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SAMENVATTING

Bij 99% van de gezonde zuigelingen vindt de eerste ontlasting, meconium (zwarte/
donkergroene ontlasting), binnen 48 uur plaats. Echter, slechts 66% van de te vroeg 
geboren kinderen (prematuur)  en de zuigelingen met een te laag geboortegewicht in 
verhouding tot de zwangerschapsduur (dysmatuur) produceren meconium binnen 
deze termijn en is de meconiumlozing dus vaak vertraagd. Het is echter onbekend 
of deze groep zuigelingen ook een verlengde duur van de meconiumlozing heeft 
ten opzichte van de voldragen zuigelingen. Om deze reden werd de duur van 
meconiumlozing als maat voor de darmmotiliteit (darmwerking) in dit proefschrift 
onderzocht. Tevens werd informatie verzameld betreffende karakteristieken 
van de ontlasting zoals ontlastingsconsistentie, hoeveelheid en kleur om een 
ontlastingsschaal voor kinderen onder de twee jaar te ontwikkelen, de zogenoemde 
‘Amsterdam infant stool form scale’. 
Obstipatie (verstopping), komt zowel bij zuigelingen als bij oudere kinderen veel 
voor. De prevalentie van obstipatie op de kinderleeftijd in Westerse en Aziatische 
landen is 9%. In 95% van de gevallen wordt geen lichamelijke oorzaak voor obstipatie 
gevonden en spreekt men van functionele obstipatie. Het is dus van groot belang 
om meer inzicht te verkrijgen in de pathofysiologie van dit symptomencomplex. 
In dit proefschrift wordt de rol van de waterhuishouding van de darm welke 
onder andere bepaald wordt door chloorsecretie, met betrekking tot kinderen met 
obstipatie, onderzocht.
Obstipatie is een moeilijk te behandelen ziektebeeld en vergt veel geduld van de 
patiënt, de ouders en de hulpverleners. Na 1 jaar intensieve behandeling heeft 
50% van de kinderen nog altijd klachten en is afbouwen van de medicatie vaak 
onmogelijk. In het laatste deel van dit proefschrift wordt de effectiviteit van nieuwe 
behandelmethodes onderzocht.

DEEL I Het ontlastingspatroon in de eerst levensjaren

Deel I van het proefschrift beschrijft het ontlastingspatroon en de bijbehorende 
ontlastingskarakteristieken bij voldragen en te vroeg (prematuur) geboren 
zuigelingen. Zowel direct na de geboorte als gedurende de eerste levensjaren werden 
deze kinderen vervolgd.
In hoofdstuk 1 onderzochten we het verschil in duur van het lozen van meconium 
tussen voldragen en te vroeg geboren zuigelingen. In overeenstemming met 
eerder onderzoek toonden wij aan dat de eerste meconiumlozing vertraagd 
was bij prematuren. Daarnaast liet deze studie zien dat de totale duur van 
meconiumlozing bij prematuren gemiddeld 8 dagen is ten opzichte van 3 dagen bij 
voldragen zuigelingen. Deze bevindingen zijn mogelijk een gevolg van vertraagde 
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motiliteit van het maagdarmstelsel bij deze groep zuigelingen. In hoofdstuk 2 
wordt een nieuw ontwikkelde ontlastingsschaal (Amsterdam Infant Stool Form 
Scale) voor kinderen onder de 24 maanden gepresenteerd. Met deze gegevens 
kunnen zowel ouders als hulpverleners de ontlastingskarakteristieken van het 
kind objectiveren. De schaal beschrijft naast de consistentie ook de hoeveelheid 
en kleur van de ontlasting. Aan de hand van deze schaal kan een arts met behulp 
van de beschrijving van ouders sneller en efficiënter de diagnose obstipatie of 
diaree stellen. Ondanks de gevonden goede inter- en intra-observer scores voor 
deze schaal, dienen in de toekomst de validiteit en praktische toepassing van deze 
schaal verder geëvalueerd te worden. In hoofdstuk 3 is een cohort van prematuren 
en voldragen zuigelingen beschreven die van geboorte tot de leeftijd van 2 jaar 
vervolgd werden. Deze studie toonde aan dat 1) alleen in de eerste twee weken na 
de geboorte, borstgevoede zuigelingen 2.41 keer meer ontlasting produceerden dan 
flesgevoede zuigelingen en 2) dat voldragen zuigelingen alleen in de eerste week 
meer ontlasting produceerden dan de prematuur geboren zuigelingen. Bij follow-
up bleken de andere ontlastingskarakteristieken vergelijkbaar tussen beide groepen 
zuigelingen. 

