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Chronische buikpijn is een veelvoorkomende klacht bij kinderen en jongeren. Ongeveer 
10% van de kinderen in Westerse landen heeft last van terugkerende buikpijn (Chitkara 
et al., 2005) en in de meeste gevallen kan er geen lichamelijke oorzaak voor deze pijn 
gevonden worden. Indien er geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden, spreekt men over 
‘functionele’ buikpijn (FAP). Het doel van het huidige proefschrift was om de effectiviteit 
te onderzoeken van een psychosociale behandeling voor kinderen en jongeren met 
FAP. Daarnaast is in het eerste deel van dit proefschrift onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen het welzijn van kinderen met FAP en een aantal psychologische en sociale factoren 
die mogelijk een rol spelen in de etiologie van FAP. Dit hoofdstuk vat de belangrijkste 
bevindingen uit het huidige proefschrift samen.

Deel 1: Psychosociale risicofactoren voor functionele  
buikpijn bij kinderen 

Buikpijn en comorbide klachten
Het eerste wetenschappelijke onderzoek van dit proefschrift wordt beschreven in 
hoofdstuk 2. Dit hoofdstuk richt zich op de prevalentie van buikpijn in een groep 
schoolkinderen uit de algemene populatie, en op de relatie tussen buikpijn en andere 
lichamelijke en psychische klachten bij deze schoolkinderen. Ook wordt in dit hoofdstuk 
onderzocht of buikpijn bij schoolkinderen samenhangt met lichamelijke en psychische 
klachten van ouders, zoals vaak wordt gevonden bij kinderen met FAP. Een grote groep 
kinderen tussen de 7 en 18 jaar vulden hiertoe vragenlijsten in (N=665), en bij 391 van 
deze kinderen namen ook de ouders deel aan het onderzoek. 
 Uit de resultaten van deze studie bleek dat buikpijn vaak voorkwam; 56.5% van 
de kinderen vertelden dat ze in de twee weken voorafgaand aan het invullen van 
de vragenlijst, minstens één keer buikpijn hadden gehad. De mate waarin kinderen 
buikpijn rapporteerden hing het sterkst samen met geslacht, leeftijd, beperkingen in 
het functioneren, andere lichamelijke klachten en depressieve klachten. Kinderen die 
meer buikpijn rapporteerden waren vaker van het vrouwelijk geslacht, waren jonger, en 
rapporteerden naast de buikpijn ook meer beperkingen in het functioneren, meer andere 
lichamelijke klachten en meer depressieve klachten. Er werd slechts een zwakke relatie 
tussen buikpijn en angstklachten gevonden, wat in strijd is met resultaten van studies die 
onderzoek doen bij kinderen met FAP (Campo et al., 2004). Lichamelijke en psychische 
klachten van ouders bleken geen relatie te vertonen met de klachten van het kind, en ook 
dit is in strijd met resultaten uit eerder onderzoek bij kinderen met FAP (Levy, 2011). Verder 
onderzoek hiernaar lijkt dan ook geboden.
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Invloed van ouders
Naar de lichamelijke klachten van ouders van kinderen met FAP en de manier waarop 
ouders reageren op de buikpijnklachten van het kind, werd verder onderzoek gedaan 
in een systematische review en meta-analyse beschreven in hoofdstuk 3. Het doel van 
deze meta-analyse was om te onderzoeken of ouders de buikpijnklachten van hun kind 
mogelijk in stand houden of verergeren via de psychologische processen modeling en 
bekrachtigen van ziektegedrag. Modeling verwijst in dit geval naar de theorie dat kinderen 
de buikpijn ‘aan kunnen leren’ van hun ouders indien ouders zelf ook veel lichamelijke 
klachten hebben. Het bekrachtigen van ziektegedrag verwijst naar het idee dat ouders 
de klachten van hun kind mogelijk in stand houden door onhandig ziektegedrag van het 
kind te belonen (bijvoorbeeld door het kind bij pijn thuis te laten blijven van school en te 
vertroetelen).
 Uit de gevonden artikelen bleek dat ouders van kinderen met FAP meer lichamelijke 
klachten rapporteren dan ouders van gezonde kinderen, maar het verschil tussen deze 
twee groepen was slechts klein. Bovendien waren alle gevonden studies ofwel cross-
sectioneel ofwel retrospectief van design, waardoor er geen oorzaak-gevolg relatie kon 
worden aangetoond. Over de vraag of ouders onhandig ziektegedrag van het kind 
bekrachtigen, waren slechts weinig studies van voldoende kwaliteit gepubliceerd. Er kon 
dan ook geen meta-analyse uitgevoerd worden op deze beperkte gegevens. De helft van 
de studies die wél naar ouderlijke reacties keken, vond geen verband met de klachten van 
het kind. Concluderend kan worden gezegd dat er te weinig bewijs is in de bestaande 
literatuur om vast te kunnen stellen of ouders de klachten van hun kinderen in stand 
houden of verergeren.
 
