragma de evenwij dig verlopende oesophagusplooien 
eindigen in een stervormig plooiencentrum, dat in de top van de verwij
ding gelegen is. Men kan zich voorstellen, dat deze plooienconfiguratie 
ook bij kleine verwijdingen ontstaat door het convergeren van plooien 
van het maagslijmvlies naar de cardia. In dit geval zou dit stervormige 
plooienbeeld de plaats aangeven, waar de ora serrata zich bevindt. Uit het 
onderzoek van Palmer en dat van Nauta is echter gebleken (zie hoofd
stuk I, blz. 21), dat het slijmvlies in het gebied van de oesophagus-maag- 
overgang zich binnen zekere grenzen (1 a 2 cm) vrij ten opzichte van de 
onderlaag kan bewegen. Palmer kon bovendien vaststellen dat de ora 
serrata geenszins overeenkomt met de op bovengenoemde roentgenologi
sche gronden gelocaliseerde slijmvlieso vergang. De betekenis van het roent- 
genologisch waar te nemen stervormig plooienbeeld is daarom als indica
tor van de plaats van de ora serrata, althans waar het liggingsafwijkingen 
met een kleine verwijding betreft, als gering te beschouwen.

Uit het bovenstaande volgt, dat het slijmvliesbeeld, althans bij kleine 
periodiek optredende verwijdingen boven het diaphragma, geen afdoende 
aanwijzing kan verschaffen over de plaats waar de oesophagus-maagover- 
gang zich bevindt, m.a.w. of er van een kleine hernia dan wel van een 
antrum cardiacum sprake is.

c) De onregelmatige contouren van de verwijding
De contouren van het contrastbeeld dat bij kleine hiatus-herniae ont

staat kan sporadisch een onregelmatig getand aspect vertonen. Hierin 
ligt voor de radioloog een aanwijzing, dat hij met een pathologisch ver
schijnsel te doen heeft.
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In de meeste gevallen ontbreekt echter dit symptoom en de conclusie 
moet dus zijn dat van een groot aantal periodiek optredende kleine ver
wijdingen op morphologische gronden niet kan worden uitgemaakt of zij 
pathologisch van aard zijn.

d) Het optreden van reflux
Een laatste middel om tot een beslissing te komen is het nagaan in hoe
verre de functie van het ventielmechanisme geleden heeft. Wanneer de 
verwijding berust op fixatie-stoornissen van de tractus digestivus in de 
hiatus en er dus van een uitpuiling van maagdelen door de hiatus sprake 
is, gaat dit met een verminderde functie van het ventielmechanisme ge
paard (zie hoofdstuk I, blz. 17). Dit feit wettigt dan omgekeerd ook de 
veronderstelling, dat een kleine verwijding, waarvan men op roentgenolo- 
gisch-morphologische gronden niet kan uitmaken of zij op een afwijking 
berust, als pathologisch is te beschouwen, wanneer blijkt dat de ventiel- 
functie geleden heeft. Hierbij wordt van de gedachte uitgegaan, dat zowel 
de verminderde ventielfunctie als de uitpuiling van maagdelen door de 
hiatus hun oorzaak vinden in een gestoorde fixatie van de oesophagus- 
maagovergang aan het diaphragma. Opgemerkt dient te worden dat het 
uittreden van maagdelen door de hiatus op zichzelf ook een ongunstige 
invloed op de ventielfunctie heeft. Wanneer de radioloog dus een kleine 
verwijding boven het diaphragma vaststelt die met reflux gepaard gaat, 
kan hij o.i. met vrij grote zekerheid zeggen, dat er een afwijking - een 
prolaps of een kleine glijbreuk - bestaat.

Daar de diagnose dan afhankelijk is van het al of niet optreden van 
reflux, is de wijze waarop men deze tracht op te wekken hierbij van groot 
belang. Zoals uit de gegevens in hoofdstuk VII zal blijken, menen wij in 
de refluxproef, die in hoofdstuk V, blz. 57 is beschreven, een bevredigende 
test voor de ventielfunctie ter beschikking te hebben. Uiteraard kan aan 
een refluxproef, hoe doeltreffend hij ook is, geen absolute betekenis wor
den toegekend, en een gering functieverlies van de cardia zal hij niet altijd 
aan het licht brengen. Het negatief uitvallen van een refluxonderzoek be
tekent daarom ook niet, dat een eventuele verwijding van physiologische 
aard is. Wanneer geen reflux kan worden aangetoond zijn echter ook 
pathologische verwijdingen naar alle waarschijnlijkheid van geringe klini
sche betekenis. De klachten van de patiënt worden vooral bepaald door 
het onvoldoende functioneren van de cardia en nauwelijks door de kleine 
periodiek optredende uitpuiling van een stukje maag door de hiatus. Het 
lijkt onwaarschijnlijk, dat verwijdingen van zo geringe afmetingen door 
druk in de hiatus klachten zouden kunnen geven. Bovendien ziet men
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onder doorlichting bedoelde verwijdingen zo gemakkeUjk verschijnen en 
verdwijnen dat het optreden van inklemmingsverschijnselen welhaast 
moet worden uitgesloten.

De bovenvermelde opvatting vindt steun in de frequenties waarmee 
blijkens de tabellen VI en VII in hoofdstuk VII, blz. 86 klachten worden 
gevonden bij patiënten met prolapsen (kleine verwijding die met reflux 
gepaard gaat), met kleine verwijdingen zonder meer, en met normale beel
den van de oesophagus-maagovergang. Uit de gegevens van deze tabellen 
blijkt, dat de klachten bij de patiënten met kleine verwijdingen zonder 
meer, in nagenoeg gelijke frequenties voorkomen als bij de patiënten met 
normale beelden van de oesophagus-maagovergang. Daarentegen komen 
een aantal klachten bij patiënten met prolapsen aanzienlijk frequenter 
voor. Aangezien het verschil tussen een prolaps en een kleine verwijding 
zonder meer in een defect ventielmechanisme is gelegen betreft het van
zelfsprekend de klachten die hieraan zijn toe te schrijven, zoals ructus, 
pyrosis, etc. Het feit, dat de klachten bij de patiënten met kleine verwij
dingen zonder meer in gelijke frequenties voorkomen als bij de patiënten 
met normale beelden wijst erop, dat aan deze roentgenologische bevin
dingen weinig klinische betekenis toe te schrijven is en dat de aangegeven 
klachten waarschijnlijk tot andere gronden zijn terug te voeren.

Wij menen dan ook dat kleine verwijdingen boven het diaphragma, die 
bij onderzoek niet met reflux gepaard gaan, als onschuldig moeten worden 
beschouwd. Men mag aannemen, dat zij dan meestal op een antrum car- 
diacum berusten al is dit uit het negatief uitvallen van het refluxonderzoek 
niet met zekerheid te concluderen. Vooral bij patiënten die over ructus, 
pyrosis, retrosternale pijn e.d. klagen en bij wie kleine verwijdingen ge
vonden worden, moet, ook al wordt geen reflux gevonden, toch aan een 
afwijking gedacht worden. De verwijdingen die wel met reflux gepaard 
gaan, zijn zeker als pathologisch te beschouwen.

Theoretisch kan met de oesophagoscoop ook een geringe graad van reflux-oesopha- 
gitis worden aangetoond, en dit maakt het wellicht mogelijk het bestaan van een 
verminderde ventielwerking van de cardia met nog meer zekerheid aan te tonen 
dan door middel van de refluxproef mogelijk is.
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a Hiatus hernia van het glijdende type 
b Breukje met licht geslingerd verlopende oesophagus 
c Kleine verwijding die onregelmatig getand begrensd is 
d Kleine verwijding in de bovenpool waarvan een stervormig 

plooiencentrum de indruk van de cardia kan geven
Voor foto’s zie figuur 14, 16, 18, 19, 21 en 22
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HOOFDSTUK VII

VERWERKING DER BEVINDINGEN UIT HET 

EIGEN ONDERZOEK

Het aantal patiënten waarvan de bevindingen hieronder worden weerge
geven en uitgewerkt, bedraagt 298. Van deze patiënten werden er 283 in 
het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht onderzocht, in de roent- 
genologische afdeling van de interne kliniek 256, in die van de chirurgische 
kliniek 27. De overige 15 patiënten kwamen in de roentgenologische afde
ling van het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht ten onderzoek.

Om de betekenis van de refluxproef, zoals deze in hoofdstuk V is be
schreven, naar voren te brengen, zal ons materiaal worden gesplitst in een 
groep A van 175 patiënten die de proef niet, en een groep B van 123 pa
tiënten die haar wel ondergingen. Zodoende kan een vergelijking worden 
getrokken ten aanzien van de bevindingen die met een insufficient ventiel- 
mechanisme van de oesophagus-maagovergang samenhangen. Daartoe 
zullen alleen de gegevens van die patiënten worden verwerkt, die klachten 
aangaven of symptomen vertoonden, die in de richting van een afwijking 
van de oesophagus-maagovergang wezen.

De klachten en symptomen zijn:

excessieve ructus 
pyrosis
retrosternale pijn
klachten van angineuze aard
regurgitatie
vol gevoel in de maagstreek
nausea
vomitus
pijn in epigastrio
dysphagia
dyspnoe.

Ongeveer een derde gedeelte van het totaal aantal patiënten gaf verband 
tussen deze klachten en de in hoofdstuk IV beschreven lichaamshoudin
gen aan.
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TABEL I

Overzicht van de frequentie der klachten en symptomen van de patiënten 
uit de groepen A en B

Symptomen

patiënten

aantallen percentages

Groep A Groep B Groep A Groep B

Ructus 85 63 48 51
Pyrosis 78 51 44 41
Retrosternale pijn 38 22 21 18
Angineuze klachten 9 6 5 5
Regurgitatie 16 7 9 6
Vol gevoel 72 38 41 39
Nausea 53 36 29 29
Vomltus 28 17 15 12
Pijn in epigastrio 42 38 28 30
Slikklachten 13 11 7 9
Klachten i.v.m. lichaamshouding 46 32 25 26

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat het in klinisch-anamnestisch 
opzicht verantwoord is beide groepen met elkaar te vergelijken.

KORTE BESCHRIJVING VAN DE TOEGEPASTE ONDERZOEKINGSMETHODE

Groep A
Doorlichten en eventueel fotogra
feren van de patiënt in:

1. Staande houding, eerst zonder, 
daarna met contrast.

2. Trendelenburgse houding, 
waarbij getracht wordt door 
patiënt in rechter zijligging te 
laten persen, een glijdende hia
tus-hernia, al dan niet met re
flux gepaard gaand, aan te 
tonen.

3. Buikligging, waarbij contrast 
en bruispoeder wordt toege
diend.

Groep B
Doorlichten en eventueel fotogra
feren van de patiënt in:

1. Idem

2. Idem

3. Idem
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4. Rugligging, nadat de patiënt in 
staande houding twee of meer 
glazen water heeft gedronken. 
Vaak ook in rechter zijligging, 
met aanzetten van de buikpers.

