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In dit proefschrift worden nieuwe inzichten in de diagnostiek, behandeling en 

onderliggende mechanismen van gastro-oesophageale reflux bij kinderen besproken. Om 

de nieuwe inzichten begrijpelijker te maken voor de niet-ingewijde lezer volgt hieronder 

achtergrondinformatie over de huidige kennis over reflux bij zuigelingen en kinderen. 

Gastro-oesophageale reflux is de terugvloed van maaginhoud in de slokdarm. Het 

belangrijkste mechanisme waardoor reflux kan optreden zijn spontane relaxaties van de 

onderste slokdarm kringspier (‘het maagklepje’ in de volksmond). Veel mensen denken 

dat reflux ontstaat door een ‘slecht werkend maagklepje’. Dat is een fabeltje, de spontane 

relaxaties worden nauwkeurig gecontroleerd. Deze spontane relaxaties en de bijbehorende 

reflux komen bij alle zuigelingen, kinderen en volwassenen voor en is een normale manier 

om ingeslikte lucht uit de maag te ventileren, zoals bij een boer. Wanneer reflux echter 

klachten of complicaties veroorzaakt, dan noemen we het refluxziekte.1 Klachten van 

refluxziekte bij kinderen zijn onder andere regurgitatie (het teruglopen van maaginhoud 

in de mond), overgeven, zuurbranden (branderig gevoel onder het borstbeen), overmatig 

huilen, het weigeren van voedsel en ernstiger klachten zoals een ontsteking van de 

slokdarm, ademstilstand en vernauwing van de slokdarm.1,2 Zeer langdurige, ernstige 

refluxziekte kan vervorming van het slijmvlies van de slokdarm en zelfs slokdarmkanker 

tot gevolg hebben. 

De diagnose refluxziekte bij zuigelingen is lastig te stellen. De definitie van refluxziekte 

‘reflux waarbij klachten of complicaties optreden’ is een breed omschreven definitie en 

biedt geen duidelijk kader voor een diagnose. Bovendien zijn de typische klachten van 

refluxziekte zoals huilen, het weigeren van voedsel en overgeven zeer aspecifiek. Deze 

klachten kunnen ook bij gezonde zuigelingen optreden of bij andere ziektebeelden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ‘typische reflux klachten’ bij zuigelingen slecht 

overeenkomen met objectievere parameters zoals mate van aantasting van het slokdarm 

slijmvlies.3 

Diagnostische methoden om de verdenking op refluxziekte verder te onderzoeken zijn 

endoscopie, pH-metrie en pH-impedantie. Bij een endoscopie wordt in de slokdarm 

gekeken met een flexibele camera om het slijmvlies te beoordelen. Hiermee kan schade 

(ontsteking) aan het slijmvlies van de slokdarm door langdurige blootstelling aan reflux 

worden vastgesteld. Het is echter een momentopname die geen inzicht geeft in de hoe 

vaak het terugvloeien van maaginhoud (reflux) gedurende de dag optreedt. 

De 24uurs pH-metrie is een test die gedurende 24 uur de blootstelling aan zure reflux in 

de slokdarm meet. Daarbij is de aanname dat maaginhoud zuur is en dat er een verlaging 

van zuurgraad in de slokdarm optreedt tijdens reflux. Echter, zuigelingen drinken melk, 

een sterke buffer die ervoor zorgt dat de maaginhoud tot 2 uur na de voeding niet zuur 

is. Als de maaginhoud dan omhoog komt, zal er geen verandering van de zuurgraad in de 

slokdarm optreden en zal pH-metrie deze reflux episode niet detecteren.
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In 1991 is voor het eerst pH-impedantie beschreven, een meettechniek waarmee 

zowel zure als niet zure reflux gedetecteerd wordt.4 PH-impedantie is een maat voor 

de elektrische weerstand en wordt op meerdere plekken in de slokdarm gemeten. In 

een goed geleidende omgeving (vloeibare reflux of een slik) zal het impedantiesignaal 

verlagen ten opzicht van het basis niveau (zie Figuur 2 van de Introductie, p. 22), en in 

een slecht geleidende omgeving (lucht zoals tijdens een boer) hoger zijn dan het basis 

niveau in rust. Hiermee kan neerwaartse beweging van vloeistof of gas in de slokdarm, 

zoals tijdens een slik, of  opwaarts, zoals bij reflux, worden bepaald. Daarnaast wordt ook 

de zuurgraad van de slokdarm gemeten om te beoordelen of reflux zuur of niet zuur is 

