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Samenvatting en 
Toekomstperspectieven





Obstipatie (verstopping) op de kinderleeftijd komt erg vaak voor en wordt beschouwd 

als een functionele aandoening. Functioneel betekent dat er geen duidelijke 

onderliggende oorzaak voor de obstipatie aanwijsbaar is. Hoewel de klachten van 

obstipatie meestal kortdurend en goed te behandelen zijn, kan obstipatie voor zowel 

patiënt en arts een erg lastig probleem zijn. Als dat het geval is, worden patiënten 

verwezen naar een gespecialiseerd centrum voor verder diagnostisch onderzoek. 

Het grootste probleem is dat het nog altijd niet bekend is hoe obstipatie ontstaat. 

Dit betekent dat de behandeling voornamelijk symptomatisch is en gebaseerd 

op ervaring in plaats van wetenschappelijk bewijs. Dit proefschrift gaat in op 

verschillende onderzoeksmethoden bij kinderen met obstipatie, beschrijft nieuwe 

behandelmethodes en behandelt ook de kosten van obstipatie op de kinderleeftijd.

De jaarlijkse kosten van obstipatie bij volwassenen zijn aanzienlijk. Onderzoeken 

bij kinderen met obstipatie naar de gezondheidskosten waren tot nu toe nog niet 

verricht. Hoofdstuk 1 beschrijft een onderzoek dat de kosten van kinderen met 

obstipatie in de Verenigde Staten is nagegaan. Hieruit kwam dat kinderen met 

obstipatie veel gebruik maken van de gezondheidszorg en daarbij significante kosten 

maken. Zij hadden ongeveer drie keer zoveel gezondheidskosten in vergelijking tot 

kinderen die niet aan obstipatie leden. Het bedrag kwam min of meer overeen met 

de gezondheidskosten die gemaakt worden door kinderen met astma of ADHD, 

twee andere veelvoorkomende aandoeningen. Dit onderzoek maakt duidelijk dat 

obstipatie niet alleen lastig is voor patiënten en hun ouders maar ook een groot 

economisch probleem vormt. Meer scholing van huisartsen, jeugd- en kinderartsen 

kunnen de diagnostiek en behandeling van kinderen met obstipatie verbeteren. 

Binnen de kindergeneeskunde is daar inmiddels een begin meegemaakt door een 

landelijke richtlijn te ontwikkelen. 

Colon manometrie, is een onderzoek dat soms verricht wordt indien kinderen niet 

reageren op medicamenteuze of gedragsmatige therapie. Middels deze techniek 

worden de drukken in de dikke darm gemeten. Dit onderzoek helpt onderscheid te 

maken tussen functionele obstipatie en obstipatie met een onderliggende oorzaak. 

Bovendien blijkt uit onderzoek dat colonmanometrie helpt bij het voorspellen of 

darmspoelingen door een stoma succesvol zal zijn. De aanwezigheid van krachtige 

peristaltisch bewegingen, ook wel hoge amplitude propagerende contracties 

(HAPCs) genoemd, is een kenmerk van een normaal werkende dikke darm. Hoewel 

deze HAPCs belangrijk zijn voor de werking van de darmen en hun aanwezigheid 

van belang is voor het stellen van een diagnose, is nog erg weinig bekend hoe deze 

HAPCs opgewekt worden. Een van de theorieën is dat deze contracties worden 

opgewekt wanneer de dikke darm wordt uitgerekt wanneer hij gevuld wordt na het 

eten. In hoofdstuk 2 wordt een studie beschreven waarin het effect van distentie 
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van de dikke darm, door middel van het opblazen van een ballon in de darm, bij 

kinderen met ernstige defecatiestoornissen wordt geëvalueerd. Uit deze studie blijkt 

dat distentie van de dikke darm peristaltische contracties (HAPCs) kan opwekken. 

