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Samenvatting

Richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen voor optimale zorg voor 

de patiënt en spelen dus een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Ze bieden artsen en andere zorgverleners ondersteuning bij de klinische besluitvorming. 

De aanbevelingen in de richtlijnen zijn zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd. Een 

richtlijn is daarom een belangrijk instrument om nieuwe onderzoeksdata in de klinische 

praktijk te implementeren. Het is gebleken dat richtlijnen in staat zijn om zorg effectiever 

te maken, de verschillen in zorg tussen behandelaren te beperken en om tevens kosten 

te besparen.1 Hoewel obstipatie één van de meest voorkomende, chronische functionele 

gastro-intestinale aandoening is bij kinderen, zijn de diagnostische mogelijkheden en de 

behandeling meer gebaseerd op ervaringen van dokters dan op basis van wetenschappelijk 

bewijs. De reden hiervoor kan zijn dat obstipatie vaak gezien wordt als een klein probleem 

dat vanzelf of na het geven van dieetadviezen wel weer over zal gaan. Bij kinderen echter 

kan obstipatie en fecale incontinentie leiden tot sociaal teruggetrokken gedrag, een laag 

gevoel van eigenwaarde en zelfs tot depressies. Verder leidt het gebrek aan kennis over 

deze aandoening, een laat gestelde diagnose en suboptimale behandeling, tot het maar 

persisteren van symptomen en ook tot vele bezoeken aan zorgverleners. Om de kwaliteit van 

zorg voor deze kinderen te verbeteren, is een evidence-based richtlijn nodig. Het doel van dit 

proefschrift is om systematische literatuuroverzichten te geven van zowel diagnostische als 

therapeutische behandelopties voor kinderen met obstipatie met daarbij tevens de relatief 

nieuwe behandeloptie “probiotica”. Alle overzichten zijn ontwikkeld tijdens het 1,5 jaar lang 

durende proces van de Nederlandse richtlijnontwikkeling “Obstipatie bij kinderen van 0-18 

jaar”. 2

Daarnaast is het bekend dat richtlijnen zonder actieve implementatie nauwelijks in de 

dagelijkse praktijk gebruikt worden. Daarom richt dit proefschrift zich ook op de gebruikte 

methoden om een evidence-based richtlijn landelijk in de kindergeneeskundige praktijk te 

implementeren en op de succesfactoren van deze implementatie gemeten door specifieke 

indicatoren. Met indicatoren kan je veranderingen in de zorg meten. Algemene aanbevelingen 

voor toekomstige implementatieprojecten van richtlijnen worden gegeven.

De onderliggende factoren die bij functionele obstipatie een rol kunnen spelen, zijn 

grotendeels nog onopgehelderd. Ophoudgedrag wordt beschouwd als de belangrijkste 

oorzakelijke factor voor het ontstaan van obstipatie bij kinderen. Langdurig ophoudgedrag 

leidt tot ophoping van ontlasting in de endeldarm, hetgeen kan resulteren in afwijkingen in 

het darmslijmvlies. De muscularis mucosae is een deel van het darmslijmvlies en bevat een 

dun laagje glad spierweefsel dat ligt tussen de mucosa (slijmvlies) en de submucosa 

(bindweefsellaag onder het slijmvlies). Om een mogelijk oorzakelijk mechanisme te 

onderzoeken, hebben we in hoofdstuk 1 de karakteristieken van de muscularis mucosae 
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van de endeldarm van kinderen met obstipatie, kinderen met de ziekte van Hirschsprung en 

gezonde kinderen beschreven. Deze studie toonde dat de muscularis mucosae in kinderen 

met obstipatie verdikt en meer opgetrokken was vergeleken met kinderen met de ziekte van 

Hirschsprung of gezonde kinderen (controle patiënten). Ook werd er een correlatie gevonden 

tussen de duur van de klachten en de dikte van deze spier. Dit suggereert dat de verdikking 

van de muscularis mucosae het gevolg is van obstipatie. Doordat er voortdurend ontlasting 

in de endeldarm zit, blijft deze spierlaag kennelijk gecontraheerd, resulterend in hypertrofie. 

