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Summary

The title of this thesis “Anorectal malformations and Hirschsprung disease: functional 
and psychosocial challenges” reflects on the patients, their parents and their doctors. 
Within this manuscript we have addressed all these different concepts. We aimed to ex-
pose some not often investigated aspects, such as QoL and anxiety of parents of patients 
with an anorectal malformation or Hirschsprung disease. And we aimed to prove that a 
multidisciplinary approach for these patients is the only way to address all complaints 
that can influence the (health-related) QoL of the patients and their parents.

In the general introduction of this thesis, Chapter 1, an outline is given of the em-
bryological development of anorectal malformations and Hirschsprung disease. The 
different types of anorectal malformations and different length of aganglionic bowel 
in Hirschsprung disease are discussed. Patients with these disorders can have similar 
problems during (long-term) follow-up, and are therefore often combined in research. 
A definition of QoL is given and the importance of the difference between general QoL 
and health-related QoL is discussed. A detailed overview of our longitudinal, multicentre 
study, the KLANKbord-study, is also given in this chapter. We end this chapter with the 
outline of this thesis.

In Chapter 2 the results of our qualitative analysis of studies on QoL in adult and pediatric 
patients with an anorectal malformation are given. In total thirty articles met our inclusion 
criteria and were reviewed using a 20-item checklist on methodological quality. Twenty-
six studies were considered of “low quality” and 4 of “moderate quality”. Just 8 studies 
used only validated QoL questionnaires. Eleven used only non-validated questionnaires 
and the remaining 11 used both validated and non-validated questionnaires. Four stud-
ies had a longitudinal design and more than one measurement. Because of the relatively 
low quality of the studies performed on QoL in patients with an anorectal malformation, 
hard conclusions cannot be drawn from their results. All studies advocate to perform 
longitudinal research on this topic. Therefore, we have started the KLANKbord-study.

In the three following chapters the first results of the KLANKbord-study are described. 
These chapters represent the analysis we have done on the QoL, stress and anxiety of 
parents of patients with an anorectal malformation and Hirschsprung disease. Chapter 3 
reports on the differences in QoL and anxiety of mothers compared to fathers of newborns 
or older children with an anorectal malformation of Hirschsprung disease. Also QoL and 
anxiety levels of parents of newborns were compared to parents of older children (10 to 
13 years old). Mothers of newborns experience more anxiety than fathers of newborns 
do. This difference is not seen in parents of older children anymore. No statistical 



Chapter 10

142

significant differences were seen in anxiety and QoL comparing mothers of newborns to 
mothers of older children. The same results were seen in fathers. The anxiety level of a 
mother of a child with an anorectal malformation or Hirschsprung disease therefore will 
decline in time, possibly as a result of coping strategies.

In Chapter 4 the first longitudinal results on QoL and anxiety of our study group are de-
scribed. We have shown that QoL of parents of children with an anorectal malformation 
of Hirschsprung disease is not negatively influenced during the first year of the child’s 
life. We did prove that mothers are more anxious than fathers in the first months after 
the diagnosis anorectal malformation or Hirschsprung disease, however this difference 
could not be measured anymore after one year. This implies that it may be worthwhile to 
develop psychological intervention programs for those parents whose anxiety levels do 
not return to reference levels after one year.

Chapter 5 investigates the parental stress that can be caused by having a child with an 
anorectal malformation or Hirschsprung disease. And we were anxious to know whether 
time was of influence on this form of stress. The scores on parental stress indicated that 
parents experienced elevated levels of stress which stayed elevated up to three years 
after the diagnosis was made. These levels of stress are comparable to the stress that 
parents of children with other chronic diseases experience, such as inflammatory bowel 
disease and diabetes mellitus. This means that interventions for parental stress reduction 
can be very useful, even years after diagnosis. It is important for the pediatric surgeon 
treating the child and it’s parents, that these psychosocial interventions can be arranged 
and social workers are involved for parents in need.

The second part of this thesis was more focussed on the (long-term) outcome of patients 
with an anorectal malformation or Hirschsprung disease. Chapter 6 continues with the 
long-term results, both functional and psychosocial, of patients with near total colonic 
aganglionosis. This was set up as a national study. During long term follow-up patients 
with near total colonic aganglionosis experience functional problems. Loose stools, 
obstructive complaints, soiling and fecal incontinence were reported the most. However 
good overall QoL was reported after the age of 18 years old. Children and adolescents 
score lower on the physical and social domain of generic QoL than their peers. Using vali-
dated disease-specific and generic questionnaires during long-term follow-up showed to 
be of added value since the medical charts tend to underestimate functional complaints. 
A superior operative technique could not be identified with this study.