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt dat het onderzoek in de groepen 
A en B alleen wat de refluxproef betreft verschilde. Dit maakt het enerzijds 
mogelijk (door vergelijking der bevindingen van beide groepen) de beteke
nis van de refluxproef voor het aantonen van een defect ventielmechanisme 
naar voren te brengen, en anderzijds de meer morphologische bevindingen 
der patiënten van beide groepen gezamenlijk te behandelen. Daar het hier 
een geselecteerd materiaal betreft kan aan de aantallen en de percentages 
van de patiënten met afwijkingen, zoals zij daar in voorkwamen, geen 
absolute waarde worden toegekend. Deze gegevens hebben slechts waarde 
voorzover zij inlichtingen verschaffen over de verhouding der frequenties 
waarmee de afwijkingen in de verschillende leeftijdsgroepen optreden.

Om een inzicht te geven van de bij de verschillende patiënten gevonden 
afwijkingen wordt een overzichtslijst gegeven, waarin van alle patiënten 
die naar hun groep en naar leeftijd en geslacht zijn gerangschikt, de roent- 
genologische bevindingen in de hieronder te beschrijven volgorde vermeld 
zijn.

a. Ampulla epiphrenica.

b. Kleinere verwijdingen van de tractus digestivus vlak boven het dia- 
phragma.

c. Te grote hoek van His (hoek groter dan 60°).

d. Hiatus hernia met een congenitaal te korte oesophagus.

e. Para-oesophageale hiatus-hernia.

ƒ. Hiatus hernia van het glijdende type.

g. Hiatus hernia met een verkregen te korte oesophagus.

h. Oesophagitis.

i. Reflux.
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Overzicht van het onderzoek van groep “A”

M of 
V

Leef
tijd a b c d e f g h i°)

M of 
V

Leef
tijd a b c d e f g h i°)

1 M 21 + 43 V 34
2 M 21 + 44 V 34
3 M 23 + 45 V 35 + +
4 M 24 + 46 V 36 + + +
5 M 24 + 47 V 36 +
6M 26 + 48 V 36 +
7 M 27 + + + 49 V 37 +
8 M 29 50 V 38 +
9 M 30 51 V 38 + +

10 V 20 52 V 39
11 V 22 + 53 V 39 +
12 V 22 + 54 V 40 +
13 V 25 + 55 V 40 +
14 V 26 + + 56 M 41
15 V 27 57 M 41 +
16 V 27 58 M 42 + +
17 V 28 + 59 M 42 +
18 M 31 60 M 42 + +
19 M 31 + 61 M 43 +
20 M 33 + 62 M 43 +
21 M 33 + 63 M 44 + +
22 M 33 + 64 M 44 + +
23 M 34 -b 65 M 44 +
24 M 35 + 66 M 44
25 M 35 67 M 45 +
26 M 36 68 M 46 +
27 M 36 69 M 46 +
28 M 36 -t- 70 M 46 +
29 M 37 + + 71 M 47 +
30 M 37 + 72 M 47 +
31 M 38 + 73 M 48
32 M 38 + 74 M 48 +
33 M 38 + 75 M 48
34 M 38 76 M 48 -h -b +
35 M 39 77 M 48 + +
36 M 40 + 78 M 49 +
37 V 31 79 M 49 +
38 V 31 + 80 M 50 +
39 V 32 + 81 M 50 4-
40 V 33 82 V 41
41 V 33 + 83 V 42 +
42 V 33 + 84 V 42 +

a Ampulla epiphrenica 
b Kleine verwijding 
c Te grote hoek van His 
d Congenitaal te korte oesophagus 
e Para-oesoph. hiatus herma

f Glijdende hiatus hernia 
g Verkregen te korte oesophagus 
h Oesophagitis 
i Reflux
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Overzicht van het onderzoek van groep “A” (vervolg)

M of 
V

Leef
tijd a b C d e f g h i“)

Mof
V

Leef
tijd a b c d e f g h 1°)

85 V 42 + 131 V 51 + -b +
86 V 43 + + 132 V 51 +
87 V 43 133 V 52 +
88 V 44 + 134 V 53 +
89 V 44 + 135 V 53 +
90 V 45 + 136 V 53 +
91 V 45 + + 137 V 53 -t-
92 V 45 + 138 V 54
93 V 45 + 139 V 54 + -f-
94 V 46 + 140 V 55 + -f
95 V 47 + 141 V 55 -b
96 V 47 + -f 142 V 55 + +
97 V 48 + 143 V 56 -b
98 V 48 + 144 V 56
99 V 49 145 V 56 + +

100 V 50 146 V 57 + +
101 V 50 + 147 V 57 +
102 M 51 + 148 V 58
103 M 51 + 149 V 58 + +
104 M 52 150 V 58 +
105 M 52 + + 151 V 59 + +
106 M 52 + 152V 60
107 M 52 + 153 V 60 + + -b
108 M 53 + 154 V 60
109 M 53 + -1- 155 M 62 -t-
110 M 54 + 156 M 65 +
111 M 54 + 157 M 69 + +
112 M 54 + + 158 M 69 + -b +
113 M 54 + 159 V 61 +
114 M 54 + 160 V 62 +
115 M 55 + 161 V 62 +
116 M 55 + 162 V 68 +
117 M 56 163 V 70 +
118 M 56 + 164 M 72 +
119 M 56 + 165 M 73 +
120 M 57 166 M 73 + +
121 M 57 + 167 M 75 +
122 M 58 168 M 79 +
123 M 58 + + + 169 M 81 + + -b
124 M 58 + 170 M 72 +
125 M 58 + + 171 V 73 +
126 M 59 + 172 V 75 +
127 M 59 'h 173 V 78
128 M 60 + 174 V 80 -b
129 M 60 175 V 81 + +
130 M 60 +
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Overzicht van het onderzoek van groep “5”

Mof
V

Leef
tijd a b c d e f g h i“)

Mof
V

Leef
tijd a b c

1 M 20 + 4- 39 V 36
2M 22 + 40 V 37 +
3 M 24 + 41 V 38 -b -h
4M 26 4- + 42 V 38 +
5 M 27 + 43 M 41 + +
6 M 30 -4 4- 44 M 41
7 V 23 -f 45 M 42 +
8 V 28 4- 46 M 42 -h
9 V 30 47 M 43 +

10 V 30 -f 48 M 43 +
11 M 31 + 49 M 43 +
12 M 31 -4 + 50 M 44 -f -h
13 M 32 + 4- 51 M 44 +
14 M 34 -f 52 M 45 -f
15 M 34 + 53 M 45
16 M 34 + 54 M 45 -h
17 M 35 -f 55 M 45
18 M 35 4- 56 M 46 +
19 M 36 + 57 M 46 +
20 M 36 -f 58 M 47 + +
21 M 36 -f + 59 M 47 -f
22 M 38 + 4- 4- 60 M 46 +
23 M 38 + 61 M 48 -f
24 M 38 + -4 62 M 49 +
25 M 38 + 4- 63 M 49 -f
26 M 39 64 M 49
27 M 40 65 M 50 +
28 M 40 + 4- 66 V 41
29 M 40 67 V 43 -f
30 M 40 68 V 53 + +
3l V 31 4- 69 V 44 -I-
32 V 32 4- 70 V 45 -t-
33 V 33 71 V 46 -f
34 V 33 4- 72 V 46
35 V 33 + 73 V 48 +
36 V 34 -4 74 V 49
37 V 35 -4 4- 75 V 49 -i-
38 V 35 -4 76 V 49 -h

n

+

+ +

+

+

+

+
+

°) a Ampulla epiphrenica 
b Kleine verwijding 
c Te grote hoek van His 
d Cong. te korte oesophag. 
e Para-oesoph. hiatus hernia

f Glijdende hiatus hernia 
g Verkregen te korte oes. 
h Oesophagitis 
i Reflux
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Overzicht van het onderzoek van groep “B ” (vervolg)

Mof
V

Leef
tijd a b c d e f g h i°)

Mof
V

Leef
tijd a b c d e f g h i°)

77 M 51 101 M 64 + +
78 M 52 102 M 65 -b + -b
79 M 52 -1- -1- -t- 103 M 65 +
80 M 53 + 104 M 69 -b + -b
81 M 53 + + 105 M 70 -f
82 M 54 4- + 106 V 62 +
83 M 55 + + 107 V 65 -b
84 M 5 + -f 108 V 65 + +
85 M 56 109 V 65 +
86 M 57 + IIOV 66 -b
87 M 58 + 111 V 67 + -b
88 M 58 + 112V 67 +
89 M 59 + + 113 V 68 -b +
90 V 52 114V 70 +
91 V 53 + + 115M 72 -b +
92 V 53 + 116M 78 +
93 V 54 + + 117M 79 + -b
94 V 54 + 118M 81 -b +
95 V 56 -f- + 119V 73
96 V 56 + 120 V 75 +
97 V 57 + + 121 V 76 + -b
98 V 58 + + 122 V 80 + -b
99 V 59 123 V 81 + -b

100 M 61 + -b

UITWERKING DER ROENTGENOLOGISCHE BEVINDINGEN 

a. De ampulla epiphrenica

TABEL II
Voorkomen en frequentie v an de ampulla epiphrenica

leeftijd
Afwijkingen

aantal percentage

Aantal patiënten 
uit de

leeftijdsgroep

20-30 jaar 13 48 27
30-40 jaar 26 37 70
40-50 jaar 27 34 80
50-60 jaar 23 31 76
60-70 jaar 5 28 24
70 jaar en ouder 2 21/2 21

96 32 298
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Deze meestal ui-vormige verwijding van de distale oesophagus, die vooral 
bij inspiratie goed te zien is, kwam in 32 % van de gevallen voor. Zoals uit 
bovenstaande tabel blijkt wordt het percentage der ampullae met het toe
nemen van de leeftijd kleiner. Een verklaring hiervoor is mogelijk te vinden 
in een verslapping van de musculatuur in de oesophagus-wand en de 
hiatus-lus, die bij oudere mensen optreedt. De verminderde voortstu- 
wingskracht van de oesophagus enerzijds en de verminderde passage- 
belemmering door de hiatus anderzijds, maakt de kans op vorming van 
een ampulla epiphrenica kleiner.

Er zij nog vermeld dat de ampulla epiphrenica 21 maal in combinatie 
met een kleine verwijding van het type antrum cardiacum, 2 maal met een 
te grote hoek van His en 1 maal met een hiatus-hernia van het glijdende 
type, gecombineerd optrad. De vorming van de ampulla in het laatste geval 
moet grotendeels aan de peristaltiek van de oesophagus toegeschreven 
worden. Van een passage-belemmering door de hiatuslus kan nauwelijks 
sprake zijn geweest.

b. De kleine verwijding van de tractus digestivus boven het diaphragma
TABEL III

Voorkomen en frequentie van de kleine verwijdingen boven het diaphragma

leeftijd
Afwijkingen Aantal patiënten

uit de
aantal percentage leeftijdsgroep

20-30 jaar 7 22 27
30-40 jaar 23 33 70
40-50 jaar 32 40 80
50-60 jaar 34 44 76
60-70 jaar 13 50 24
70 jaar en ouder 11 52 21

120 40 298

Deze kleine verwijding, die in tegenstelling tot de ampulla epiphrenica 
vrijwel met haar gehele breedte in de maag uitmondt, blijkt volgens boven
staande tabel in 40 % van alle gevallen voor te komen. Eveneens in tegen
stelling tot de ampulla epiphrenica neemt deze verwijding met het klimmen 
der jaren in frequentie toe. Het geregeld voorkomen ervan in alle leef
tijdsgroepen zou erop kunnen wijzen dat de verwijding van physiologische 
aard is in de zin van Nauta en Neumann. Het feit, dat haar frequentie 
met de leeftijd toeneemt, duidt echter op een verband met de atrophie en
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de slijtage der elementen die voor de bevestiging van de overgang aan het 
diaphragma zorgdragen, zoals op oudere leeftijd is te verwachten.