In hoofdstuk 2 beschrijven we een systematisch literatuuroverzicht waarin de aanvullende 

diagnostische waarde wordt onderzocht van een buikoverzichtsfoto, een colon passagetijd 

(CPT, bepaald met behulp van markers en buikoverzichtsfoto) en een abdominale echo bij 

kinderen met functionele obstipatie. Er is voldoende bewijs om een buikoverzichtsfoto niet 

aan te bevelen als aanvullende test voor het stellen van de diagnose obstipatie. Dit 

systematische literatuuroverzicht vond geen bewijs om een CPT of een abdominale echo aan 

te bevelen voor het stellen van de diagnose obstipatie. In hoofdstuk 3 is een systematisch 

literatuuroverzicht uitgevoerd waarbij de effectiviteit en veiligheid van laxantia en 

dieetmaatregelen zijn onderzocht bij kinderen met functionele obstipatie. Door een gebrek 

aan placebogecontroleerde studies, vonden we onvoldoende bewijs voor enig effect van 

laxantia en dieetmaatregelen. Hoewel Polyethyleenglycol (PEG) een hoger 

behandelsuccespercentage bereikte vergeleken met andere laxantia, was er wat betreft de 

defecatie frequentie tegenstrijdig bewijs. Op basis van de resultaten van dit literatuuroverzicht, 

kon er geen aanbeveling worden gegeven voor een bepaald laxans in de behandeling van 

kinderen met obstipatie. In hoofdstuk 4 wordt een systematisch literatuuroverzicht 

beschreven waarin de effectiviteit en veiligheid in de behandeling van kinderen met obstipatie 

van niet-medicamenteuze behandelingen worden onderzocht bestaande uit vezels, vocht, 

beweging, pre-en probiotica, gedragstherapie, multidisciplinaire behandeling en alternatieve 

geneeswijzen (acupunctuur, homeopathie, mind-body therapie, manuele therapie (zoals 

osteopathie, chiropractie) en spirituele therapieën zoals yoga). Er werd enig bewijs gevonden 

dat vezels meer effectief zijn dan placebo wat betreft toename van de defecatie frequentie 

en verbetering van de consistentie van de ontlasting evenals bij afname van buikpijn. Ook 

kon niet worden aangetoond dat vergeleken met een normale vochtinname, een toename 

van waterinname of een hyperosmolaire vloeistof meer effectief is voor wat betreft de 

toename van de defecatie frequentie of een afname van moeite bij het defeceren. Er werd 

geen bewijs gevonden om het gebruik van pre-of probiotica aan te bevelen. Gedragstherapie 

met laxantia waren niet effectiever dan de standaard behandeling in de behandeling van 

kinderen met obstipatie. De zoekactie in dit literatuuroverzicht leverde geen gerandomiseerde 

studies op betreffende beweging, multidisciplinaire behandeling en alternatieve geneeswijzen. 

Deze studie toonde duidelijk aan dat er een tekort is aan gecontroleerde studies van goede 

kwaliteit betreffende niet-medicamenteuze behandeling waaronder alternatieve 

geneeswijzen bij kinderen met functionele obstipatie. In hoofdstuk 5 onderzoeken we in 

een systematisch literatuuroverzicht de effectiviteit van gedragstherapie (zoals biofeedback), 
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anorectale manometrie, chirurgische disimpactie en de effectiviteit en veiligheid van anale 

dilatatie. Dit overzicht toonde aan dat gedragstherapieën (zoals biofeedback, 

defecatiedagboeken, toilettraining en anorectale manometrie), en tevens anale dilatatie, niet 

effectief zijn in de behandeling van kinderen met obstipatie. Dit bewijs was wel beperkt. Dit 

literatuuroverzicht vond geen studies die de effectiviteit onderzochten van chirurgische 

disimpactie in de behandeling van fecale impactie. In hoofdstuk 6 beschrijven we een 

systematisch literatuuroverzicht dat de effectiviteit onderzocht van placebotherapie bij 

kinderen met functionele gastro-intestinale ziekten, namelijk het prikkelbare darm syndroom 

(PDS) en functionele obstipatie. Het toonde aan dat bij kinderen met PDS, Lactobacillus GG 

effectiever was dan placebo voor de afname van de pijnfrequentie en ook in afname van een 

opgezette buik. Pepermuntolie was effectiever dan placebo in het verlichten van de 

