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De diagnose functionele obstipatie is gebaseerd op een complex van symptomen in de 
afwezigheid van een organische oorzaak. De belangrijkste kenmerken van obstipatie zijn 
onregelmatige, harde en pijnlijke ontlasting, dat gepaard gaat met onvrijwillig ontlastingverlies 
(fecale incontinentie). Functionele obstipatie is de belangrijkste klacht in 3% van de bezoeken 
aan kindergeneeskundige poliklinieken. Dit percentage stijgt tot 25-45% in specifieke 
kindergeneeskundige gastro-intestinale motiliteitscentra.
 Er wordt verondersteld dat functionele obstipatie het resultaat is van het samenspel tussen 
biologische, psychologische en sociale factoren (de zogenaamde biopsychosociale benadering). 
Ophoudgedrag vanwege angst voor pijnlijke ontlasting wordt gezien als de belangrijkste 
factor bij de ontwikkeling en instandhouding van functionele obstipatie bij kinderen. Door dit 
ophoudgedrag wordt de ontlasting harder, groter en pijnlijker om uit te scheiden wat leidt tot 
meer angst en vermijding van het ontlasten. Bovendien veroorzaakt de vastgehouden ontlasting 
chronische uitzetting van het rectum wat vervolgens leidt tot overloopincontinentie. Dit is een 
vreselijk symptoom voor zowel ouder als kind. De weerstand van het kind om het toilet te 
bezoeken en de continue fecale incontinentie kan een bron van conflict zijn tussen ouders 
en kind wat vervolgens bijdraagt   aan de instandhouding van de obstipatie. Emotionele- en 
gedragsproblemen komen veelvuldig voor bij kinderen met functionele obstipatie. Succesvolle 
behandeling van functionele obstipatie wordt vaak in verband gebracht met een verbetering van 
het gedrag. Dit suggereert dat emotionele en gedragsproblemen het gevolg zijn van functionele 
obstipatie. Niettemin blijft de vraag bestaan of de emotionele en gedragsproblemen het gevolg 
zijn van functionele obstipatie of vice versa.
 Kinderartsen behandelen geobstipeerde kinderen met een combinatie van een laxerende 
behandeling en gedragsmatige adviezen zoals educatie over de aandoening en toilettraining. 
Lange termijn follow-up studies laten echter zien dat ondanks deze intensieve medische 
behandeling functionele obstipatie aanhoudt tot in de jonge volwassenheid in een derde van 
de patiënten. 
 Eerdere studies lieten enig bewijs zien dat wanneer gedragsmatige interventies toegevoegd 
werden aan laxerende therapie de fecale incontinentie bij kinderen met functionele obstipatie 
meer afnam dan bij laxerende therapie alleen. Hoewel er aanzienlijk wat studies rapporteren 
over het effect van gedragsmatige interventies is het vergelijken van resultaten onderling 
lastig, omdat de interventies niet duidelijk worden omschreven. Gedragsmatige aanbevelingen 
en educatie over de aandoening gegeven door artsen moeten worden onderscheiden van 
het geven van gedragstherapie. Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij 
systematisch specifieke technieken die volgen uit de leertheorie toepast worden om het gedrag 
van de patiënt constructief te veranderen. De werkzaamheid van een gedetailleerd beschreven 
gedragstherapie gecombineerd met laxerende therapie ten opzichte van de conventionele 
behandeling is nooit eerder geëvalueerd in gerandomiseerde gecontroleerde studies. 
 Pediatrische psychologen van de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis/AMC 
in Amsterdam ontwikkelden een geprotocolleerde gedrags-therapie voor de behandeling van 
functionele obstipatie bij kinderen. Het protocol is gebaseerd op literatuur, klinische ervaring 
en de leertheorie (leerprincipes van klassieke en operante conditionering). Het primaire doel 
van dit proefschrift was om de werkzaamheid van deze gedragstherapie gecombineerd met 
laxerende therapie te vergelijken met de conventionele behandeling in een gerandomiseerde 
gecontroleerde studie. Dit resulteerde in de volgende onderzoeksvraag:
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Is gedragstherapie met laxeermiddelen in vergelijking met de conventionele 1. 
behandeling (laxerende therapie gecombineerd met toilettraining en educatie 
over de aandoening) meer succesvol in het behandelen van functionele obstipatie, 
ophoudgedrag en emotionele- en gedragsproblemen?

Het secundaire doel van dit proefschrift was om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven, emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen met functionele obstipatie, en ouderlijke 
opvoedingsattituden te onderzoeken. De volgende onderzoeksvragen werden geformuleerd:

Hoe is de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen met functionele 2. 
obstipatie, en is er een verband tussen klinische kenmerken van functionele 
obstipatie en de gerapporteerde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven?