In hoofdstuk VI is ten aanzien van de diagnostiek van dit type kleinere 
verwijdingen boven het diaphragma voorgesteld van een antrum cardia- 
cum te spreken als vaststaat dat zij van physiologische aard is, daarentegen 
van een prolaps, als er aan de fixatie van de oesophagus-maagovergang 
in het hiatus-kanaal iets hapert, hetzij door ouderdoms-atrophie, hetzij 
door chronische intra-abdominale drukverhoging, of door congenitale 
oorzaken.

Omdat het met roentgendiagnostische middelen, zoals in hoofdstuk VI 
staat beschreven, vrijwel ondoenlijk is om op morphologische gronden tot 
het één of tot het ander te besluiten, werd tevens voorgesteld, van een pro
laps te spreken als bij het onderzoek blijkt, door het optreden van reflux, 
dat de verwijding met een defect ventielmechanisme gepaard gaat. Hierbij 
werd uitgegaan van de gedachte dat, ingeval de verwijding een gevolg is 
van het naar craniaal verschuiven van een klein stukje maag door het hia- 
tuskanaal, dit alleen mogelijk is bij een onvoldoende bevestiging van de 
overgang aan het diaphragma. Zoals in de physiologische beschouwing 
over de oesophagus-maagovergang is behandeld (hoofdstuk I), moet dit 
met een verminderde ventielfunctie gepaard gaan. Omgekeerd kan het 
aantonen van een defect ventielmechanisme een aanwijzing zijn voor de 
pathologische aard van de gevonden verwijding.

TABEL IV

Samengaan van de kleine verwijdingen met reflux in de groepen A en B

met reflux zonder reflux
Kleine verwijdingen aantal

aantal % aantal %

Groep “A” 69 7 10 62 90
Groep “B” 51 17 33.3 34 66.6

In bovenstaande tabel zijn voor groep A en B afzonderlijk de aantallen 
patiënten met een kleine verwijding aangegeven en tevens de aantallen 
patiënten bij wie een dergelijke verwijding respectievelijk met en zonder 
reflux optrad.

In de eerste plaats blijkt hieruit dat in groep B het aantal patiënten 
waarbij de verwijding met reflux gepaard ging veel groter is dan in groep A 
(groep B in 33% van de gevallen, groep A in 10%). Het is duidelijk, dat 
dit verschil alleen is toe te schrijven aan de refluxproef zoals ze bij de pa

84



tiënten van groep B werd toegepast. De conclusie hieruit is, dat de tech
niek welke men gebruikt voor het aantonen van een verminderde ventiel- 
functie van overwegend belang is voor het vaststellen van de aard der 
verwijding. Het is denkbaar dat door het toepassen van een nog effectievere 
techniek het aantal gevonden pathologische verwijdingen (prolapsen) nog 
groter zou zijn geweest. Aan de andere kant zou men kunnen opwerpen 
dat de refluxproef voor het normale ventielmechanisme een te zware be
lasting is zodat te veel prolapsen gevonden zijn. Daar tegenover moge dan 
worden opgemerkt dat, ofschoon wij de refluxproef reeds lange tijd als 
routine-onderzoek toepassen, bij patiënten met een morphologisch nor
male overgang nooit een verminderde ventielfunctie werd gezien.

Een indruk van de verdeling der prolapsen over de verschillende leef
tijden wordt in onderstaande tabel gegeven, waarin alleen de bevindingen 
van groep B zijn verwerkt.

TABEL V

Voorkomen en frequentie van de prolaps in groep B

leeftijd
Afwijkingen

aantal percentage

Aantal patiënten 
uit de

leeftijdsgroep

20-30 jaar _ _ 10
30-40 jaar 4 12 32
40-50 jaar 4 11 34
50-60 jaar 3 13 23
60-70 jaar 3 20 15
70 jaar en ouder 3 30 9

totaal groep “B” 17 14 123

Uit de tabel blijkt dat de prolaps, hoewel hij in de jongere leeftijdsgroepen 
niet ontbreekt, vaker in de oudere leeftijdsgroepen is gevonden. Het ver
band met de leeftijd wijst erop dat vooral factoren als slijtage en atrophie 
voor het ontstaan van prolapsen van belang zijn. Het feit, dat de prolaps 
ook in de jongere leeftijdsgroepen voorkomt maakt het echter waarschijn
lijk, dat deze afwijking ook op congenitale fixatiestoornissen van de over
gang aan het diaphragma kan berusten.

Tenslotte wordt in tabel VI een overzicht gegeven van de klachten die 
aan afwijkingen van de oesophagus-maagovergang zelve zijn toe te 
schrijven, zoals deze bij een aantal patiënten van groep B werden gevon
den. Het betreft patiënten met prolapsen, met kleine verwijdingen die 
niet met reflux gepaard gingen, en patiënten waarbij een normaal beeld 
werd gevonden.
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Daar het aantal gevonden prolapsen in groep B meer met de werkelijkheid overeen
komt dan in groep A hebben we ons tot de eerste groep beperkt.

In tabel VII zijn de (uit tabel VI berekende) frequenties weergegeven, 
waarmee de klachten bij patiënten met bovengenoemde bevindingen 
voorkwamen.

Symptomen Prolaps
17 pat.

Verwijding
zonder
reflux

34 pat.

Normaal
beeld

41 pat.

Ructus 17 10 13Toe te schrijven Pyrosis 15 6 8aan een defect
ventielmechanisme rveiluSlclii»

Regurgitatie 2 0 0

Vol gevoel 4 9 8
Nausea 3 9 10

Toe te schrijven Vomitus 1 2 2
aan een hiatus Pijn in epigast. 3 7 10
hernia Slikklachten 0 1 1

Klachten i.v.m.
lichaamshouding 13 3 1

TABEL VII

Percentages waarmee de klachten voorkomen berekend uit tabel VI

Verwijding
Symptomen Prolaps zonder beeldreflux

Toe te schrijven Ructus 100 29 31
aan een defect Pyrosis 88 17 18
ventielmechanisme Retrostern. pijn 29 3(2,9) 5(4,8)

Regurgitatie 11 0 0

Vol gevoel 23 26 19
Nausea 17 26 24

Toe te schrijven Vomitus 6(5,8) 6(5,8) 5(4,8)
aan een hiatus Pijn in epigast. 17 20 24
hernia Slikklachten 0 3(2,9) 1(1,4)

Klachten i.v.m.
lichaamshouding 75 8(8,4) 1(1,4)
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Een beschouwing van tabel VII geeft aanleiding tot de volgende opmer
kingen.

a. De symptomen, die aan een hiatus hernia zouden zijn toe te schrijven, 
komen bij alle patiënten in nagenoeg gelijke frequentie voor. Hieruit 
volgt dat de veronderstelling als zouden de kleine verwijdingen zelf 
de oorzaak van genoemde klachten zijn, in de feiten geen steun vindt. 
De omstandigheid, dat zij even vaak bij patiënten zonder afwijkingen 
van de oesophagus maagovergang voorkomen, wijst erop, dat zij zeer 
wel op andere oorzaken kunnen berusten. (De klachten die als gevolgen 
van een hiatus hernia zijn beschreven, kunnen immers bij tal van an
dere afwijkingen in de bovenbuik optreden).

b. De frequenties waarmede alle symptomen bij de patiënten met kleine 
verwijdingen zonder reflux optreden zijn vrijwel gelijk aan die bij de 
patiënten met een normaal beeld. Op deze grond is het aannemelijk 
dat verwijdingen, die niet met reflux gepaard gaan, geen of nauwelijks 
klinische betekenis hebben. Het is bovendien aantrekkelijk genoemde 
verwijdingen als physiologisch te beschouwen. Deze conclusie is echter 
niet geheel verantwoord omdat - ondanks toepassing van de reflux- 
proef zoals deze in hoofdstuk V is beschreven - een defect ventiel- 
mechanisme toch nog over het hoofd kan worden gezien.

c. De symptomen die met een defect ventielmechanisme samenhangen 
komen bij de patiënten met prolapsen (kleine verwijdingen die met 
reflux gepaard gaan) aanzienlijk frequenter voor, dan bij de patiënten 
uit de andere groepen. Het feit dat het juist deze symptomen zijn, die 
het klinische beeld van de patiënten met prolapsen van de andere 
onderscheiden, wijst erop dat de klinische betekenis van een kleine ver
wijding gelegen is in het defecte ventielmechanisme, dat eraan ten 
grondslag ligt en dat in het optreden van reflux tot uiting komt.

De geringe verschillen in de frequenties der symptomen bij patiënten met een 
normaal beeld wijzen erop, dat onze refluxproef een deugdelijke toets is voor het 
ventielmechanisme. Hieruit blijkt immers, dat er vrijwel geen insufficiënte cardiae 
over het hoofd zijn gezien; indien dit wel het geval was geweest, zouden in de groep 
van deze verwijdingen symptomen als ructus pyrosi vaker zijn gevonden.
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c. De te grote hoek van His.

TABEL VIII

Voorkomen en frequentie van de te grote hoek van His

leeftijd
Afwijkingen Aantal patiënten 

uit de
aantal pereentages leeftijdsgroep

20-30 jaar 2 7 27
30-40 jaar 6 8.5 70
40-50 jaar 6 7.5 80
50-60 jaar 7 9 76
60-70 jaar 3 12.5 24
70 jaar en ouder 3 14.2 21

27 9 298

Wanneer de hoek tussen de oesophagus en de maag bij de incisura 
cardiaca groter is dan 60°, wordt in dit proefschrift van een te grote hoek 
van His gesproken (Hoofdstuk I, blz. 12).

In het besproken materiaal kwam de te grote hoek van His bij 27 
patiënten voor (9 %). Zoals ook bij de prolapsen wordt gezien, kan men 
deze te grote hoek bij elke leeftijd vinden. Bij de patiënten die tot de laat
ste twee leeftijdsgroepen behoren is er echter een toename te bespeuren. 
Dit zou erop kunnen wijzen dat de te grote hoek van His een gevolg is 
van een minder geslaagde bevestiging van de fundus aan het diaphragma 
(Lortat Jacob), maar eveneens veroorzaakt kan worden door op latere 
leeftijd optredende fixatiestoornissen en dus ook als een verkregen 
afwijking zouden kunnen voorkomen.