DEEL II Pathofysiologie

Deel II van het proefschrift beschrijft mogelijk nieuwe onderliggende oorzaken van 
obstipatie op de kinderleeftijd.
De chloorsecretie speelt een belangrijke rol bij de samenstelling van de ontlasting. 
Zo is chloor het belangrijkste mineraal dat de waterhuishouding in de dikke 
darm reguleert. Kinderen met obstipatie hebben vaak harde ontlasting en om 
deze reden zou de chloorsecretie een rol kunnen spelen in het ontstaan van 
obstipatieklachten. In hoofdstuk 4 wordt onderzocht of de chloorsecretie 
bij kinderen met obstipatie gestoord is ten opzichte van kinderen zonder 
obstipatie. Tot onze verrassing is inderdaad de chloorsecretie van de dikke 
darm gereduceerd in de groep kinderen met obstipatie na stimulatie van het 
darmepitheel met histamine. Histamine is een biogeen amine dat een belangrijke 
rol speelt in signaal transmissie in de darm. Bij toediening van histamine 
worden via toename van het calcium, kaliumkanalen geactiveerd. Deze activatie 
leidt vervolgens tot hyperpolarisatie van de cel dat vervolgens leidt tot opening 
van de CFTR chloorkanalen waardoor chloor en water de darm inkomen. 
De vraag of dit defect zich afspeelt op het niveau van de histaminereceptor, 
componenten van de ‘receptor-linked’ signaal transductie ‘pathway’ of basolaterale 
calciumgevoelige kaliumkanalen die de elektrische grote kracht zijn voor apicale 
chloorsecretie, dient verder onderzocht te worden. 
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Ophoudgedrag wordt beschouwd als de belangrijkste oorzakelijk factor voor het 
ontstaan van obstipatie op de kinderleeftijd. Langdurig ophoudgedrag resulterend 
in ophoping van ontlasting in de endeldarm kan mogelijk gevolgen hebben voor het 
darmslijmvlies. De muscularis mucosae is een onderdeel van het darmslijmvlies 
en bestaat uit een dun laagje glad spierweefsel, dat op de grens ligt tussen mucosa 
(slijmvlies) en submucosa (bindweefselllaag onder het slijmvlies). In hoofdstuk 5 
zijn de karakteristieken van de muscularis mucosae van de endeldarm van kinderen 
met obstipatie, kinderen met de ziekte van Hirschsprung en gezonde controles, 
beschreven. Uit deze studie bleek dat de muscularis mucosae bij kinderen met 
obstipatie verdikt en meer opgetrokken is ten opzichte van patiënten met de ziekte 
van Hirschsprung of controle patiënten. Daarnaast werd een correlatie gevonden 
tussen de duur van obstipatieklachten en de dikte van deze spier. Deze correlatie 
suggereert dat de verdikking van de muscularis mucosae het gevolg is van obstipatie.
De peristaltiek van de darm wordt verzorgd door een samenspel van spieren en 
zenuwen. Wanneer de anatomische aanleg van bijvoorbeeld het zenuwweefsel 
gestoord is, bijvoorbeeld bij spina bifida (open rug), kan obstipatie het gevolg zijn. 
In hoofdstuk 6 wordt een onderzoek beschreven dat een eventuele aanlegstoornis 
in het lumbo-sacrale wervelkanaal via ‘magnetic resonance imaging’ (MRI) in 
kaart brengt. Spinale wervelkolom afwijkingen zoals lipomen, werden bij 3% van de 
kinderen met obstipatie gevonden. Dit percentage is vergelijkbaar met percentages 
die gevonden worden bij gezonde volwassenen zonder tekenen van obstipatie. In 
tegenstelling tot onderzoek uit de Verenigde Staten, waar kinderen met obstipatie 
en lumbo-sacrale afwijkingen bijna allen (8 van de 9) succesvol geopereerd werden, 
werden alle kinderen met obstipatie en MRI afwijkingen uit onze studie, succesvol 
behandeld met alleen laxantia/ en of gedragsadviezen. Op basis van de resultaten 
van ons onderzoek dienen kinderen met obstipatie en kleine lumbo-sacrale 
afwijkingen eerst conservatief met laxeermiddelen behandeld te worden alvorens 
neurochirurgie wordt overwogen.