(zie voor voorbeelden van reflux Figuur 3 van de Introductie, p. 23 en Full color figures, 

p. 203). Omdat deze manier van reflux meten uitgebreider is dan pH-metrie wordt het 

gebruik van pH-impedantie aangeraden.1 

Ondanks de grote vooruitgang in technieken, is de diagnose refluxziekte nog steeds 

moeilijk te objectiveren omdat er geen normaalwaarden bij kinderen bekend zijn. Bij alle 

onderzoeken wordt met een katheter of dikkere scoop (de camera bij een endoscopie) 

via de neus of de mond in de slokdarm gemeten. Het is onethisch om dat bij gezonde 

kinderen te doen en bovendien is het onwaarschijnlijk dat ouders toestemming geven 

voor dergelijk wetenschappelijk onderzoek bij hun kind. 

Niet alleen de diagnostiek naar refluxziekte bij kinderen is lastig, ook de behandeling 

is uitdagend, vooral omdat de beschikbare medicatie weinig effect op de klachten van 

reflux heeft. De behandeling kan worden ingedeeld in 3 fasen: niet medicamenteuze 

interventies, medicamenteuze interventies en chirurgie. Huidige niet medicamenteuze 

interventies bestaan uit uitleg aan ouders over reflux en normale huilpatronen bij 

zuigelingen. Daarnaast kan voedingsadvies gegeven worden (zoals frequentere, kleinere 

voedingen5 en het indikken van de voeding, hoewel de meningen over de effectiviteit 

van indikken verdeeld zijn6) en moet de blootstelling aan rook van sigaretten vermeden 

worden.7 

Onder niet medicamenteuze behandeling vallen ook houdingstherapieën. De meeste 

zuigelingen met refluxziekte worden met het hoofdeind omhoog in bed gelegd. Hierdoor 

wordt de hoeveelheid reflux echter niet verminderd.8 De afgelopen jaren heeft onze groep 

meerdere onderzoeken gedaan waarbij is aangetoond dat er minder reflux optreedt in 

linker zijligging bij zuigelingen. 9,10 We weten echter niet of deze afname van reflux ook 

een vermindering van de klachten van reflux oplevert. 

Wanneer de klachten niet voldoende afnemen na niet medicamenteuze therapie, kan 

zuurremmende medicatie worden voorgeschreven. Er bestaan verschillende soorten 

zuurremmers, waarvan de proton pomp remmers (PPRs) bij volwassenen als het best wordt 

beschouwd en ook bij kinderen het meest worden voorgeschreven. PPRs verminderen de 

hoeveelheid zuur dat in de maag wordt geproduceerd adequaat 11-14 en met PPRs kan 

een ontsteking van de slokdarm goed worden behandeld.15,16 Echter PPRs verminderen 
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de totale hoeveelheid reflux niet en ook niet de klachten van reflux.17 In een belangrijke 

studie naar het effect van PPRs op klachten van reflux, waren PPRs niet beter dan placebo 

(in beide groepen verbeterde 54% van de kinderen).18 

Bij kinderen met aanhoudende klachten of complicaties van reflux, ondanks optimale 

medicamenteuze therapie, kan anti-reflux chirurgie worden overwogen. Bij deze operatie 

wordt het bovenste deel van de maag om de slokdarm gewikkeld waardoor de overgang 

van de maag naar de slokdarm nauwer is. De effectiviteit van een dergelijke operatie voor 

de behandeling van reflux bij kinderen is echter niet onomstreden.

Dit proefschrift bestaat uit drie delen; in DEEL I zijn studies beschreven om de diagnostiek 

door middel van de pH-impedantie meting te verbeteren. In DEEL II ligt de focus op de 

behandeling van reflux, met een onderzoek naar de invloed van linker zijligging op reflux 

bij zuigelingen en een onderzoek bij oudere kinderen voor en na een anti-reflux operatie. 

