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sAmenVAttinG

Chronische inflammatoire darmziekten (IBD, inflammatory bowel diseases) zijn levenslange 
aandoeningen, welke zich kenmerken door chronisch, terugkerende ontsteking van de trac-
tus digestivus. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn de twee hoofdgroepen van IBD. 
In dit proefschrift worden verschillende aspecten van IBD bij kinderen bestudeerd, namelijk 
de pathogenese en diagnostiek, de behandeling en psychosociale consequenties. 

Deel 1: Pathogenese & Diagnostiek van IBD bij kinderen
IBD is het gevolg van een ongecontroleerde activatie van het mucosale immuunsysteem 
door componenten van de normale darmflora. Genetische predispositie en omgevings-
factoren, zoals Westerse levenswijze, spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van IBD. 
De meeste genen, welke zijn geassocieerd met IBD, zijn cruciaal voor de barrière functie 
van epitheelcellen, autophagie en regulatie van het verworven immuunsysteem. Eerdere 
studies hebben aangetoond dat de Peyerse platen in het terminale ileum deposities  
bevatten met zwart granulair pigment. Deze pigment deposities bevatten titanium  
dioxide en aluminiumsilicaat, welke na ingestie van stoffen, zoals voedingsadditieven,  
medicamenten en tandpasta, in de Peyerse platen neerslaan. In hoofdstuk 1 hebben  
we de verspreiding van dit exogeen pigment in de tractus digestivus van kinderen met 
verdenking IBD in kaart gebracht. Daarnaast hebben we de correlatie tussen leeftijd en  
de aanwezigheid en hoeveelheid van pigment in de Peyerse platen onderzocht en de  
relatie met IBD. In 42% van de kinderen vonden wij deposities van zwart pigment, enkel 
gelokaliseerd in de Peyerse platen in het terminale ileum. Een significante correlatie kon 
worden aangetoond tussen hogere leeftijd en de hoeveelheid pigment in de Peyerse platen. 
Tenslotte vonden we significant minder vaak pigment deposities bij kinderen met de ziekte 
van Crohn in vergelijking met kinderen met colitis ulcerosa of zonder IBD. De afwezigheid 
van pigment in de Peyerse platen bij kinderen met de ziekte van Crohn suggereert dat 
de micropartikels een rol spelen in het inflammatoire proces, mogelijk als gevolg van een 
gestoorde autophagie. 

Voor het stellen van de diagnose IBD bestaat geen enkelvoudige diagnostische test of 
‘gouden standaard’. De diagnostische work-up van een kind met verdenking IBD bestaat  
uit een anamnese en lichamelijk onderzoek, endoscopie met biopten en radiologisch 
onderzoek van de dunne darm. De waarde van gastroduodenoscopie is nog steeds een  
onderwerp van discussie. De European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology,  
and Nutrition (ESPGHAN) IBD Werkgroep adviseert bij ieder kind met verdenking  
IBD bij presentatie een gastroduodenoscopie te verrichten, terwijl de werkgroep van 
de North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition en  
de Crohn’s and Colitis Foundation of America (CCFA) geen routine diagnostische  
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gastroduodenoscopie adviseert. Daarnaast is er nog geen uniformiteit bereikt over de 
diagnostische criteria van IBD in de bovenste tractus digestivus. Zowel bij de ziekte van 
Crohn als ook bij colitis ulcerosa kunnen pathologische afwijkingen gevonden worden  
in de bovenste tractus digestivus. Daarom hebben we in hoofdstuk 2 de diagnostische 
waarde bepaald van gastroduodenoscopie bij kinderen met verdenking IBD. Daarnaast 
hebben we onderzocht welke histopathologische veranderingen van de mucosa in de 
bovenste tractus digestivus de ziekte van Crohn van colitis ulcerosa of geen IBD kan  
onderscheiden. Bij 11% van de kinderen met de ziekte van Crohn kon de diagnose alleen 
gesteld worden op basis van de aanwezigheid van een granulomateuze ontsteking in de 
bovenste tractus digestivus. Bij deze kinderen zou geen juiste diagnose zijn gesteld indien 
gastroduodenoscopie niet was verricht en de diagnose alleen op de biopten van de onderste  
tractus digestivus zou zijn gebaseerd. Bij kinderen met de ziekte van Crohn werd significant  
vaker een focale cryptitis in het duodenum en de maag gevonden in vergelijking met  
kinderen met colitis ulcerosa en kinderen zonder IBD. Van deze inflammatoire veranderingen 
toonde focale cryptitis in het duodenum een goede specificiteit en positief voorspellende 
waarde van respectievelijk 99% en 93%, terwijl de specificiteit en positief voorspellende 
waarde van focale cryptitis in de maag, respectievelijk 87.1% en 78.6%, minder overtuigend 
was. We concludeerden dat clinici bij de diagnostische beoordeling van kinderen met  
verdenking IBD een routine gastroduodenoscopie zouden moeten verrichten. 