DEEL III Therapie

In deel III van het proefschrift wordt de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van 
nieuwe en bestaande laxeermiddelen voor obstipatie met elkaar vergeleken.
Fecale impactie is een frequent voorkomend symptoom (30-75%) bij kinderen met 
obstipatie. Van fecale impactie wordt gesproken indien sprake is van ophoping van 
een harde en grote hoeveelheid ontlasting in de endeldarm. In hoofdstuk 7 worden 
twee behandelingsmogelijkheden voor fecale impactie met elkaar vergeleken. 
Kinderen met obstipatie en fecale impactie in de endeldarm (rectum), werden 
gerandomiseerd voor behandeling met een klysma of voor een behandeling met 
een hoge dosering oraal laxeermiddel. Tot onze verrassing was er geen significant 



160

Chapter 5

verschil in effectiviteit (disimpactie van het rectum) tussen de rectale (80%) en 
orale (68%) behandeling. Wel was behandeling met het orale laxans geassocieerd 
met meer fecale incontinentie episodes en meer waterige ontlasting. Daarentegen, 
verdween de fecale incontinentie  vrijwel direct na het starten met de klysma’s. 
Ook was het opvallend dat de gerapporteerde angst vergelijkbaar was tussen de 
kinderen die gedurende 6 dagen klysma’s kregen en de kinderen die oraal gelaxeerd 
werden. Deze resultaten illustreren dat beide behandelingen even effectief zijn in 
het ledigen van het rectum. Echter, rekening dient gehouden te worden met de 
voorkeur van patiënt en/ of ouders voor de orale of rectale interventie. 
Probiotica, ‘levende micro-organismen, die de gezondheid van de gastheer 
bevorderen indien toegevoegd in adequate hoeveelheden, zijn in. Ze worden 
wereldwijd steeds meer gebruikt, zowel op eigen initiatief van de consument als 
op voorschrift van medici en paramedici. Kleine en vaak niet goed uitgevoerde 
studies bij volwassenen met obstipatie hebben positieve resultaten laten zien nadat 
zij behandeld werden met probiotica. In hoofdstuk 8 wordt een studie beschreven 
met een mix van verschillende probiotica als therapie voor kinderen met obstipatie. 
Uit deze studie bleek dat voornamelijk de groep kinderen die zich presenteerde met 
een ontlastingsfrequentie lager dan drie maal per week een toename had van de 
ontlastingsfrequentie na vier weken behandeling. Daarnaast hadden kinderen een 
afname in buikpijnklachten en een afname van de fecale incontinentie episodes. Er 
werd geen verbetering in de consistentie van de ontlasting gevonden. De positieve 
resultaten van dit onderzoek geven aanleiding om een grote placebogecontroleerde 
studie bij kinderen met obstipatie uit te voeren om de resultaten van dit onderzoek 
te bevestigen dan wel te ontkrachten. 
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DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Studies betreffende het normale ontlastingspatroon bij kinderen gedurende de 
eerste levensjaren zijn schaars. De behoefte aan meer prospectief verkregen data 
rondom de ontlasting van zuigelingen en jonge kinderen is groot, niet alleen om 
het normale ontlastingspatroon te definiëren maar vooral ook om een afwijkend 
defecatiepatroon,  zoals bij obstipatie beter te herkennen. De huidige Rome III 
gelden voor kinderen vanaf 4 jaar en op dit moment ontbreekt nog een definitie voor 
obstipatie bij zuigelingen en jonge kinderen. Het is belangrijk om ook in deze groep 
kinderen een consensus te bereiken over de definitie van obstipatie. Niet alleen 
voor artsen om te bepalen wanneer zij een behandeling moeten beginnen maar ook 
voor wetenschappers die onderzoek doen naar kinderen in deze leeftijdscategorie.
Eén van huidige Rome III criteria voor obstipatie is een ontlastingsfrequentie minder 
dan 3 maal per week. Voor kinderen jonger dan 2 jaar hebben wij en anderen echter 
een normale ontlastingsfrequentie van minstens eenmaal per dag beschreven. 
Daarom zouden wij als één van de criteria voor obstipatie bij kinderen jonger dan 2 
jaar, een ontlastingsfrequentie van minder dan 1 maal per dag voorstellen. Verder 
komt uit eerder onderzoek naar voren dat harde ontlasting één van de voornaamste 
redenen voor artsen is om te starten met orale laxantia bij jonge kinderen. Daarom 
zou naast de ontlastingsfrequentie, harde ontlasting het tweede criterium moeten 
zijn voor het beschrijven van obstipatie voor kinderen jonger dan 2 jaar. Ten slotte 
is het belangrijk de consistentie en hoeveelheid ontlasting te omschrijven. Hierbij 
kan de nieuw ontwikkelde ‘Amsterdam infant Stool Form Scale’ hulp bieden. Het 
opstellen van een goede definitie van obstipatie voor kinderen jonger dan 2 jaar zal 
leiden tot betere herkenning en hopelijk tot een betere behandeling van deze jonge 
kinderen met ontlastingsproblematiek.