TABEL IX

Samengaan van de te grote hoek van His met reflux in de groepen A en B

met reflux zonder reflux
Te grote hoek aantal

aantal V/o aantal %

Groep “A” 15 0 0 15 100
Groep “B” 12 4 33 8 66
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Bij geen van de vijftien patiënten van groep A met een te grote hoek van 
His werd reflux gevonden; van de twaalf patiënten met een overeenkom
stige afwijking van groep B vertoonden er vier een insufficiënte ventiel- 
functie. Hieruit blijkt dat een te grote hoek bij de cardia inderdaad met 
een defect ventielmechanisme gepaard kan gaan. In dit verband zij er 
nog op gewezen, dat slechts die patiënten zijn vermeld, die behalve de te 
grote hoek van His geen andere afwijkingen aan de oesophagus-maag- 
overgang hadden. Bij twee van de vier patiënten uit groep B was de 
reflux gemakkelijk op te wekken; de twee andere, bij wie de reflux slechts 
twee of drie maal tijdens het onderzoek werd gezien, beschikten blijkbaar 
nog over een vrij redelijk cardia-mechanisme. Het is o.i. echter gewettigd 
om toch van een insufficiënt ventielmechanisme te spreken, omdat wij bij 
patiënten met een normale hoek van His nooit reflux zagen optreden. 
Minder duidelijk is, waarom bij de overige acht patiënten van groep B, 
met minstens even grote hoeken van His, geen reflux werd gevonden. 
Afgezien van het feit, dat de refluxproef niet bij alle patiënten even effec
tief kan zijn - verschillen in grootte, ligging of vorm van de fundus zijn 
daarbij zonder twijfel van belang - blijkt hieruit wel, dat het vinden van 
een te grote hoek van His zonder meer, niet zonder voorbehoud als een 
afwijking mag worden geduid.

d. Hiatus hernia met een congenitaal te korte oesophagus 
Er werd slechts bij één patient, een man van 20 jaar, een afwijking ge
vonden, die mogelijk als congenitaal kan worden beschouwd. De man 
zou reeds jaren last van ructus en pyrosis gehad hebben, terwijl hij de 
laatste maanden voor het onderzoek enige moeilijkheden bij het slikken 
kreeg. Roentgenologisch was het beeld vrijwel identiek met dat van de 
hiatus hernia met een verkregen te korte oesophagus. Het blijft mogelijk, 
dat de verkorting van de oesophagus toch pas na de geboorte heeft 
plaatsgevonden, tengevolge van een congenitale hiatus hernia. Er kon 
een duidelijke reflux worden aangetoond.
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e. De para-oesophageale hiatus hernia

Voorkomen en frequentie van de para-oesophageale hiatus hernia

leeftijd
Afwijkingen Aantal patiënten 

uit de
aantal percentage leeftijdsgroep

20-30 jaar 1 3.7 27
30-40 jaar 1 1.6 70
40-50 jaar 3 3.3 80
50-60 jaar 2 2.6 76
60-70 jaar 1 4.1 24
70 jaar en ouder — — 21

8 2.6 298

Het optreden van deze afwijking, die in ons materiaal in slechts 2.6% 
van de gevallen voorkwam, hield geen verband met de leeftijd. Wellicht 
is hierin een aanwijzing te zien, dat zij voornamelijk aan congenitale 
oorzaken te wijten is. Het uitgetreden maagdeel lag bij 6 patiënten links, 
bij de resterende twee meer vóór de slokdarm, met dien verstande dat de 
hernia zich in het ene geval naar links, in het andere geval naar links en 
naar rechts uitbreidde. Na toediening van bruispoeder bleek bij vijf van 
deze patiënten een groot deel van de maag door het in de distale oesopha
gus vrijkomende koolzuurgas boven het diaphragma getrokken te wor
den; bij één patient betrof het vrijwel de gehele maag, bij twee patiënten 
was de afwijking ook in staande houding zichtbaar. Na toediening van 
bruispoeder trad geen duidelijke wijziging in de toestand op.

TABEL XI

Samengaan van de para-oesophageale hiatus hernia met reflux in de groepen A en B

met reflux zonder reflux
Para-oesophageale hernia aantal

aantal % aantal %

Groep “A” 4 2 50 2 50
Groep “B” 4 3 75 1 25
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Bij twee van de vier patiënten van groep A met een paraoesophageale 
hiatus hernia werd geen reflux gevonden. Waar het hier grote afwijkingen 
betrof is dit verwonderlijk te noemen. Ook in groep B vertoonde één 
patient met dezelfde afwijking zelfs na toediening van drie glazen water 
geen reflux. De schuine inmonding van de oesophagus in de maag bhjft 
bij dit type hiatus hernia het best bewaard en is waarschijnlijk verant
woordelijk hiervoor. Het is aan te nemen dat door de draaiing die het maag- 
deel boven het diaphragma maakt, een vrij scherpe hoek tussen maag en 
oesophagus kan worden gevormd, welke door verkleving gefixeerd raakt.

ƒ De hiatus hernia waarbij de oesophagus-maagovergang ten opzichte van 
de hiatus te hoog ligt, zonder te korte oesophagus (hiatus hernia van het 
glijdende type).

TABEL xn

Voorkomen en frequentie 
van de hiatus hernia van het glijdende type

leeftijd
Afwijkingen

aantal percentage

Aantal patiënten 
uit de

leeftijdsgroep

20-30 jaar 1 4 27
30-40 jaar 6 8.5 70
40-50 jaar 6 7.5 80
50-60 jaar 8 15 76
60-70 jaar 3 12.5 24
70 jaar en ouder 4 24 21

28 9 298

Uit bovenstaande tabel blijkt dat deze afwijking, die bij 9 % van het totale 
aantal patiënten werd gezien, weliswaar bij jongere patiënten werd aan- 
getroffen, maar op hogere leeftijd veel meer voorkwam. Het ligt daarom 
voor de hand, om evenals bij de prolaps en bij de te grote hoek van His, 
de oorzaak naast congenitale momenten vooral in een slijtage en ouder- 
domsatrophie der fixerende elementen te zoeken. Bovendien lijkt het om 
dezelfde reden waarschijnlijk, dat de prolaps als een voorstadium of, zo 
men wil, als een zeer kleine vorm van dezelfde afwijking moet worden 
beschouwd.

Bij vier van de 28 patiënten met dit type hiatus hernia werd een voor 
ulcus pepticum verdachte nis in het uitgetreden deel gevonden. Vijf maal 
trad de afwijking op met een roentgenologisch vast te stellen oesophagitis.
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Onder doorlichting in staande houding was bij zes patiënten een kleine 
hiatus hernia te zien, die na het innemen van bruispoeder duidelijk groter 
werd. Bij de overige 18 patiënten kon de breuk 14 maal in liggende 
houding worden aangetoond; ook hierbij werd het uitgetreden maagdeel 
door het uit het bruispoeder vrijkomende koolzuurgas verder uit het 
abdomen getrokken. Bij drie patiënten werd het bestaan van een hiatus 
hernia pas na het gebruik van bruispoeder duidelijk.

TABEL XIII

Samengaan van de hiatus hernia van het glijdende type met reflux in de groepen A en B

met reflux zonder reflux
Glijdende hiatus hernia aantal

aantal /o aantal %

Groep “A” 16 13 81 3 19
Groep “B” 12 12 100 0 0

Slechts drie van de zestien patiënten van groep A met dit type hernia 
vertoonden bij onderzoek geen reflux; daarentegen alle soortgelijke 
patiënten in groep B. Het is welhaast zeker, dat ook bij de drie patiënten 
uit groep A het cardia-mechanisme defect was. Ons inziens gaat deze 
breukvorm altijd met een min of meer defect ventielmechanisme gepaard.

g. De hiatus hernia met een verkregen te korte oesophagus

TABEL XIV

Voorkomen en frequentie
van de hiatus hernia met een verkregen te korte oesophagus

leeftijd
Afwijkingen 

aantal percentage

Aantal patiënten 
uit de

leeftijdsgroep

20-30 jaar — — 27
30-40 jaar — — 70
40-50 jaar 2 2.5 80
50-60 jaar 2 2.6 76
60-70 jaar 1 4.1 24
70 jaar en ouder — — 21

5 1.6 298
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Tot deze zeldzame, meestal gemakkelijk te herkennen breukvormen, die 
morphologisch veel lijken op de zogenaamde congenitale hiatus herniae 
met een te korte oesophagus, rekenen wij de gevallen die pas op latere 
leeftijd worden gevonden. Zoals in hoofdstuk II is vermeld zouden ook 
deze congenitale afwijkingen op soortgelijke wijze, betrekkelijk kort na 
de geboorte, kunnen ontstaan. De in bovenstaande tabel vermelde 
patiënten waren alle ouder dan 40 jaar. De duur der anamnese was nooit 
langer dan 5 jaar. Een der patiënten vertoonde aan de onderzijde van de 
stenose een ulcus pepticum.
TABEL XV

Samengaan van de hiatus hernia
met een verkregen te korte oesophagus met reflux in de groepen A en B

met reflux zonder reflux
Verkregen te korte oesoph. aantal

aantal °//o aantal %

Groep “A” 3 1 33.3 2 66.6
Groep “B” 2 2 100 0 0

Daar juist het terugvloeien van het zuurpepsine-houdende maagsap op 
de lange duur tot deze afwijking leidt, is het van belang voor de diagnose, 
dat het optreden van een reflux wordt aangetoond. Er zij echter opge
merkt dat, zoals blijkt uit het achterwege blijven van de reflux bij twee 
van de drie patiënten die tot groep A behoren, deze soms moeilijk is op 
te wekken. Dit pleit voor de opvatting van Allison, die in de stenose- 
vorming een soort natuurlijke bescherming tegen de binnendringende 
schadelijke maaginhoud ziet.

h. De oesophagitis
TABEL XVI

Voorkomen en frequentie van oesophagitis

Afwijkingen Aantal patiënten
leeftijd

aantal percentage
uit de

leeftijdsgroep

20-30 jaar 2 7 27
30-40 jaar 1 1.6 70
40-50 jaar 2 2.5 80
50-60 jaar 4 5.2 76
60-70 jaar 3 3.9 24
70 jaar en ouder 2 2.6 21

14 4.6 298
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Alleen de patiënten bij wie roentgenologisch met zekerheid een reflux- 
oesophagitis kon worden aangetoond zijn in bovenstaande tabel vermeld. 
De belangrijkste roentgenologische kenmerken zijn: de afwezigheid van 
een normaal slijmvliesrelief, grove plooien, getande begrenzing, verlies 
van rekbaarheid van de distale oesophagus, terwijl er bovendien van een 
defect ventielmechanisme sprake moet zijn. Voor het ontstaan van deze 
afwijking is, evenals bij de hiatus hernia met een verkregen te korte 
oesophagus, een langere tijd nodig. Bij de vijf in deze tabel gegeven gevallen 
werd de oesophagitis als complicatie van een hiatus hernia gevonden. 
Men mag aannemen, dat in de meerderheid der gevallen waar roentge
nologisch een reflux kon worden vastgesteld, eveneens - zij het van 
lichtere vormen - van een oesophagitis sprake was, die mogelijk met de 
oesophagoscoop te herkennen zou zijn geweest.

SAMENVATTING

In dit hoofdstuk werden de bevindingen vermeld van een onderzoek dat 
op 298 patiënten werd verricht, bij wie op gronden van de anamnese een 
liggingsafwijking van de oesophagus-maagovergang kon worden ver
moed. Deze patiënten zijn op de in dit proefschrift beschreven wijze, o.a. 
met bruispoeder, roentgenologisch op vormafwijkingen onderzocht, 
terwijl bij 123 van hen de in hoofdstuk V beschreven refluxproef werd 
uitgevoerd. Uit de bevindingen werden de volgende conclusies getrokken:

1. De ampulla epiphrenica komt op oudere leeftijd minder voor, hetgeen 
mogelijk aan tonusverlies der spieren in de oesophaguswand en in de 
hiatuslus is toe te schrijven.