PDS-symptomen. Placebo en amitriptyline waren even effectief voor de respons op de 

behandeling (subjectief oordeel door de kinderen of er een afname van pijn was en een 

gevoel van verbetering) in kinderen met PDS. In een kleine gerandomiseerde studie bij 

kinderen met PDS was amitriptyline effectiever dan placebo wat betreft de score “verbetering 

van kwaliteit van leven”. Bij kinderen met functionele obstipatie, zouden vezels meer effectief 

kunnen zijn dan placebo wat betreft de toename van de defecatie frequentie, verbetering 

van de consistentie en in het afnemen van buikpijn. Macrogol was effectiever dan placebo 

wat betreft toename van het aantal defecaties, afname van harde defecaties en wat betreft 

afname van pijn en persen tijdens de defecatie. Op basis van dit literatuuroverzicht 

concludeerden we dat er een gebrek is aan placebogecontroleerde studies van goede 

kwaliteit bij kinderen met PDS en functionele obstipatie. Meer goed opgezette 

gerandomiseerde studies zijn nodig om de rol van placebo te bepalen en te begrijpen bij 

deze kinderen. In hoofdstuk 7, bespreken we de resultaten van een gerandomiseerde 

dubbelblinde multicenter studie die het effect onderzocht van de probiotische stam 

Bifidobacterium lactis  DN-173 010 in geobstipeerde kinderen. Deze studie toonde aan dat 

bij geobstipeerde kinderen met een defecatie frequentie van minder dan 3x per week en die 

tevens voldeden aan minimaal één ander ROME III criterium, het gefermenteerde 

zuivelproduct met Bifidobacterium lactis DN-173 010, de defecatie frequentie deed 

toenemen. Deze toename was echter vergelijkbaar met de toename in de controle groep. 

Wat betreft alle andere uitkomstmaten, waren de verschillen tussen beide groepen klein en 

statistisch niet significant verschillend behalve “flatulentie”, en wel ten gunste van de 

probiotica. Deze uitkomstmaten waren: het succespercentage ( ≥ 3 defecaties per week en < 

1 fecale incontinentie episode per 2 weken gedurende de laatste 2 weken van de 

productinname), het responspercentage (responder is gedefinieerd als een kind met ≥ 3 

defecaties per week gedurende de laatste week van productinname), en over een periode 

van 3 weken bepaalde uitkomstmaten: defecatie frequentie, consistentie, aantal episoden 

van fecale incontinentie, frequentie van pijn tijdens defecatie, frequentie van digestieve 

symptomen (buikpijn en flatulentie), en frequentie van inname van bisacodyl. Deze studie 

toonde dat er onvoldoende bewijs is om het gefermenteerde zuivelproduct met 
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Bifidobacterium lactis DN-173 010, aan te bevelen aan kinderen met obstipatie. Er traden 

geen ernstige bijwerkingen op gerelateerd aan de probiotica. Hoofdstuk 8 beschrijft een 

ongecontroleerde pilotstudie waarin de probiotische stam Bifidobacterium breve werd 

onderzocht in de behandeling van geobstipeerde kinderen met een defecatie frequentie van 

< 3 keer per week en die tevens voldeden aan minimaal één van de andere ROME III criteria. 

Deze studie toonde aan dat Bifidobacterium breve veilig is en effectief voor wat betreft de 

toename van de defecatie frequentie. Daarnaast had het een gunstig effect op de consistentie, 

vermindering van episoden van fecale incontinentie en op de reductie van buikpijn. Een grote 

gerandomiseerde placebogecontroleerde studie is nu nodig om deze positieve resultaten te 

bevestigen. Hoofdstuk 9 beschrijft de nationale implementatie van de evidence-based 

richtlijn volumesuppletie bij kinderen met hypovolemie. Op grond van deze studie 

constateerden we dat de doelgroep betrokken bij het ontwikkelingsproces van de richtlijn 

(zogenaamde ‘stakeholders’) ook van groot belang is voor het verspreiden van de 

aanbevelingen zelfs nog voor de actieve implementatie. Daarnaast dient bij het opstellen van 

iedere richtlijn al in de ontwikkelingsfase aandacht besteed te worden aan de implementatie. 

Belemmerende en bevorderende factoren moeten geïdentificeerd worden. Op basis daarvan 

dienen vervolgens de implementatiestrategieën ontwikkeld te worden. Deze strategieën 

zullen daarom vaak specifiek zijn voor een bepaalde richtlijn.
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Toekomstperspectieven

