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Osteopathische behandeling
van de gastro-oesofagale
reflux ziekte
- Samenvatting Gastro-oesofagale reflux, met als belangrijkste symptoom zuurbranden, is de meest
voorkomende aandoening van de slokdarm
en waarschijnlijk de meest voorkomende klinische conditie uitgaande van het maagdarmkanaal. In Medline en osteopathische
literatuur werden geen verwijzingen gevonden naar gastro-oesofagale reflux ziekte en
osteopathische interventie.
In deze studie werden de effecten vastgesteld van osteopathische viscerale manipulaties op 18 patiënten met lang bestaande
gastro-oesofagale reflux ziekte niet reagerend op medicatie. Reflux oesofagitis werd
vastgesteld middels endoscopie. Door osteopathisch onderzoek werd de primaire
mechanische disfunctie van het abdomen
vastgesteld. De effectiviteit van de viscerale manipulatie werd geëvalueerd middels de
Gastrointestinal Symptom Rating Scale(GSRS) met pre- en posttest. Voorts werd de hoeveelheid medicijnen voor en na de behandeling vastgesteld. De resultaten laten bij 61.1%
van de patienten een afname van de GSRS waarde zien en bij 72.2% een afname van reflux en medicatie. De Pearson correlatietest (R 0.491) laat een sterk verband zien tussen
vermindering van medicatie en vermindering van reflux (p<0.005). De resultaten van deze
studie rechtvaardigen de hypothese dat na viscerale manipulatie van het abdomen de
symptomen van gastro-oesofagale reflux ziekte afnemen.
L.H.J. Grotens, osteopaat D.O. MRO
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astro-oesofagale reflux ziekte (GERD), met als

geven nauwelijks klachten en komen bijna nooit ’s nachts

belangrijkste symptoom zuurbranden, is de

voor. De term GER is bedoeld voor de fysiologische re-

meest voorkomende aandoening van de oesofagus, de

flux, die bij uitzondering symptomen zal geven. GERD

belangrijkste indicatie voor consumptie van zuurrem-

daarentegen is bedoeld voor symptomatische condities of

mers en waarschijnlijk de meest prevalerende klinische

histologische veranderingen, die ontstaan door excessieve

conditie voortkomend uit de tractus digestivus.1

zure reflux van de maag naar de slokdarm. De term re-

In feite komt de gastro-oesofagale reflux (GER) bij de

flux oesofagitis refereert aan beschadiging van de muco-

meeste gezonde personen intermitterend voor. Deze epi-

sa, zoals erosie van het epitheel, ulceratie of hyperplasie

soden komen vooral postprandiaal voor, zijn kortdurend,

samengaand met ontsteking.
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Epodemiologie

geeft 80 % kans op GERD. GER ontstaat bij een van de
volgende mechanismen: spontane reflux geassocieerd

Recente epidemiologische studies laten zien dat 20% van

met een kortstondige LES relaxatie, in het algemeen niet

800 ad random ondervraagde volwassenen meer dan drie

geassocieerd met slikken; stress reflux als gevolg van kort-

keer last hebben gehad van zuurbranden in de vooraf-

stondige toename van de abdominale druk veroorzaakt

gaande maand. Meer dan 40% van de patiënten nam

door abdominale spierspanning; en spontane vrije reflux

zuurremmers. Zwangere vrouwen hebben de hoogste

ten gevolge van een atone sfincter. Spontane reflux geas-

prevalentie voor zuurbranden: tenminste 25% heeft

socieerd met een kortstondige LES-relaxatie ontstaat

dagelijks klachten en vooral in de laatste 3 maanden.

tegen de achtergrond van een normale of een lage LES-

Hoewel zuurbranden en “oesofagitis” vaak samen

spanning, terwijl stress of vrije reflux steeds gerelateerd is

beschouwd worden, hebben 30 - 40% van de patiënten

aan een lage of afwezige LES-spanning.

met GERD beschadiging van de mucosa van het onderste

Kortstondige LES-relaxatie is verantwoordelijk voor bijna

gedeelte van de oesofagus. 24 uur pH-meting laat zien dat

alle perioden van reflux bij gezonde personen en voor

62% van de patiënten met refluxsymptomen, maar zon-

ongeveer 60 % van de perioden bij patiënten met GERD.

der oesofagitis, een abnormale zuurblootstelling hebben.

Echter het gelijk worden van de intragastrische en de

Dat wil zeggen 4% of meer van de totale periode van 24

intra-oesofagale druk zal zeker een reflux veroorzaken.5

uur en een pH < 4.4. Bij de resterende 38% van de patiënten zijn er geen afwijkingen in de zuurblootstelling, maar
wel refluxsymptomen.2 Zuurbranden en oesofagitis nemen

Het oesofagale clearance mechanisme

dramatisch toe na het 50ste levensjaar. GERD kan ook
symptomen geven die niet direct refereren aan de tractus

De effectiviteit van het oesofagale clearance mechanisme

digestivus, zoals astma, heesheid en pijn op de borst van

is afhankelijk van periode van blootstelling van de muco-

niet-cardiale oorsprong. GERD is een veel voorkomend

sa aan zuur en de ernst van eventuele beschadiging van

probleem, wordt vaak behandeld met medicijnen, die vrij

de mucosa.

verkrijgbaar zijn, zonder een arts te raadplegen.

3

Drie factoren zijn belangrijk: - peristaltiek
- graviteit

Pathofysiologie

- saliva.

Winkelstein was de eerste die suggereerde dat oesofagitis

Na een periode van zure reflux wordt de clearance van de

gerelateerd is aan een digestieve actie van maagsappen op

oesofagus meer geactiveerd door de door slikken opge-

de mucosa van de oesofagus. Voorheen werd reflux oeso-

wekte peristaltiek dan door de peristaltiek veroorzaakt

fagitis toegeschreven aan infecties, chemische irritatie of

door rek van de oesofagus. Indien de peristaltiek normaal

secundair aan cardiospasme of neoplasie.

verloopt zijn de effecten van de graviteit niet nodig om de

Gedurende de laatste twee decennia is er consensus ont-

oesofagus te ledigen. Saliva is de tweede essentiële factor

staan over het feit dat GERD een multifactorieel proces is,

welke nodig is voor de normale clearance van zure reflux.

waarvan de pathogenese per patiënt kan verschillen.

Saliva heeft een pH van 6.4-7.6 en is dus een relatieve

Tot de multipele factoren die kunnen bijdragen tot GERD

base vergeleken met de zure maaginhoud. Hoewel saliva

behoren ook de reflux-barrière van de LES, de mogelijk-

ineffectief is om grote hoeveelheden zuur te neutraliseren

heid van de oesofagus om refluxmassa te neutraliseren, de

is de hoeveelheid die in enkele minuten wordt geprodu-

potentie van deze massa om het slijmvlies van de oesofa-

ceerd sufficiënt om de kleine hoeveelheden residu van

gus te beschadigen, de rol van de maag in het produceren

gemiddeld 1 ml te neutraliseren.6

van maagsappen, maagvolume, uitzetting van de maag,
maagontlediging, de intrinsieke weerstand van de oesofagus mucosa tegen beschadiging en de hernia hiatalis.4

Maagsecretie
Maagzuur, pepsine, gal en mogelijk pancreas enzymen

De onderste oesofagale sficter

zijn betrokken bij de ontwikkeling van reflux oesofagitis.
Van primair belang is het zuur, maar door de aanwezig-