Anno 2009 is er nog altijd weinig bekend over het ontstaan van obstipatie bij zowel 
kinderen als volwassenen. Het huidige wetenschappelijke onderzoek richt zich op 
een aantal verschillende factoren die waarschijnlijk van invloed zijn op de defecatie. 
Op dit moment wordt het bewust of onbewust ophouden van de ontlasting als 
belangrijkste oorzakelijke factor voor het ontstaan van obstipatie op de kinderleeftijd 
gezien. Echter, naast het gedrag spelen voeding, aanleg van zenuwen en spieren, 
functie van de dikke darm (colon), de endeldarm (rectum) en de bekkenbodemspieren 
waarschijnlijk ook een belangrijke rol in het ontstaan van obstipatie. 
Dit proefschrift toont voor het eerst aan dat de chloorsecretie in het rectum 
gestoord is bij kinderen met obstipatie. Dit leidt waarschijnlijk tot harde en dus 
pijnlijke ontlasting wat het ontstaan van obstipatie op de kinderleeftijd mogelijk 
verklaart. Helaas werden er alleen uit het rectum biopten verkregen waardoor 
nog onbekend is of de chloorsecretie ook gestoord is in de rest van het colon. 
Onderzoek naar de chloorsecretie in de andere delen van het colon, door meerdere 
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biopten te nemen bij coloscopie, kan ons meer inzicht geven of deze stoornis 
beperkt blijft tot het rectum. Lubiprostone is een nieuw geneesmiddel dat in staat 
is om de chloorsecretie te stimuleren en dus de waterhuishouding in de darm te 
optimaliseren. Verschillende placebo gecontroleerde studies beschrijven inderdaad 
dat lubiprostone de ontlastingsfrequentie verhoogt en de ontlasting zachter 
maakt bij volwassenen met obstipatie. Bij kinderen dienen dergelijke studies nog 
uitgevoerd te worden. 
Zoals boven beschreven wordt ophoudgedrag beschouwd als de belangrijkste factor 
bij het ontstaan van obstipatie op de kinderleeftijd en leidt dit tot fecale ophoping in 
het rectum. Mogelijk leidt fecale stase (ophoping) tot histologische veranderingen 
van het darmepitheel. In hoofdstuk 5 beschreven we inderdaad een dikkere 
muscularis mucosae bij kinderen met obstipatie. Deze retrospectief verkregen 
resultaten suggereren dat een verdikte muscularis mucosae waarschijnlijk het 
gevolg is van fecale stase. Vervolg onderzoek moet de vraag beantwoorden of 
kinderen met een verdikte muscularis mucosae een slechtere prognose hebben. Een 
prospectieve studie waarbij de muscularis mucosae van kinderen met obstipatie 
bij fecale ophoping en na succesvolle behandeling wordt geëvalueerd zou hier 
antwoord op kunnen geven.
Afwijkingen in het spinale wervelkanaal kunnen ook aanleiding geven tot defecatie 
problematiek. Obstipatie en fecale incontinentie komen bij ongeveer 80% van 
de kinderen met spina bifida (open rug) voor. Het exacte mechanisme voor het 
ontstaan van obstipatie bij deze anatomische afwijkingen is merendeels onbekend. 
In tegenstelling tot Amerikaanse data, waarbij 9% van de kinderen met hardnekkige 
obstipatie spinale wervelkolom afwijkingen vertoonde, vonden wij slechts bij 3% van 
de ernstig geobstipeerde kinderen spinale wervelkolomafwijkingen. Dit percentage 
komt overeen met de 1.5-5% spinale wervelkolom lipomen die als toevalsbevinding 
worden gezien bij gezonde volwassenen. Gezien dit feit en het gegeven dat alle 
kinderen uit onze huidige studie klachtenvrij werden na standaard behandeling 
(laxeermiddelen en gedragsadviezen), zonder neurochirurgisch ingrijpen, blijft 
de relevantie van de gevonden spinale wervelkolom afwijkingen discutabel. Op 
basis van ons onderzoek is het verrichten van een MRI om spinale wervelkolom 
afwijkingen bij kinderen met chronische obstipatie uit te sluiten, niet geïndiceerd. 
Het blijft echter de vraag of deze kinderen preventief geopereerd dienen te worden 
om neurologische klachten, zoals urine-incontinentie, in de toekomst te voorkomen. 
Om deze vraag te beatwoorden dient bij deze groep kinderen een prospectieve 
gerandomiseerde gecontroleerde studie (preventief versus conservatief) verricht te 
worden bestaande uit een grote patiëntenpopulatie.