Ten slotte bestaat DEEL III uit een onderzoek waarin we de onderliggende mechanismen 

van het verschil in reflux in linker en rechter zijligging onderzoeken. 

Deel I – De waarde van pH-impedantie voor de diagnose van refluxziekte

De pH-impedantie meting kan alle vormen reflux detecteren. Omdat er meer (ook niet 

zure) reflux  wordt gedetecteerd dan bij pH-metrie, is het te verwachten dat klachten 

beter aan reflux kunnen worden toegeschreven. Bij volwassenen is dat inderdaad 

aangetoond,19 maar bij kinderen was het nog nooit onderzocht. Daarom hebben we in 

Hoofdstuk 1 een onderzoek gedaan waarbij we hebben uitgezocht of een relatie tussen 

reflux en de klachten aangetoond kan worden door pH en impedantie samen. We hebben 

4 verschillende categorieën reflux onderzocht; alleen zure reflux (zoals gedetecteerd met 

de pH-meting), vloeibare reflux (impedantie meting), vloeibare EN gas reflux (impedantie 

meting) en alle soorten reflux, zure, vloeibare en gas reflux samen (pH-impedantie 

gecombineerd). Bij detectie van vloeibare EN gas reflux kon bij het grootste aantal 

patiënten een relatie tussen reflux en symptomen worden aangetoond. De toevoeging 

van impedantie is dus ook waardevol bij kinderen. 

In Hoofdstuk 2, 3 en 4 is onderzocht of de impedantiemeting ook kan worden gebruikt 

om de status van het slijmvlies van de slokdarm te beoordelen. Deze nieuwe mogelijke 

toepassing van de impedantiemeting berust op de eigenschap weerstand te meten van de 

omliggende holte of het omliggende weefsel. Als de slokdarm in rust is, vallen de wanden 

van de slokdarm tegen elkaar aan. Het impedantiesignaal wordt dan door de slokdarmwand 

gemeten, het baseline signaal. Het was ons opgevallen dat impedantie baselines sterk 

konden verschillen per patiënt. Met name kinderen met een slokdarmontsteking waarbij 

het slijmvlies is aangetast, hadden lagere impedantiebaselines. Bovendien weten we dat 

proton pomp remmers (PPRs) een slokdarmontsteking kunnen verminderen. Daarom 

zijn in Hoofdstuk 2 metingen van 21 zuigelingen voor en na twee weken behandeling 
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met een PPR opnieuw geanalyseerd om het verschil in impedantiebaseline te bepalen. 

Zuigelingen met een lage baseline voor de behandeling hadden een significante stijging 

van de baseline na behandeling, terwijl de baseline gelijk bleef bij kinderen die al een 

hoge baseline hadden. Deze data suggereren inderdaad dat de lage impedantiebaselines 

iets kunnen weergeven over de status van het slokdarmslijmvlies. Echter alle patiënten 

in deze studie kregen dezelfde medicatie en het was niet duidelijk of patiënten met een 

lagere baseline ook meer klachten hadden. In Hoofdstuk 3 is een studie beschreven 

waarin de impedantiemetingen opnieuw zijn geanalyseerd van 53 zuigelingen die werden 

behandeld met placebo, antacida (een nauwelijks werkzame zuurremmer), omeprazol 

(PPR) of esomeprazol (PPR) gedurende twee weken. Na twee weken behandeling waren 

de impedantiebaselines in de twee groepen die met een PPR werden behandeld significant 

gestegen, terwijl de baselines in de placebo en antacida groep niet waren veranderd. 

Tegen onze verwachting in, bleken baselines niet geassocieerd met reflux klachten. 

Omdat er geen relatie werd gezien met de klachten, is de klinische relevantie van deze 

resultaten nog onduidelijk. De resultaten zijn echter bemoedigend en nodigen uit tot 

verder onderzoek naar het belang van hoge of lage impedantiebaselines bij kinderen. 

