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DIABETES EN MDL ZIEKTEN: OPBOUW

Klachten van MDL origine bij diabeten

• Oesofagus gastro-oesofageale reflux (ziekte) 

• Maag dyspepsie, H. pylori, pernicieuze anemie 

• Dunne darm diarree, bacteriële overgroei, coeliakie

• Colon obstipatie, faecale incontinentie

• Lever NASH/NAFLD, autoimmuun hepatitis, 
primaire biliaire cirrhose 

• Galblaas galstenen

• Pancreas acute/ chronische pancreatitis, pancreas 
insufficiëntie, pancreas carcinoom

Medicatie diabetische medicatie op MDL stelsel  
MDL medicatie op diabetes 

regulatie
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DIABETES EN MDL KLACHTEN
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DIABETES EN MDL KLACHTEN

Klachten in 624 patiënten (type 1 (n=87) 17 jr, type 2 (n=451) 

9 jr ziekte) vergeleken met 648 controle personen

• Frequent braken ≥ 1/week 5%

• Frequent abdominale pijn ≥ 1/week 26%

• Obstipatie vaak of altijd 16%

• Diarrhee ≥ 1/week 5%

Janatuinen et al., Sc J Gastroenterol 1993;28:427-432

DIABETES EN MDL KLACHTEN
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* p<0.05 adjusted for age and sex

DIABETES EN MDL KLACHTEN

Gevalideerde vragenlijst, diabetes 24-59 jr (helft ♀; 200 type 1 en 61 type 2 

DM) en volgens leeftijd en geslacht gematchte controles

Informatie over glucosewaarden, BMI, medicatie en diabetes complicaties

Type 1 DM

Controles 

Obstipatie 

19,5%*

6,5%

Buikpijn Fecale 

incontinentie

Nachtelijke aandrang,

gevoel van incomplete 

defecatie, persen, diarree

Meer frequent

Type 2 DM

Controles 

28,3%*

14,3%

4,9%*

0%

Meer frequent

Spangeus et al., Sc J Gastroenterol 1999;34:1196-1202
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DIABETES EN MDL KLACHTEN – CONCLUSIE

• Vele diabeten maagdarmdysfunctie klachten en 

chronische buikklachten met afname QOL

• Correctie voor duur en type DM ziekte, glycemische 

controle, autonome neuropathie, psychologie

• Controle groep, gevalideerde vragenlijsten?? 

• Diabetes Bowel Symptom Questionnaire (DBSQ)

• Vertraagde maagontlediging 27-40% (type 1 = type 2)

• Versnelde maagontlediging < 10%

• Vertraagde intestinale en colon passage tijd 20-70% 

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – OESOFAGUS 

• Reductie of afwezige primaire peristaltiek

• Toename tertaire contracties

• Vertraagde slokdarm transit en slokdarm lediging in 40-60%

• Reductie van de LES druk met meer reflux

• Verminderde perceptie van sensaties

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – OESOFAGUS 

• Reductie of afwezige primaire peristaltiek

• Toename tertaire contracties

• Vertraagde slokdarm transit en slokdarm lediging in 40-60%

• Reductie van de LES druk met meer reflux

• Verminderde perceptie van sensaties

Door autonome neuropathie en door hyperglycemie

abnormale slokdarm lediging

DM zonder perifere polyneuropathie (n=18) 55%

DM met perifere en zonder autonome polyneuropathie (n=20) 70%

DM met perifere en autonome polyneuropathie (n=12) 83%

Keshavarzian et al., AJG 1987;82:625-631

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – OESOFAGUS

• Zuurbranden gastro-oesofageale reflux 
motiliteitstoornis

• Regurgitatie
• Opboeren
• Dysfagie orofaryngeale dysfagie (pharynx, UES)

oesofageale dysfagie
• Retrosternale pijn

Diabetes veel oesofagusdysfunctie, predictieve waarde van klachten laag

vertraagde oesofagus passage en gastroparese geen relatie tot 

prognose

geen relatie type DM en oesofagusklachten

oesofagitis door candida meer voorkomend

Therapie protonpompremmers, H2 antagonisten
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DIABETES EN MDL ZIEKTEN – MAAG