Een richtlijn is een belangrijk instrument om de meest recente onderzoeksdata in de klinische 

praktijk te implementeren. Het gebruik van richtlijnen kan leiden tot effectieve zorg, de 

verschillen in zorg tussen behandelaren te beperken en tevens kosten te besparen.1 In de 

kernwerkgroep en werkgroep moeten zowel clinici als methodologen plaatsnemen om brede 

consensus te bereiken en te voorkomen dat belangenconflicten een rol spelen. Voor het 

draagvlak en de uiteindelijke navolging van de richtlijn is het van belang dat de multidisciplinaire 

werkgroep een evenwichtige afspiegeling is van de bij het onderwerp betrokken disciplines 

en instanties waaronder ook patiëntenvertegenwoordigers. In 2008 en 2009 hebben we een 

Nederlandse richtlijn ontwikkeld over obstipatie bij kinderen. Richtlijnontwikkeling dient te 

starten met het zoeken en beoordelen van de kwaliteit van reeds bestaande internationale 

richtlijnen met behulp van het AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) 

instrument.3 Dit AGREE instrument bestaat uit 23 items verdeeld over zes domeinen: 1) 

Onderwerp en doel, 2) Betrokkenheid van belanghebbenden, 3) Methodologie, 4) Helderheid 

en presentatie, 5) Toepassing en 6) Onafhankelijkheid van de opstellers. Er bestonden twee 

internationale richtlijnen over obsipatie. Aangezien beide richtlijnen onvoldoende aan de 

items volgens het AGREE instrument voldeden, zijn we een nieuwe richtlijn over obstipatie 

bij kinderen gaan ontwikkelen. Richtlijnontwikkeling is duur, tijdrovend en het opschrijven 

van het wetenschappelijke bewijs is vaak lastig. In de praktijk blijkt dat veel werkgroepleden 

niet opgeleid zijn om een richtlijn te ontwikkelen en hebben zij vaak ook geen ervaring 

met het beoordelen van de wetenschappelijke artikelen op kwaliteit en toepasbaarheid. 

Daarnaast moeten ze de richtlijnontwikkeling naast hun eigen baan doen, zonder extra tijd 

te krijgen. Op basis van deze overwegingen en ervaringen met eerdere richtlijnen, hebben 

we gekozen voor een nieuwe strategie. Onze kernwerkgroep bestond uit 4 personen; twee 

kinderartsen MDL, een kinderarts-epidemioloog en een huisarts-epidemioloog. Deze groep 

was verantwoordelijk voor het zoeken, selecteren en beoordelen van de literatuur. Daarnaast 

schreef deze groep de conceptrichtlijntekst. Ook waren ze verantwoordelijk voor heldere en 

transparante communicatie met de overige werkgroepleden. Alle werkgroepleden namen 

actief deel aan het formuleren van uitgangsvragen tijdens de voorbereiding van de richtlijn, 

aan het formuleren van aanbevelingen en tot slot aan het ontwikkelen van indicatoren. Deze 

nieuwe strategie heeft ertoe geleid dat de richtlijn van goede kwaliteit is en ontwikkeld 

binnen de afgesproken tijd van 1,5 jaar. 

Van onze implementatiestudie hebben we geleerd dat werkgroepleden een belangrijke rol 

spelen voor het verspreiden van de richtlijn nog voordat de richtlijn actief geïmplementeerd 

is. Daarom is het advies dat de werkgroepleden altijd verantwoordelijk gemaakt moeten 

worden bij de verspreiding en actieve implementatie van de richtlijn op hun afdelingen en in 

de regionale ziekenhuizen. Om richtlijnen succesvol te implementeren en kosten van actieve 

implementatie te besparen, zou elke richtlijnontwikkeling meteen moeten starten met de 
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ontwikkeling van implementatiestrategieën. Dientengevolge zouden richtlijnontwikkelaars 

ook meteen subsidie moeten indienen en ontvangen voor actieve implementatie van de 

richtlijn.

Zonder het van elkaar te weten, ontwikkelde het National Institute for Health and Clinical 

Excellence (NICE) tegelijkertijd met onze Nederlandse richtlijn, een Engelse richtlijn over 

obstipatie bij kinderen.4 Deze Engelse richtlijn bevatte andere uitgangsvragen. Daarnaast is 

bekend dat aanbevelingen in een richtlijn evidence-based zijn, maar dat ze ook geformuleerd 

worden op basis van overige overwegingen. Deze overige overwegingen hebben vaak een 

lokaal karakter (bijvoorbeeld de wijze waarop het gezondheidssysteem is georganiseerd). 