De LES is het belangrijkste mechanisme om reflux te

heid van pepsine is het beschadigende effect van maag-

voorkomen. Algemeen aanvaard is momenteel de kriti-

zuur groter. Hoewel maagzuur met een pH < 3.0 bescha-

sche grens van 10 mm Hg. LES-druk onder deze grens

diging van de oesofagus geeft, is pepsine de belangrijkste

14
De Osteopaat - jaargang 3 - nr.1

Osteopathische behandeling van de gastro-oesofagale reflux ziekte
component van het maagsap, die beschadiging van de

en alcohol. Liggen en vooroverbuigen kunnen zuurbran-

oesofagus induceert. Onderzoek bij dieren demonstreert

den verergeren. Recente toename van het gewicht is vaak

dat galzouten de grootste beschadiging veroorzaken in

een praedisponerende factor. Andere geassocieerde

aanwezigheid van zuur en pepsine.7

symptomen zijn dysfagia, odynofagia, regurgitatie en
oprispingen. De meest voorkomende oorzaak van dysfagia bij een patiënt met zuur-reflux is een vernauwing in

Maagontlediging en volume

de maag. Deze ontstaat meestal na lang bestaande zuurbranden en langzaam toenemende dysfagia voor vast

Het belang van de vertraagde maagontlediging in de

voedsel en later voor vloeibare stoffen. Oesofagale ontste-

pathogenese van GERD is omstreden. In eerdere studies

king, de ernstige peristaltische disjunctie bij de ernstige

werd gevonden dat de maagontlediging voor vloeibare

vormen van oesofagitis en uiteindelijk slokdarmkanker,

substanties niet vertraagd was, maar voor vast voedsel

voortkomend uit de Barret’s oesofagus, kunnen eveneens

een vertraging van de ontlediging bij 40% van de GERD

redenen zijn voor dysfagia bij patiënten met GERD.

patiënten. Deze data suggereren een antrale motiliteitver-

Odynofagia is meestal secundair aan een infectieuze

mindering. Patiënten met een reflux oesofagitis en een

oesofagitis, hoewel veel patiënten dit symptoom aange-

vertraagde maagontlediging hebben meer zure reflux dan

ven indien er specifiek naar gevraagd wordt. In dit ver-

patiënten met een zelfde verlaging van LES-druk, maar

band is odynofagia representatief voor ernstige ulcere-

een normale maagontlediging8. Doorgaans werden deze

rende oesofagitis. De onophoudelijke regurgitaties van

onderzoeken gedaan met de patiënten in liggende positie.

zure vloeistof, vooral postprandiaal en verergerend door

Recente onderzoekingen in rechtop positie laten niet zien

bukken en liggen zijn zeer suggestief voor GERD.

dat er bij GERD-patiënten sprake is van een vertraagde

Plotselinge licht zure of zoute vloeistof in de mond is

maagontlediging. Gastro-oesofagale

neemt

geen regurgitatie, maar meer secretie van de speekselklie-

postprandiaal toe, mogelijk secundair aan uitzetting van

ren als reactie op de intra-oesofagale blootstelling aan

de maag. Hoewel uitzetting van de maag geen invloed

zuur; saliva secretie is in dit verband meer een bescher-

heeft op de spanning van de LES, neemt wel het aantal

mend antwoord. Excessieve oprispingen, waarschijnlijk

kortstondige relaxaties bij zowel gezonde personen als

geïnitieerd door het toegenomen slikken van saliva als

patiënten toe.9

ook teweeggebracht door de zure reflux kan bij sommige

reflux

patiënten een belangrijk symptoom zijn.11

Hernia Hiatalis
Atypische verschijnselen
De relatie tussen een hernia hiatalis en de ontwikkeling
van oesofagitis blijft controversieel. De meeste patiënten

GERD kan gepaard gaan met symptomen, zoals pijn op

met een milde tot ernstige oesofagitis hebben een ‘sliding

de borst, respiratoire symptomen en keel-, neus- en oor-

hernia’, maar een substantiële meerderheid van de perso-

problemen, die niet onmiddellijk in verband gebracht

nen met een sliding heria hiatalis hebben geen reflux

worden met het gastro-intestinale kanaal. Recente studies

ziekte. Dus een directe relatie lijkt er niet te zijn.

geven aan dat GER de meest voorkomende oorzaak is van

Niettegenstaande kan de hiatale hernia toch storen op de

pijn op de borst van noncardiale oorsprong. Chronische

oesofagale clearance bij sommige patiënten. Zo kan bij-

hoest, recidiverende pneumonitis en astma kunnen ver-

voorbeeld de hiatale hernia vloeibare substanties vast-

oorzaakt worden door GERD. Zure reflux kan astma

houden, die GERD bevorderen tijdens door slikken geïn-

induceren door micro-aspiratie van zuur of door vagaal

duceerde LES relaxatie bij liggende patiënten.10

geactiveerde bronchospasmen, getriggerd door intraoesofagale zuur blootstelling. GERD dient differentiaal
diagnostisch overwogen te worden bij hardnekkige geval-

Klassieke klinische verschijnselen

len van astma, vooral indien de astma nachtelijk of aan
inspanning gerelateerd is. Heesheid, vooral gedurende de
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Zuurbranden is een klassiek symptoom van GERD. De

dag toenemend, is een bekend maar atypisch symptoom

patiënt geeft over het algemeen een retrosternale brande-

van GERD. Zure reflux komt eveneens vaak voor bij

rige pijn aan. Het branden kan ook gevoeld worden in de

patiënten met pharyngeaal granuloom en stenose onder

maagstreek, de nek, de keel en soms op de rug. Frequent

de glottis.

openbaart het zich postprandiaal, vooral na consumptie

Ondanks de gevarieerde symptomatische presentatie van

van gekruide gerechten, citrusvruchten, vetten, chocolade

GERD, zijn er ook gevallen die asymptomatisch verlopen.

Osteopathische behandeling van de gastro-oesofagale reflux ziekte
Ongeveer een derde van de patiënten met Barrett’s oeso-

probleem is, is gewoonlijk de beste behandeling een

fagus is ongevoelig voor zuur en presenteert een adeno-

agressieve controle van de zuurproductie.

carcinoom als eerste en enige blijk van reflux ziekte.12
Indeling algemene benadering in drie fasen:

Het verloop

fase 1: Patiënten met lichte tot matige symptomatische
reflux-ziekte, vooral indien er geen sprake is van

Het klinische verloop van reflux symptomen varieert

oesofagitis, aanpassing van de leefgewoonten;

enorm. Het merendeel van de patiënten heeft een milde

hoofdeinde bed verhogen (> 15 cm); vermijd

reflux ziekte zonder oesofagitis. In veel gevallen komt de

vetten, chocola, alcohol, citrusvruchten, toma-

reflux-ziekte in bepaalde situaties voor, zoals tijdens de

ten, koffie; minder maar vaker eten; niet korter

zwangerschap of bij vomeren. Bij andere patiënten, vooral

dan twee uur voor nachtrust eten; gewichtcon-

diegenen met een oesofagitis, verdwijnen de reflux-klach-

trole, minder of stoppen met roken en zuurrem-

ten gedurende medicatie om vervolgens na het stoppen of

mers gebruiken.

het verminderen van de medicatie weer terug te keren.13

fase 2: Indien patiënt niet reageert of wanneer er sprake is van oesofagitis zal een krachtigere therapie
nodig zijn. De hoeksteen van de tweede fase the-