Maagmotiliteit vertraagd in 30-50% in type 1 en 2 DM

gastroparese

stase proximaal – etiologie van GE reflux 

stase distale maag

autonome en enterische neuropathie (n.vagus 
en plexus myentericus)

hyperglycemie: vertragend voor vast/vloeibaar

hypoglycemie: versnellend

glucoses in normale range veranderend

Maagontledigingsstoornissen )

Functionele dyspepsie ) 
meer bij vrouwen dan bij mannen met DM

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – MAAG

KLINIEK VAN VERSTOORDE MAAGMOTILITEIT

• Gastrointestinale klachten

– Bezoar vorming

– Versnelde maagontlediging met postprandiale hypotensie met syncope bij 

ouderen en bij autonome dysfunctie

– Postprandiaal vol gevoel bij 19% (vs 8,5%)

• Veranderde absorptie van medicatie

– Absorptie uit de maag trager dan uit de dunne darm waardoor fluctuaties in 

bloedspiegels van medicatie, cave bij snel gewenst effect van orale 

hypoglycemische middelen (sulfonylureum derivaten)

• Veranderde glycemische controle

– Postprandiale glucose en mate van glucose fluctuaties bepalend voor diabetische 

complicaties (vertraagde ontlediging minder insuline nodig, versnelde 

maagontlediging hogere postprandiale glucosewaarden) 

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – MAAG

Maagontlediging verklaart 35% van de variantie in piek 

glucose waarden na glucose belasting

Denken aan gastroparese

– bij asymptomatische en suboptimaal / niet in te stellen diabetes type 1 

patiënt (zeker bij postprandiale hypoglycemie, en perifere en autonome  

neuropathie)

– bij braken van voedsel van dag tevoren

– bij 20-50% van de functionele dyspeptici

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – MAAG

BEHANDELING VAN GASTROPARESIS MET KLACHTEN

Niet farmacologisch – voeding 

- Kleine, frequente maaltijden laag in vezel en vet

- Wandelen na de maaltijd

Farmacologisch

- Prokinetica

- Metoclopramide (Primperan) als 5HT4 receptor agonist (3x dgs 10 mg)

- Domperidon (Motilium) en metoclopramide als dopamine D-2 receptor   

antagonisten (4x dgs 10 mg)

- Erythromycine als motiline receptor agonist (3x dgs 250-500 mg)

- Instellen diabetes: alle prokinetica minder effectief bij hyperglycemie

- Anti-emeticum ondansetron (Zofran) als 5HT3 antagonist (3x dgs 4-8 mg)

- Soms indicatie voor insuline pomp 
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DIABETES EN MDL ZIEKTEN – MAAG

BEHANDELING VAN VERSNELDE MAAGONTLEDIGING MET 

KLACHTEN

Niet farmacologisch – voeding 

- Oplosbare vezels (vertraagde maagontlediging met vertraagde KH 

absorptie, verbeterde tolerantie 2e maaltijd door toegenomen viscositeit van 

maaginhoud en toegenomen intestinale feedback)

- Vetrijk voedsel (vertraagde maagontlediging en verminderde intake)

Farmacologisch

- GLP-1 agonisten (incretines) 

- Acarbose (verhoging GLP-1 en vertraging maagontlediging) 

- Metformine (verhoging GLP-1 door remming DPP-IV) 

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – MAAG

BEHANDELING VAN THERAPIE-RESISTENTE PERSONEN

Bij vertraagde maagontlediging met onbehandelbare misselijkheid, braken 

en gewichtsverlies

- Plaatsing jejunostomie na proefperiode via nasoenterale sonde

- Continue toediening insuline via insulinepomp

Bij versnelde maagontlediging (experimenteel)

- Sumatriptan (Imigran) (relaxatie proximale en distale maag) 

- Clonidine (Catapresan) (α2-adrenerge agonist, vertraagde   

maagontlediging)

- Sildenafil (Viagra) (vertraagde maagontlediging) 