Behandeling van kinderen met obstipatie is vooral gebaseerd op klinische ervaring 
en behelst vaak de combinatie van gedragsadviezen en orale laxeermiddelen. 
Deze behandeling bestaat uit 4 fases: 1) educatie, 2) desimpactie (opruimen 
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fecale ophoping) 3) preventie van ophoping van ontlasting en 4) follow-up. Tot op 
heden bestaat desimpactie bij de meerderheid van kinderen die zich presenteert 
met ernstige fecale ophoping uit het toedienen van rectale klysma’s. Zoals 
eerder beschreven, laten onze data zien dat hoge dosering orale laxantia (PEG) 
even effectief zijn als rectale klysma’s. Maar zoals verwacht werd er vaker fecale 
incontinentie gezien bij kinderen die orale laxeermiddelen gebruikten. Het is om 
deze reden belangrijk om ouders en kind hierover te informeren, vooral omdat 
bekend is dat fecale incontinentie gepaard gaat met een lagere kwaliteit van leven, 
zowel psychisch als lichamelijk. De vraag of een kortere desimpactieduur van 
bijvoorbeeld 3 dagen even is effectief is als de huidige desimpactieduur van 6 dagen 
dient om deze reden in de toekomst geëvalueerd te worden.

Na desimpactie volgt onderhoudstherapie met orale laxantia. Als deze kinderen 
voor langere tijd vervolgd worden zien we dat ondanks onderhoudstherapie met 
adequate doseringen laxantia na één jaar, maar 62% succes bereikt. Om deze reden 
worden nieuwe alternatieve behandelmethoden onderzocht zoals het gebruik van 
probiotica. Probiotica zijn levende micro-organismen, die de gezondheid van de 
gastheer kunnen bevorderen indien toegevoegd in adequate hoeveelheden. Terwijl 
een groot scala aan potentiële gezondheidsvoordelen wordt toegeschreven aan 
probiotica-gebruik, zijn goed opgezette studies hiernaar schaars. Verder is de 
vraag naar het evalueren van probioticagebruik, zowel betreffende effectiviteit 
als veiligheid, op de kinderleeftijd groot. Toch is slechts één gerandomiseerde en 
gecontroleerde studie verricht bij kinderen met obstipatie. In deze studie bleek 
de stam lactobacillus GG, gebruikt als adjunct bij het laxeermiddel lactulose, niet 
effectief. Een studie waarbij een cocktail van probiotica wordt gebruikt in plaats 
van één stam bij kinderen met obstipatie werd voor het eerst in dit proefschrift 
beschreven. In deze studie nam zowel de buikpijn als de fecale incontinentie af 
en nam de ontlastingsfrequentie toe. Echter, gezien het kleine patiëntenaantal van 
twintig en het ongecontroleerde karakter van onze studie, dienen de resultaten 
eerst in grotere gerandomiseerde studies bevestigd te worden alvorens harde 
conclusies te trekken.

Obstipatie is naast buikpijn de meest voorkomende gastro-intestinale aandoening 
op de kinderleeftijd. Infrequente pijnlijke ontlasting in combinatie met het 
onvrijwillig verliezen van ontlasting heeft grote impact op het kind en het gezin. 
Het is om deze reden belangrijk de oorzaak te ontrafelen die aan obstipatie ten 
grondslag ligt. Uiteindelijk kan dit leiden tot betere behandelstrategieën voor deze 
kinderen. Intensieve samenwerking tussen nationale en internationale consortia 
is noodzakelijk om in de komende jaren antwoorden te geven op  het terrein van 
pathofysiologie (oorzaak), diagnostiek, therapie en follow-up van obstipatie op de 
kinderleeftijd. 




