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Motiliteitsstoornissen van het maag-darmkanaal (het gastro-intestinale systeem) 

komen voor bij kinderen van alle leeftijden. De meest voorkomende gastro-intestinale 

motiliteitsstoornissen op de kinderleeftijd zijn gastro-oesophageale reflux ziekte, 

pylorushypertrofie en functionele defecatie stoornissen. Er is echter weinig bekend over de 

pathofysiologie van deze motiliteitsstoornissen op de kinderleeftijd. Meer kennis over de 

pathofysiologische mechanismen zou kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe 

behandelingen voor kinderen met gastro-intestinale motiliteitsstoornissen. 

Het doel van dit proefschrift was het verder ontrafelen van de rol van zowel genetische 

factoren, omgevingsfactoren en gedragsfactoren in de ontstaanswijze van de meest 

voorkomende motiliteitsstoornissen bij kinderen. De belangrijkste bevindingen worden in 

dit hoofdstuk samengevat.

Deel I – Gastro-oesophageale reflux ziekte 

Gastro-oesophageale reflux ziekte (GORZ) is een veelvoorkomend probleem bij kinderen. 

Tweelingonderzoeken en aggregatiestudies binnen families hebben aangetoond dat er 

bewijs is voor een genetische achtergrond van GORZ. Verschillende genetische loci zijn in 

relatie gebracht met GORZ, maar tot op heden zijn er over het algemeen geen specifieke 

genen gevonden die met zekerheid geassocieerd konden worden met GORZ in vervolg-

populaties. Dit is vrijwel zeker het gevolg van genetische heterogeniteit. Daarom werd in 

hoofdstuk 1, na gedetailleerde fenotypering, genetisch koppelingsonderzoek uitgevoerd 

in een grote Nederlandse familie bestaande uit meerdere generaties. Meerdere leden van 

deze familie hadden klachten passend bij GORZ. We veronderstelden dat de genetische 

achtergrond van GORZ binnen deze familie homogeen zou zijn in aangedane familieleden. 

Op deze manier identificeerden we verschillende nieuwe genetische loci die geassocieerd 

zijn met het GORZ fenotype in deze familie. Echter, exome sequencing van deze 

gekoppelde regio’s heeft tot dusver nog niet geleid tot de identificatie van een specifieke 

genetische variant die geassocieerd zou zijn met GORZ binnen deze familie. De resultaten 

van vervolgonderzoeken worden binnenkort verwacht.

Deel II - Pylorushypertrofie 

In hoofdstuk 2 boden we een uitgebreid overzicht van de huidige kennis over genetische 

factoren die betrokken zijn bij de pathofysiologie van pylorushypertrofie (PH). Ondanks het 

feit dat deze aandoening tegenwoordig met een relatief eenvoudige chirurgische ingreep 

gecorrigeerd kan worden, is de pathofysiologie nog steeds grotendeels onbegrepen. 

Tweelingstudies en familiaire aggregatiestudies wijzen duidelijk in de richting van een 

genetische component, met hoge geschatte erfelijkheidspercentages. Linkage studies en 

één genome wide association studie in patiënten met PH identificeerden verschillende 
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genetische loci en specifieke genen. Tot dusver konden varianten in deze genen echter 

niet bevestigd worden in volgende populaties, wat suggestief is voor genetische 

heterogeniteit. Stikstofmonoxide (een mediator van relaxatie van gladde spiercellen in het 

maag-darmkanaal) is veelvuldig aangewezen als een potentieel belangrijke factor in de 

pathofysiologie van PH, maar de precieze rol hiervan blijft controversieel. 

Daarnaast toonden we aan dat er vele klinische syndromen zijn die samengaan met PH. 

Deze syndromen worden veroorzaakt door mutaties in verschillende genen die een rol 

spelen in vele verschillende pathways welke mogelijk van belang zijn in de pathofysiologie 

van PH. Dit impliceert dat zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde vormen van PH een 

heterogene achtergrond hebben. 