- Botulinum toxine injecties in pylorus

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – MAAG

Diabetes verminderde maagzuurproductie door

- vagus schade

- autonome neuropathie bij de cefale en gastrische fase

- hypoglycemie

Gastritis en maagzweren

H. pylori en maagzweren door H. pylori gelijk aan normale populatie

Ulcera door NSAID gebruik hoger dan normale populatie

H. pylori eradicatie 65% bij diabetes vs 95% non-

diabetes

DIABETES TYPE I EN AUTOIMMUUN MDL 

ZIEKTEN

Autoimmuungastritis / Pernicieuze anemie

Antilichamen tegen parietaal 5-28% bij diabetes vs 1,4-12%

cellen non-diabetes

Pernicieuze anemie latent 1,6-4%, manifest 0,4%

Gevolgen atrofische gastritis met afwezige HCL 

productie en Intrinsic Factor, hoog 

gastrine 

ijzergebreksanemie, vitamine B12 tekort
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DIABETES EN MDL ZIEKTEN – DARM

DUNNE DARM

Dunnedarm motoriekstoornissen bij 80% van de patiënten met 

gastroparese, bij ~ 30-50% van 

ongeselecteerde DM patiënten

*nuchter: vertraagd bij autonome 

neuropathie

*postprandiaal: versneld en vertraagd 

in 30-50% van DM patiënten ongeacht 

neuropathie

COLON

Colon motoriekstoornissen meestal vertraagde colon transit, vooral 

in distale deel bij autonome 

neuropathie

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – DARM

KLINIEK

DUNNE DARM

Dunnedarm motoriekstoornissen niet goed te voorspellen glucose opname

malabsorptie nutriënten

diarree

- snelle transit: vochtvolume overload 

van proximale colon en malabsorptie

- langzame transit: bacteriële overgroei

COLON

Colon motoriekstoornissen obstipatie

OORZAKEN

Autonome dysfunctie prevalentie en ernst dysmotiliteit                     

colon > dunne darm en > bij autonome 

neuropathie

Hyperglycemie vertraging dunnedarm en colon transit, 

verdwijnen gastrocolische reflex  

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – DARM

BEHANDELING KLINIEK DUNNE DARM

*Niet goed te voorspellen glucose opname

Oplosbare vezels toename viscositeit, vertraagde maag 

ontlediging, versnelde dunnedarm passage

α-glucosidase remmers vertraagde maagontlediging, vertraagde 

vertering van koolhydraten 

beiden → minder postprandiale glucose piek

*Malabsorptie nutriënten combinatie DM met coeliakie, pancreas 

insufficiëntie of bacteriële overgroei

Malabsorptie eiwit competitie bacteriën en gastheer, mucosale 

beschadiging waardoor gestoorde absorptie, 

afname proteolytische enzymen

Malabsorptie vet bacteriële deconjugatie van galzuren

*Diarree

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – DARM

BEHANDELING KLINIEK DUNNE DARM

Diarree - snelle transit: vochtvolume overload van proximale 

colon en malabsorptie

*α-2 adrenerge agonist clonidine

*loperamide

- langzame transit: bacteriële overgroei

*antibiotica tetracyclines, cefalosporines, 

quinolones, metronidazol, bactrimel

*octreotide

- voedsel samenstelling

*sorbitol (10 g), fructose

- diabetes medicatie (metformine, acarbose) 

- verlies galzuren

*cholestyramine (4-8 g ½ u voor de maaltijd)

- coeliakie, pancreas insufficiëntie

*glutenvrij, pancreasenzym suppletie
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DIABETES EN MDL ZIEKTEN – DARM

BEHANDELING KLINIEK COLON

Obstipatie - vezel en vocht: toename ontlastingsgewicht, defecatie 

frequentie en afname colon passage tijd

- bulkvormers, macrogolen, osmotische laxantia

- stimulantia

- prokinetica 

erythromycine (motiline receptor agonist) 

prucalopride (5HT4 agonist)

- biofeedback

DIABETES TYPE I EN AUTOIMMUUN MDL 

ZIEKTEN

Coeliakie

Zelfde HLA markers als DM type 1

Incidentie 6x hoger dan normaal(1:950-1700)