Diagnostiek

rapie is een volle dosis van H2 antagonisten voor

Bij de meeste patiënten met reflux-ziekte is de voorgeschiedenis voldoende duidelijk om een therapie in te stellen zonder diagnostische tests.14 De volgende gevallen
moeten in aanmerking genomen worden voor vroegtijdig
onderzoek: oesofagus symptomen die niet reageren op
medicatie; dysfagia en atypische presentatie van GERD;
gevallen met mogelijk complicaties van GERD, zoals
bloedingen, vernauwingen en Barrett’s oesofagus; en
gevallen waarbij anti-reflux chirurgie is overwogen.

minimaal 3 maanden. Indien de therapie aanslaat, kan de dosis verminderd worden. Echter in
50% van de gevallen komen de klachten terug.
Bij onvoldoende effect de dosis verhogen en
medicatie uitbreiden met promotiliteit middel
of overgaan op proton-pomp remmers, waardoor de gastrische proton pomp geïnhibeerd
wordt, de laatste stap voor de secretie van maagzuur in de parietale cellen.17

De volgende diagnostische middelen komen in aanmer-

fase 3: Hoewel moeilijk in te schatten, reageert 5% -

king: radiologie, barium oesofagram; endoscopie; histo-

10% van de patiënten met GERD niet op medi-

logie; manometrie; Bernstein Test; 24 uur pH meting.

catie. Voor deze patiënten is de chirurgische

15

benadering een mogelijkheid.

Differentiaal diagnose

De medicamenteuze therapie bestaat uit krachtige langwerkende zuurremmers en een prokinetisch middel dat

Een specifiek oorzakelijk organisme, een giftige stof of

de LES-druk verhoogt en de maaglediging activeert.18 De

een geassocieerde conditie anders dan zure reflux kan in

zuurremmer maakt de maagsappen minder zuur, waar-

10 % tot 25 % van de gevallen van oesofagitis gevonden

door een peptische oesofagitis niet kan ontstaan19, een 20

worden. De meest voorkomende gevallen van niet pepti-

mg dosis verhoogt de gemiddelde pH van 1.4 naar 5.3. De

sche oesofagitis zijn infecties, beschadiging door bestra-

zuurremmer heeft geen effect op de LES-druk.

ling, drugs, achalasia en alkaline reflux.16

Bijwerking van dit middel is de stimulatie van gastrineafgifte. Echter 6 maanden na het staken van de medicatie
recidiveert 82% (1). Het prokinetische middel faciliteert

De behandeling

de afgifte van acetylcholine door myenterische vezels, het
is geen specifieke dopamine antagonist en passeert de

Een duidelijke rationale voor de therapie bij GERD hangt

bloed-hersen barrière niet. De amplitudo van de primai-

af van een nauwkeurige definitie van de doelstellingen.

re peristaltiek van de oesofagus neemt toe, waardoor de

Bij veel patiënten zonder oesofagitis is het therapeutische

oesofagale zuurclearance verbetert en GER afneemt.

doel de symptomatische of asymptomatische verschijnse-

De behandeling is symptomatisch en dient langdurig te

len te verlichten. Bij patiënten met oesofagitis is het ultie-

worden onderhouden. 80 % van de patiënten herstelt in

me doel het genezen van de ontsteking en het voorkomen

ongeveer 6 maanden. Echter veel patiënten hebben

van complicaties. Hoewel GERD primair een motiliteits-

voortdurende medicatie nodig.20
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Osteopathie

- soepele en rekbare anatomische omgeving
- balans van de thoracale en abdominale drukken

Barral21 geeft in zijn ‘Visceral Manipulation 2’ de volgen-

- goede algemene conditie van het lichaam

de uiteenzetting over GERD.

- de hoek van His moet scherp zijn

Ten aanzien van de anatomie en de fysiologie wordt

- de bekleding van de subdiafragmale aponeurose, die de

opgemerkt dat de gastro-oesofagale overgang (GOV) in

basis van de oesofagus verankerd moet intact zijn

een gebied ligt van drukverschillen. De negatieve intra-

- het bestaan van druk ter hoogte van het diafragma

thoracale druk en de positieve intra-abdominale druk.

onder de GOV om de grens tussen maag en slokdarm

De hiatus van de oesofagus heeft in functie van de adem-

te onderhouden. Dit fenomeen, het versterken van een

haling en de spijsvertering een wisselende diameter. De

sfincter-achtige functie, is analoog aan de pelvische

sfincterfunctie van de gastro-oesofagale overgang zal tij-

manometrische sluiting van de blaas.

dens bewegen van het diafragma bewaard moeten blijven.
De anatomische omgeving mag geen storende invloeden

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan zich

uitoefenen op de gastro-oesofagale overgang. Voor een

een hiatale hernia of een oesofagale reflux ontwikkelen.

juiste functie van de GOV heeft de musculatuur van de
“De GOV ligt in

oesofagus en het bovenste deel van de maag een juiste

Mechanisme van de oesofagale reflux:

toniciteit en elasticiteit.

- indien de onderste oesofagale sfincter (OOS) zich ontspant na het eten of tijdens de slaap kan er een fysiolo-

een gebied van
drukverschillen”.
Atlas of human
Anatomy,
Frank H. Netter

Voor een goed functionerende GOV is het volgende van
belang:
- een elastisch en tonisch diafragma
- juiste longitudinale spanning van de oesofagus

gische reflux ontstaan, waarvan het effect door peristaltiek en speekselsecretie wordt geneutraliseerd
- sfincter incompetentie veroorzaakt door abnormale
relaxatie van de OOS. Soms is de intragastrische druk
op de hypotone sfincter te groot
- spieralteratie bij scleroderma en als gevolg van operatieve littekens
- anatomische disposities zoals de hiatale hernia, waarbij
de OOS in de thorax komt te liggen en door de abdominale druk niet meer wordt versterkt
- neuro-hormonale disbalans kan hypotonie van de OOS
veroorzaken. Depressies, graviditeit, anticonceptiva,
bepaalde medicatie, bepaalde voedingstoffen en fixaties
van steunweefsel kunnen deze disbalans veroorzaken
- onvolledige lediging van de oesofagus zal bij iedere
alteratie van het oesofagus slijmvlies het geval zijn
- door maagptose ontstaat er abnormale tractie op vooral het lig. gastrophrenicum en de bovenste fundusregio,
waardoor de cholinergische en vagus vezels geprikkeld
kunnen worden. Door mechanische beperking van de
OOS kan GER ontstaan
- osteo-articulaire fixaties, die een anatomische relatie
hebben met de gastro-oesofagale overgang kunnen
deze beïnvloeden.