In Chapter 7 the design and start of the transitional outpatient clinic in the Pediatric 
Surgical Center of Amsterdam were described. Only patients of 18 years old and older 
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were included in this study. The multidisciplinary team that was created to form this tran-
sitional outpatient clinic (pediatric surgeon, gastroenterologist, gastrointestinal surgeon, 
gynecologist, urologist, sexologist and a colorectal nurse practitioner) was sufficient to be 
able to treat all different complaints our patients experienced. Also the use of question-
naires in this clinic proved to be of additive value to the consult. But especially made 
it possible to create more “tailor made” care for some of our patients. Both functional 
(for example incontinence or abdominal pain) as psychosocial problems (patients were 
embarrassed of their condition of afraid to have sexual intercourse because of their con-
dition) were encountered. A one year follow-up questionnaire was sent to the patients 
that had visited our clinic. Disease specific negative thoughts and feelings had decreased 
and in addition patients experienced more fun in their lives since visiting the transitional 
outpatient clinic. For some patients bowel management program were intensified or 
changed for the better and also two patients had surgery for their complaints with a 
good result.

Sexual functioning and sexual distress of patients with an anorectal malformation or 
Hirschsprung disease was investigated in Chapter 8. In addition, we also wanted to assess 
whether sexual functioning could be predicted by psychosocial factors in childhood and 
adolescence. This was a follow-up study of the NAHO study performed in 1998. Sexual 
functioning in adult men and women with an anorectal malformation or Hirschsprung 
disease is impaired compared to known cut-off scores. Females also suffer from more 
sexual distress. Psychosocial factors, such as self-competence, relationships with peers 
and body image during adolescence are correlated with sexual functioning and distress 
in adulthood. Pediatric surgeons should be more aware of the sexual problems that pa-
tients may face in the future as a result of their congenital anomaly. Therefore, it is very 
important that these factors are addressed during follow-up, for example in the setting 
of a multidisciplinary (transitional) outpatient clinic with the use of standardized (health 
related) QoL and functional questionnaires. This also in order to identify patients that are 
more likely to experience problems in the future.

In the general discussion, Chapter 9, a summary of all chapters is given. We also discussed 
the outcomes and the limitations of all studies. Several main conclusions can be drawn 
from this thesis. Parents of patients with an anorectal malformation or Hirschsprung 
disease do experience psychosocial or psychological problems, however these problems 
do not negatively influence their QoL. Problems with anxiety, especially of mothers, will 
decline after one year. But parental stress does not decline during the first 3 years after 
the diagnosis. During long term follow-up the use of questionnaires can be useful in iden-
tifying functional or psychosocial problems of patients. And a multidisciplinary approach 
is needed to treat a patient with an anorectal malformation or Hirschsprung disease.
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Samenvatting

De titel van mijn proefschrift: “Anorectal malformations and Hirschsprung disease: func-
tional and psychosocial challenges” doelt zowel op patiënten, hun ouders, maar ook op 
de zorgverlener, de kinderchirurg. In dit proefschrift hebben we al deze verschillende 
doelgroepen geprobeerd te belichten. We hebben ons ten doel gesteld om ook die 
onderwerpen de revue te laten passeren die vaak minder belicht worden, zoals kwaliteit 
van leven en angst bij ouders van kinderen met een anorectale malformatie of de ziekte 
van Hirschsprung. En tevens willen we duidelijk maken dat alleen middels een multi-
disciplinaire aanpak deze patiënten goed behandeld kunnen worden ten aanzien van 
alle klachten en problemen die ze kunnen ervaren tijdens follow-up. En aangezien deze 
problemen misschien wel een verslechtering van kwaliteit van leven geven is dit een zeer 
belangrijk punt voor onze patiënten en hun omgeving.

In de algemene introductie van dit proefschrift, Hoofdstuk 1, is een uitgebreide uitleg 
gegeven van de embryonale ontwikkeling van anorectale malformaties en de ziekte van 
Hirschsprung. De verschillende typen anorectale malformaties worden kort beschreven 
en ook wordt gesproken over het verschil tussen klassiek en lang segment Hirschsprung. 
Ondanks het feit dat het twee verschillende ziektebeelden zijn worden anorectale 
malformaties en de ziekte van Hirschsprung vaak samen genomen in het kader van we-
tenschappelijk onderzoek. Dit omdat beide aandoeningen vaak dezelfde soort (lange 
termijn) klachten kennen.
In de inleiding wordt ook een definitie van kwaliteit van leven gegeven, en er wordt 
gesproken over het belang van goed differentiëren tussen generieke kwaliteit van leven 
en ziekte gerelateerde kwaliteit van leven. Verder wordt een uitgebreide uitleg gegeven 
over onze longitudinale, multicentre studie: de KLANKbord-studie. Een acroniem voor 
Kwaliteit van Leven ANalyse bij Kinderen met een anorectale malformatie of de ziekte 
van Hirschsprung en hun ouders. We eindigen dit hoofdstuk met het doel en de opbouw 
van dit proefschrift.