Emotioneel bewustzijn en coping
In de literatuur wordt gesuggereerd dat patiënten met medisch onverklaarde klachten 
problemen hebben met het bewust ervaren van emoties en met het adaptief omgaan 
met dagelijkse spanningen (coping), en dat deze problemen gerelateerd zouden zijn aan 
de etiologie van de klachten. Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek waarin gekeken werd 
naar hoe bewust kinderen met FAP zich zijn van hun eigen emoties, en hoe zij omgaan 
met dagelijkse spanningen. Daarbij werd een vergelijking gemaakt tussen het emotioneel 
bewustzijn en de coping vaardigheden van kinderen met FAP, kinderen zonder buikpijn en 
kinderen die af en toe buikpijn ervaren. Bovendien werd onderzocht of de manier waarop 
kinderen omgaan met dagelijkse problemen, de relatie tussen emotioneel bewustzijn en 
buikpijn medieert. 
 Uit de resultaten bleek dat zoals verwacht, kinderen met FAP zich minder goed bewust 
waren van hun emoties dan kinderen zonder buikpijn. De verschillen waren echter slechts 
klein, en kinderen met FAP verschilden vrijwel niet van kinderen die af en toe buikpijn 
rapporteerden. Bovendien lieten de resultaten zien dat, in tegenstelling tot wat we 

22864 Veek, Shelley vd.indd   175 23-07-12   15:53



176 | A Psychosocial Perspective on Pediatric Functional Abdominal Pain

hadden verwacht, kinderen met FAP beter waren in het erkennen van een relatie tussen 
emoties en bijbehorende lichamelijke sensaties. De resultaten voor coping lieten zien dat 
kinderen met FAP vaker problemen vermijden dan gezonde kinderen, maar coping was 
geen overtuigende mediator in de relatie tussen bewustzijn van emoties en FAP. Over 
het geheel genomen bleken kinderen met FAP wat betreft hun bewustzijn van emoties 
en coping vaardigheden slechts in beperkte mate te verschillen van kinderen zonder 
buikpijn, en zij verschilden vrijwel niet van kinderen die af en toe buikpijn ervaren.

Gedachten en gedrag van ouders en kinderen
Onze vierde studie, beschreven in hoofdstuk 5, richtte zich op de manier waarop kinderen 
en hun ouders over de buikpijnklachten denken en met de buikpijn omgaan. Dergelijke 
gedachten en manieren van coping worden namelijk vaak aangepakt tijdens cognitieve 
gedragstherapie, maar het is tot op heden nog niet duidelijk welke van deze factoren de 
sterkste relatie met FAP vertoont en dus wellicht het meest belangrijk is om tijdens de 
behandeling te veranderen. Daarbij werd specifiek onderzocht of de rol van het gedrag 
en de gedachten van kinderen of dat van ouders sterker gerelateerd was aan a) het hebben 
van FAP, en b) het fysieke en psychische welbevinden van kinderen met FAP. De gegevens 
van kinderen met FAP en hun ouders werden hiertoe vergeleken met de gegevens van 
schoolkinderen die af en toe buikpijn hadden. Beide groepen vulden vragenlijsten in 
betreffende negatieve gedachten over de ernst van de klachten van het kind, positieve 
gedachten over de mogelijkheden van het kind om het hoofd te bieden aan de pijn, 
coping met de buikpijn en het bekrachtigen van onhandig ziektegedrag door de ouders. 
 De analyses lieten zien dat zowel gedachten en gedrag van het kind, als gedachten 
van de ouder gerelateerd waren aan het hebben van FAP; de relatie tussen gedachten 
van de ouder en het hebben van FAP bleek echter het sterkst. Daarentegen waren de 
gedachten en het gedrag van het kind juist sterker gerelateerd aan het fysiek en psychisch 
welbevinden van het kind dan de gedachten en het gedrag van de ouders. Onhandige, 
bekrachtigende reacties van ouders op de buikpijn van het kind waren niet gerelateerd 
aan het hebben van FAP, noch aan het welbevinden van kinderen met FAP. Positieve 
gedachten en coping van het kind waren sterker gerelateerd aan het hebben van FAP en 
het welzijn van de kinderen dan negatieve gedachten van het kind over de klachten.
 