Symptonen van de
gastro-oesofagale reflux
Pyrosis is het belangrijkste symptoom. Regurgitatie,
pseudo-angina van vagale oorsprong is waarschijnlijk een
gevolg van oesofagale irritatie. Dysfagia na innemen van
vast voedsel, maar vooral na drinken, kan wijzen op neoplasma, ten gevolge van chronische laesies van de oesofagus. Daarnaast een aantal symptomen, die niet in directe
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relatie staan tot het digestieve systeem, zoals keel- en oor-

GOV-problemen kunnen symptomen op afstand veroor-

pijn, nachtelijk en postprandiaal hoesten, gevoeligheid

zaken. Linkszijdige nekpijn en een cervicobrachialgie kun-

linker gezichtshelft en nachtelijke astma-achtige aanval-

nen uitgelokt worden door de n. phrenicus en abnormale

len ten gevolge van vagusprikkeling.

spanningen van de cervicale fasciae. De 4de linker costochondrale overgang is vaak gevoelig, hetgeen zich bij de

Pathogenese van GER
Een belangrijke oorzaak in het ontstaan van GER is het
slapper worden van het steunweefsel. Vooral in de leeftijdscategorie van 35 tot 50 jaar komt GER voor en kan in
verband gebracht worden met de grote hormonale cycli.
De verworven thoracale kyfose verandert de relatie tussen de onderste oesofagale sfincter en het diafragma,
waardoor de sfincterfunctie beïnvloed kan worden.
Ziekten die de algemene tonus van de patiënt aantasten

vrouw als pijn in de linker borst manifesteert en bij de man
als pijn laag op de borst. Ook een phs aan de linker zijde
kan met GOV problemen in verband gebracht worden.
Craniale osteopathische laesies komen vooral voor in het
linker temporomandibulaire gewricht en de linker sutura
occipitomastoidea.
Een hiatale hernia kan verantwoordelijk zijn voor vagale
irritatie met als verschijnselen flauwte of zelfs kort bewustzijnsverlies en andere geassocieerde symptomen van indigestie. Pijn op de borst is ook vaak van vagale oorsprong.

kunnen een rol spelen bij de hypotonie van de gastrooesofagale sfincter. Abnormale inspanningen bij hoesten,

De behandeling

niezen en defaecatie kunnen de abdominale druk doen
stijgen waardoor de OOS gelaedeerd kan worden.

Directe manipulatie van de GOV, recoil techniek van de

Zwangerschap verhoogt de abdominale druk en inhibeert

lever en de inductie techniek van de cardia. Indien er

hormonaal de onderste oesofagale sfincter. De hormonale

sprake is van fibrosering van de GOV, gelimiteerd door

disbalans tijdens menopauze en climacterium kunnen

het linker hemidiafragma dan is stretchen van de m.

invloed hebben op de ontwikkeling van GER. Operatieve

psoas aan te bevelen.

littekens verstoren het evenwicht van aan het littekenweefsel gerelateerde weefsel. Invloeden van het arbeidsproces,

Voor een maximaal effect van deze technieken is de volg-

zoals schilderen, werken met pneumatische werktuigen,

orde van belang:

zittend werk en vibraties van voertuigen op de GOV.

- vrijmaken van de aanhechtingen van de lever

Osteo-articulaire fixaties kunnen op afstand de GOV

- vrijmaken van de pylorus en de fundus regio van de

beïnvloeden.

maag
- vrijmaken van de GOV

Diagnostiek

- manipuleer de belangrijke osteo-articulaire beperkingen vooral van de costochondrale verbindingen
- inductie technieken

• Diagnostische manipulatie met provocerende en ontlas-

- vrijmaken van craniale beperkingen

tende techniek. Aangenomen wordt dat er sprake is van
irritatie van de GOV en omgeving indien deze testen

Adviezen aan de patiënt:

positief zijn. Bij aanwezigheid van een hiatale hernia

- niet onmiddellijk slapen na de maaltijd

neemt de pijn in het gebied van de cardia toe bij expira-

- draag geen knellende kleding of riemen

tie. Bij expiratie is de GOV al in een intrathoracale posi-

- hoofdeinde bed verhogen

tie en bij geforceerde expiratie neemt de thoracale pene-

- voorkom langdurig voorover staan

tratie verder toe, hetgeen de pijnsensatie veroorzaakt.

- voorkom houdingen met langdurig armen omhoog en

Gedurende geforceerde inspiratie stopt de patiënt eerder,

hoofd achterwaarts

omdat ook het stretchen van de geïrriteerde GOV pijn

- ondersteun bij het uitrekken de onderste ribben

oproept.

- voorkom obstipatie

• Geassocieerde beperkingen van het skelet kunnen voorkomen in de cwk, vooral aan de linker zijde, en verge-

- voorzichtig met eten van chocola, citrusvruchten, koffie, thee, alcohol, vetten, azijn, mosterd en tabak.

zeld gaan van beperkingen van de linker art. sternoclavicularis. Hierdoor kunnen abnormale spanningen
ontstaan in de fascia van de cwk en de GOV, alsmede

Nadere beschouwing van de GOV

ook irritatie van de nn. vagus en phrenicus.
• Beperkingen van de costovertebrale gewrichten.

De aanwezigheid van een duidelijke sfincter, die de grens

• De vertebrae T12 – L1- L2 –L3 kunnen gefixeerd raken

vormt tussen de negatieve thoraxdruk en de positieve

door mechanische irritatie van de crurae diafragmatica.

abdominale druk, is lange tijd controversieel geweest.
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Met de ontdekking van een hoge drukzone ter hoogte van
de GOV en de latere bevestiging van de manometrische
onderste oesofagale sfincter, is de aanwezigheid van een
fysiologische sfincter aan de onderzijde van de oesofagus
onweersprekelijk.
Hoewel er geen anatomisch correlaat is voor het klassieke sfincter concept, wordt nu algemeen geaccepteerd dat
de manometrische onderste oesofagale hoge druk zone
de primaire barrière is voor de GER.

dus afferente activiteit.
De afferente actiepotentialen gaan niet alleen naar het
centraal zenuwstelsel maar ook naar de gastrische takken
van hetzelfde efferente neuron. Deze resultaten suggereren dat gastrische vagale afferenten collaterale takken
hebben, die de oesofagus innerveren, waarbij activering
van de oesofagus receptoren effect kan hebben op de efferente takken van de maag, analoog aan het “axon-reflex”
mechanisme.