Hoewel het opblazen van de ballon in sommige kinderen ervoor zorgde dat ze 

HAPCs kregen, zagen we niet bij elk kind deze contracties. Dit was wel het geval 

nadat ze het medicijn bisacodyl hadden gekregen, een medicijn waarvan we weten 

dat het HAPCs kan veroorzaken. Meer studies zijn nodig om het mechanisme te 

ontrafelen dat verantwoordelijk is voor het opwekken van peristaltische contracties, 

van zowel HAPCs als de laag amplitude propagerende contracties (LAPCs). Met deze 

kennis zou het mogelijk zijn behandelmethodes te ontwikkelen die deze contracties 

stimuleren.

Het colon manometrie onderzoek wordt voornamelijk verricht met behulp van 

een water geperfundeerde katheter. Deze katheters zijn verbonden met een 

pneumohydrolische pomp die er zorg voor draagt dat water in een constante 

lage snelheid door de katheter stroomt. Nieuwe ontwikkelingen in de technologie 

van microtranducers hebben het mogelijk gemaakt dat er nu katheters bestaan 

met minidruktranducers. Deze katheters gebruiken geen water maar hebben 

drukmembranen waarmee men drukken in de darmen kan meten. Verder kunnen 

ze worden gekoppeld aan draagbare datakastjes die de informatie opslaan. In 

hoofdstuk 3 wordt de gevoeligheid van de solid state katheter vergeleken met 

de water geperfundeerde katheter. We waren voornamelijk geïnteresseerd hoe 

goed beide catheters HAPCs konden detecteren. Onze resultaten laten zien dat 

de solid state katheter met zijn draagbare datakastjes gevoeliger lijken te zijn in 

het detecteren van HAPCs in kinderen dan de meer traditioneel gebruikte water 

geperfundeerde katheter. Wat wel opviel was dat beide katheters niet altijd dezelfde 

amplitude maten. Het gebruik van solid state katheters heeft potentiële voordelen 

boven het gebruik van de water geperfundeerde katheter bij kinderen omdat ze 

draagbare datakastjes hebben, mogelijk veiliger zijn in gebruik en je hiermee ook 

over langere periodes kan meten. Wel zijn de catheters een stuk duurder en zijn ze 

meer kwetsbaar dan de watergeperfundeerde catheters. 

Het standaard protocol om de darmmotiliteit (bewegingen van de darm) te meten 

met behulp van colon manometrie, bestaat uit een ongeveer 4 uur durende meting 

waarbij het kind stil in bed ligt. Deze meting bestaat uit 3 periodes: 1) er wordt 

gedurende 1 uur in nuchtere toestand gemeten 2) vervolgens wordt tenminste 

een uur gemeten na het eten van een maaltijd en 3) tenslotte wordt bisacodyl 

(geneesmiddel dat de motiliteit van de dikke darm stimuleert) toegediend, wanneer 

er tijdens de eerdere 2 peridodes geen HAPCs gezien werden. Aan deze methode 

kleven een aantal nadelen. Allereerst wordt de meting niet in een hele natuurlijke 
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situatie verricht, aangezien de patiënten op bed liggen en niet normaal kunnen 

bewegen gedurende de meting. Ook zijn kinderen vaak gestrest na de plaatsing van 

de katheter die op OK heeft plaats gevonden, hetgeen mogelijk effect heeft op de 

darmmotiliteit. Vervolgens houdt deze relatief “korte” meting geen rekening met 

het feit dat de darmmotiliteit een dag-nacht ritme heeft. In Hoofdstuk 4 wordt een 

onderzoek beschreven waarbij gedurende 24 uur de drukken in het colon werden 

gemeten bij kinderen met ernstige defecatiestoornissen. Uit dit onderzoek bleek dat 

door langer meten van de colonmotiliteit inderdaad meer informatie werd verkregen 

over de motiliteit van de dikke darm. De klinische relevantie van deze informatie zal 

wel verder onderzocht moeten worden.