Naast genetische factoren kunnen ook omgevingsfactoren geassocieerd zijn met het 

ontstaan van PH. Deze omgevingsfactoren zouden een directe invloed kunnen hebben 

op de gezondheid, maar kunnen ook een indirecte invloed uitoefenen door bijvoorbeeld 

veranderingen in methylatie van het genoom en de daarop volgende veranderingen in 

genexpressie. Sinds lange tijd bestaat de vraag of de incidentie van PH onderhevig is aan 

seizoensinvloeden. Er zijn veel studies verricht in zeer verschillende populaties met grote 

verschillen in omgevingsfactoren zoals klimaat, culturele gewoonten en voedingspatronen, 

maar ook met grote verschillen in genetische achtergrond. Deze factoren maken het een 

uitdaging om gemeenschappelijke en specifieke etiologische factoren te identificeren 

wanneer er seizoensvariaties gevonden worden in verschillende studies. Om die reden 

beschreven wij in hoofdstuk 3 een retrospectieve studie die werd verricht in twee 

verschillende Nederlandse regio’s waarin we de seizoensvariatie in de incidentie van 

PH onderzochten. Daarnaast correleerden we de incidentie van PH in beide regio’s 

met verschillende lokale klimaatfactoren. Slecht in één van beide regio’s, de provincie 

Noord-Holland, werd seizoensvariatie in de incidentie van PH aangetoond, welke zwak 

correleerde met lokale klimaatfactoren. Een piek in de incidentie werd gevonden in kinderen 

geboren in de wintermaanden in deze regio. In de andere regio, Noord-Nederland, kon dit 

seizoenspatroon in de incidentie van PH niet significant worden aangetoond. In deze regio 

werd geen correlatie met lokale klimaatfactoren gevonden. Deze resultaten suggereren dat 

andere omgevingsfactoren van invloed kunnen zijn op de seizoensvariatie in de incidentie 

van PH zoals aangetoond in één van de regio’s. Deze factoren zouden een directe invloed 

kunnen hebben op de gezondheid van de pasgeborene (waarschijnlijk in combinatie met 

een zekere genetische constitutie), maar zouden ook een indirecte invloed kunnen hebben 

op het genoom door veranderingen in het methylatiepatroon.

Deel III; Functionele ontlastingsproblemen

Er is weinig bekend over de genetische achtergrond van obstipatie op de kinderleeftijd. 

In de klinische praktijk vertellen ouders echter vaak dat obstipatie bij hen ‘een echte 

familiekwaal’ is. In hoofdstuk 4 boden we een uitgebreid overzicht van studies die de 
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genetische achtergrond van obstipatie onderzochten. Aggregatiestudies binnen families 

en tweelingstudies wijzen duidelijk op een genetische component in de etiologie van 

obstipatie. Associatie studies en gen-sequencing studies zijn er niet in geslaagd om genen 

te identificeren die bewezen geassocieerd zijn met obstipatie. Verschillende genen zijn 

geassocieerd met de ziekte van Hirschsprung in kinderen, maar sequencing van deze 

genen in patiënten met obstipatie heeft niet tot de ontdekking geleid van varianten 

die alleen geassocieerd zijn met obstipatie. In dit hoofdstuk toonden we tevens aan dat 

obstipatie onderdeel kan zijn van zeer veel verschillende klinische syndromen waarvan de 

veroorzakende mutaties in veel gevallen bekend zijn. We toonden aan dat deze mutaties 

gevonden worden in genen die betrokken zijn bij alle aspecten van een normale defecatie 

fysiologie. Met deze bevinding werd aanvullend bewijs geleverd voor een heterogene 

achtergrond van zowel geïsoleerde als niet-geïsoleerde vormen van obstipatie. Dit zou 

de moeizame identificatie van genen betrokken bij obstipatie in eerder verrichtte studies 

kunnen verklaren. 

Naast een zekere genetische constitutie, lijken gedragsmatige factoren ook betrokken te 

zijn  bij de pathofysiologie van functionele defecatie stoornissen. Gedragsproblemen blijken 

in veel kinderen met obstipatie aanwezig te zijn. Echter, tot nu toe is nog niet bewezen dat 

het toevoegen van gedragstherapie aan de reguliere behandeling voor deze kinderen leidt 

tot betere uitkomsten. Er zouden andere, tot dusver nog onbekende, factoren kunnen 

zijn die de gedragingen van kinderen met functionele defecatie stoornissen beïnvloeden. 

In kinderen met autisme spectrum stoornissen is een hogere prevalentie van functionele 

defecatie stoornissen beschreven. In hoofdstuk 5 onderzochten wij als eersten op een 

prospectieve en systematische wijze de incidentie van symptomen van autisme spectrum 

stoornissen in kinderen die zich presenteerden met een functionele defecatie stoornis. Tot 

onze verbazing toonden we aan dat er bij bijna 30% van de kinderen die onze specialistische 

polikliniek bezochten, symptomen van autisme spectrum stoornissen aanwezig waren. In 

vijf procent van de totale studie populatie was de diagnose autisme spectrum stoornis 

reeds gesteld. In de algemene populatie wordt echter een prevalentie van 0.6 tot 1.0% 

beschreven, wat maakt dat onze resultaten nader onderzoek verdienen. We benadrukten 

in dit onderzoek dat artsen alert dienen te zijn op symptomen van autisme spectrum 

stoornissen wanneer zij een kind met een functionele defecatie stoornis in kaart brengen 

en behandelen. 