Hoe vaak komen emotionele- en gedragsproblemen voor bij kinderen met 3. 
functionele obstipatie, en is er een verband tussen klinische kenmerken van 
functionele obstipatie en emotionele- en gedragsproblemen?

Is er verband tussen ouderlijke opvoedingsattituden en functionele obstipatie?4. 

 Hoofdstuk 1 is de inleiding van dit proefschrift. Een werkmodel (het zogenaamde SORC 
model), dat vaak gebruikt wordt door gedragstherapeuten, wordt gepresenteerd om functionele 
obstipatie uit te leggen. De behandelingstechnieken van de geprotocolleerde gedragstherapie 
volgen uit dit SORC model. Bovendien werd dit SORC model gebruikt als een biopsychosociaal 
onderzoeksmodel van waaruit de onderzoeksvragen zijn afgeleid.
 Hoofdstuk 2 voorziet in een overzicht van de literatuur over functionele obstipatie. 
Vervolgens wordt het gedragstherapeutische protocol gepresenteerd dat gebruikt werd in 
de gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin de werkzaamheid van gedragstherapie 
in vergelijking met conventionele behandeling werd onderzocht. Het gedragstherapeutische 
protocol bestaat uit twee leeftijdspecifieke modules (4-8 jaar; ≥ 8 jaar) die een vergelijkbare 
inhoud hebben. De angstreductie procedure door middel van speltherapie werd alleen gebruikt 
voor de jongere kinderen. Bij de oudere kinderen werd zelfstandigheid bevorderd ten opzichte 
van de toiletgang.
 In hoofdstuk 3 worden de resultaten gepresenteerd van de gerandomiseerde gecontroleerde 
studie waarin de effectiviteit van gedragstherapie met laxerende therapie in vergelijking met de 
conventionele behandeling werd onderzocht. Honderdvierendertig kinderen in de leeftijd van 4 
tot 18 jaar met functionele obstipatie werden aselect toegewezen aan 22 weken gedragstherapie 
(12 zittingen) of aan de conventionele behandeling die dezelfde duur en intensiteit had. 
De uitkomsten werden bekeken aan het einde van de behandeling en zes maanden na het 
einde van de behandeling. De resultaten laten zien dat gedragstherapie vergeleken met de 
conventionele behandeling even succesvol is in het behandelen van functionele obstipatie. 
Echter, de conventionele behandeling resulteerde in een hogere ontlastingsfrequentie dan de 
gedragstherapie en de gedragstherapie was superieur in het aanpakken van emotionele- en 
gedragsproblemen.
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Hoofdstuk 4 beschrijft de emotionele en sociale impact van fecale incontinentie door functionele 
obstipatie bij kinderen van 8 jaar en ouder. De steekproef omvatte de kinderen van 8 jaar en 
ouder die deelnamen aan onze interventie studie en therapieresistente kinderen die hadden 
deelgenomen aan een andere studie die de werkzaamheid van rectale klysma’s onderzocht. De 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van deze 114 kinderen werd gemeten met een 
ziektespecifieke vragenlijst, de DDL. Uit analyse van de verschillende items van de vragenlijst 
kwam naar voren dat de meerderheid van de kinderen meer emotionele zorgen dan sociale 
gevolgen rapporteerde. Het hebben van meer momenten van fecale incontinentie werd in 
verband gebracht met een lagere kwaliteit van leven op emotioneel en sociaal vlak. De mate 
waarin de frequentie van fecale incontinentie de variantie in gezondheidsgerelateerde kwaliteit 
van leven verklaarde was echter beperkt.
 Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten met betrekking tot emotionele- en gedragsproblemen 
bij kinderen met functionele obstipatie. Deze studie maakte gebruik van de voormeting van 
133 kinderen die deelnamen aan de interventie studie. Gedragsproblemen kwamen drie tot 
vier maal meer voor bij kinderen met functionele obstipatie in vergelijking met de Nederlandse 
algemene populatie. Klinische kenmerken van functionele obstipatie hielden verband met 
de gedragsproblemen. Vooral een lange duur van behandeling had een sterk verband met 
gedragsproblemen. Kinderen met nachtelijke incontinentie voor urine hadden ook meer kans 
op gedragsproblemen. Fecale incontinentie en de productie van grote hoeveelheden ontlasting, 
twee prominente kenmerken van functionele obstipatie, hielden uitsluitend verband met 
externaliserende gedragsproblemen.
 In hoofdstuk 6 worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de relatie tussen 
ouderlijke opvoedingattituden en functionele obstipatie in de kindertijd. Dit onderzoek maakte 
ook gebruik van de voormeting van de 133 kinderen die deelnamen aan de interventiestudie. 
De studie toonde aan dat ouderlijke opvoedingsattituden in verband staan met prominente 
symptomen van functionele obstipatie. Kinderen met chronische obstipatie waarvan de ouders 
ofwel weinig dan wel sterk gericht waren op het aanmoedigen van autonomie bij het kind 
hadden een lagere ontlastingsfrequentie en meer fecale incontinentie dan kinderen met 
functionele obstipatie waarvan de ouders geen specifieke nadruk legden op deze ouderlijke 
opvoedingsstijl. Kinderen van ouders met een sterke overbezorgde opvoedingsattitude of een 
sterke zelfmedelijdende opvoedingsattitude hadden ook meer fecale incontinentie. Het verband 
tussen ouderlijke opvoedingsattituden en functionele obstipatie werd specifiek gevonden voor 
oudere kinderen (leeftijd ≥ 6 jaar).
 Ten slotte, worden in de algemene discussie in hoofdstuk 7 de resultaten van dit proefschrift 
samengevat en besproken in het licht van de methodologische beperkingen van deze studie. 
Een methodologisch nadeel van onze interventie studie was ondermeer dat het additieve 
effect van de gedragstherapie niet naar behoren kon worden gemeten. De pediatrische 
psychologen waren deels verantwoordelijk voor de aanpassing van laxerende doseringen 
tijdens de gedragstherapie wat mogelijk heeft geresulteerd in een verschil in laxeertherapie 
tussen de interventies. Verder is veralgemenisering van de bevindingen naar de algemene 
praktijk beperkt. De onderzoekspopulatie bestond uit geobstipeerde kinderen verwezen naar 
een tertiair centrum voor behandeling. Daarnaast was de kwaliteit van de conventionele 
behandeling ongewoon hoog. Hieruit werden de volgende belangrijke boodschappen en 
aanbevelingen afgeleid:
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De medische behandeling dient de behandeling van eerste keuze te zijn voor functionele •	
obstipatie in de kindertijd. Kinderen met functionele obstipatie dienen niet routinematig 
te worden behandeld met gedragstherapie voor functionele obstipatie.