De aanname dat afwijkingen van het slokdarmslijmvlies lagere baselines veroorzaken is 

gebaseerd op onderzoek bij volwassenen en niet aangetoond bij kinderen.20 In Hoofdstuk 
4 wordt een studie beschreven waarin we de uitkomsten van de pH-impedantiemeting 

hebben vergeleken met uitkomsten van endoscopie (waarbij het slijmvlies wordt bekeken 

met een camera). In deze studie hebben we aangetoond dat baselines inderdaad lager zijn 

bij patiënten met een afwijkende endoscopie (ontsteking van het slokdarmslijmvlies) en 

een afwijkende pH-impedantie meting (veel zure reflux of een associatie tussen klachten 

en reflux). Dit is een bewijs dat lage baselines een maat kunnen zijn voor de status van 

het slokdarmslijmvlies.

De detectie van reflux op een impedantiemeting is gebaseerd op patroonherkenning, 

de onderzoeker bekijkt en beoordeelt of een bepaald patroon reflux is. Er bestaan 

richtlijnen voor de analyse van impedantiemetingen21 en alle softwarepakketten hebben 

een automatisch analyse ontwikkeld op basis van deze richtlijnen. Toch geven de meeste 

onderzoekers er de voorkeur aan om zelf handmatig de metingen te analyseren waardoor 

er een verschil tussen de analyse van de onderzoekers kan ontstaan. In Hoofdstuk 5 hebben 

we aan 10 experts gevraagd om 10 24uurs metingen te analyseren. Slechts 42% van alle 

reflux episodes werd door de meerderheid van de onderzoekers (>6) gemarkeerd. Het 

aantal gemarkeerde refluxepisodes wisselde sterk tussen de onderzoekers, met als grootste 

verschil tussen de 30 en 240 gemarkeerde refluxepisodes in een meting. De automatische 

analyse detecteerde meer refluxepisodes, maar herkende wel bijna alle refluxepisodes 

die door de meerderheidsconsensus (>6) waren gemarkeerd. Concluderend komen de 

pH-impedantie analyses van experts slecht met elkaar overeen. Door deze tegenvallende 

resultaten lijkt een grotere rol te zijn weggelegd voor automatische analyse omdat deze 

reproduceerbaar is. Echter, de detectie van reflux episodes met de automatische analyse 
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moet worden verfijnd voordat wijdverspreid gebruik van de automatische analyse kan 

worden aanbevolen. 

Deel II – De behandeling van patiënten met gecompliceerde refluxziekte 

Zoals hierboven beschreven is behandeling van zuigelingen met refluxziekte moeilijk 

omdat er geen medicijnen bestaan die de oorzaak van reflux aanpakken. Een therapie 

waarbij de hoeveelheid reflux daadwerkelijk vermindert, is linker zijligging maar er is nooit 

onderzocht of deze vermindering van reflux ook een vermindering van klachten van reflux 

bewerkstelligt.9,10 

In Hoofdstuk 6 wordt een grote gerandomiseerde studie gepresenteerd naar het effect 

van linker zijligging in combinatie met een zuurremmer op reflux en de klachten daarvan 

in zuigelingen. In deze studie zijn 51 zuigelingen geïncludeerd die een bewezen relatie 

hadden tussen hun klachten en reflux. Zij werden gedurende twee weken behandeld met 

houdingstherapie: linker zijligging (de echte houdingstherapie) of met het hoofdeinde 

omhoog (de sham (minder/niet werkzame) houdingstherapie) in combinatie met een 

zuurremmer: een PPR (goede zuurremmer) of een antacida (de sham medicatie, een 

minder/niet werkzame zuurremmer). Patiënten werden dus gerandomiseerd over een van 

de volgende vier groepen: 1. PPR met linker zijligging, 2. PPR met hoofdeinde omhoog, 3. 