Het bereiken van zindelijkheid is een belangrijke mijlpaal in het jonge leven van een kind en 

betekent een stap richting onafhankelijkheid. Over het algemeen wordt de meerderheid 

van de kinderen zindelijk voor ontlasting en urine voor de leeftijd van 4 jaar. Het was reeds 

bekend dat de aanwezigheid van een functionele defecatie stoornis het moment waarop 

zindelijkheid wordt bereikt kan verlaten. Echter, de invloed die de mede-aanwezigheid 

van symptomen van een autisme spectrum stoornis hier op zou kunnen hebben was nog 
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onbekend. Om die reden werd in hoofdstuk 6 het moment van bereiken van zindelijkheid 

voor ontlasting en urine vergeleken tussen drie groepen kinderen; kinderen met een 

functionele defecatie stoornis, kinderen met een functionele defecatie stoornis met daarbij 

symptomen van een autisme spectrum stoornis en controles uit de algemene populatie. 

We concludeerden dat kinderen met een functionele defecatie stoornis met daarbij tevens 

symptomen van een autisme spectrum stoornis, gemiddeld op een later moment zindelijk 

werden voor ontlasting en urine dan kinderen met alleen een functionele defecatie 

stoornis en controles uit de algemene populatie. We gaven artsen de aanbeveling om alert 

te zijn op symptomen van autisme spectrum stoornissen bij kinderen die zich presenteren 

met een functionele defecatie stoornis en zindelijkheidsproblematiek.

De aanwezigheid van een functionele defecatie stoornis heeft niet alleen invloed op 

het kind zelf maar kan ook grote invloed uitoefenen op zijn/haar familie. Daarnaast zou 

de directe omgeving waarin het kind verkeert invloed kunnen hebben op het ontstaan 

van een functionele defecatie stoornis bij het kind. In hoofdstuk 7 beschrijven we 

een studie waarin we de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de persoonlijkheid en 

het opvoedingsgedrag van ouders van kinderen met en zonder functionele defecatie 

stoornissen met elkaar vergeleken. Hogere niveaus van neuroticisme, psychologische 

stress en lichamelijke klachten werden gevonden in ouders van kinderen met functionele 

obstipatie dan in ouders van controle kinderen. Opmerkelijk was het feit dat de meeste 

verschillen die werden gevonden tussen de twee studiegroepen toegeschreven konden 

worden aan verschillen tussen de moeders. 

Deze ouderkarakteristieken zouden mogelijk invloed kunnen hebben op het succes van de 

standaard behandeling die wordt gegeven aan kinderen met functionele obstipatie. Deze 

behandeling bestaat, naast medicamenteuze behandeling, voor het grootste deel uit het 

bieden van structuur door middel van regelmatige toilettraining, het negeren van fecale 

incontinentie en het belonen van positief defecatie gedrag. Ouderkarakteristieken zouden 

extra onder de loep genomen moeten worden in het geval kinderen met functionele 

obstipatie niet reageren op intensieve conservatieve therapie. Een multidisciplinaire 

therapie, welke niet alleen gericht is op het kind zelf, maar tevens op de rest van het gezin, 

zou in deze situaties overwogen moeten worden. 

De symptomen van obstipatie kennen een grote variatie in intensiteit en ernst onder 

kinderen. In dit proefschrift toonden we reeds aan dat de pathofysiologie van obstipatie 

zeer heterogeen is. Naast genetische factoren lijken gedragsmatige factoren ook een 

grote rol te spelen. 

Wanneer we de effectiviteit van een nieuwe behandelingsstrategie voor functionele 

obstipatie willen bepalen voor een groep patiënten, is het daarom van groot belang om de 

patiënten zodanig te fenotyperen dat de onderzoeksgroep klinisch zo homogeen mogelijk 

is. We beschreven in hoofdstuk 8 dat de toepassing van een nieuwe experimentele therapie, 
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sacrale neuromodulatie, resulteerde in het optreden van spontane defecatie zonder het 

gebruik van laxantia en een significante vermindering in zowel buikpijn als schoolverzuim 

in een homogene groep vrouwelijke adolescenten met functionele obstipatie. Deze 

patiënten hadden allen last van ernstige functionele obstipatie en reageerden eerder niet 

op maximaal intensieve conservatieve behandeling. Sacrale neuromodulatie bleek een 

effectieve en relatief veilige behandeloptie voor vrouwelijke adolescenten met ernstige 

functionele obstipatie. 
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