Gevolgen 70% klachten van diarree, moeheid, 

gewichtsverlies

buikopzetting, misselijkheid, braken, 

afteuze stomatitis

spierkramp, botpijn, psychische stoornis  

gewicht <90% bij 67% met klassieke en 

31% met subklinische 

symptomen

N=1789 type 1+2

IgA antigliadines

4,1%

IgA endomysium

-

Jejunum biopsie

22,4%

N=1114 type 1 10,9% 4,9% 80,8%

DIABETES EN MDL ZIEKTEN

RECTUM – gestoorde defecatie: diarree, obstipatie, fecale incontinentie

Secundaire verwijzing obstipatie 20%, fecale incontinentie 9%

Tertiaire verwijzing              obstipatie 60%, diarree 22%, fecale 

incontinentie 20%

diarree 2x meer incontinentie dan obstipatie

Circulaire stationaire segmentale contracties

High amplitudo propagated contracties (HAPCs)

REFLEXEN

GASTROCOLISCHE REFLEX

RECTOSPHINCTERISCHE REFLEX

DEFECATIE
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Continence requires:

normal rectal sensation, tonic    

contraction of puborectalis and  

internal anal sphincter, maintenance 

of anorectal angle between 80-110°

Defaecation requires:

relaxation of puborectalis with a 15°

straightening of anorectal angle, 

descensus of perineum by 1-3.5 cm,

relaxation of external anal sphincter

SAGITTAL VIEW OF ANORECTUM AT REST AND DURING STRAINING 
DIABETES EN MDL ZIEKTEN

RECTUM – gestoorde defecatie: diarree, obstipatie, fecale incontinentie

Secundaire verwijzing obstipatie 20%, fecale incontinentie 9%

Tertiaire verwijzing              obstipatie 60%, diarree 22%, fecale 

incontinentie 20%

diarree 2x meer incontinentie dan obstipatie

Autonome neuropathie *parasympaticus: afname HAPCs met toename 

non-propagated sympaticus gemedieerde 

contracties → obstipatie

*sympaticus: afname non-propagated contracties 

bij persisteren parasympatische HAPCs →

diarree

*reductie motorische en sensorische response op

rectale distensie → fecale incontinentie

Hyperglycemie   

DIABETES EN MDL ZIEKTEN

RECTUM – gestoorde defecatie: diarree, obstipatie, fecale incontinentie

Fecale incontinentie lage interne anale sfincter tonus (IAS)

zwakke knijpkracht externe anale sfincter (EAS)

en puborectalis

verminderde rectale en anale sensaties

verminderde recto-anale coördinatie

Nachtelijke incontinentie door neuropathie colon nachtelijk actief

mass movements met distensie rectum, afname 

rectale compliance, relaxatie van IAS zonder 

actief aanspannen van EAS

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – DARM

BEHANDELING KLINIEK RECTUM

Incontinentie - diarree uitsluiten of afdoende behandelen

*loperamide (rem op intestinale motoriek en 

secretie en toename IAS tonus)

*cholestyramine bij diarree op galzout 

malabsorptie door snelle transit, leidend tot 

colon secretie, urgency en incontinentie

- fecale impactie uitsluiten of uitruimen, waarna 

bulk laxantia en toilet training

- nachtelijke incontinentie: α-2 adrenerge middelen 

clonidine (toename sympaticotonus, water- en 

zout absorptie, afname HAPCs, herstel IAS 

tonus en stabiliteit)

- biofeedback
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DIABETES EN MDL ZIEKTEN – LEVER 

Lever afwijkingen door diabetes

Glycogene infiltratie van levercel nuclei type 1

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) type 2, zelden type 1

Macrovesiculaire steatose

Non-alcoholic steatohepatitis (NASH)

Lever fibrose/ cirrhose

Focale lever vervetting

Medicatie-geinduceerde lever afwijkingen type 2

Pyogeen lever absces type 1 & 2

Veranderingen in glucose metabolisme door leverafwijkingen

Verhoogde energie behoefte, verminderde glycogeen opslag

Glucose intolerantie bij lever cirrhose

Hypoglycemie bij acuut lever falen

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – LEVER 

Lever afwijkingen door diabetes

therapie *reductie insuline resistentie

gewichtsverlies door dieet en bewegen

diabetes controle

metformin (?)

thiazolidinediones = glitazones

*reductie effect van vrije radicalen

Veranderingen in glucose metabolisme door leverafwijkingen 

therapie *bekorten tijd van vasten en nuchter zijn: nibbling 

eetpatroon, avondmaaltijd voor het slapen gaan

*bij glucose intolerantie tolbutamide, metformine (?)