Hubert J. Stein et al.22 vergelijkt de 3-dimensionale
manometrische druk met de dikte en de architectuur van
de menselijke GOV. Men concludeert dat de manometrische drukken en de aanleg van de musculaire structuren
van de GOV aangeeft dat de longitudinale en circulaire
vezels het anatomische correlaat zijn van de manometrische onderste oesofagale sfincter bij de mens.
Chronische obesitas en acute abdominale drukverhoging
lijkt gastro-oesofagale reflux te bevorderen. P. Zacchi et
al.23 tonen aan dat door verandering van de drukgradiënt
tussen maag en GOV de kans op pathologische reflux
toeneemt. GOV-druk is zowel bij gezonde magere proefpersonen als bij de obesitas patiënten groter dan de intragastrische druk. Bij de obesitas groep is zowel de GOVdruk als de intragastrische druk verhoogd, maar de drukgradiënt blijft gehandhaafd. De lichaamspositie heeft
geen invloed op de druk. Acute verhoging van de intraabdominale druk verlaagt bij beide groepen de drukgradiënt. Men concludeert dat obesitas op zichzelf niet predisponeert voor GER, maar creëert intra-abdominale
condities, die GER kunnen uitlokken wanneer de GOV
verzwakt.
De relatie tussen het centraal zenuwstelsel en de viscera is
duidelijk. Gedrag en stress hebben invloed op de pathogenese en symptomen van iedere regio van het spijsverteringskanaal. Stress stimuli kunnen oorzaak zijn van hypomobiliteit van het antrum, vertraagde maaglediging, verandering maagsecretie en vertraging van de orocoecale
transit. De impact van stress op GER is nagenoeg niet
onderzocht. P. Zacchi et al.24 stellen de hypothese dat de
intragastrische druk en de GOV-druk door een acute
stress stimulus afzonderlijk beïnvloed kunnen worden.
Men komt tot de conclusie dat beide drukken afnemen
ten gevolge van de stress stimulus. Dus de drukgradiënt
blijft intact en daarmede de controle op de GER. Beide
onderzoeken (4,5) zijn in overeenstemming met het feit
dat de LES en de maag als een eenheid functioneren.
Jen Yu Wei et al.25 tonen in een studie aan dat ongeveer
10% van de ontladingen van ventrale gastrische vagale
efferenten niet van supracervicale oorsprong zijn. 50%
van de actiepotentialen blijken afkomstig te zijn van
mechanoreceptorvelden van de sudiafragmale oesofagus,
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De antireflux-barrière bestaat uit de LES en het crurale
deel van het diafragma.26 Een absolute LES-druk van
minder dan 6 mmHg is nodig voor GER, maar steeds
vaker wordt het ontstaan van GER geassocieerd met toenemende perioden van kortstondige LES relaxatie dan
met aanhoudende lage LES-druk.27
In het kader van het sturingsmechanisme van het gastrointestinale kanaal is het onderzoek van Phillips et al.28
interessant. In dit onderzoek is gekeken naar de afferente
projecties en de specialisatie van de receptoren van de
hepatische tak van de n. vagus bij ratten. Het ganglion
nodosa, de maag, de eerste 8 cm van het duodenum en
het coecum worden geprepareerd. De afferente innervatie
van de ventrale maag bestaat uit een of meer bundels, die
binnenkomen ter hoogte van de LES en zich verspreiden
over de ventrale maagwand. Deze vezels voorzien de ventrale maagwand van intraganglionaire uiteinden (IGLE;
vermeende mechanosensoren die de peristaltiek coördineren) en intramusculaire uiteinden (IMA; drukreceptoren). IGLE’s zij voornamelijk gelokaliseerd in de ventrale
wand van de maag, terwijl IMA’s symmetrisch gedistribueerd zijn. Het distale antrum en de pylorus worden
voornamelijk voorzien van IMA’s. Het proximale duodenum is vooral over de eerste 3 cm rijk geïnnerveerd om
naar caudaal progressief af te nemen met na 6 cm nog
maar geringe innervatie. De coecale innervatie bestaat uit
enkele vezels vooral ter hoogte van de ileocoecale overgang. De duodenale en coecale uiteinden van de afferenten betreffen bijna uitsluitend IGLE’s. Deze bevindingen
geven aan dat de n. hepaticus sensorische informatie vervoert van voorzijde maag, antrum, pylorus, duodenum
en coecum. Verbinding met de verschillende soorten
receptoren suggereert dat de hepatische tak betrokken is
bij een veelheid van gastrointestinale functies.
Deloof 29 onderzoekt de effecten op de motiliteit van de
maag bij konijnen voor en na decerebratie door stimulatie van de sympathische grensstreng. Na doorsnijding van
de abdominale n. sympathicus voor decerebratie neemt
de antrale en pylorische activiteit toe en wordt regelmatiger. Adrenergische agonisten inhiberen de pylorische en
antrale activiteit.

Osteopathische behandeling van de gastro-oesofagale reflux ziekte
Na decerebratie is het effect van stimulatie van perifere of
centrale eind van de thoracale sympathische grensstreng
inhibitie; zowel bij spontane als door de vagus gestimuleerde activiteit van pylorus en antrum. Inhibitie veroorzaakt door stimulering van de sympathische efferenten
wordt opgeheven door bètablokkers en dat veroorzaakt
door stimulatie van sympathische afferenten verdwijnt
door alfablokkers. Hieruit blijkt de tweezijdige sympathische controle van de motiliteit van de maag.

periferie en is als volgt geconstrueerd: in de oesofagale
mucosa worden extrinsieke afferenten geactiveerd, waardoor via axon collateralen van de afferente vezel substance P vrijkomt: hierdoor worden non-adrenergische en
non-cholinergische inhiberende banen naar de LES geactiveerd.
Naast substance P komt ook neurokinine A (NKA) in
ruime hoeveelheid voor in de omgeving van de LES. Deze
biologisch actieve peptiden34 gedragen zich als neurotransmitters en als neuromodulators. In de LES geeft sub-

Kobashi et al. faciliteren de motiliteit van de maag door

stance P een onmiddellijke maar kortdurende contractie,

portale infusie van hyper- en hypotone oplossingen bij

gevolgd door een periode van relaxatie. NKA stimuleert

ratten. De inbreng van een hypertone zoutoplossing in de

een potente LES-contractie, die langzaam in aanvang is,

vena porta veroorzaakt een significante toename van de

maar lang aanhoudt.
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gastrische contractiele activiteit. De portale infusie van
water veroorzaakt hetzelfde effect. Echter, de portale

Neurokinine A is een neuropeptide die in hoge concen-

infusie van een isotone zoutoplossing laat geen signifi-

tratie voorkomt in de gastro-oesofagale overgang. Bij

cante toename van de gastrische activiteit zien. De infu-

lokale toediening geeft het een contractie van de LES die

sie van water of een hypertone zoutoplossing in de vena

lang aanhoudt. Deze werking blijkt onafhankelijk te zijn

jugularis laat ook geen toename van de gastrische con-

van neurologische of cholinergische mechanismen, daar

tractiele activiteit zien. Doorsnijding van de n. hepaticus

het effect niet opgeheven wordt door neurale of muscu-

van de vagus elimineert de toegenomen activiteit van de

laire blokkaden. Deze bevindingen veronderstellen dat

gastrische motiliteit, terwijl doorsnijding van de dorsale

neurokinine A een rol speelt in de regulatie van de LES.35

subdiafragmale tak van de n. vagus deze effecten niet eli-

Kortdurende rek van de lage oesofagus geeft, na uitscha-

mineert. Deze resultaten suggereren dat de vagale pre-

keling van het abdominale zenuwweefsel, met uitzonde-

ganglionaire neuronen in de linker dorsale motorische

ring van de takken van de n. vagus van de maag, een ver-

kern van de vagus een rol spelen in de toename van de

hoging van de oesofagale druk36 en een verlaging van de

gastrische motiliteit.

intragastrische druk. Na bilaterale vagotomie is de daling

Mayer et al. geven in zijn artikel over de farmacologi-

van de intragastrische druk 50 % minder, terwijl na bila-

sche behandeling van de gastro-intestinale aandoeningen

terale splanchnectomie de intragastrische druk wel verder

aan, dat doelen voor deze behandeling onder andere

daalt. Dit suggereert dat de cholinergische excitatoire

moeten zijn de receptoren van de perifere eindigingen

splanchnische banen een zekere tonus van de maag

van de viscerale afferenten.

onderhouden. Verder concludeert men dat meer dan 40 %
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van het relaxerende effect op de maag na vagotomie
Pan et al.32 geven aan dat activering van sympathische

behouden blijft en er dus andere zenuwbanen zijn, die

viscerale afferenten gedurende mesenterische ischemie

deze reflexbaan vormen. Ook in eerder onderzoek37 toont

viscerale pijn induceert en het cardiovasculaire systeem

men aan dat gastrische vagale afferenten oesofagale colla-

exciteert. Er zijn verschillende reacties van ischemische

teralen afgeven.

gevoelige en ongevoelige sympathische C- vezel afferenten op uitrekking van het gastro-intestinale kanaal. Maag,
duodenum en jejunum bevatten laag- en hoogdrempeli-

Motivering onderzoek

ge C-vezel afferenten, die de eigenschap hebben nociceptieve informatie, zoals excessieve uitrekking en ischemie,

In de osteopathische literatuur vindt men geen verwij-

te coderen.

zing naar eerder wetenschappelijk onderzoek, waardoor
pathogenese en effecten van behandeling onderbouwd

Blackshaw et al.