Antacida met linker zijligging of 4. Antacida met hoofdeinde omhoog. In verband met de 

verhoogde kans op wiegendood in zijligging, werden beide houdingstherapieën alleen 2 

uur na de voeding gedaan, als ouders in de buurt waren waarbij de zuigeling in een speciaal 

ontworpen kussen lag. Ten opzichte van de sham (hoofdeinde omhoog en antacida) 

therapieën, was de hoeveelheid reflux en braken in linker zijligging verminderd en met PPR 

therapie was de hoeveelheid zure reflux minder. Zoals verwacht was de combinatie van 

linker zijligging en PPR het meest effectief om zowel de hoeveelheid reflux en braken als de 

blootstelling aan zure reflux te verminderen. We hadden verwacht dat deze vermindering 

van reflux gepaard zou gaan met een vermindering van klachten van huilen. Dat was 

echter niet het geval. Niet één therapie was beter voor het verminderen van de klachten 

van huilen dan de andere therapieën. Ondanks de zorgvuldige selectie van zuigelingen 

waarbij een relatie tussen de klachten en reflux was aangetoond, namen de klachten niet 

af na de vermindering van reflux. Het is de vraag of reflux daadwerkelijk de oorzaak was 

van de klachten, dat de relatie tussen de klachten en reflux een toevalsbevinding was 

of dat de klachten van reflux zo aspecifiek zijn dat ze door behandeling van reflux niet 

afnemen. 

 

Wanneer alle (niet) medicamenteuze behandelingen zijn geprobeerd en onvoldoende 

verlichting van klachten bieden, kan een antireflux operatie (fundoplicatie) worden 

overwogen. Het nadeel van deze operatie bij kinderen is dat de indicaties voor de operatie 

(wanneer en bij wie men de operatie het best kan doen) niet goed beschreven zijn en 

de meeste ziekenhuizen hun eigen beleid voeren.1,22,23 Bovendien is het onbekend 
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welke kinderen een hoger risico op complicaties (zoals slikklachten omdat de voeding 

niet goed ‘zakt’) hebben.22,23 In samenwerking met kinderchirurgen hebben we een 

onderzoek gedaan naar het effect van een fundoplicatie op reflux en de werking van 

de slokdarm. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een nieuwe, zeer veelbelovende 

techniek, de automatische impedantie manometrie (AIM). Hiermee kan de functie van 

de slokdarm nauwkeurig in kaart worden gebracht. Het voordeel van de AIM analyse 

is dat de gegevens uit de impedantiemeting (beweging in de slokdarm) en manometrie 

(een drukmeting om de motiliteit van de slokdarm te beoordelen) worden gecombineerd 

en dat er automatisch uitkomsten worden gegenereerd. Een van die uitkomsten is de 

risico index voor slikklachten. In Hoofdstuk 7 worden de resultaten van dit onderzoek 

beschreven. Tien kinderen hebben voor en na de fundoplicatie (procedure volgens Thal) 

een pH-impedantie en manometrie meting en een maagontledigingstest ondergaan. Het 

aantal refluxepisodes en de blootstelling aan zure reflux was verminderd na de operatie. 

Tegelijkertijd was de motiliteit (de knijpkracht) van de slokdarm niet veranderd, op het 

percentage volledige relaxatie van de onderste slokdarm kringspier tijdens slikken na. Echter, 

het aantal complicaties was hoog, twee van de tien kinderen kregen opnieuw klachten 

waarvoor zij opnieuw een operatie moesten ondergaan en vier kinderen ontwikkelden 

slikklachten na de fundoplicatie (die bij twee kinderen van voorbijgaande aard was). Bij de 

kinderen die slikklachten ontwikkelden was de risico index voor slikklachten, gemeten met 

de nieuwe AIM analyse voor de operatie, verhoogd. Daarnaast was de maagontlediging 

trager in deze patiënten. De accuratesse van de AIM analyse in het voorspellen van het 

risico op het ontwikkelen van slikklachten is een interessante ontwikkeling. Mogelijk kan 

het risico op complicaties na een fundoplicatie in de toekomst dalen omdat AIM analyse 

zeer vroegtijdig (voor de operatie) minimale afwijkingen in de functie van de slokdarm 

kan identificeren.  

