
Deze werkafspraak vervangt de werkafspraken Gastroenterologie -  ‘Beleid bij Helicobacter Pylori gerelateerde
aandoeningen’ en - ‘Beleid bij refluxklachten’.
Samengesteld door Huisartsen regio Zwolle, Maag-, Darm- Leverartsen van de Isala Klinieken.
Becommentarieerd en geaccordeerd door Ziekenhuisapothekers Isala Klinieken en Openbare apothekers regio
Zwolle, afdeling Medische Microbiologie en Nucleaire Geneeskunde van de Isala Klinieken. 

Er wordt verwezen naar de NHG standaard Maagklachten, M36, 2013. Deze werkafspraak is daar een aan-
vulling op en soms een korte samenvatting. 

BEGRIPPEN
Kenmerk Commentaar 
Alarmsymptomen Hematemesis, melena, aanhoudend braken, 

stoornis of pijn bij voedselpassage, gewichts-
verlies, anemie, aanwijzingen perforatie, plots 
veranderde maagklachten bij een maagbandje 
(met name pijn). 

STROOMSCHEMA MAAGKLACHTEN NHG

Opmerking
Bij refluxklachten is er geen
correlatie tussen de ernst
van de klachten en 
gevonden mate van -itis 
bij scopie. Het NHG 
onderscheidt maag- en 
refluxklachten mede 
daarom ook niet meer. 

Maag-, darm-, leverziekten M
MAAGKLACHTEN

Zwolse Werkafspraken

RICHTLIJNEN DIAGNOSTIEK
Anamnese
Landen met hoog Hp kans Met name rond Middellandse Zee. Mogelijk door 

hoge besmettingskans en minder eradicatie. 

Familie Op jonge leeftijd is maagca zeldzaam, maar dan 
wel indicatie familieonderzoek via Klinische 
Genetica.

Aanvullend onderzoek
Methode Hp diagnostiek Vooraf 4 weken geen antibioticum, 2 weken geen 

PPI, 1 dag geen H2-antagonist.

Serologie: Wordt niet meer geadviseerd.

Fecestest: Voorkeur. Patiëntvriendelijk en betrouwbaar. 

C-14-Ademtest: In Zwolle beter beschikbaar dan de door NHG 
geadviseerde C13 test. Nauwelijks stralen-
belasting. Bezoek ziekenhuis is vooralsnog 
nodig.

Gastroscopie Bij voorkeur 2 weken vooraf stoppen met PPI, 
een aantal dagen vooraf met H2 receptor-
antagonist. Antacidum geen bezwaar. 

Indicatie Zie stroomschema Maagklachten:
- altijd bij alarmsymptomen
- overwegen bij persisterende klachten en
negatieve Hp-test.

- controle na UV (NHG: 8 weken, 
in Zwolle 6 weken).

Opmerkingen
- Bij voorkeur geen sedatie. Reden: keelverdoving helpt al veel, slang zit er maximaal 
3 minuten in. Voor sedatie is consult vooraf op een andere dag nodig, verder een uur
uitslapen na de scopie en begeleiding naar huis. 

RICHTLIJNEN BELEID
Situatie Beleid
Alarmsymptomen Verwijzing naar inschatting met spoed/binnen 

enkele uren/op korte termijn. NB: Spoed = bellen. 
Een fax aanvraag of -verwijzing wordt niet als 
spoed gezien. Faxen worden wel dagelijks 
gelezen en gewaardeerd naar code (zie 
Communicatieafspraak),

Maagbescherming bij medicatie Zie betreffende hoofdstuk.

1e druk 1995
3e druk 2013

positief

Maagklachten

Alarmsymptomen

NSAID/andere medicatie

Eerste episode

Gastroscopie/verwijzen

nee

nee

nee

ja

ja

ja

geen/onvoldoende  
verbetering

Zie kader 2 hoofdtekst

Antacidum – 
H2-antagonist - PPI

H. pylori-test

Eradiceer H. pylori.

negatief     

Persisterende klachten (> 2-3 mnd) of recidief klachten < 1 jaar

Bouw zuurremming af.  
Beoordeel indicatie voor gastroscopie bij persisterende klachten.
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Eerste episode maagklachten Voorlichting, adviezen, eventueel medicatie: 
stap 1. Antacidum, 
stap 2. H2-receptorantagonist, 
stap 3. PPI (bv omeprazol, in 2 maanden op-
bouwend tot 2 dd 40 mg).

Persisterende of recidiverende 
klachten / Zuurremmergebruik 
(> 2-3 maanden)
Hp-diagnostiek Fecestest of C14-ademtest.
Indien positief: Triplekuur met aansluitend 4 weken PPI, 2 weken 

na staken herhaal test. Zo nodig 2e triplekuur 
met metronidazol ipv claritromycine. 

Indien negatief: Zuurremming na 8 wk minderen. 
Bij recidief: Eventueel gastroscopie of herstart, afbouwpoging 

bij chronisch gebruik bespreken.

Opmerking
Hp-eradicatie geeft ook zonder ulcuslijden een verminderde kans op maagca. 

CHRONISCH GEBRUIK ZUURREMMERS

Indicaties Jaarlijks beoordelen. Indien indicatie afwezig blijkt: 
Hp status, eventueel eradicatie, geleidelijk 
omlaag, bij reboundklachten antacidum. 
Eventueel ‘zo nodig’ gebruik met minst sterke 
middel.

Nadelen Bij PPI onder meer: osteoporotische fracturen, 
respiratoire en gastrointestinale infecties 
(NB: gebruik melden bij aanvraag feceskweek!), 
hoofdpijn (1-10%). 

MAAGBESCHERMING BIJ NSAID OF ACETYLSALICYLZUUR GEBRUIK 

NSAID zo mogelijk stoppen 
of vervangen

Ulcus in anamnese Hp-status, evt eradicatie.

Instructie Bij maagpijn stoppen, bellen bij hematemesis 
of melena. 

Omeprazol 1 dd 20 mg* Bij NSAID: Altijd bij anamnese van ulcus of maag-
complicaties, altijd > 70 jaar, < 70 jaar op 
indicatie (oa DM, RA, andere medicatie, zie 
standaard).

Bij acetylsalicylzuur: altijd > 80 jaar, 
> 60 jaar op indicatie.

Opmerking
* Bij gebruik clopidogrel géén omeprazol maar pantoprazol 1 dd 40 mg.