2. De kleine verwijdingen boven het diaphragma kwamen in alle leeftijds
groepen voor. Relatief nam de frequentie met de leeftijd toe, terwijl 
bovendien genoemde verwijdingen bij oudere patiënten veel vaker 
met een defect ventielmechanisme gepaard gingen. De in dit proef
schrift gegeven opvatting als zou een defect ventielmechanisme erop 
kunnen wijzen dat de betreffende verwijding een gevolg is van een 
hiatus insufficiëntie, vindt hierin enige steun. Door de frequenties, 
waarmee de symptomen bij de patiënten met verschillende bevindingen 
voorkwamen, met elkaar te vergelijken wordt de veronderstelling 
gerechtvaardigd, dat de kleine verwijdingen alleen klinische betekenis 
hebben als zij met een defect ventielmechanisme gepaard gaan.
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3. Het aantal patiënten met een te grote hoek van His was in oudere 
leeftijdsgroepen eveneens groter dan in de jongere. Ook deze afwijking 
(anomalie) bleek met een insufficiënt ventielmechanisme gepaard te 
kunnen gaan.

4. De para-oesophageale hiatus hernia bleek vrij zeldzaam. Haar op
treden hield geen verband met de leeftijd.

5. De hiatus hernia van het glijdende type, hoewel ook bij jongere mensen 
voorkomend, werd aanmerkelijk vaker bij oudere personen gezien. 
Geen van de patiënten bij wie deze afwijking werd gevonden en de 
refluxproef werd toegepast, bleek over een sufficiënt ventielmechanisme 
te beschikken.

6. Zowel voor de hiatus hernia met een verkregen te korte oesophagus 
als voor de reflux oesophagitis is het vaststellen van een defect ventiel
mechanisme van belang.

7. Dat prolapsen, te grote hoeken bij de incisura cardiaca, hiatus herniae 
van het glijdende type, alle op jongere leeftijd voorkomen, maar 
frequenter bij oudere en zeer oude personen, wijst erop, dat voor het 
ontstaan van deze afwijkingen, naast congenitale factoren, vooral 
invloeden van belang zijn die met het ouder worden samenhangen. 
Het ligt voor de hand aan te nemen, dat bij jongere mensen de eerste 
en bij oudere de laatste factoren overwegen.

8. Door vergelijking van een groep patiënten, bij wie de refluxproef niet 
werd toegepast (groep A, 175 patiënten) en een groep patiënten waarbij 
ze wel werd uitgevoerd (groep B, 123 patiënten), kon het volgende 
worden vastgesteld:

a. Patiënten, die generlei morphologische afwijking vertoonden, be
schikten altijd over een intact ventielmechanisme van de oesopha- 
gus-maagovergang.

b. In de gevallen van groep B, waarbij een insufficiënt ventielmecha
nisme van de oesophagus-maagovergang verwacht kon worden, 
kon veel vaker een reflux worden aangetoond dan in de overeen
komstige gevallen van groep A.
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SAMENVATTING

In dit proefschrift wordt de roentgendiagnostiek besproken van de 
kleinere veranderingen in de anatomische verhoudingen van de oesopha
gus, de maag, het diaphragma en de hiatus oesophageus ten opzichte van 
elkaar. De grotere veranderingen leveren betrekkelijk zelden diagnosti
sche moeilijkheden op. Het vinden van een kleinere verandering plaatst 
de radioloog echter vaak voor een dilemma omdat moeilijk is uit te maken 
of zulk een verandering verantwoordelijk is voor de klachten van de 
patient. Men begrijpt dit gemakkelijk wanneer men bedenkt, dat ondanks 
het veelomvattend pathologisch-anatomisch onderzoek van Anders- 
Bahrmann en anderen over de aard van de kleine verwijdingen van de 
tractus digestivus in het overgangsgebied tussen de oesophagus en de 
maag nog geen volledige zekerheid is verkregen.

Men kan zich afvragen of er geen wegen te vinden zijn, die tot grotere 
zekerheid van de diagnostiek kunnen leiden. De schrijver is tot de con
clusie gekomen dat de aard van een kleine verwijding dikwijls niet op 
enkel morphologische gronden kan worden vastgesteld. Hij heeft daarom 
het roentgenonderzoek van de oesophagus meer op de functie gericht en 
is daarbij tot de slotsom gekomen, dat de cardia-insufhcientie uitdrukke
lijk van de hiatus-insufficientie moet worden onderscheiden. Het op
sporen van een cardia-insufficientie vereist daarom een onderzoek dat 
speciaal op de functie gericht is.

Om de samenhang van genoemde afwijkingen duidelijk te doen uit
komen zijn de anatomie en de physiologie van de oesophagus-maagover- 
gang in hoofdstuk I naast elkaar besproken. Als zijn functie wordt be
schouwd een ventielwerking die te danken is aan de schuine intrede van 
de oesophagus in de maag, aan de slijmvliesplooien in het cardia-gebied, 
en mogelijk ook aan een sphincterwerking in de distale oesophagus. De 
schuine intrede wordt vooral in stand gehouden door het ligamentum 
phrenico-oesophageum en het ligamentum gastro-phrenicum, die voor 
een goede bevestiging aan het diaphragma van de oesophagus maagover- 
gang zorgdragen. Daarnaast is ook de ligging van de oesophagus-maag- 
overgang ten opzichte van de hiatus voor de ventielfunctie van betekenis.

Daar de physiologische verwijdingen van de distale oesophagus dikwijls 
moeilijkheden geven bij het roentgenonderzoek, wordt ook speciale aan
dacht gegeven aan het antrum cardiacum dat evenals een kleine hiatus 
hernia vaak breed in de maag uitmondt en daarvan dikwijls niet is te 
onderscheiden.
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II
III

IV
V

In hoofdstuk II worden allereerst de aetiologische momenten van de 
hiatus-insufficientie genoemd, die in de literatuur vermelding vinden en 
daarna wordt de volgende indeling gegeven van de liggingsafwijkingen 
die bij zulk een insufficientie voorkomen.

I de hiatus hernia met een congenitaal te korte oesophagus 
de para-oesophageale hiatus hernia
de hiatus hernia waarbij de oesophagus-maagovergang boven het 
diaphragma is gelegen zonder verkorting van de oesophagus (hiatus 
hernia van het glijdende type)
de hiatus hernia met een verkregen te korte oesophagus 
de prolaps.

Ten aanzien van de eerste van deze afwijkingen wordt de veronder
stelling geuit, dat zij in vele gevallen als een congenitale hernia is te be
schouwen, waarbij op zeer jeugdige leeftijd een verkorting van de oeso
phagus heeft plaatsgevonden als gevolg van een ascenderende fibrosis.

Na een korte bespreking van de genese en de aard van de para-oeso
phageale hernia, wordt dan de wenselijkheid naar voren gebracht, de door 
Akerlund in één grote groep III ondergebrachte liggingsafwijkingen, 
nader te differentiëren. Van de hiatus hernia van het glijdende type 
waarbij de oesophagus niet verkort is, wordt allereerst de hernia onder
scheiden met verkregen te korte oesophagus, die een geheel eigen karakter 
heeft, en verder de prolaps die periodiek optreedt en met een defect 
ventielmechanisme gepaard gaat en waarvoor de naam hernia misschien 
minder juist is omdat er waarschijnlijk niet of nauwelijks een peritoneale 
bekleding bestaat.

In hoofdstuk III wordt de cardia-insufficientie beschreven als een op 
zichzelf staande afwijking, die in de meeste gevallen een gevolg is van 
liggingsafwijkingen van de oesophagus-maagovergang. Echter kan zij 
voorkomen zonder dat er van een hiatus insufficientie sprake is. De 
oorzaak zou in die gevallen een veranderde relatie zijn tussen de oesopha
gus en de maag. Deze liggingsafwijking, door Lortat Jacob als “mal
position cardiotuberositaire” betiteld, wordt in dit proefschrift als een 
te grote hoek van His aangeduid.

Als de belangrijkste gevolgen van een defect ventielmechanisme zijn 
de pathologische ructus en de reflux te beschouwen. Beide verschijnselen 
zouden bij de genese van sommige vormen van hiatusbreuken een rol 
kunnen spelen. Om deze reden werd vooral dieper ingegaan op het ziekte
beeld van reflux-oesophagitis, die voor het ontstaan van de breuken met 
een verkregen te korte oesophagus van betekenis zijn.
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In het hoofdstuk over de klinische verschijnselen (IV) is getracht de 
klachten en de symptomen zoveel mogelijk in te delen naar de afwijkingen 
waarvan zij een gevolg zijn. Van belang is, dat bij een hiatus hernia bijna 
altijd de klachten die door een defect ventielmechanisme worden veroor
zaakt zijn te vinden. Een groep symptomen die door beide afwijkingen 
kuimen worden veroorzaakt, is afzonderhjk behandeld. Bij de bespreking 
van de pseudo-angineuze klachten wordt de veronderstelling geopperd, 
dat in de duidelijke gevallen wellicht van gecombineerd optreden van een 
liggingsafwijking en een beschadiging der coronairvaten sprake is.

Hoofdstuk V is in hoofdzaak gewijd aan eigen methoden van onder
zoek. In de eerste plaats wordt een methode beschreven, die berust op het 
vrijkomen van koolzuurgas in het te onderzoeken gedeelte van de tractus 
digestivus. De gasontwikkeling vergemakkelijkt het aantonen van glij- 
breuken; door uitrekking van de oesophagus wand worden niet goed 
gefixeerde maagdelen in de thorax getrokken. Ook het nut van dit middel 
bij de roentgendiagnostiek van cardia carcinoom, oesophagus varices en 
divertikels van de oesophagus wordt nader toegelicht.

In de tweede plaats wordt melding gemaakt van de refluxproef die de 
mogehjkheid schept met vrij grote zekerheid een defect ventielmecha
nisme aan te tonen. Men laat de patient daarbij twee a drie bekers water 
drinken en brengt hem daarna in voor het optreden van reflux gunstige 
houdingen. Deze weinig tijdrovende en gemakkelijk door te voeren 
aanvulling van het onderzoek geeft de radioloog een zeer goede indruk 
van de functie van de oesophagus-maagovergang.

In hoofdstuk VI worden de roentgenologische symptomen van de 
verschillende liggingsafwijkingen behandeld. Voor iedere afwijking wordt 
nagegaan, in hoeverre de bij de grotere vormen goed te herkennen symp
tomen voor de kleinere breuken van waarde zijn. Hierbij bleek dat zij 
voor de breuken met een te korte oesophagus hetzij congenitaal hetzij 
verkregen alsook voor de para-oesophageale breuken, voldoende aan
wijzingen kunnen geven.

Bij de meest voorkomende afwijking, de glijbreuk, blijkt echter dat 
genoemde symptomen onvoldoende houvast geven wanneer het kleinere 
afwijkingen van dit type betreft. In vele gevallen is het onmogelijk op 
enkel morphologische gronden tot een diagnose te komen. Uitgaande 
van de veronderstelling, dat ook geringe veranderingen (stoornissen) in 
de fixatie van de oesophagus-maagovergang aan het diaphragma zowel 
tot een hiatus-insuflicientie (prolaps) als tot een cardia-insufficientie aan
leiding kunnen geven, wordt voorgesteld vooral in het ontbreken van 
een goed werkend cardia-mechanisme een aanduiding te zien voor de
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pathologische aard van de (kleine) verwijding. Ten aanzien van de ver
wijding waarbij geen reflux is aan te tonen wordt opgemerkt, dat deze 
op zichzelf meestal geen klinische betekenis heeft. Betoogd wordt dat, 
waar het kleine verwijdingen betreft, deze alleen klachten veroorzaken 
als zij met een defect ventielmechanisme gepaard gaan.