De prevalentie van obstipatie lijkt hoger te zijn bij kinderen met overgewicht 

(obesitas) in vergelijking met kinderen zonder overgewicht. Waarom kinderen 

met obesitas meer last hebben van obstipatie is echter onduidelijk. Dieet, 

hormoonveranderingen of lichaamsactiviteit, zijn mogelijke oorzaken, maar geen 

van deze afzonderlijke factoren zijn goed onderzocht. In hoofdstuk 5 werd met 

behulp van radio-opaque markers de dikkedarmpassagetijd gemeten bij een groep 

kinderen met morbide obesitas (extreme overgewicht). In overeenstemming 

met eerder onderzoek werd er inderdaad een hogere prevalentie van obstipatie 

gevonden bij kinderen met morbide obesitas . Deze bedroeg 21% vergeleken met 

9% in de normale kinderpopulatie. Echter, de verhoogde prevalentie correleerde niet 

met een vertraagde dikkedarmpassagetijd. Dat wil zeggen dat er geen verschil in 

dikkedarmpassagetijd werd gevonden tussen de obese kinderen met obstipatie of 

zonder obstipatie. Tenslotte werd er geen verschil in vet- of vezelinname gevonden 

tussen de kinderen met en zonder obstipatie en obesitas. De eventuele relatie tussen 

obstipatie en obesitas en de invloed van hormonen of lichamelijke activiteit zal verder 

moeten worden onderzocht.

De behandeling van kinderen met obstipatie is vaak lastig en vraagt veel inzet en 

geduld van zowel patiënten, ouders als hulpverleners. Het is daarom belangrijk 

om op de hoogte te zijn van de verschillende behandelmogelijkheden die verder 

gaan dan de huidige conventionele therapieën. Hoofdstuk 6 is een literatuur 

onderzoek, waarin een overzicht wordt gegeven van nieuwe of complementaire 

behandelmogelijkheden, zoals probiotica, nieuwe medicatie en nieuwe chirurgische 

mogelijkheden, op het gebied van obstipatie. Hoewel sommige therapieën 

veelbelovend lijken, blijft het gebrek aan goed uitgevoerde placebo-gecontroleerde 

onderzoeken een probleem om de werkelijke effectiviteit van deze verschillende 

behandelingen goed in te schatten. 

Tegaserod, een middel dat de motiliteit van dikke darm stimuleert, is een mogelijk 

nieuwe optie in de behandeling van kinderen met obstipatie. In hoofdstuk 7 
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beschrijven wij onze ervaring met dit middel in 72 kinderen. Tegaserod bleek in 

de meerderheid in een groep van kinderen met verschillend klachten (waaronder 

obstipatie, prikkelbare darmsyndroom en chronische buikpijn) verlichting te geven. 

Helaas werd tegaserod in 2007 van de markt gehaald omdat er twijfel was ontstaan 

over de veiligheid van het middel. Het middel bleek dat het risico op hartinfarcten te 

verhogen in volwassenen. Sindsdien is dit medicijn alleen nog in het geval van nood 

beschikbaar. Hopelijk zullen lubiprostone en prucalopride, twee nieuwe medicijnen 

die lijken te werken in volwassen, ook effectief blijken te zijn in kinderen. 
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Obstipatie op de kinderleeftijd wordt vastgesteld door middel van een definitie die 

bestaat uit een cluster van symptomen (Rome III criteria). Het voordeel van deze 

definitie is dat iedereen in de kliniek, maar ook in de wetenschap dezelfde definitie 

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk onderzoeken te vergelijken en om meer samen te 

werken met andere onderzoekscentra. Maar nog altijd is onbekend hoe functionele 

obstipatie ontstaat en bestaat er geen standaard diagnostische test om obstipatie 

aan te tonen. Waarschijnlijk spelen er verschillende factoren een rol in het ontstaan 

en instandhouding van klachten. Het blijft daarom belangrijk om deze in de toekomst 

verder te onderzoeken.