In hoofdstuk 3 vergeleken we de diagnostische nauwkeurigheid van abdominale echografie 
en dynamic contrast enhanced (DCE)MR entero- en colografie met endoscopie van de 
onderste en bovenste tractus digestivus bij kinderen met verdenking IBD. Daarnaast  
hebben we onderzocht of abdominale echografie en MR- enterografie en colografie  
kunnen differentiëren tussen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Deze studie liet zien 
dat  abdominale echografie en (DCE)MR entero- en colografie gebruikt kunnen worden  
om IBD te diagnosticeren bij kinderen, maar niet om IBD uit te sluiten. Sensitiviteit en 
specificiteit waren 55% en 100% voor echografie en 57% en 75-100% voor de entero- en 
colografie respectievelijk. Gecombineerde MRI en echografie had een sensitiviteit van  
70-74% en een specificiteit van 80-100%. Fout negatieve cases van IBD waren ofwel  
gevallen van milde ziekteactiviteit of ziekteactiviteit gelokaliseerd in het rectum. Met 
de toevoeging van een DCE-sequentie werd de sensitiviteit verhoogd tot 83-87% en een  
specificiteit tot 80-100%. Echografie en MRI konden alleen differentiëren tussen de ziekte  
van Crohn en colitis ulcerosa bij patiënten waarbij afwijkingen in het terminale ileum  
werden gevonden. Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat bij de  
diagnostische beoordeling van kinderen met verdenking IBD endoscopie niet vervangen 
kan worden door deze technieken.
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Deel 2: Behandeling van kinderen met IBD
Bij de behandeling van kinderen met IBD is een ‘step-up’ benadering gebruikelijk waarbij  
wordt gestart met middelen die weinig toxisch zijn en bij onvoldoende werking wordt 
‘opgestapt’ naar sterkere medicijnen. Bij kinderen met matig-ernstige actieve ziekte van 
Crohn met onvoldoende respons op of intolerantie voor conventionele therapie wordt  
anti- tumor necrosis factor (TNF) behandeling, waaronder infliximab, succesvol toegepast 
als inductie- en onderhoudsbehandeling. Hoofdstuk 4 beschrijft de lange termijn  
effectiviteit van infliximab behandeling bij kinderen met de ziekte van Crohn. In de  
periode oktober 1992- november 2009 werden 152 kinderen met de ziekte van Crohn 
in Nederland behandeld met infliximab, met mediaan 10.5 infliximab infusies gedurende 
een follow-up van mediaan 25 maanden. De cumulatieve kans op verlies van respons bij 
infliximab-afhankelijke patiënten was 13%, 40% en 50% na respectievelijk 1, 3 en 5 jaar. 
Gedurende follow-up hadden 49% van de patiënten intensivering van het behandelschema  
nodig (ophogen van de dosering tot 10 mg/kg en/of verkorten van het interval tussen  
twee opeenvolgende infusies), met periode tot 1e aanpassing in het behandelschema 
van mediaan 6 maanden. Deze uitkomsten benadrukken het belang van effectieve, lange  
termijn behandelingsstrategieën voor kinderen met de ziekte van Crohn, en ook de  
behoefte aan voorspellers van respons op infliximab behandeling, zodat de meest geschikte  
kinderen voor deze behandeling geselecteerd kunnen worden. 