33

stellen dat herhaaldelijk blootstellen

kunnen worden.

van de oesofagus aan zuur een definitieve oorzaak is van

Ontwikkeling van “theorie” in de osteopathie is van wezen-

GERD, die veroorzaakt wordt door relaxatie van de LES.

lijk belang. Alleen het vaststellen van effecten in methodo-

Proefondervindelijk wordt vastgesteld dat de LES-druk

logisch perfect gecontroleerde studies zal niet voldoende

met 48 % afneemt na zuurblootstelling van de oesofagus.

zijn. Immers onderzoek zonder theorie is blind.
Hoewel de geneeskundige benadering zuiver symptomatisch is, berust de rationale voor de toegepaste therapie
op wetenschappelijk onderzoek. Vegetatieve ontregeling

Door herhalen van de test neemt het percentage van de
drukvermindering verder toe en blijft onveranderd na
bilaterale vagotomie. De reflexbaan ligt volledig in de
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Onderzoek van
het peritoneum
pariëtale posterior
foto: NVO

van de GOV tracht men farmacologisch bij te sturen, in
die zin dat om gevolgen van die ontregeling te verminderen, fysiologische processen worden geïnhibeerd of gefaciliteerd. Hierbij kan men denken aan de remming van
maagzuur en de versnelling van de maagontlediging.
Echter de vegetatieve ontregeling is niet opgeheven.
De boven aangehaalde onderzoeken ten aanzien van de
GOV leveren geen bewijs of sluitende verklaring omtrent
functioneren of disfunctioneren van deze bijzondere
overgang in het spijsverteringskanaal, maar zou wel kunnen helpen bij het ontwikkelen van een verklaring voor
het effect van de osteopathische technieken op de neurofysiologie van de GOV.
In de eerste plaats is het nodig de juiste diagnose te stellen, dat wil zeggen het vaststellen van symptomatische
condities of histologische veranderingen die ontstaan
door excessieve zure reflux van de maag naar de oesofagus. Bij de meeste patiënten is de voorgeschiedenis voldoende duidelijk om een therapie in te stellen zonder diagnostische tests.38 Echter oesofagus symptomen die niet
reageren op medicatie, dysfagia en atypische presentatie
van GERD, gevallen met mogelijke complicaties van
GERD, zoals bloedingen, vernauwingen en Barret’s oesofagus, dienen nader onderzocht te worden.39
Het vaststellen van behandelbare structuren, die in relatie
staan tot de GERD mechanisme, dient zich te beperken
tot de primaire osteopathische laesie. Is er een plausibele
verklaring of een model denkbaar om een relatie te leggen tussen de beperkte structuur en de structuren die
betrokken zijn bij de pathogenese van GERD. Gezien de
conclusie, dat de oorzaak van de reflux gezocht moet
worden in frequente kortstondige relaxatie van de LES40,
lijkt het logisch dat de relatie osteopathische laesie en de
LES neurofysiologisch zal zijn, die mechanisch getriggerd
wordt. In veel van de eerder aangehaalde onderzoeken
speelt de afferentie een grote rol.

Neuro-anatomisch en neurofysiologisch is er de lange
vago-vagale reflex bestaande uit oesofagale afferente
neuronen en nonadrenergische en noncholinergische
inhibitoire en cholinergische excitatoire efferenten. Ook
zijn er collaterale vagale reflexen41 bestaande uit afferente
neuronen van de vago-vagale reflex, die de efferente
banen van de preterminale axon reflex delen. De biochemische code waardoor via deze collaterale reflexen
relaxatie van glad spierweefsel ontstaat is niet volledig
duidelijk. Door mechanische prikkeling kunnen deze collateralen geactiveerd worden42. Ook van belang zijn de
splanchnische adrenergische inhibitoire en de cholinergische excitatoire banen. Door de vagus gestimuleerde activiteit kan door afferente en efferente sympathische prikkeling geïnhibeerd worden43. In de oesofagale mucosa
liggen extrinsieke afferenten, waardoor via axon collateralen van de efferente vezel biologisch actieve peptiden
vrijkomen (substance P), die nonadrenergische en noncholinergische inhiberende banen naar de LES activeren.
Naast substance P komt ook in ruime mate neurokinine
A (NKA) voor in de omgeving van de LES. NKA stimuleert een potente LES-contractie, die lang aanhoudt, terwijl substance P een kortdurende contractie van de LES
geeft gevolgd door een relaxatie.
Osteopathisch is in dit verband onderzoek van het abdomen gericht op het opsporen van afwijkingen van de
fysiologische mobiliteit van de viscera, ligamenten,
omenta, meso’s en het abdominale en pelvische diafragma. Vanuit het osteopathisch concept dient de patiënt in
totaliteit onderzocht te worden, maar in het kader van dit
onderzoek is naar aanleiding van de bevindingen bij een
voorgaande studie bij 10 patiënten met GERD, het accent
gelegd op het abdomen.
De abdominale laesie kan de mechanische trigger zijn
van de neurofysiologische ontregeling van de gastrooesofagale overgang.
Direct of indirect ontstaat er ten gevolge van de bewegingsbeperking of fixatie in het abdomen mechanische
stress. Door facilitatie van afferenten ontstaat er een
perifere en /of centrale activatie, waardoor in het corresponderende weefsel een excitatie of een inhibitie van de
weefselspecifieke functie zal plaats vinden. Meer specifiek
voor de gastro-oesofagale overgang en de maag zou door
deze afferente facilitatie van direct of indirect gelieerde
structuren de weefselspecifieke functie in het onderhavige
gebied verstoord kunnen raken.
Doel van het onderzoek zal dan ook zijn het bestuderen
van symptoomvermindering bij patiënten met GERD,
waarbij de abdominale functiebeperkingen aangrijpingspunt van de therapie zullen zijn.
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Methode
Voor dit onderzoek werden 20 patiënten, waarvan 17
vrouwen en 3 mannen, ingesloten. De leeftijd varieerde
tussen de 30 en 74 jaar met een gemiddelde leeftijd van
51,6 jaar. De patiënten werden ingestuurd door een internist en door vier huisartsen, die aan dit onderzoek meewerkten. Patiënten ondergingen een endoscopie van slokdarm, maag en duodenum. Bij alle patiënten werd middels de endoscopie een insufficiënte cardia en een reflux
oesofagitis graad 1 – 4 vastgesteld. Omwille van een
intacte anatomie ter hoogte van de gastro-oesofagale
overgang, werden patiënten met een hernia diafragmatica uitgesloten van dit onderzoek.
Patiënten waren al meerdere jaren zonder afdoende effect
medicamenteus behandeld met zuurremmers en prokinetica. Ten tijde van de behandeling werd de medicatie
voorgezet. Bij vermindering van de symptomen mocht de
dosering van de medicatie verminderd worden.
Het onderzoek heeft zich uitgestrekt over de periode van
juni 1999 tot maart 2000. Bij het eerste consult werd een
anamnese afgenomen, een algemeen lichamelijk onderzoek gedaan, aangevuld met een specifiek osteopathisch
onderzoek om de primaire laesie vast te stellen. De
behandelingen vonden om de 2 tot 6 weken plaats.
Afhankelijk van de aard van de laesie werd er meer of
minder frequent behandeld. De behandeling bestond uit
osteopathische technieken van het abdomen en gerelateerde structuren van de gastro-oesofagale overgang. De
behandelingen werden niet gelimiteerd en werden voorgezet binnen het tijdsbestek van dit onderzoek of gestaakt
bij het klachtenvrij zijn.
Het design van dit onderzoek betrof een pre-experimenteel ontwerp met voor- en nameting, waarbij de osteopathische interventie de experimentele variabele was.
De geselecteerde patiënten voor dit onderzoek kwamen
uit een bekende populatie, namelijk GERD-patiënten,
waarvan bekend was dat 5 tot 10 % niet reageerde op
medicamenteuze therapie.
Aan het onderzoek ging een lange stabiele periode vooraf, namelijk het al jaren niet voldoende reageren op medicamenteuze therapie en eventuele andere therapieën of
verandering van leefgewoonten.
Voor- en nameting werden gedaan middels de
Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS), een
gevalideerde test, waarbij gescoord kon worden op 15
items betreffende storingen van het spijsverteringskanaal.
Ieder item heeft een schaal van zeven, waarbij gescoord
kan worden van “geen last” tot “erg veel last” De 15 items
kunnen weer onderverdeeld worden in de volgende clusters: reflux, bovenbuik, darm en obstipatie.
Deze test werd voor de eerste behandeling en na de laatste behandeling door de patiënt ingevuld. Het medicijngebruik, zuurremmers en prokinetica werd voor en na de
behandelperiode vergeleken en uitgedrukt in mg per dag.
Tenslotte werd het aantal behandelingen gescoord.

