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Obstipatie is een veel voorkomend wereldwijd probleem bij kinderen. In >90% van de 

kinderen die zich presenteert met obstipatie, wordt er geen organische oorzaak gevonden 

en wordt de diagnose functionele obstipatie gesteld. De meest voorkomende symptomen 

van functionele obstipatie zijn een onregelmatige stoelgang, pijnlijke en harde ontlasting, 

fecale incontinentie en ophoudgedrag. Kinderen met functionele obstipatie hebben een 

verminderde kwaliteit van leven als gevolg van langdurig lichamelijke klachten. Het 

onderliggende pathofysiologische mechanisme van obstipatie op de kinderleeftijd is 

multifactorieel en tot op heden nog niet volledig bekend, wat de behandeling van deze 

patiënten compliceert. Patiënten met ernstige, onbehandelbare obstipatie worden vaak 

verwezen naar een gespecialiseerd centrum voor verdere aanvullende diagnostiek. De 

huidige behandelopties zijn gelimiteerd en grotendeels gebaseerd op ervaring in plaats 

van op wetenschappelijk bewijs. Daarom focust dit proefschrift zich op het ontrafelen van 

de pathofysiologie, op het verbeteren van diagnostische strategieën en op het ontdekken 

van nieuwe behandel mogelijkheden van obstipatie op de kinderleeftijd.

Deel I – Epidemiologie

Hoofdstuk 1 bevat een systematische review van gepubliceerde literatuur over de 

prevalentie van obstipatie in de algemene pediatrische populatie. Dit review laat zien dat 

de wereldwijde prevalentie van functionele obstipatie op de kinderleeftijd varieert tussen 

0.7% en 29.6%, met een mediaan van 12%. Vrouwelijk geslacht, toenemende leeftijd, 

socio-economische status en educatie niveau lijken invloed te hebben op de prevalentie 

van obstipatie. De grote variatie in prevalentie wordt mogelijk veroorzaakt door de 

verschillende methodes van data verzameling en de verschillende gebruikte definities 

van functionele obstipatie in de includeerde studies. Tot op heden zijn de Rome III criteria 

de meest gebruikte criteria om pediatrische functionele gastro-intestinale ziektebeelden 

te definiëren. Deze criteria zijn momenteel onder revisie en zullen op basis van nieuwe 

inzichten in de literatuur worden vernieuwd in de Rome IV criteria in 2015. Hopelijk 

zullen deze nieuwe criteria in toekomstige studies worden gebruikt om de prevalentie 

van obstipatie meer uniform te kunnen onderzoeken. In hoofdstuk 1 wordt gesuggereerd 

dat verscheidene genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op het ontstaan van 

obstipatie. Momenteel is er een gebrek aan data over de prevalentie van obstipatie in 

ontwikkelingslanden, met name Afrikaanse landen. Dit moet in de toekomst verder worden 

bestudeerd. Nieuwe studies worden momenteel uitgevoerd om factoren die betrokken 

zijn bij pediatrische functionele obstipatie op te helderen, zoals gedragsproblematiek 

(bijvoorbeeld ADHD) en de invloed van wonen in een oorlogsgebied.   

Deel II – Pathofysiologie

De pathofysiologie van obstipatie bij kinderen is multifactorieel en niet volledig bekend. 

De meest voorkomende etiologie van functionele obstipatie is het ophouden van 

ontlasting, vaak volgend op een ervaring van pijnlijke, harde ontlasting, wat leidt tot angst 

tijdens de stoelgang. Dit leidt tot een vicieuze cirkel van retentie van ontlasting waarbij 

het rectum toenemend uitzet, wat resulteert in overloop diarree en het verliezen van 

rectale sensatie. Kinderen met ernstige chronische obstipatie geven vaak een gebrek aan 
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aandrang gevoel voor ontlasting aan, wat tot op heden nog niet verklaard kan worden. In 

hoofdstuk 2 onderzoeken we de hypothese dat het verlies van rectale sensatie gerelateerd 

is aan een verminderde hersenverwerking van rectale stimulatie. Tot op heden zijn er geen 

beeldvormende studies van het brein bij zowel kinderen als volwassen met obstipatie. 