In hoofdstuk VII, waarin de resultaten van het eigen onderzoek worden 
verwerkt, zijn de bevindingen vermeld, die met de in hoofdstuk V be
schreven methoden bij 298 patiënten worden verkregen. Deze patiënten 
zijn verdeeld in een groep A van 175 patiënten die de refluxproef niet, en 
een groep van 123 patiënten die de refluxproef wel ondergingen. Hierbij 
bleek, dat in de gevallen van groep B, waarbij op grond van het morpho- 
logische beeld het bestaan van een defect ventielmechanisme kon worden 
vermoed, veel vaker reflux optrad dan in de overeenkomstige gevallen 
van groep A. De deugdelijkheid van de proef voor het aantonen van een 
defect ventielmechanisme komt daardoor duidelijk naar voren. Bij de 
patiënten met een normaal morphologisch beeld kon op deze wijze nooit 
reflux worden aangetoond, wat erop wijst dat de refluxproef de physiolo- 
gische capaciteit van de ventielwerking niet overschrijdt.

Door de patiënten met de verschillende afwijkingen naar de leeftijd in 
te delen werd vastgesteld dat de te grote hoek van His, de prolaps en de 
hiatus hernia, op oudere leeftijd frequenter voorkomen dan bij jeugdiger 
personen. De ampulla epiphrenica en de volgens de in dit proefschrift 
gegeven criteria als antrum cardiacum te beschouwen verwijding werden 
ook geregeld bij jongere patiënten gezien, en er kon zelfs worden opge
merkt, dat de frequentie van de genoemde ampulla met het ouder worden 
afneemt.
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SUMMARY

In this thesis the radiological diagnostics of the small changes in the 
anatomical relationships of the oesophagus, stomach, diaphragm and 
oesophageal hiatus in relation to each other are discussed. The larger 
changes afford comparatively few diagnostic difficulties. The finding of 
a small variation frequently places the radiologist in a dilemma, since it 
is difficult to determine if such a change was responsible for the com
plaints of the patient. This is easy to understand if we consider that despite 
the vast pathological-anatomical investigations by Anders, Bahrmann 
and others into the nature of the small dilatation of the digestive tract 
in the region of the esophago-gastric junction no definite conclusion was 
obtained.

The question arises as to the existance of a means whereby the diag
nostics can be more fully ascertained. We have arrived at the conclusion 
that the nature of a small dilatation frequently cannot be based solely on 
morphological grounds. We have therefore primarily studied the oeso
phagus from a functional aspect and thereby have concluded that cardiac 
insufficiency must be sharply differentiated from hiatus insufficiency. 
The tracing of cardiac insufficiency therefore requires an examination 
particularly based on function.

In order to clarify the association of the above defects, the anatomy 
and physiology of the esophago-gastric junction is discussed in Part I. 
Functionally there is a valvular action due to the oblique passage of the 
oesophagus into the stomach, the mucosal folds in the cardiac region and 
possibly the sphincteraction in the distal oesophagus. The oblique 
entrance is primarily maintained by the phrenico-oesophageal and gastro- 
phrenical ligaments, which provide a sturdy connection for the esophago
gastric junction with respect to the hiatus is also important for the val
vular function.

Since the physiological dilatations of the distal portion of the oeso
phagus often presents difficulties in the radiological examination, special 
attention is also given to the cardiac antrum. This frequently opens widely 
into the stomach and as such may be difficult to distinguish from a small 
hiatus hernia.

In Part II the aetiology of the hiatus insufficiency which can be found 
in the literature, is mentioned first. Thereafter the following classification 
of the malposition which occur when such an insufficiency is presented:

I Hiatus hernia with a congenitally shortened oesophagus 
II Para-esophageal hiatus hernia
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Ill Hiatus hernia in which the esophageal gastric junction and stomach 
lies above the diaphragm without a shortening of the oesophagus 
(hiatus hernia of the sliding type)

IV Hiatus hernia with an acquired shortened oesophagus
V Prolaps.
With respect to the first of these defects the supposition is that it is to 

he considered in many cases as a congenital hernia, in which at a very 
early age a shortening of the oesophagus occured as a result of an as
cending fibrosis.

After a short discussion of the origin and nature of the para-esopha
geal hernia it is desirable to distinguish the malpositions as gathered by 
Akerlund in a large group (Group III). First of all the hiatus hernia of 
the sliding type in which the oesophagus is not shortened is distinguished 
from that with an acquired shortened oesophagus. The latter is of 
a very peculiar character. Finally the prolaps, which occurs periodically 
and is accompanied by a defective valvular mechanism, is discussed. For 
this type the name hernia is perhaps incorrect inasmuch as it probably 
never or hardly ever is coated with peritoneum.

In Part III the cardiac insufficiency is described as a separate entity, 
which in most cases is a result of position anomalies in the region of the 
esophago-gastric junction. However, it can occur without there being an 
hiatus insufficiency. The cause in these is said to be an altered relationship 
between the oesophagus and the stomach. This aberration has been called 
by Lortat Jacob “malposition cardiotuberositaire”. In this thesis itis 
designated as an enlarged angle of His.

The pathological ructus and reflux can be regarded as the most impor
tant consequences of a defective valvular mechanism. Both symptoms 
could play a roll in the genesis of some forms of hiatus hernia. For this 
reason we have dwelled deeper into the eharacteristics of reflux oesopha
gitis, which is significant for the origin of the hernias with an acquired 
shortened oesophagus.

In Part IV, which deals with the clinical manifestations, an attempt 
has been made to classify as much as possible the complaints and 
symptoms according to the defects of which they are a result. It should 
be pointed out that in an hiatus hernia practically always complaints 
caused by a valvular defect are found. A group of symptoms which could 
be caused by both defects is treated separately. In discussing the pseudo- 
anginous complaints it is supposed that in the clear-cut cases there is the 
combined presence of a malposition and a damage to the eoronary vessels.

Part V is principally devoted to our own methods of investigation. In
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the first place a method is described which depends upon the release of 
carbon dioxide in the portion of the digestive tract under examination. 
The evolvement of the gas simplifies the demonstration of sliding hernias 
by extension of the esophegeal wall the poorly fixed portions of the stom
ach are drawn into the thorax. Furthermore the use of this method in 
the radiological diagnostics of cardial carcinomas, esophageal varices 
and esophageal divertucila is additionally clarified.

Secondly mention is made of the refluxtest, by which the defective 
valvular mechanism is accurately demonstrated. The patient drinks two 
or three glasses of water and is then placed in such a position, whereby 
a reflux can occur. This supplementary examination requires little time 
and is easy to perform. It gives the radiologist a very good impression 
of the function of the esophago-gastric junction.

In Part VI the radiological symptoms of the various malpositions are 
discussed. Each anomaly is studied from the point of view of determining 
the extent to which the recognisable symptoms of the larger forms are of 
of value in the smaller.

We have concluded that these symptoms can supply sufficient evidence 
for hernias with a shortened oesophagus, either congenital or acquired, 
as well as for the para-esophageal hernias.

However, in the most common occurring defect the sliding hernia, it 
appears that the above named symptoms do not give enough support 
for a diagnosis if the defect is of the smaller type. In many cases the 
diagnosis cannot be obtained solely on morphological grounds. Based 
on the supposition that even slight changes (disturbances) in the fixation 
of the esophago-gastric junction to the diaphragm may lead to an hiatus- 
insufficiency (prolaps), as well as to a cardiac insufficiency, we propose 
to regard particularly the lack of normal cardiac function as pathological 
evidence for the presence of a small dilatation. We have shown that the 
dilatation in which no reflux is demonstrable, usually is of no clinical 
significance. It is pointed out that small dilatations present complaints 
only if the latter are accompanied by a defective valvular mechanism.

In Part VII, in which the results of our investigations are elaborated, 
mention is made of the findings in 298 patients, obtained by the methods 
which have been described in Part V. These patients have been divided 
into two groups: Group A, consisting of 175 and Group B, consisting 
of 123 patients. Only Group B is submitted to the reflux test. Those 
cases of Group B in which on morphological grounds a defective 
valvular mechanism could be presumed, appeared to present a much 
higher incidence of reflux than did similar cases in Group A. These results
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substantiate the test for the demonstration of a defective valvular 
mechanism. In patients with a morphological normal picture reflux could 
never be demonstrated. This suggests that the refluxtest does not exceed 
the physiological capacity of the valvular action.

By classifying patients with various defects according to age we 
established that the enlarged angle of His, the prolaps and the hiatus 
hernia occur more frequently in older than in younger people. The 
epiphrenic ampulla and the dilatation which, according to the differen
tiation in this thesis can be considered as cardiac antrum, have regularly 
been seen in younger patients. Moreover we could point out that the fre
quency of the ampulla decreases with age.
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RÉSUMÉ

Dans cette thèse est traité Ie radiodiagnostic des petits changements dans 
les rapports anatomiques réciproques de l’oesophage de Testomac, du 
diaphragme et de Thiate oesophagien. Les grands changements ne 
provoquent que rarement des düBcultés de diagnostic. En décelant un 
petit changement, Ie radiologue se trouve souvent devant un dilemme, car 
il est difficile de savoir si un tel changement est responsable des plaintes 
du patient. On peut d’ailleurs Ie comprendre facilement si Ton songe,que 
malgré les vastes recherches pathologiques-anatomiques de Anders, 
Bahrmann e.a. sur la nature de la légère dilatation du tracte digestive 
dans la region cardio-tuberositaire, on n’a pas encore obtenu de certitude 
absolue.

On peut se poser la question s’il n’est pas possible de trouver des 
solutions qui pourraient mêner a une certitude plus grande du diagnostic. 
Le rédacteur est arrivé a la conclusion, que la nature d’une légère dila
tation ne peut souvent pas être déterminée uniquement par des raisons 
morphologiques. C’est pourquoi, il a orienté davantage l’examen radio- 
logique de l’oesophage sur la fonction et a enregistré comme résultat 
définitif, que l’insuffisance du cardia doit être formellement distinguée de 
l’insuffisance de l’hiate. Pour déceler une insuffisance du cardia, il faut 
que l’examen soit spécialement orienté sur la fonction.

Pour faire apparaitre distinctement le rapport entre les changements 
déja nommés, 1’anatomie et la physiologie de la région cardio-tuberosi
taire sont décrites ensemble dans le chapitre I. On considère comme 
sa fonction, une fonction valvulaire, qui est provoquée par 1’entrée 
oblique de l’oesophage dans l’estomac, par les plis de la muqueuse 
dans la région du cardia et par un mouvement de sphincter dans l’oeso
phage distale.Deux éléments surtout sont importants dans cette fonction; 
le ligament phrenico-oesophagien et le ligament gastro-phrénique 
qui assurent une bonne fixation de la région cardio-tuberositaire au 
diaphragme. En outre, la position de la région cardio-tuberositaire par 
rapport a l’hiate est également importante pour la fonction valvulaire.

Les dilatations physiologiques de l’oesophage distale provoquant 
souvent des difficultés lors de l’examen radiologique, on consacre une 
attention spéciale a l’antre cardiaque qui, tel un hernie hiatale, débouche 
souvent largement dans l’estomac et qu’on ne peut parfois pas distinguer 
de ce dernier.

Dans le chapitre II, il est d’abord question des moments 
aetiologiques d’une insuffisance d’hiate relatés dans les livres et ensuite
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succède une classification des malpositions, qui se produisent chez une 
telle insuffisance.