insuline therapie

*bij leverfalen intraveneuze toediening glucose

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – LEVER 

Diabetes en chronische leverziekten tesamen voorkomend 

alcoholisme

genetische ziekten zoals hemochromatose

virale hepatitis C en B

autoimmuun hepatitis, primaire biliaire cirrhose

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – GALBLAAS

Galstenen meer voorkomend bij type 1 en 2 DM

predisponerende factoren: geslacht, leeftijd, 

genetica, obesitas, hyperlipidemie, dieet, 

medicatie

Chapman et al., Dig 

Dis Sci 1996;41:2222-8
Diabetes type 2 Diabetes type 1 Controles 

Galstenen 

Man 

Vrouw 

33%

49%

16%

36%

21%

18%

23%

33%

Vrouwen > mannen, type 2 DM > type 1 DM

Klinisch beeld niet verschillend van niet-diabetes, geen cholecystectomie   

tenzij klachten of cholecystitis, wel vaker conversie bij laparoscopie
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DIABETES EN MDL ZIEKTEN – PANCREAS 

Pancreas – exocriene en endocriene interactie – Diabetes

Exocriene pancreas dysfunctie bij diabetes – pathofysiologie

Tekort aan insuline voor trofisch effect op acinaire pancreas cellen 

Hoge glucagon spiegels

Gestoorde CCK secretie of veranderde gevoeligheid van acinaire 

cellen voor CCK

Invloed van andere darmhormonen: somatostatine, pancreas 

polypeptide, peptide YY

Autonome neuropathie

Autoimmuun proces: antilichamen tegen eilandjescellen, 

antilichamen tegen pancreas cytokeratine

Diabetische microangiopathie, fibrose

Pancreas atrofie en fibrose

Actuele glucose spiegels (hyperglycemie)

DIABETES EN MDL ZIEKTEN – PANCREAS 

Pancreas – exocriene en endocriene interactie – Diabetes

Diabetes mellitus als gevolg van pancreas ziekte

Pancreatitis

Acuut 1-5%

Chronisch, niet calcificerend 10-30%

Chronisch calcificerend 50-70%

Pancreas carcinoma 50%

Pancreas chirurgie

Pancreaskop resectie 20-30%

Distale pancreatectomie 40%

Totale pancreatectomie 100%

Hemochromatose

Primair 70%

Secundair 15%

Cystic fibrose 20%

EFFECTEN VAN DIABETES MEDICATIE OP 

MAAG-DARM-LEVER STELSEL

Acarbose flatulentie (>10%), buikpijn en diarree (1-10%)

Metformine misselijkheid, braken, diarree (20%)

klachten zelfs in laagste dosis (5%)

verminderde B12 absorptie (< 0,01%)

lactaat acidose (5/100.000)

Sulfonylureum misselijkheid, braken, diarree, obstipatie 

hypoglycemie bij leverfunctiestoornissen

Meglitinide misselijkheid, braken, diarree, obstipatie 

hypoglycemie bij leverfunctiestoornissen

Glitazones -

DPP-IV remmers misselijkheid

Exenatide misselijkheid, braken, diarree (>10%), 1-10% 
afname eetlust, dyspepsie, GE reflux

EFFECTEN VAN MAAG-DARM-LEVER MEDICATIE 

OP DIABETES REGULATIE

Corticosteroïden diabetesdysregulatie → budesonide, 

beclomethason (hoog first pass effect)

Loperamide gegeven voor diarree → meer stase en 

meer bacteriële overgroei

Sildenafil vertraging maagontlediging en verergering 

gastroparese



11

DIABETES EN 

MAAG-DARM-LEVER ZIEKTEN: CONCLUSIES

• Vele diabetespatiënten MDL klachten: reflux, vertraagde 

en versnelde maagontlediging, obstipatie, diarree en 

incontinentie

• Reflux en nachtelijke incontinentie serieuze problemen

• Perifere en autonome neuropathie en glucosewaarden 

verantwoordelijk

• Diabetes type 1 gepaard gaande met auto-immuunziekten

• Met name diabetes medicatie veel effecten op MDL stelsel