Voor intensivering van behandeling bij een kind met IBD en onvoldoende respons op  
conventionele behandeling is het van belang eerst de therapietrouw te evalueren.  
Hoofdstuk 5 is een systematische review van de bestaande literatuur over therapietrouw 
bij adolescenten met IBD. De beschreven frequenties van therapieontrouw bij adolescenten  
met IBD zijn sterk uiteenlopend, afhankelijk van de gebruikte meetmethode, variërend 
van 3-73%. Er bestaat geen gouden standaard voor het meten van therapieontrouw en 
ook geen uniforme definitie van therapietrouw. Elke methode om therapietrouw te meten 
heeft zijn  kwaliteiten en beperkingen. Het verdient de voorkeur om gebruik te maken van 
meerdere meetmethoden, zowel subjectief (b.v. vragenlijsten) als objectief (b.v. tellen  
van gebruikte medicatie en spiegelbepalingen in het serum). De meest frequent  
gerapporteerde belemmeringen bij het innemen van medicatie door zowel adolescenten  
en hun ouders zijn ‘gewoon vergeten’, ‘was niet thuis’ en ‘kwam niet goed uit’.  
Problematische relaties met familie en vrienden en ook psychosociaal disfunctioneren  
kunnen therapietrouw en daardoor het succes van IBD behandeling negatief beïnvloeden. 

Deel 3: Psychosociale gevolgen van IBD bij kinderen
IBD bij kinderen kan op verschillende gebieden het psychosociale functioneren  
beïnvloeden. Er is weinig bekend over het effect van de ziekte op de ontwikkelingstaken  
van adolescenten, die opgroeien met IBD. Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van  
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autonomie, psycho-seksuele en sociale ontwikkeling en socio-demografische uitkomsten  
bij adolescenten met IBD in vergelijking met hun leeftijdsgenoten uit de algemene  
bevolking. De adolescenten met IBD toonden een vertraagde psychosociale ontwikkeling 
in vergelijking met hun leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Adolescenten met IBD 
bereikten minder ontwikkelingsmijlpalen op het gebied van autonomie, psycho-seksuele 
en sociale ontwikkeling. Zij gingen minder vaak op vakantie zonder ouders, hadden minder 
vaak een baantje tijdens de middelbare school, gingen minder vaak uit naar een bar of 
discotheek tijdens de middelbare school en waren ouder tijdens de eerste verliefdheid. 
Na de middelbare school waren IBD patiënten vaker werkloos. Gezondheidsmedewerkers 
moeten alert zijn op deze gevolgen van IBD en indien nodig ondersteuning bieden. 

Adolescenten met IBD hebben een verhoogd risico op een verminderde gezondheids-
gerelateerde kwaliteit van leven. Verschillende risicofactoren welke de kwaliteit van  
leven negatief kunnen beïnvloeden zijn reeds onderzocht, zoals ziekte-gerelateerde,  
psychosociale en relationele factoren. Welk invloed relationele factoren, zoals sociale  
steun en functioneren van het gezin hebben op de gezondheids-gerelateerde kwaliteit 
van leven van adolescenten met IBD is beperkt onderzocht. In hoofdstuk 7 hebben we  
onderzocht hoe adolescenten met IBD de relationele ondersteuning van ouders en van beste 
vriend/vriendin ervaren en hun gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven beoordelen.  
Daarnaast werd de samenhang bestudeerd tussen de ervaren relationele ondersteuning  
van ouders en beste vriend/vriendin en de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven. 
Adolescenten gaven hoge scores voor de ervaren relationele ondersteuning van zowel  
ouders als beste vriend/vriendin. Er was geen significant verschil tussen de ervaren  
relationele steun van ouders en beste vriend/vriendin. In vergelijking met leeftijdsgenoten  
rapporteerden de adolescenten met IBD een lagere kwaliteit van leven op het gebied van 
sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysieke problemen en vitaliteit. Verder werd  
een positieve relatie gevonden tussen ervaren relationele ondersteuning van ouders en 
beste vriend/vriendin en de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven; hogere scores 
voor ervaren relationele ondersteuning correleerden met een betere kwaliteit van leven. 
Wij benadrukten dat clinici alert moeten zijn op deze samenhang en patiënten moeten  
identificeren welke moeizame relaties hebben met ouders en vrienden. Vooral adolescenten  
die maar beperkt in staat zijn deel te nemen in sociale activiteiten, veel schoolverzuim  
hebben, en adolescenten in disfunctionerende gezinnen, verdienen extra aandacht.  

NEDERLANDSE SAMENVATTING