I L’hernie hiatale avec un oesophage congénitalement trop court.
II L’hernie hiatale para-oesophageale.

III L’hernie hiatale quand la région cardio-tuberositaire est située au- 
dessus du diaphragme sans raccourcissement de l’oesophage.

IV L’hernie hiatale avec un oesophage acquis trop court.
V Le prolaps.

Concernant la première de ces anomalies, on suppose qu’on peut 
souvent la considérer comme une hernie congénitale, avec un raccour
cissement de l’oesophage qui s’est produit par suite d’un fibrose 
ascendant.

Après un bref exposé sur la génèse et la nature de l’hernie oesophageale, 
la désirabilité est exprimée de distinguer plus amplement les malpositions 
réunies par Akerlund dans un grand group III. On distingue d’abord 
chez I’hernie hiatale du type glissant avec un oesophage, non raccourci, 
I’hernie avec I’oesophage trop court acquis, qui possède un caractère 
propre et ensuite, le prolaps qui apparait périodiquement, accompagné 
par un mécanisme de valvule défeetueux et pour lequel le nom “hernia” 
est peut être moins exact paree qu’il n’y existe pas, une membrane 
peritonéale.

Dans le chapitre III est traitée I’insufiisance de cardia comme 
une anomalie a part, qui, dans la plupart des cas, est une suite des mal
positions de la région cardio-tuberositaires. Elle peut cependant exister 
sans qu’il soit question d’insuffisance de 1’hiate. Dans ces cas, la cause 
pourrait être cherchée dans une relation modifiée entre 1’oesophage et 
I’estomac. Get aberration, qualifiée de “malposition cardio-tuberositaire” 
par Lortat Jacob, est désignée dans cette thèse eomme un angle de His 
trop grand.

Le ructe pathologique et le reflux sont considérés eomme les consé- 
quences les plus importantes d’un mécanisme de valvule défeetueux. 
Ces deux symptomes pourraient jouer un role dans le génèse de certaines 
formes d’hernie hiatale. Pour cette raison, le syndrome du reflux-oeso- 
phagite, qui est important dans la formation d’hernies avec un oesophage 
devenu trop court, est traité plus amplement.

Dans le chapitre sur les symptomes cliniques (IV), les plaintes et les 
symptomes sont, autant que possible, classées d’après les anomalies 
qui les engendrent. II est d’importance, que chez une hernie hiatale, on
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rencontre presque toujours un mécanisme de valvule défectueux. Un 
group de symptomes, qui peuvent être provoqués par les deux anomalies, 
est traité séparé. Dans l’exposé des plaintes pseudo-angineuses, la 
supposition est émise, qu’il y a question, dans les cas simples, d’une 
apparition sumiltanée d’une malposition et d’une sclérose des 
vaisseaux coronaires.

Le chapitre V est consacré principalement a nos méthodes d’examen 
personnelles. En premier lieu, une méthode est traitée, basée sur 
le gaz carbonique qui s’échappe de la partie a examiner du tracte 
digestive. Ce dégagement de gaz facilite le décèlement des hernies glis- 
santes; par suite de l’effondrement de la paroi de l’oesophage, certaines 
parties de l’estomac mal fixées sont ramenées dans le thorax. L’utihté 
de ce moyen dans le radiodiagnostic des carcinomes du cardia, de varices 
d’oesophage et de diverticules d’oesophage est aussi décrite plus ample- 
ment.

En second lieu, est mentionné l’essai de reflux qui rend possible de 
déceler avec beaucoup de süreté un mécanisme de valvule défectueux. 
On fait boire 2 a 3 gobelets d’eau au patient et on lui fait prendre des 
positions, favorisant 1’apparition de reflux. Ce complément a l’examen, 
qui demande peu de temps et cause peu de difliculté, renseigne le radio- 
logue utilement sur la fonction de la région cardiotuberositaire.

Dans le chapitre VI sont traités les symptomes radiologiques des 
différentes malpositions. On examine, pour chaque anomalie, a quel 
point les symptomes, facilement reconnaissables chez les grandes ano
malies, peuvent être de valeur chez les petites. La conclusion s’impose 
que ces symptomes fournissent des indications suffisantes pour les hernies 
avec un oesophage trop court, qu’il le soit acquis ou qu’il le soit congé- 
nitale, et pour les hernies para-oesophageales.

II appert cependant, que chez les anomalies les plus fréquentes, ces 
symptomes n’offrent que peu d’utilité quand il s’agit de petites anomalies 
de ce type. Dans de nombreux cas, il est impossible d’établir un diagnostic 
sur des bases morphologiques. S’appuyant sur la supposition, que les 
petits changements (dérangements) dans la fixation de la région cardio
tuberositaire au diaphragme peuvent engendrer aussi bien une insuffi- 
sance hiatale qu’une insuffisance du cardia, on propose de considérer 
surtout I’absence de la fonction du mécanisme cardien comme 
un indice pour le caractère pathologique des (petites) dilatations. Con- 
cernant la dilatation chez laquelle on ne décèle pas de reflux, on remarque 
qu’elle n’a souvent que peu de signification clinique. On démontre que
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ces petites dilations ne causent des plaintes que si elles sont accompagnées 
par un mécanisme de valvule défectueux.

Dans Ie chapitre VII, traitant les résultats de la propre expé- 
rience, figurent les constatations enregistrées chez 298 patients traités 
suivant les méthodes décrites dans Ie chapitre V. Ces patients 
étaient répartis en 2 groupes: 175 dans un groupe A qui ne furent pas 
soumis au reflux-test et, 123 dans un groupe B qui Ie furent. On a constaté 
que dans les cas de groupe B, oü l’on pouvait soupgonner, au moyen de 
l’image morphologique, un mécanisme de valvule défectueux, Ie reflux 
était plus fréquent dans les cas semblables du groupe A. La validité de 
l’examen pour déceler un mécanisme de valvule défectueux est ainsi mise 
en evidence. On ne remarqua jamais de reflux chez les patients, dont 
l’image morphologique est normal, ce qui prouve que l’expérience reflux 
ne dépasse pas la capacité physiologique du mécanisme de valvule.

En divisant les patients atteints des différentes anomalies d’après leur 
age, il a été constaté que Tangle de His trop grand, Ie prolaps et Thernie 
hiatale sont plus fréquents chez les personnes agées que chez les jeunes. 
L’ampulle epiphrénique et la dilatation, considérée comme antre-cardia- 
que, d’après les critères de cette thèse, ont également été remarqués chez 
les jeunes personnes et Ton a même pu constater que la fréquence des 
ampulles nommés diminuait avec Tage.
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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Dissertation handelt es sich um die Röntgendiagnostik der 
kleineren Veranderungen in den anatomischen Verhaltnissen des Oeso
phagus, des Magens, des Diaphragmas und des Hiatus oesophageus in 
Bezug auf einander. Die grosseren Veranderungen ergeben ziemlich 
selten diagnostische Schwierigkeiten. Das Einden einer kleineren Yerande- 
rung stellt den Radiologen jedoch oft vor einen Dilemma, da es schwierig 
ist, zu konstatieren, ob eine solche Veranderung der Grund der Beschwer- 
den seitens des Patiënten ist. Dies ist leicht zu begreifen, wenn man be
denkt, dass man trotz der umfangreichen pathologisch-anatomischen 
Untersuchung von Anders, Bahrmann u.a. bezüglich der kleinen 
Erweiterungen des Tractus digestivus im Übergangsgebiet zwischen dem 
Oesophagus und dem Magen noch keine völlige Sicherheit erhalten hat.

Man kann sich die Frage vorlegen, ob keine Wege zu linden sind, die zu 
einer grosseren Sicherheit der Diagnostik führen können. Der Verfasser 
ist zu der Konklusion gekommen, dass die Art einer kleinen Erweiterung 
oft nicht ausschliesslich auf Grund morphologischer Erscheinungen 
festgestellt werden kann. Er hat daher die Röntgenuntersuchung des 
Oesophagus mehr auf die Funktion konzentriert, und ist dabei zu der 
Schlussfolgerung gekommen, dass die Kardia-InsufEzienz ausdrücklich 
von der Hiatus-Insufhzienz unterschieden werden muss. Die Ermittlung 
einer Kardia-Insuffizienz macht dabei eine Untersuchung, die speziell 
auf die Funktion gerichtet ist, erforderlich.

Um den Zusammenhang der genannten Abweichungen deutlich zum 
Ausdruck zu bringen, werden die Anatomie und die Physiologie des Oeso- 
phagus-Magenüberganges in Kapitel I neben einander besprochen. Als 
seine Funktion wird eine Ventilwirkung betrachtet, die dem schragen 
Eintritt des Oesophagus in den Magen, den Schleimhautfalten im Kardia- 
gebiet und möglicherweise auch einer Sphinkterwirkung im distalen 
Oesophagus zu verdanken ist. Für diese Wirkung sind vor allem zwei 
Elemente von Bedeutung: das Ligamentum phrenico-oesophageum und 
das Ligamentum gastro-phrenicum, welche für eine gute Befestigung am 
Diaphragma sorgen. Ausserdem ist auch die Lage des Oesophagus- 
Magenüberganges für die Ventilfunktion von Bedeutung.

Da die physiologischen Erweiterungen dieses Überganges bei der Rönt
genuntersuchung oft Schwierigkeiten ergeben, wird auch dem Antrum 
kardiacum, welches ebenfalls wie eine kleine Hiatus-Hernia oft breit in 
den Magen einmündet und von diesem oft nicht zu unterscheiden ist, 
besondere Aufmerksamkeit gescheukt.
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In Kapitel II werden zunachst die atiologischen Momente einer Hiatus- 
Insuffizienz genannt, die in der Literatur erwahnt werden, und danach 
wird folgende Einteilung der Lageabweichungen gegeben, die bei solch 
einer InsufSzienz vorkommen.

I Die Hiatus-Hernia mit einem kongenital zu kurzen Oesophagus 
II Die para-oesophageale Hiatus-Hernia.

Die Hiatus-Hernia, wobei der Oesophagus-Mageniibergang über 
dent Diaphragma liegt, ohne Verkiirzung des Oesophagus (Hiatus- 
Hernia des gleitenden Typus)
Die Hiatus-Hernia mit einem erworbenen zu kurzen Oesophagus 
Der Prolaps.

Ill

IV
V

Hinsichtlich der erstgenannten Abweichung wird die Annahme geaussert, 
dass diese in vielen Fallen als eine kongenitale Hernia zu betrachten ist, 
wobei in sehr jugendlichem Alter eine Verkiirzung des Oesophagus in 
Folge einer aszendierenden Fibrosis stattgefunden hat.

Nach einer kurzen Besprechung der Genese und der Art der para- 
oesophagealen Hernia wird dann das Erwiinschtsein zum Ausdruck ge
bracht, die von Akerlund in einer einzigen grossen Gruppe III unter- 
gebrachten Lageabweichungen naher zu differenzieren. Bei der Hiatus- 
Hernia des gleitenden Typus, wobei der Oesophagus nicht verkürzt ist, 
wird zunachst die Hernia mit erworbenem zu kurzem Oesophagus unter- 
schieden, die einen ganzlich eigenen Charakter hat, und femer der Prolaps 
der periodisch auftritt und mit einem defekten Ventilmechanismus 
gepaart geht und fiir den der Name Hernia vielleicht weniger richtig ist, 
da wahrscheinlich keine oder kaum eine peritoneale Bekleidung besteht.