Deel III – Onderliggende mechanismen van het verschil in reflux in linker 
en rechter zijligging

Dat er minder reflux optreedt in linker dan in rechter zijligging, is nu in meerdere 

onderzoeken aangetoond.9,10,24 Het is echter nog niet bekend waardoor het verschil 

veroorzaakt wordt. In Hoofdstuk 8 beschrijven we een onderzoek naar de hoeveelheid 

spontane relaxaties, reflux en de onderliggende mechanismen in volwassen patiënten 

met refluxziekte en gezonde controles. In dit onderzoek werden alle deelnemers twee 

keer gemeten, een keer in de linker zijligging en een keer in de rechter zijligging. In 

rechter zijligging was er in refluxpatiënten een verschil in spontane relaxaties en reflux 

in vergelijking met de linker zijligging, terwijl dit verschil niet werd gezien bij de gezonde 

controles. In de rechter zijligging hadden reflux patiënten een snellere maagontlediging 

en de uitzetting van het bovenste deel van de maag was groter. Dit zou de verklaring 

kunnen zijn voor het verschil in reflux in linker en rechter zijligging. Het is echter wel 

een opvallend resultaat omdat altijd werd aangenomen dat refluxpatiënten juist tragere 
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maagontlediging hadden. In dit onderzoek hebben we het tegenovergestelde gezien, in 

refluxpatiënten is de maagontlediging juist sneller, ondanks die snellere maagontlediging 

is de uitzetting van de maag groter en treedt er meer reflux op. Dat is een controversiële 

en interessante bevinding. De interactie van stimuli die de spontane relaxatie van de 

onderste slokdarm kringspier bewerkstelligen is waarschijnlijk gecompliceerder dan we op 

dit moment begrijpen en verder onderzoek naar de precieze werking is nodig.

proefschrift.indb   185 4-11-2011   09:10:27



186

Overdenking en toekomstperspectief

In dit proefschrift zijn inzichten in de diagnostiek, behandeling en onderliggende 

mechanismen van reflux bij zuigelingen en kinderen besproken. Hier volgt een overdenking 

en worden toekomstperspectieven voor onderzoek naar reflux besproken. 

Diagnostiek

Toen de pH-impedantie meting net in gebruik werd genomen, dacht men dat veel 

moeilijkheden in de diagnostiek van reflux bij kinderen zouden worden opgelost omdat 

alle vormen van reflux kunnen worden gedetecteerd. Gedeeltelijk is dat waar, de 

pH-impedantie meting is beter dan pH-metrie voor het vaststellen van een verband tussen 

reflux en klachten (Hoofdstuk 1). Desondanks konden we op basis van pH-impedantie 

niet die patiënten selecteren die baat hadden bij een behandeling waarbij reflux werd 

verminderd (Hoofdstuk 6). Met andere woorden, we kunnen wel meer reflux detecteren, 

maar de echte klinische meerwaarde, het selecteren van patiënten die baat hebben bij 

behandeling, is nog niet beschreven. Een andere beperking van de impedantiemeting is 

het grote verschil in de analyse tussen verschillende experts, een verschil dat ongetwijfeld 

nog groter is tussen niet geoefende beoordelaars. Voor de verdere ontwikkeling van 

pH-impedantie meting is het essentieel dat de uitkomsten van de metingen vergelijkbaar 

zijn. In december 2011 komen kenners uit de hele wereld bij elkaar om te bespreken 

welke patronen reflux patronen zijn op een pH-impedantie meting. Hopelijk kan op basis 

daarvan een automatische analyse worden ontwikkeld die accurate en reproduceerbare 

resultaten mogelijk maakt. 

Voor de studie naar de analyse van experts hebben we met één softwaresysteem gewerkt 

(MMS). De technische aspecten van de pH-impedantiemetingen zijn wel vergelijkbaar 

tussen de verschillende softwaresystemen maar de analyseschermen  lopen sterk uiteen. 

Bovendien is de automatische analyse gebaseerd op totaal andere algoritmes waardoor 

andere refluxepisodes worden gedetecteerd. Sterker nog, de berekening van de associatie 

tussen reflux en symptomen is anders. Daardoor is het mogelijk dat de resultaten van 

een onderzoek verschillen tussen softwaresystemen puur door het gebruik van andere 

software. Voor de verdere ontwikkeling van pH-impedantie is het essentieel dat de 

verschillende softwareontwikkelaarsde programma’s op elkaar afstemmen. 