Voor de statistische analyse van de verzamelde gegevens
werd gebruik gemaakt van het SPSS programma. Middels
correlatie- en regressie-analyses werd exploratief getoetst
om significante verbanden aan te tonen, die de te genereren hypothese ondersteunen.

Resultaten
Aan het onderzoek deden uiteindelijk 18 patiënten mee.
Twee patiënten trokken zich tijdens het onderzoek terug.
Bij een patiënt waren de pijnen na twee behandelingen
zodanig, dat ze van verdere deelname afzag. De tweede
patiënt melde zich, na een kortstondige ziekte, niet meer
voor verdere deelname aan het onderzoek.
Gemiddeld ondergingen de patiënten 9,8 behandelingen
en de tussenliggende periode varieerde van twee tot zes
weken. Van de 18 behandelde patiënten hadden 12
patiënten een of meerdere buikoperaties ondergaan.
De voor- en nameting van de GSRS-test liet bij 11 patiënten een afname, bij 6 patiënten een toename en bij 1
patiënt geen verandering zien.
Het gemiddelde percentage patiënten met een afname
van GSRS is 59,7 %. Deze 59,7 % is opgebouwd aan de
hand van de hiervoor besproken vier clusters, waarbij
elke cluster dezelfde wegingsfactor bezit (0,25). De uitkomsten waren als volgt:

Clusters gsrs

Reflux
Bovenbuik
Darm
Obstipatie

Percentage patiënten
met afname reflux
72.2
66.7
55.6
44.4

Medicatiegebruik nam bij 13 patiënten af en bleef bij 5
patiënten gelijk. Gemiddeld was er een afname van het
medicijn gebruik van 72.2 %.

Constant

Afname

▲
Medicatie gebruik gebruik na osteopatische behandeling.
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gebruik. Slechts 4,2 % van de variatie van de afname van
het medicijngebruik werd verklaard door lineaire regressie op de afname van de GSRS-waarde.
De regressie-analyse tussen de afname van het medicijngebruik en de afname van de reflux-waarde leverde wel significant bewijs. Gezien het feit dat tussen deze twee variabelen sprake was van een groter statistisch verband, lagen
de verkregen resultaten in de lijn der verwachtingen.
Met een p-waarde van 0.039 werd, uitgaande van een significantieniveau van 0.05, bewezen dat de regressiecoëfficiënt voor de afhankelijke variabele (afname van het medicijngebruik) significant van nul verschilde. Dit werd bevestigd door de Pearson Correlatie test (tabel 1.2), deze liet
met een correlatie (R) van 0.491 (tabel 1.3) een erg sterk
verband zien tussen de afname van de reflux-waarde en de
afname van het medicijngebruik. Daarmee kan verklaard
worden dat 24,1 % van de afname van medicijngebruik
samenhangt met een afname van de reflux-waarde.

Gezien het doel van dit onderzoek en de uitkomsten van
enkele regressie- en correlatieanalyses, waren twee uitkomsten opvallend: de te voorspellen afname van het
medicijngebruik door de afname van de GSRS-waarde
enerzijds en de afname van medicijngebruik door de
afname van de reflux-waarde anderzijds.
De regressie-analyse tussen de afname van het medicijngebruik en de afname van de GSRS-waarde leverde geen
significant bewijs op. Met een p-waarde van 0.414, die groter is dan een significantieniveau van 0.05 en ondanks het
feit dat de regressielijn tussen de afname van het medicijngebruik en de afname van de GSRS-waarde bivariaat normaal verdeeld waren, werd hiermee niet aangetoond dat de
regressiecoefficient significant van nul verschilde.
Bij een correlatie (R) van 0.205, was er sprake van een
minder goede correlatie tussen de afname van de GSRSwaarde en de te voorspellen afname van het medicijn-

Regressie medicatie-reflux
Tabel 1.1 ▼

Tabel 1.3 ▼

Beschrijving van de populatie

24.1% afname medicijngebruik hangt samen
met afname refluxwaarde
Model Summaryb

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

% verschil in medicatie

-55.0000

41.2708

18

% verschil in reflux

-28.5867

74.7607

18

Tabel 1.2 ▼

Model

R

R. Square

.491a

1

.241

Adjusted

Std. Error of

R. Square

the Estimate

.193

37.0671

a

Predictors: (Constant), % verschil in reflux

b

Dependent Variable: % verschil in medicatie

Pearson correlatie: 0.491 geeft een sterk verband aan tussen afname reflux en medicatie
Tabel 1.4 ▼
Correlations

Pearson Correlation % verschil in medicatie
% verschil in reflux
Sig. (1-tailed)

% verschil in medicatie

% verschil

% verschil

in medicatie

in reflux

1.000

.491

.491

1.000

p-waarde 0.039: regressiecoëfficiënt afname
medicijngebruik verschil significant van nul
Coëfficiëntsa
Standard-

Coefficients

ized
Coefficients

Model

.

.019

.019

.

% verschil in medicatie

18

18

% verschil

% verschil in reflux

18

18

in reflux

% verschil in reflux

Unstandardized

B

Std. Error

-47.256

9.389

.271

.120

Beta

t

Sig.