In Hoofdstuk 2 vindt u de resultaten van onze kwalitatieve analyse van wetenschappelijke 
studies die tot op heden gedaan zijn bij patiënten met een anorectale malformatie. In 
totaal werden 30 studies geïncludeerd en geanalyseerd middels een 20 punten tellende 
lijst over methodologische kwaliteit. Zes en twintig studies waren van “lage kwaliteit” 
en 4 studies waren van “gemiddelde kwaliteit”. Slechts 8 studies gebruikten enkel geva-
lideerde vragenlijsten om de kwaliteit van leven te meten. Elf studies gebruikten alleen 
niet-gevalideerde vragenlijsten en de andere 11 gebruikten een combinatie van gevali-
deerde en niet-gevalideerde vragenlijsten. Vier studies hadden een longitudinale set up 
en hebben metingen uitgevoerd op meer dan 1 moment. Aangezien de kwaliteit van de 
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studies relatief laag was konden wij geen harde conclusies trekken uit de resultaten. De 
auteurs van vrijwel al deze studies gaven aan dat goed opgezet longitudinaal onderzoek 
naar dit onderwerp noodzakelijk is. Dit is één van de redenen geweest om te starten met 
de KLANKbord-studie.

In de volgende 3 hoofdstukken kunt u de eerste resultaten vinden van de KLANKbord-
studie. Dit deel van het proefschrift is gericht op de kwaliteit van leven, stress en angst 
van ouders van kinderen met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung. 
Hoofdstuk 3 gaat over de verschillen in kwaliteit van leven en angstbeleving van moeders 
versus vaders van pasgeborenen en van moeders versus vaders van oudere kinderen. 
De beide groepen werden ook nog met elkaar vergeleken. Moeders van pasgeborenen 
ervaren meer angst dan vaders van pasgeborenen doen. Dit verschil werd niet meer 
geobjectiveerd bij ouders van oudere kinderen. Er werden geen significante verschillen 
gezien in kwaliteit van leven en angst wanneer we moeders van pasgeborenen vergele-
ken met moeders van oudere kinderen. Voor vaders was dit ook het geval. Concluderend 
is er dus in verloop van tijd geen verschil meer in de angst van moeders ten opzichte van 
vaders. We weten alleen nog niet wanneer dit verschil verdwijnt. Het verminderen van 
de angst kan het resultaat zijn van “coping strategieën”.

In Hoofdstuk 4 worden de eerste longitudinale resultaten getoond. In dit hoofdstuk 
wordt wederom gekeken naar kwaliteit van leven en angst. We laten zien dat kwaliteit 
van leven van beide ouders niet negatief beïnvloed wordt gedurende het eerste jaar door 
het krijgen van een kind met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung. 
Wel werd bewezen dat moeders angstiger zijn dan vaders in de eerste maanden nadat 
de diagnose werd gesteld, maar dat dit verschil bij de leeftijd van 1 jaar reeds niet meer 
zichtbaar was. Dit betekent dat het zinvol zou kunnen zijn om psychologische interventie 
programma’s te starten voor ouders die na een jaar nog steeds angstig zijn.

Hoofdstuk 5 onderzoekt de ouderlijke stress die kan ontstaan bij het hebben van een kind 
met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung. En tevens waren wij ook 
erg benieuwd of tijd na diagnose een gunstige invloed zou hebben op deze stress. Ouders 
van onze patiënten ervaren verhoogde ouderlijke stress gemeten vanaf 6 maanden na 
de diagnose tot zelfs 3 jaar na de diagnose. Het level van ouderlijke stress komt overeen 
met ouders van kinderen met andere chronische aandoeningen zoals inflammatoire 
darmziekte of suikerziekte. Dit betekent dat interventies gericht op reductie van deze 
ouderlijke stress mogelijk van grote waarde zijn voor deze ouders. Zelfs als deze interven-
ties pas gestart worden na enkele jaren. Het is van groot belang dat kinderchirurgen zich 
blijven realiseren dat de aandoening van het kind dat ze behandelen van grote invloed 
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kan zijn op de ouders. En dat we dus ook hier aandacht voor moeten hebben en hier een 
helpende hand in moeten bieden indien nodig.