Drie hoofdstukken in dit proefschrift gaan over een nieuwe manier om pH-impedantie 

metingen te interpreteren door naar de baseline te kijken. Ook onze data suggereren dat 

de impedantiebaseline een maat voor de status van het slijmvlies van de slokdarm kan 

zijn. Dat zou zeker bij kinderen van belang kunnen zijn omdat endoscopie in kinderen 

een hoger complicatierisico heeft, en kinderen moeten onder volledige narcose worden 

onderzocht. In toekomstig onderzoek moet worden onderzocht of op basis van impedantie 

een selectie gemaakt kan worden van kinderen die endoscopie moeten ondergaan omdat 

ze een verdenking op schade aan het slijmvlies hebben. 
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Daarnaast zullen we onderzoek moeten blijven doen om uitkomstmaten te vinden 

die patiënten aanduiden die baat hebben bij refluxbehandeling. Mogelijk kan de 

pH-impedantiemeting daaraan bijdragen door nieuwe parameters (baseline- en 

symptoomassociatie) te combineren met bestaande parameters (aantal refluxepisodes en 

blootstelling aan zuur). 

Een nieuwe, veelbelovende methode om de functie van de slokdarm te bepalen is 

de automatische impedantie manometrie (AIM) analyse. Het grote voordeel van de 

AIM-analyse is dat het volledig geautomatiseerd is, en dus objectief, betrouwbaar en 

reproduceerbaar is. De huidige data suggereren dat de AIM-analyse zeer accuraat 

minimale veranderingen in de functie van de slokdarm kan detecteren. Hiermee kan een 

risico-inschatting voor complicaties worden gemaakt voor patiënten die een anti-reflux 

operatie moeten ondergaan (Hoofdstuk  7). Deze bevindingen moeten nog in grote 

prospectieve studies worden bevestigd. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel van deze 

nieuwe methode zullen horen. 

Behandeling

Zoals al enkele malen is genoemd, zijn de huidige behandelmogelijkheden van reflux bij 

kinderen beperkt. Dit wordt ongetwijfeld in de hand gewerkt door de brede definitie en 

de bovengenoemde beperkingen van de diagnostische tests. In hoofdstuk 6 hebben we 

een studie gepresenteerd waarin de hoeveelheid reflux verminderde met behandeling, 

maar de klachten hetzelfde bleven. Deze opmerkelijke bevinding is uitgebreid besproken 

in hoofdstuk 6. De grote vraag voor toekomstig onderzoek die blijft hangen is: ‘Was reflux 

wel de oorzaak van klachten in de eerste plaats?’. Het antwoord blijft voorlopig in het 

midden. 

Omdat de behandeling zo complex is, is de arts aangewezen op goede uitleg en 

symptoom-behandeling. Uitleg over een normaal refluxpatroon is essentieel; bij 70% van 

de vier maanden oude kinderen treedt regelmatig fysiologische (normale) reflux op.25 

Ouders maken zich vaak zorgen over schade aan de slokdarm door veel reflux. Dat zien 

we echter weinig omdat de reflux het grootste gedeelte van de dag niet zuur is. Deze 

informatie kan ouders geruststellen. Ook informatie over een normaal huilpatroon bij 

zuigelingen is van belang. Uit onderzoek bij gezonde zuigelingen blijkt dat baby’s van 2 

weken oud ongeveer twee uur per dag huilen. Rond de leeftijd van 3 weken treedt een 

piek op met een gemiddelde huiltijd van drie uur per dag, wat afneemt tot ongeveer een 

uur per dag op 3 maanden oude leeftijd.26 Er is veel onderzoek gedaan naar het omgaan 

met een huilende zuigeling bij darmkrampjes, een veel gezien ziektebeeld bij zuigelingen 

dat enige overlap heeft met refluxziekte. Ook deze zuigelingen huilen veel, de oorzaak 

van het huilen is onbekend en het is zeer belastend voor ouders. Onderzoek bij deze 

kinderen heeft aangetoond dat begeleiding van ouders in de omgang met hun huilende 

baby waarbij technieken worden geleerd om ermee om te gaan, het huilen verminderde 

van 2.6 uur tot 0.8 uur per dag.27 Darmkrampen en reflux is wel een ander ziektebeeld, 

maar wellicht zijn ouders geholpen met deze praktische begeleiding. 
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Een ander interessant gebied dat overlap vertoont met refluxziekte is koemelkallergie 

omdat de klachten van huilen en moeizame voedingen bij beide ziektebeelden optreden. 