Met het colon manometrie onderzoek kunnen we op een directe manier de 

peristaltiek van dikke darm bekijken. Deze drukmetingen hebben ervoor gezorgd 

dat de kennis is toegenomen over de normale en abnormale werking van de dikke 

darm in patiënten met ernstige ontlastingsproblemen. Maar deze techniek heeft 

echter ook tekortkomingen. De belangrijkste hiervan is dat er geen normaalwaarden 

van de dikke darm peristaltiek in kinderen beschikbaar zijn. Deze zullen er 

hoogstwaarschijnlijk nooit komen omdat het onethisch is om gezonde kinderen zo’n 

invasieve test te laten ondergaan. Op dit moment kan een drukmeting van de dikke 

darm ook nog niets zeggen over de aanwezigheid van zenuw- en/of spierafwijkingen 

van de dikke darm. De interpretatie van een colon manometrie blijft daarom lastig 

en de betekenis van sommige contracties die gezien worden tijdens de drukmeting 

zijn nog niet duidelijk. Het langer meten van de darm motiliteit geeft meer informatie 

maar langdurige follow-up onderzoeken zijn nodig om de klinische betekening van 

deze “extra” informatie vast te stellen. 

Er zijn wel nieuwe ontwikkelingen gaande op het gebied van motiliteitsonderzoek. 

Er zijn nieuwe technieken zoals het gebruik van glasvezelcatheters, waarmee elke 10 

mm de drukken kunt worden meten in plaats van elke 10 cm. Of een andere nieuwe 

methode is de zogenaamde “smartpil”, een pil waarmee de drukken in de darm 

gemeten kan worden. Voorlopig staan deze methodes nog in de kinderschoenen en 

worden ze alleen gebruikt zeer gespecialiseerde klinieken. 

In dit proefschrift beschrijven we de hoge prevalentie van obstipatie in kinderen 

met morbide obesitas. Obesitas is niet het enige ziektebeeld waarmee obstipatie 

in verband wordt gebracht. Obstipatie lijkt ook onevenredig vaak voor te komen 

bij kinderen met andere gastrointestinale aandoeningen, kinderen met urologische 

problemen en bij kinderen met autisme. De onderliggende mechanismes tussen 

obstipatie en deze aandoeningen is nog onbekend. Op dit moment wordt er in 
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binnen onze onderzoeksgroep gekeken naar de relatie van obstipatie met urologische 

klachten en met autisme. Hopelijk zullen deze onderzoeken bijdragen aan ons inzicht.

Het ontwikkelen van nieuwe medicatie voor obstipatie is nodig aangezien er een 

subgroep binnen de groep kinderen met obstipatie bestaat die niet succesvol 

behandeld kunnen worden met conventionele laxeermiddelen. Omdat er weinig 

onderzoek gedaan wordt naar het gebruik van medicatie in kinderen, komen 

kinderartsen regelmatig voor het dilemma te staan om medicatie voor te schrijven 

die alleen nog maar in volwassenen getest zijn of om mogelijke nuttige therapie 

niet aan te bieden. Dit was ook het geval met het medicijn tegaserod. Alle kinderen 

in ons onderzoek hebben tegaserod off-label (buiten de goedgekeurde indicaties 

om) voorgeschreven gekregen aangezien er nog geen onderzoek in kinderen naar 

dit medicijn was verricht. Het off-label voorschrijven komt in de kindergeneeskunde 

vaak voor (naar schatting in ongeveer de helft van de gevallen) omdat een groot deel 

van de geneesmiddelen niet is geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Het gebrek 

aan wetenschappelijk voldoende onderbouwde medicijnen voor kinderen is mede te 

wijten aan het gebrek aan animo bij de farmaceutische industrie en het jarenlange 

verbod op onderzoek bij kinderen. Inmiddels zijn er in Europa en in de Verenigde 

staten maatregelen van kracht waarmee farmaceuten gestimuleerd worden om ook 

onderzoek te doen naar de werking van hun medicijnen in kinderen. Hopelijk zal dit 

er in de toekomst voor zorgen dat er meer onderzoek gedaan wordt naar medicatie 

voor obstipatie in kinderen.

De kosten van obstipatie op de kinderleeftijd zijn hoog. Het heeft niet alleen een 

grote impact op het psychische en emotionele welbevinden van een kind maar 

ook op de economie zoals we in dit proefschrift hebben laten zien. Daarom is het 

belangrijk dat er bruikbare en betrouwbare diagnostische onderzoeken ontwikkeld 

worden. Meer kennis over het onderliggende oorzaak zou kunnen leiden tot een 

betere behandeling van deze kinderen.
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