Selectieve aandacht
Tenslotte werd in het laatste hoofdstuk van dit deel van het proefschrift, hoofdstuk 6, 
onderzocht of kinderen met FAP selectief meer aandacht besteden aan de activiteit van hun 
lichaam. In de literatuur wordt namelijk verondersteld dat een dergelijke aandachtsbias ook 
een rol zou kunnen spelen in de etiologie van FAP. Daarnaast werd, in overeenstemming 
met de symptom perception hypothesis van Pennebaker (1982), onderzocht of kinderen 
nadat zij geconfronteerd werden met informatie over hun lichaamsactiviteit, meer 
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lichamelijke sensaties zouden waarnemen. Dertig kinderen met FAP en dertig gezonde 
kinderen vulden hiertoe vragenlijsten in en maakten een taak op de computer, een dot-

probe detectie taak, waarin zij plaatjes te zien kregen die zogenaamd de activiteit van 
hun lichaam weergaven. Omdat het voor het onderzoek naar de aanwezigheid van een 
aandachtsbias niet nodig was om de lichaamsactiviteit daadwerkelijk te meten, werd 
slechts gedaan alsof de kinderen echt de activiteit van bijvoorbeeld hun hart (hartslag) en 
buik (bewegingen van de darmen) te zien kregen, terwijl dit niet het geval was. 
 De resultaten lieten geen aandachtsbias zien voor informatie over de activiteit van 
de buik, maar kinderen met FAP vertoonden wel langzamere reactietijden dan gezonde 
kinderen wanneer zij informatie te zien kregen over hun buik. Alle kinderen, zowel 
kinderen met FAP als gezonde kinderen, richtten hun aandacht weg van informatie over 
hun hartslag. Dertig tot veertig procent van de kinderen met FAP rapporteerde enige 
toename van buikpijn na afloop van het experiment, wat suggereert dat het richten van 
de aandacht op lichamelijke sensaties de perceptie van symptomen kan vergroten. Over 
het geheel genomen verschilden kinderen met FAP alleen van gezonde kinderen in hoe 
zij reageerden op informatie over de activiteit van hun buik, niet in hoe zij reageerden op 
informatie over andere lichaamsactiviteit. 
 
Conclusie deel 1
In het eerste deel van dit proefschrift is onderzocht welke psychologische en sociale 
factoren samenhangen met het hebben van FAP en het welzijn van kinderen met FAP. 
Hieruit bleek dat de manier waarop kinderen omgaan met hun buikpijn, de manier 
waarop kinderen en ouders denken over de pijn, en selectieve aandacht voor lichamelijke 
sensaties mogelijk factoren zijn die een rol kunnen spelen in de etiologie van FAP. Voor 
de relevantie van emotioneel bewustzijn, bekrachtigende reacties van ouders en coping 
met alledaagse problemen werd echter geen overtuigend bewijs gevonden. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat veel voorgaand onderzoek, inclusief het huidige onderzoek, 
cross-sectioneel of retrospectief van aard is, waardoor er geen uitspraken gedaan kunnen 
worden over oorzaak-gevolg relaties. Meer longitudinale en experimentele studies zijn 
nodig om te kunnen bepalen of de onderzochte psychosociale factoren daadwerkelijk de 
klachten in stand houden, verergeren of zelfs veroorzaken.

Deel 2: Cognitieve gedragstherapie voor de behandeling
van functionele buikpijn bij kinderen 