Sommige kinderen die met de diagnose refluxziekte bij de kindermaag-darm-lever arts 

komen, krijgen een proefbehandeling met een hypoallergene flesvoeding (voeding waaruit 

prikkelende stoffen zijn gehaald) en verbeteren daarmee. Het zou interessant zijn om te 

onderzoeken of kinderen met de verdenking refluxziekte baat hebben bij hypoallergene 

voeding. 

Bij oudere kinderen die niet reageren op zuurremmende medicatie kunnen medicijnen 

die de spontane relaxaties van de onderste slokdarm spier verminderen, een 

behandelmogelijkheid zijn. Baclofen is een dergelijk medicijn, maar heeft veel vervelende 

bijwerkingen. Bij volwassenen wordt een nieuw medicijn getest dat lijkt op Baclofen, 

maar minder bijwerkingen heeft. Als dat werkzaam blijkt te zijn en niet veel bijwerkingen 

heeft, kan dat een goed alternatief zijn in deze kinderen. Een laatste redmiddel is een 

fundoplicatie. Als deze operatie wordt overwogen is het van groot belang om alle andere 

mogelijke oorzaken van de klachten uit te sluiten en de patiënt en de ouders goed in te 

lichten over de mogelijke risico’s en bijwerkingen van de operatie. Zonder twijfel zijn er 

kinderen die baat hebben bij een operatie, maar op dit moment zijn we nog onvoldoende 

in staat om die kinderen te selecteren. Hopelijk draagt de nieuw ontwikkelde risico-index 

voor slikklachten in de toekomst bij aan een goede selectie van patiënten die daadwerkelijk 

geholpen zijn met een operatie.

Onderliggende mechanismen van reflux

Omdat we in eerder onderzoek een verschil tussen linker en rechter zijligging bij 

zuigelingen hadden gezien in de hoeveelheid reflux, wilden we weten of dat verschil 

ook bij volwassenen bestaat en waardoor dit verschil veroorzaakt wordt. In hoofdstuk 

8 hebben we gezien dat de refluxpatiënten in de rechter zijligging meer reflux dan op 

de linker zijde hadden terwijl gezonde controles geen verschil tussen de linker en de 

rechter zijligging hadden. Tegelijkertijd hadden refluxpatienten snellere maagontlediging 

en meer uitzetting van het bovenste deel van de maag. Mogelijk zijn dit de onderliggende 

mechanismen van het verschil dat we vonden. Dit onderzoek roept meer vragen op dan 

er zijn beantwoord, zoals ‘Waardoor treedt de uitzetting van het bovenste gedeelte van 

de maag op bij refluxpatiënten?’ en ‘Is de uitzetting van de maag specifiek voor reflux 

patiënten?’ en ‘Wat is de rol van maagontlediging in reflux en refluxziekte?’ Vooral de 

bevindingen over maagontlediging zijn paradoxaal. In hoofdstuk 8 werd meer reflux 

gezien terwijl er een snellere maagontlediging is en in hoofdstuk 6 hadden zuigelingen 

meer klachten bij een snellere maagontlediging. Deze controversiële bevindingen geven 

aanleiding om verder onderzoek te doen. 

In dit proefschrift is een aantal vragen over de diagnostiek, behandeling en onderliggende 

mechanismen van reflux beantwoord. Er zijn echter meer vragen opgekomen dan 

beantwoord. Verder onderzoek naar de diagnostiek, behandeling en onderliggende 

mechanismen van reflux zal ons hopelijk in de toekomst in staat stellen om reflux ziekte 
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beter te begrijpen. Dan zijn we wellicht ook in staat om reflux beter te definiëren en te 

diagnosticeren zodat zuigelingen en kinderen met refluxziekte beter geselecteerd kunnen 

worden. Alleen dan kan de behandeling van reflux worden geoptimaliseerd. 
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