Dit heeft tot gevolg dat ondanks hetzelfde wetenschappelijk bewijs, de aanbevelingen 

toch verschillend kunnen zijn voor verschillende lokale situaties. Echter, voor sommige 

delen van de richtlijnontwikkeling, zoals de zoekacties naar de literatuur, zou internationale 

samenwerking tussen de richtlijnontwikkelaars uit verschillende landen, kunnen leiden tot 

het besparen van kosten en tijd. Daarom is het van belang dat de Nederlandse Vereniging 

voor Kindergeneeskunde lid wordt van het International Guidelines Network (www.g-i-n.

net). Door internationale samenwerking in de ontwikkeling van richtlijnen, zal ook de 

kwaliteit van zorg verbeterd worden.5 

 

Aan de hand van de resultaten uit de systematische literatuuroverzichten van dit proefschrift, 

worden er aanbevelingen gedaan voor de opzet van nieuwe studies bij geobstipeerde kinderen 

betreffende epidemiologie, symptomatologie, nieuwe diagnostische and therapeutische 

behandelopties en de lange termijn follow-up. Het is belangrijk dat onderzoekers dezelfde 

studie-opzet gebruiken volgens protocollen ontwikkeld door internationale experts op 

het gebied van functionele gastro-intestinale ziekten. Hierdoor zal de kwaliteit van zorg 

verbeteren door een eerdere en betere herkenning van obstipatie en door verbeterde 

diagnostische en therapeutische strategieën. Om dit doel te bereiken moet men homogene 

patiëntenpopulaties en uitkomstmaten gebruiken waarbij ook de definitie van functionele 

obstipatie volgens de Rome III criteria gebruikt dient te worden. Valide grote studies zijn niet 

alleen nodig in de tertiaire centra maar juist ook in de eerste –en tweedelijnszorg. Studies 

dienen ook lange termijn uitkomsten te onderzoeken.

Een hoge placeborespons tussen 25-80% werd gevonden in recente effectiviteitstudies bij 

kinderen en volwassenen met functionele gastro-intestinale aandoeningen.6 Ondanks dit 

hoge respons percentage, zijn er zeer weinig grote placebogecontroleerde studies die de 

effectiviteit onderzoeken van dieetmaatregelen of laxantia in de behandeling van kinderen 

met obstipatie of PDS. Het tekort aan deze studies komt mede doordat ouders vaak hun 

kinderen niet willen laten participeren in placebogecontroleerde studies. Ouders zien hiervan 

af omdat ze niet willen dat hun kind mogelijk placebo krijgt in plaats van het te onderzoeken 

medicament. Andere oorzaken kunnen de duur van de studie zijn en het feit dat bij deelname 
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aan een studie er vaak nog niet meteen een actieve behandeling plaatsvindt (pretreatment 

phase) terwijl men graag meteen een behandeling wil voor de klachten. De beschreven 

placebo-effecten in de studies zorgen wel voor onduidelijkheid bij de interpretatie daarvan. 

Het hoeft namelijk niet een psychosociale respons op de nagebootste behandeling te zijn. 

Het kan ook het natuurlijk beloop van een ziekte weergeven, fluctuaties van de symptomen, 

regressie naar het gemiddelde (dat wil zeggen dat de symptomen bij de eerste presentatie 

het ernstigst waren), vertekening van de respons door de patiënt (door het geven van 

subjectieve symptomen in plaats van duidelijk valide uitkomstmaten) of door co-medicatie. 

Toekomstige placebogecontroleerde studies in kinderen met functionele gastro-intestinale 

aandoeningen zouden daarom een derde groep moeten includeren die geen behandeling 

krijgt of op de wachtlijst staat om het effect van placebo beter te kunnen interpreteren.

Elke klinische studie die de effectiviteit en veiligheid van nieuwe medicijnen bij kinderen met 

functionele gastro-intestinale aandoeningen onderzoekt, moet uitgevoerd worden volgens 

de regels van “good clinical practice”. Hierdoor is er de garantie dat de resultaten van belang 

zijn voor de dagelijkse praktijk. Inclusie van patiënten moet gedaan worden op basis van 

strenge criteria zoals vastgesteld door het Rome III panel. Hierdoor worden homogene 

patiëntenpopulaties verkregen waardoor er gemakkelijker vergeleken kan worden tussen 

diverse centra en met andere populaties. Factoren zoals comorbiditeit die de respons op 

een bepaalde therapie kunnen verstoren, dienen vastgesteld te worden. De maximaal 

mogelijke blindering moet gebruikt worden om de validiteit van de primaire uitkomstmaat 

te garanderen. Verder moet de randomisatiemethode duidelijk zijn. De eerder genoemde 