Effectiviteit van cognitieve gedragstherapie
Het tweede doel van dit proefschrift was om de effectiviteit van cognitieve 
gedragstherapie (CGT) voor de behandeling van kinderen met FAP te onderzoeken. CGT 
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is een veelbelovende behandeling voor kinderen en jongeren met FAP, maar overtuigend 
bewijs voor de effectiviteit van deze behandeling ontbreekt. In hoofdstuk 7 worden 
de resultaten beschreven van een gerandomiseerd onderzoek, waarbij de effectiviteit 
van een zes sessies durend CGT protocol werd vergeleken met de effectiviteit van zes 
wekelijkse bezoeken aan een kinderarts (medische zorg; MC). Gedurende drie jaar werden 
104 kinderen at random toegewezen aan de CGT of MC behandeling. CGT werd gegeven 
door master studenten psychologie, die training en supervisie ontvingen van een ervaren 
psychotherapeute. MC werd voor het grootste deel gegeven door ervaren kinderartsen 
of kindergastroenterologen, en in een aantal gevallen door arts-assistenten die supervisie 
ontvingen van een ervaren kinderarts. 
 Uit deze studie bleek dat zowel CGT als MC tot een significante verbetering van de 
klachten leidde. De effectiviteit van de twee behandelingen verschilde niet van elkaar. 
Een jaar na afloop van de behandeling rapporteerde ruim 60% van de kinderen die CGT 
hadden gevolgd, significant minder of geen buikpijn. Dit percentage was 56% voor de 
kinderen die werden behandeld middels MC. Direct na de behandeling en een half jaar 
na afloop van de behandeling rapporteerden de kinderen die CGT hadden gekregen 
significant minder angstige en depressieve klachten dan de kinderen die door de arts 
waren behandeld. Dit verschil was echter een jaar na de behandeling weer verdwenen; op 
dat tijdstip rapporteerden alle kinderen minder angst en depressie dan voorafgaand aan de 
behandeling, onafhankelijk van welke behandeling zij hadden gevolgd. Aangezien twee 
verschillende behandelingen tot zulke vergelijkbare resultaten leidden, is de vraag wat 
de werkzame elementen zijn van beide behandelingen. Een deel van deze vergelijkbare 
effectiviteit kan waarschijnlijk verklaard worden door non-specifieke therapie effecten, 
zoals het hebben van een goede band met een hulpverlener. Een belangrijke richting 
voor vervolgstudies is om te onderzoeken welk percentage van het behandeleffect te 
wijten is aan de specifieke technieken die gebruikt worden tijdens CGT.

Moderatoren en mediatoren van het behandeleffect van CGT
Een eerste stap hiertoe werd gemaakt in hoofdstuk 8, waarin exploratief werd onderzocht 
hoe het effect van CGT verklaard kan worden. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen 
moderatoren – eigenschappen van het kind of de omgeving die het behandeleffect 
kunnen beïnvloeden  – en mediatoren –  factoren die veranderen door de behandeling, 
en die vervolgens leidden tot een afname van buikpijn. De moderatoren die werden 
onderzocht, waren leeftijd, geslacht, subdiagnose van FAP, duur van de klachten, angst, 
depressie, bewustzijn van emoties, coping met dagelijkse problemen, functionele 
darmklachten van ouders, en ouderlijke stress, angst, depressie en somatisatie. 
Onderzochte mediatoren waren gedachten van kind en ouder over de buikpijn, coping 
van kinderen met de buikpijn, bekrachtigende reacties van ouders op de buikpijn van het 
kind, en gevoeligheid voor pijn. 
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 De resultaten lieten zien dat kinderen die voorafgaand aan de behandeling 
gemakkelijker hun emoties toonden aan anderen en vaker sociale steun zochten voor 
hun problemen, meer baat hadden bij CGT (ongeveer 80% effectiviteit) dan kinderen 
die laag scoorden op deze variabelen (44% effectiviteit). Wat betreft de mediatoren werd 
gevonden dat het behandeleffect van zowel CGT als MC samenhing met een afname 
van negatieve gedachten van het kind over de buikpijn. Daarnaast hing een toename in 
positieve gedachten van het kind over zijn/haar coping vaardigheden met de buikpijn, 
samen met een groter behandeleffect van CGT, maar niet van MC. Het behandeleffect van 
CGT bleek ook samen te hangen met een afname in bekrachtigend gedrag van de ouder. 
Concluderend kunnen we zeggen dat CGT effectiever is wanneer kinderen gemakkelijker 
hun emoties tonen aan anderen en meer geneigd zijn om steun te zoeken voor hun 
problemen. Mogelijke werkingsmechanismen voor CGT zijn het veranderen van positieve 
en negatieve cognities van het kind, en het verminderen van bekrachtigend gedrag van 
de ouder.

Conclusie 

In onze poging een aantal belangrijke onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn er veel 
nieuwe vragen opgeworpen. Wat echter duidelijk is geworden, is dat kinderen met FAP 
weldegelijk effectief behandeld kunnen worden met een kortdurende psychologische 
behandeling. Hoewel er meer onderzoek nodig is naar de werkingsmechanismen van CGT 
om de behandeling te verbeteren, is gebleken dat het naar huis sturen van deze kinderen 
met de boodschap dat ze “er maar mee moeten leren leven” geen recht doet aan wat we 
hen kunnen bieden. Verder longitudinaal en experimenteel onderzoek naar risicofactoren 
voor FAP en onderzoek naar de werkingsmechanismen van behandelingen is nodig om 
kinderen met FAP in de toekomst nog beter te kunnen helpen.
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