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich meer op de (lange termijn) uitkomsten van 
patiënten met een anorectale malformatie of de ziekte van Hirschsprung. Hoofdstuk 6 
gaat door met de lange termijn resultaten, zowel functioneel als psychosociaal, van pati-
enten met een (vrijwel) totaal aganglionair colon. Deze studie was opgezet als nationale 
studie. Tijdens de lange termijn follow-up ervaren deze patiënten verschillende functio-
nele problemen, zoals dunne ontlasting, obstructieve problemen, soiling en zelfs fecale 
incontinentie. Wel werd bij patiënten van 18 jaar en ouder een goede kwaliteit van leven 
gezien.
Kinderen en adolescenten scoorden lager op het fysieke en sociale domein van de kwa-
liteit van leven vragenlijst als we hen vergeleken met leeftijdsgenootjes. Het gebruik van 
gevalideerde ziekte specifieke en generieke kwaliteit van leven vragenlijsten bleek van 
toegevoegde waarde, aangezien met name functionele klachten niet voldoende gerap-
porteerd worden in de medische status.

In Hoofdstuk 7 is de start en opzet van de transitiepoli van het Kinderchirurgisch Cen-
trum Amsterdam beschreven. Alleen patiënten van 18 jaar en ouder werden in deze 
studie geïncludeerd. Het multidisciplinaire team dat was gevormd voor deze poli bleek 
sufficiënt om de klachten van onze patiënten te behandelen. Dit team bestond uit een 
kinderchirurg, gastro-enteroloog, gastro-intestinale chirurg, gynaecoloog, uroloog, 
seksuoloog en een stomaverpleegkundige. Het nut van gevalideerde vragenlijsten werd 
ook in deze studie gezien als een toevoeging aan het consult met de arts. En het maakte 
het ook mogelijk om meer “tailor made” zorg te kunnen leveren aan sommige patiën-
ten. Zowel functionele problemen (incontinentie en pijn) als psychosociale problemen 
(angst en schaamte) werden gezien bij de patiënten die onze kliniek bezochten. Een 
jaar na het eerste bezoek aan de kliniek werden de patiënten gevraagd wederom een 
vragenlijst in te vullen. Ziekte specifieke gedachten en gevoelens waren verminderd en 
tevens hadden patiënten een positievere blik op het leven. Bij sommige patiënten was 
het bowel management regime wat aangepast en 2 anderen waren zelfs geopereerd 
met goed resultaat. Kijkend naar kwaliteit van leven zagen we dat onze patiënten op 
sommige aspecten lager scoorden dan de referentie waarden, en na een jaar was dit niet 
significant verbeterd.

Seksueel functioneren en seksuele stress bij patiënten met een anorectale malformatie 
of de ziekte van Hirschsprung werd onderzocht in Hoofdstuk 8. Ook wilden we onder-
zoeken of psychosociale factoren op kinderleeftijd of tijdens adolescentie van invloed 
waren op seksueel functioneren en seksuele stress. Deze studie was een vervolgstudie 
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van de NAHO studie van Esther Hartman uit 1998. Seksueel functioneren, gemeten met 
vragenlijsten, van zowel mannen als vrouwen is slechter dan de normaalwaarden. Vrou-
wen ervaren ook meer seksuele stress. Psychosociale factoren, zoals zelf-competentie, 
relaties met leeftijdsgenootjes en zelfbeeld tijdens adolescentie zijn gecorreleerd met 
seksueel functioneren en stress op volwassen leeftijd. Kinderchirurgen moeten zich 
meer bewust zijn van de seksuele klachten die patiënten in de toekomst kunnen ervaren 
als gevolg van hun congenitale aandoening. Daarom is het ook erg belangrijk dat tijdens 
jaarlijkse controles veel meer aandacht is voor deze aspecten, bijvoorbeeld in de setting 
van een multidisciplinaire (transitie) poli gebruik makend van gestandaardiseerde (ziekte 
gerelateerde) kwaliteit van leven en functionele vragenlijsten.

In de discussie, Hoofdstuk 9, hebben we een samenvatting gegeven van alle hoofdstuk-
ken. En tevens werden de resultaten en de beperkingen van alle studies beschreven. 
Meerdere conclusies kunnen getrokken worden uit de verschillende hoofdstukken van 
dit proefschrift. Ouders van patiënten met een anorectale malformatie of de ziekte van 
Hirschsprung ervaren psychologische of psychosociale problemen. Echter leiden deze 
problemen niet tot een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van deze ouders. 
Angst, met name bij moeders, wordt minder gedurende het eerste jaar. Ouderlijke stress 
wordt niet minder gedurende de eerste 3 jaar na het stellen van de diagnose. In de 
follow-up van patiënten kunnen (gevalideerde) vragenlijsten zeer nuttig zijn om bepaalde 
functionele en psychosociale problemen te identificeren. Tevens werd gezien dat een 
multidisciplinaire aanpak van de behandeling van patiënten met een anorectale malfor-
matie of de ziekte van Hirschsprung van toegevoegde waarde kan zijn.