placebo controle groep is van essentieel belang. De studieopzet met een parallelgroep is 

optimaal om de effectiviteit van de meeste behandelingen te onderzoeken. Een behandelduur 

tussen 4 en 12 weken zou voldoende moeten zijn om de periodiciteit van de symptomen 

mee te nemen en het verwachte behandeleffect te bepalen. Indien het gaat om chronisch 

medicijngebruik dienen trials minimaal 6 maanden te duren om de lange termijn werking 

en de veiligheid te onderzoeken. Eén of twee uitkomstmaten moeten vooraf gedefinieërd 

worden met in elk geval de defecatie frequentie. Kinderen moeten geclassificeerd worden als 

responder of non-responder op basis van toe-of afname van belangrijke symptomen. Verder 

moet er ook een gevalideerde uitkomstmaat zijn op basis van zelfrapportage van patiënten. 

Hiervoor dienen patiënten goed geïnstrueerd te worden over het gebruik van een dagboek. 

Alle verwachte en onverwachte bijwerkingen moeten gerapporteerd worden. Secundaire 

uitkomstmaten moeten geformuleerd worden aan de hand van de onderzoeksvraag en 

dienen uitgelegd te worden in het analyseplan voor het begin van de studie. Ook is kwaliteit 

van leven (quality of life, QOL) een erg belangrijke secundaire uitkomstmaat. Daarom is een 

QOL-instrument noodzakelijk zowel bij aanvang van de studie over het algemene welbevinden 

en een pre post ziektespecifiek QOL-instrument. Daarnaast is een kosten-batenanalyse te 

prefereren. Indien een studie wordt gerapporteerd, moeten onderzoekers zich conformeren 

aan het CONSORT statement (www.consort-statement.org). 
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Recente goed ontwikkelde grote placebogecontroleerde studies bij volwassenen met 

obstipatie of PDS-met obstipatie lieten veelbelovende resultaten zien van nieuwe medicijnen 

zoals lubiprostone, prucalopride and linoclatide. Daarom is nu internationale samenwerking 

nodig om deze resultaten te bevestigen bij kinderen van 0-18 jaar met obstipatie. Deze 

multicenter studies zijn nodig om grotere aantallen patiënten te includeren in een kortere 

tijd. Zowel de U.S. Food and Drug Administration (FDA) en de European Medicines Agency 

(EMEA) hebben de wetgeving aangepast betreffende het voorschrijven van medicijnen 

aan kinderen. Deze instanties willen de ontwikkeling van nieuwe medicijnen bij kinderen 

stimuleren, door ervoor te zorgen dat een nieuw medicijn uitsluitend wordt onderzocht in 

studies van hoge kwaliteit en dat de medicijnen gebruikt voor kinderen ook daadwerkelijk 

geregistreerd zijn voor alle leeftijden. 

Probiotica, toegevoegd aan voeding, hebben hoge verwachtingen gecreëerd en worden 

wereldwijd veelvuldig gebruikt in verband met de vermeende gezondheidsbevorderende 

effecten. Bij obstipatie zou het bacteriële evenwicht verstoord zijn waarbij probiotica dit 

evenwicht helpen te herstellen. Er is echter een gebrek aan kennis over de samenstelling 

van de normale darmflora bij gezonde kinderen. Om deze reden moeten toekomstige 

studies zich eerst richten op de normale darmflora bij gezonde kinderen en deze gegevens 

vergelijken met de bacteriële samenstelling van de darm bij kinderen met functionele 

gastro-intestinale aandoeningen zoals PDS en obstipatie. Vervolgens zullen goed opgezette 

placebogecontroleerde studies verricht moeten worden om te bepalen welke probiotische 

stam interessant is om te onderzoeken in een gerandomiseerde studie bij deze kinderen. 

Op basis van dit proefschrift kan geconcludeerd worden dat er een tekort is aan goed 

opgezette studies over diagnostische procedures bij kinderen met obstipatie. Daarnaast 

ontbreken enerzijds goed opgezette studies van voldoende grootte en anderzijds van de 

verschillende leeftijdsgroepen, die de effectiviteit en bijwerkingen van dieetmaatregelen en 

laxantia onderzoeken op de korte en lange termijn. Om deze studies uit te voeren is zowel 

nationale als internationale samenwerking nodig. Hierdoor zullen ouders beter geïnformeerd 

worden en zal de kwaliteit van zorg voor deze kinderen uiteindelijk verbeteren. 
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