Het is nodig om de emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen met functionele •	
obstipatie te behandelen. Een gezamenlijke aanpak waarbij de medische en 
psychologische behandeling wordt geïntegreerd, wordt aanbevolen voor kinderen met 
obstipatie die tevens gedragsproblemen hebben. Zorgaanbieders moeten geobstipeerde 
kinderen met gedragsproblemen verwijzen voor gedragstherapie, terwijl de zorgverlener 
verantwoordelijk blijft voor de laxerende therapie.

Daarom moet een screening voor emotionele- en gedragsproblemen worden opgenom-•	
en in de diagnose- en indicatiestelling van functionele obstipatie op de kinderleeftijd.

Wanneer screenings instrumenten niet beschikbaar zijn, moeten zorgaanbieders zich •	
ervan bewust zijn dat wanneer geobstipeerde kinderen: (1) therapieresistente obstipatie 
hebben, (2) nachtelijke incontinentie voor urine hebben of (3) zeven jaar en ouder zijn, 
er een hogere kans bestaat dat er emotionele- en gedragsproblemen zijn.

Periodieke evaluatie en bespreking van de ziektespecifieke gezondheidsgerelateerde •	
kwaliteit van leven moet een integraal onderdeel van de medische zorg voor kinderen 
met obstipatie worden. Psychosociale barrières kunnen in vroeg stadium worden 
vastgesteld en een gepaste interventie kan worden verstrekt.

Wanneer de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven niet standaard gescreend •	
kan worden, moet de emotionele en sociale impact van fecale incontinentie worden 
besproken door de zorgverlener tijdens controle bezoeken. Dit betreft vooral gepest 
worden.

Omdat de zorgverlener samenwerkt met de ouders om de functionele obstipatie van het •	
kind te behandelen, zouden moeilijkheden in de opvoeding moeten worden besproken. 
Zorgverleners zouden algemene opvoedingskwesties en specifieke problemen met 
betrekking tot de toiletgang van het kind systematisch moeten bespreken. Dit stimuleert 
positief opvoeden en helpt mogelijk de ouders om betere strategieën te ontwikkelen 
voor de conflicten die zich ontwikkeld hebben rondom het ontlasten en de toiletgang 
van het kind. Bovendien zal bespreken van de opvoeding en het ouderschap ook kunnen 
resulteren in vroegtijdige herkenning van disfunctioneel ouderschap. Doorverwijzing 
naar de geestelijke gezondheidszorg is nodig wanneer opvoedingsproblemen de 
behandeling belemmeren of wanneer de ouder-kind relatie in gevaar is.
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