In Kapitel III wird die Kardia-Insuffizienz beschrieben als eine auf 
sich stehende Abweichung, die in den meisten Fallen eine Folge der 
Lageabweichungen des Oesophagus-Magenüberganges ist. Sie kann 
jedoch vorkommen, ohne dass von einer Hiatus-Insufhzienz die Rede ist. 
Die Ursache wiirde in diesen Fallen eine veranderte Relation zwischen 
dem Oesophagus und dem Magen sein. Diese Lageabweichung, die von 
Lortat Jacob als “malposition cardiotuberositaire” betitelt wird, wird 
in dieser Dissertation als ein zu grosser Winkel von His angedeutet. 
Als die bedeutendsten Folgen eines defekten Ventilmechanismus sind 
der pathologische Ructus und der Reflux zu betrachten. Beide Erschei- 
nungen könnten bei der Genese einiger Formen von Hiatusbriichen eine 
Rolle spielen. Deswegen ging man naher ein auf das Krankheitsbild der 
Reflux-Oesophagitis, die fiir das Entstehen von Briichen mit einem 
erworbenen zu kurzen Oesophagus von Bedeutung ist.
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In dem Kapitel iiber die klinischen Erscheinungen (IV) hat man ver- 
sucht, die Beschwerden und Symptome soviel wie möglich nach den 
Abweichungen, deren Folge sie sind, einzuteilen. Es ist von Bedeutung, 
dass bei einer Hiatus-Hernia fast stets die Beschwerden eines defekten 
Ventilmechanismus zu finden sind. Eine Gruppe von Symptomen, welche 
durch beide Abweichungen verursacht werden können, wird separat 
behandelt. Bei der Besprechung von pseudo-anginösen Beschwerden wird 
die Annahme geaussert, dass in den deutlichen Eallen vielleicht von einem 
kombinierten Auftreten einer Lageabweichung und einer Beschadigung 
der Koronargefasse die Rede sein kann.

Kapitel V ist hauptsachlich unseren eigenen Untersuchungsmethoden 
gewidmet. An erster Stelle wird eine Methode beschrieben, die auf dem 
Freiwerden von Kohlensauregas in dem zu untersuchenden Teil des 
Tractus digestivus beruht. Die Gasentwicklung vereinfacht den Nachweis 
von Gleitbrüchen; durch Ausreckung der Oesophaguswand werden nicht 
gut fixierte Magenteile in den Thorax gezogen. Auch die Brauchbarkeit 
dieses Mittels bei der Röntgendiagnostik von Kardia-Karzinomen, 
Oesophagus-Varices und Divertikeln des Oesophagus wird naher be
schrieben. An zweiter Stelle wird die Refluxprobe erwahnt, die es 
ermöglicht, mit ziemlich grosser Sicherheit defekten Ventilmechanismen 
nachzuweisen. Man lasst den Patiënten dabei 2-3 Glaser Wasser trinken 
und bringt ihn danach in Lagen, die für das Auftreten von Reflux giinstig 
sind. Diese wenig zeitraubende und leicht durchzufiihrende Erganzung 
der Untersuchung gibt dem Radiologen einen sehr guten Eindruck der 
Funktion des Oesophagus-Mageniiberganges.

In Kapitel VI werden die röntgenologischen Symptome der ver- 
schiedenen Lageabweichungen behandelt. Bei jeder Abweichung wird 
untersucht, in wieweit die bei den grosseren Formen gut zu erkennenden 
Symptome auch bei den Kleineren von Wert sind. Die Konklusion ist, 
dass diese Symptome fiir Briiche mit einem zu kurzen Oesophagus, es 
sei kongenital, es sei erworben, wie auch fiir die para-oesophagealen 
Briiche geniigende Anweisungen geben können.

Bei der meist vorkommenden Abweichung, der Gleitbruch, zeigt sich 
jedoch, dass die genannten Symptome keinen geniigenden Anhaltspunkt 
ergeben, wenn es sich um kleinere Abweichungen dieses Typus handelt. 
In vielen Fallen ist es unmöglich, nur auf morphologische Gründen zu 
einer Diagnose zu kommen. Ausgehend von der Annahme, dass auch 
geringe Veranderungen (Storungen) in der Fixation des Oesophagus- 
Mageniiberganges an dem Diaphragma sowohl zu einer Hiatus-Insuffi- 
zienz (Prolaps) wie auch zu einer Kardia-Insuffizienz Veranlassung geben
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können, wird vorgeschlagen, vor allem im Nichtvorhandensein eines gut 
funktonierenden Kardia-Mechanismus, eine Andeutung zu sehen für 
die pathologische Art der (kleinen) Erweiterung. In Bezug auf die Er- 
weiterung, bei der kein Reflux nachzuweisen ist, wird erwahnt, dass diese 
auf sich selbst keine klinische Bedeutung hat. Es wird hervorgehoben, 
dass, WO es sich um kleine Erweiterungen handelt, diese nur Beschwerden 
verursachen, wenn sie mit einem defekten Ventilmechanismus gepaart 
gehen.

In dem Kapitel VII, in dem die eigene Untersuchung bearbeitet wird, 
werden die Erfahrungen angegeben, welche man mit den in Kapitel V 
beschriebenen Methoden bei 298 Patiënten erhielt. Diese Patiënten sind 
eingeteilt in eine Gruppe A von 175 Personen, bei denen die Refluxprobe 
nicht, und eine Gruppe B von 123 Personen, bei denen die Refluxprobe 
wohl zur Anwendung gebracht wurde. Hierbei zeigte sich, dass in den 
Fallen von Gruppe B, wo auf Grund des morphologischen Bildes das 
Vorhandensein eines defekten Ventilmechanismus vermutet werden 
konnte, viel haufiger Reflux auftrat als bei den entsprechenden Fallen 
von Gruppe A. Die Tauglichkeit der Probe für den Nachweis eines defek
ten Ventilmechanismus kommt dadurch deuthch zum Ausdruck. Bei den 
Patiënten mit einem normalen morphologischen Bild konnte auf dieser 
Weise niemals Reflux nachgewiesen werden, was darauf hinweist, dass 
die Refluxprobe die physiologische Kapazitat der Ventilwirkung nicht 
überschreitet.

Dadurch, dass man die Patiënten mit den verschiedenen Abweichungen 
nach dem Alter einteilte, wurde festgestellt, dass der zu grosse Winkel 
von His, der Prolaps und die Hiatus-Hernia in höherem Alter haufiger 
in Erscheinung treten als bei jüngeren Personen. Die Ampulla epiphrenica 
und die nach den in dieser Dissertation angegebenen Kriteria als Antrum 
kardiacum zu betrachtende Erweiterung wurden auch regelmassig bei 
jüngeren Patiënten festgestellt, und man konnte sogar bemerken, dass 
die Frequenz der genannten Ampulla in höherem Alter abnimmt.
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fg. 9 fig. 10

fig. 11 fig. 12

figuur 9: Ampulla epiphrenica van het uivormige type (met bruispoeder verkregen), 
figuur 10: Ampulla epiphrenica met vlakke basis.
figuur 11: Zeer kleine verwijding boven het diaphragma met stervormig plooiencen- 

trum. Geen reflux aantoonbaar.
figuur 12: Combinatievorm van antrum cardiacum en een ampulla epiphrenica.



fig. 13 fig. 14

fig. 15 fig. 16

figuur 13; Unilaterale verwijding van de distale oesophagus. Geen reflex aantoonbaar 
(antrum cardiacum).

figuur 14: Een wat grotere verwijding boven het diaphragma die met reflux gepaard 
ging (prolaps).

figuren 15 en 16: Dubbel contrastbeeld van een prolaps (bruispoeder).



f

fig. 17 fig. 18

fig. 19 fig. 20

figuren 17 en 18: De verwijding boven 17 ging niet, de verwijding boven 18 wel met een 
reflux gepaard. De verwijding boven 18 is licht onregelmatig begrensd, 

figuur 19; Kleine hiatusbreuk.
figuur 20: Kleine hiatusbreuk van het stenotische type.



figuur 21

fig. 22

figuren 21 en 22: Twee dubbel contrastbeelden van hiatusbreuken van het glijdende 
type door middel van bruispoeder verkregen.



fig. 23 fig. 24

fig. 25 fig. 26

figuur 23: Kleine hiatusbreuk met een voor ulcus pepticum verdachte nis in het intra- 
thoracaal gelegen maagdeel.

figuur 24: Induratie van de distale oesophagus ten gevolge van een reflux oesophagitis, 
figuren 25 en 26: Normale hoeken van His.



fig. 27 fig. 28

fig. 29

figuren 27 en 28; Vergrote hoeken van His.
figuur 29: Refluxbeeld zonder verwijding boven het diaphragma.



fig. 30 fig. 31

fig. 32

figuren 30, 31 en 32:
Refluxbeelden met kleinere distale verwijdingen boven het diaphragma.



fig. 33 fig. 34

fig. 35

figuren 33, 34 en 35: Refluxbeelden met flinke verwijdingen boven het diaphragma.



STELLINGEN



I

Wanneer bij roentgenologisch onderzoek blijkt, dat de distale oesopha
gus met de rechter funduswand een scherpe hoek vormt, kan met vrij grote 
zekerheid worden aangenomen dat er geen liggingsafwijkingen van de 
oesophagus-maagovergang bestaat.

II

Ofschoon cascade-vorming van de maag aanleiding geeft tot verande
ringen in de topografische verhoudingen van oesophagus en maag, treedt 
als gevolg hiervan vrijwel nooit cardia-insuflRcientie op.

III

Bij resectie-magen is, wellicht als gevolg van de snelle lediging door de 
anastomose, reflux-oesophagitis een zeldzame complicatie.

IV

De electronische beeldversterker maakt het bij routine-maagonderzoek 
mogelijk sneller en met grotere zekerheid conclusies te trekken.

Het dubbelcontrastbeeld van de bulbus duodeni, dat optreedt wanneer 
men de patiënt bij het roentgenonderzoek in linkerzijligging brengt, leidt 
bij gebruik van de electronische beeldversterker tot een belangrijke ver
fijning van de diagnostiek.

VI

Het is niet goed mogelijk door planigraphie van de middelgrote long- 
vaten tot conclusies te komen ten aanzien van het al of niet voorkomen 
van een mitralis-insufficientie bij een mitralis-stenose.



VII

Bij de therapie van ernstige uraemische toestanden verdient de behan
deling met de kunstmatige nier de voorkeur boven peritoneale dialyse.

VIII

Bij acute anurie diene men de patiënt afgezien van compensatie voor 
vochtverlies ten gevolge van braken, diarrhee etc., niet meer dan 400 cc 
vocht toe.

IX

Bij de behandeling van adipositas is de samenstelling van het dieet be- 
langrijker dan de calorieënbeperking.

Wanneer men tijdens of kort na een galblaasoperatie de galwegen zicht
baar maakt door langs directe weg een contrastmiddel in te brengen, ver
dient het aanbeveling tevens drukmetingen te verrichten.

XI

Met het oog op afwijkingen nabij de blaasuitgang is het noodzakelijk 
rectaal c.q. vaginaal onderzoek te verrichten bij cysto-urethroscopie.

XII

Bij pruritus vulvae zonder aantoonbare oorzaak geeft de behandeling 
met een langwerkend locaal-anaestheticum goede resultaten.