-5.033

.000

2.253

.039

1 (Constant)
N

a

.491

Dependent Variable: % verschil in medicatie

Afname in reflux van 10% is geassocieerd met
verwachte afname van medicatie met 2.71%
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figuur 2.1 ▼

Histogram
Dependent Variable: % verschil in medicatie
6
5
4
3
2
1
0
-1,50 -1,00 -0,50

0,00

0,50

1,00

Regression Standardized Residual

1,50

2,50

Std. Dev = 9.7
Mean = 0.00
N = 18.00

Goede verdeling verschil in medicatie.
Lijn is de normale verdeling

Discussie
Uit de inleiding kan geconcludeerd worden dat de symptomatische condities of histologische veranderingen bij
GERD duidelijk zijn44, maar het falen van de juiste aansturing is niet opgehelderd. De behandeling bestaat uit
het voorkomen van schade aan de oesofagus door het
blokkeren van de zuurproduktie en het versneld ontledigen van de maag. In de aangehaalde onderzoeken wordt
niet ingegaan op eventuele gevolgen van de effecten van
die medicatie op verdere processen in de tractus digestivus.
De ontregeling van de vegetatieve functies is niet volledig
begrepen. De aangehaalde onderzoeken en experimenten
geven inzicht in de zeer complexe sturings- en aansturingsmechanismen, maar zijn daar allerminst een duidelijke verklaring voor.
De osteopathische visie45, hoewel niet gesteund door
verwijzing naar relevant onderzoek, geeft meerdere
malen aan, dat door mechanische beperkingen abnormale mechanische stress kan ontstaan, waardoor cholinergische en vagus vezels gefaciliteerd kunnen worden.
Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat veelvuldige kortstondige verlaging van de LES-spanning GER promoot. Nociceptieve prikkeling rond de GOV kan via de
vago-vagale reflex of via de beschreven collaterale perifere reflex en via axon-collateralen direct of middels vrijgemaakt substance P een verlaging van de LES-spanning

geven. Functiestoringen behoeven niet noodzakelijkerwijs in structuren rond de GOV te zijn gelokaliseerd. Dat
wil zeggen functiestoringen elders in het abdomen gelegen kunnen indirect, bijvoorbeeld middels tractie, rond
de GOV nociceptieve prikkeling veroorzaken. Uit onderzoek is bekend46 dat aanhoudende nociceptieve prikkeling een significante toename van de substance P depletie
geeft en daardoor een daling van de LES-spanning.
In de groep van behandelde patiënten is veelvuldig
geconstateerd dat de primaire functiestoring vooral lager
in het abdomen was gelegen. Voorbeelden hiervan zijn
omentum majus, intestinum tenue, radix mesenterium,
colon en diafragma.
Door nociceptieve prikkeling kan eveneens een verhoogde sympathische basisactiviteit ontstaan met een inhiberende effect op maag en GOV, waardoor eveneens GER
gepromoot kan worden.
Gezien de impact van de osteopathische interventie zou
het oplossen van bewegingsbeperkingen van de viscera
invloed kunnen hebben op afferentie van zenuwweefsel
in het onderhavige gebied en mogelijk daardoor het
opheffen van de vegetatieve disregulatie van de onderste
oesofagale sfincter.
De behandelde patiënten maakten deel uit van een groep,
die meestal al jaren GERD hadden en niet reageerden op
medicatie. Hoewel methodologisch niet verantwoord, is
deze groep in zekere zin haar eigen controle-groep. De
klachten van deze patiënten zijn immers al jaren stabiel
ondanks medicatie en verandering van leefgewoonten.
Indien er nu na osteopathische behandeling bij deze tot
op heden therapie resistente groep significante veranderingen optreden, is dat een sterke aanwijzing dat er een
relatie kan bestaan tussen de experimentele variabele en
ontstane vermindering van de GERD symptomen.
Niet onderzocht is of de histologische veranderingen, die
voorafgaande aan de behandeling zijn vastgesteld, ook
verbeterd zijn. Gezien de pathogenese van GERD en het
verdwijnen van symptomen na osteopathische behandeling zou onderzocht moeten worden of de oesofagitis na
verloop van tijd zal herstellen. Nader onderzoek (endoscopie) zou dit vast kunnen stellen.
Aan de hand van de resultaten van deze pilotstudy is het
gerechtvaardigd te veronderstellen dat na viscerale manipulaties van beperkte structuren in het abdomen de
symptomen van de GERD afnemen en daarmee het
medicijngebruik voor GERD. Het statistische verband
tussen de variabelen reflux en medicatie wil nog niet zeggen dat er een causaal verband is. Wel kan gesteld worden
dat reflux een goede voorspeller is voor de vermindering
van medicatie en daarmee voor vermindering van GERD
symptomen.
Vervolgens zal aan deze hypothese onderzoek verricht
moeten worden. Gedacht zou kunnen worden aan een
onderzoek waarbij patiënten, die zich voor het eerst melden bij de huisarts met refluxklachten, osteopathisch te
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behandelen. Volgens de NHG-standaard maagklachten47
zou in een dergelijk onderzoek stap 1 van de NHG-standaard ook osteopathie een therapie-keuze kunnen zijn. Er
zou dan onderzoek kunnen worden gedaan naar het
effect van medicatie versus het effect van osteopathie.
Gezien het recidiverende karakter van de refluxklachten
na het stoppen van medicatie, zou het interessant zijn te
onderzoeken of na het staken van osteopathie ook op termijn een eventueel effect aanhoudt.
Daarnaast zou een kosten-effect analyse medicatie en
osteopathie zeer interessant zijn. Uit deze pilotstudy blijkt
een duidelijke afname van de medicatie (72.2 %) en in
een aantal gevallen (27.8 %) is er sprake van geen medicijngebruik na osteopathie.
Aangezien de voorgeschreven medicijnen voor deze patiëntengroep niet tot de goedkoopste behoren, zou ook uit economisch perspectief osteopathie goed kunnen scoren.

Abstract
Osteopathic therapy of the gastroesophageal reflux
disease
Gastroesophageal reflux, with its major symptom heartburn, is the most common disorder of the esophagus and

probably the most prevalent clinical condition originating from the gastrointestinal tract.
No database in Medline or osteopathic literature with
reference to gastroesophageal reflux disease(GERD) and
osteopathic therapy were found.
This study has investigated the effects of osteopathic visceral manipulation on 18 patients with long gastroesophageal reflux disease and failed to respond to medical therapy.
By endoscopy reflux esophagitis was investigated. By
osteopathic investigation the primary mechanical dysfunction of the abdomen was determined.
The effectiveness of the experimental variable (visceral
manipulation) was evaluated by using the Gast-rointestinal Symptom Rating Scale (GSRS) with pre- and posttest. Also was evaluated the dose of used drugs prescribed
for GERD.
The results showed decreasing GSRS rating for all subjects (61.1 %), reflux score (72.2 %) and medication score
(72.2 %).
Pearson Correlation test (R 0.491) showed a strong relation between reduction of medication and reduction of
reflux score (GSRS).
The results of this pilot study justify the assumption that
after osteopathic visceral manipulation of structures in
the abdomen the symptoms of GERD decrease.
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Oproep
Geachte collegae,
Voor een te schrijven tweede overzicht betreffende de effectiviteit
van osteopathie ben ik op zoek naar artikelen die zijn gepubliceerd over osteopathische effectstudies. Dit soort overzichtstudies
moeten er toe bijdragen meer inzicht te krijgen in de aangetoonde werking van osteopathie. Met de resultaten kunnen individuele osteopaatonderzoekers en / of de SWOO vervolgens naar buiten treden om fondsen / subsidies te werven. Ook kunnen onderzoekers leren van de ervaringen van voorgangers en ideeën
opdoen voor vervolgonderzoek.
Ik zoek studies naar de effectiviteit van osteopathie betreffende
een gehele behandeling of van technieken. Alle vormen van publicaties in tijdschriften zijn welkom. Misschien heeft u zelf een
onderzoek gepubliceerd of heeft u er één of enkele in uw bezit
van anderen. Artikelen in alle talen en uit alle landen zijn welkom.
De artikelen die via MEDLINE te vinden zijn heb ik reeds in bezit
(zie overzicht van biomedisch gepubliceerde artikelen). Zou u zo
vriendelijk willen zijn de kopieën naar mij op te sturen?
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Manipulatie technieken voor de wervelkolom en bekken
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