In deze studie onderzoeken we cerebrale activiteit na rectale distensie bij kinderen met 

obstipatie en gezonde controles. De resultaten laten zien dat patiënten met obstipatie 

en gezonde controles substantieel verschillen in de patronen van cerebrale activatie en 

deactivatie tijdens rectale distensie. De verschillen in BOLD respons werden geobserveerd 

in verschillende hersengebieden die betrokken zijn bij aandachtstaken, cognitie, motor 

coördinatie, geheugen, emotionele en sensorische associatie. Deze resultaten suggereren 

een andere verwerking van rectaal aandrang gevoel in hersen regio’s die eerder 

beschreven zijn in volwassen studies met viscerale pijn stimuli. De resultaten van deze 

studie ondersteunen mogelijk een dysfunctie in hersen verwerking van rectale sensatie 

in kinderen met obstipatie. De resultaten leiden echter waarschijnlijk niet tot een directe 

therapeutische verandering voor kinderen met functionele obstipatie. Hoewel, het 

ontdekken en uitleggen van het onderliggende mechanisme helpt mogelijk patiënten 

en hun ouders om de oorzaak van de symptomen te begrijpen, om de families gerust 

te stellen en om ze te motiveren om door te gaan met de huidige, vaak invasieve, en 

langdurige behandeling.

Deel III – Diagnostiek

Een minderheid van patiënten heeft, ondanks intensieve therapie, aanhoudende 

symptomen en aanvullende diagnostiek nodig. Colon manometrie geeft informatie over 

de motor functie van het colon op een segmentaal niveau. De beschikbaarheid van colon 

manometrie studies is gelimiteerd tot enkele gespecialiseerde verwijscentra. Daarom zou 

het nuttig zijn om voorafgaand te kunnen bepalen welke patiënten waarschijnlijk voordeel 

zouden hebben van een colon manometrie. Colon scintigrafie meet de locatie van een 

ingeslikte radioisotoop en de voortgang van het isotoop door het maag-darm stelsel. 

Colon scintigrafie is in meer centra beschikbaar dan colon manometrie. In volwassenen 

zijn zowel colon manometrie als colon scintigrafie waardevolle onderzoeken in het 

onderscheiden van normale en abnormale colon motiliteit. In hoofdstuk 3 vergelijken we 

de diagnostische waarde en verdraagzaamheid van colon manometrie en colon scintigrafie 

in kinderen met ernstige obstipatie. Colon manometrie en colon scintigrafie lieten een 

redelijke overeenkomst zien wat betreft de categorisering van obstipatie. Scintigrafie werd 

goed verdragen in pediatrische patiënten en de meerderheid prefereerde dit onderzoek 

over manometrie. De resultaten van hoofdstuk 3 suggereren dat scintigrafie gebuikt kan 

worden als een screening om te bepalen welke patiënten een aanvullende manometrie 

nodig hebben. Scintigrafie biedt potentiele voordelen (bv meer beschikbaar, geen 

anesthesie nodig) ten opzichte van colon manometrie in kinderen, maar grootschaligere 

studies zijn nodig om het gebruik van scintigrafie in kinderen te onderzoeken. Belangrijke 

aandachtgebieden zijn het inwikkelen van normaal waarden voor kinderen, mogelijke 

invloeden van geslacht en leeftijd, de reproduceerbaarheid van de test en kosteneffectiviteit 

van scintigrafie. 

Samenvatting, discussie, toekomst perspectieven
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Fluoroscopische defecografie kan worden gebruikt om de anorectale en bekkenbodem 

functie te onderzoeken in kinderen met ernstige defecatie stoornissen, die niet reageren 

op therapie. Eerdere studies in volwassenen waren niet sluitend over de waarde van 

fluoroscopische defecografie in klinische besluitvorming. In hoofdstuk 4 beschrijven we 

dat defecografie uitslagen in kinderen onderverdeeld kunnen worden in 3 groepen: 1) 

normale studie, 2) bekkenbodem dyssynergie en 3) structurele anatomische afwijkingen. De 

defecografie bevindingen in onze studie populatie leidde in het merendeel van de kinderen 

tot een succesvolle verandering in het klinisch beleid. Om resultaten beter te kunnen 

vergelijken en om de reproduceerbaarheid te verbeteren in toekomstige studies, is het 

belangrijk om pediatrische normaal waarden voor defecografie metingen te ontwikkelen 

en om definities en de techniek te standaardiseren. Nadelen van defecografie zijn dat de 

coöperatie van de patiënt noodzakelijk is, wat lastig kan zijn in jonge angstige kinderen. 

Een ander nadeel is de blootstelling van de patiënt aan straling tijdens het onderzoek. 

In de afgelopen jaren is MR defecografie voorgesteld als een alternatieve techniek om 

inzicht te krijgen in de bekkenbodem en anorectale functie. Maar, MR defecografie en met 

name open MR apparaten die het mogelijk maken om in zittende positie te meten, zijn erg 

gelimiteerd beschikbaar. 

Een breed spectrum aan diagnostische middelen zijn momenteel beschikbaar voor 

obstipatie bij kinderen, maar hun diagnostische toegevoegde waarde in de work-up van 

kinderen met ernstige klachten blijft onduidelijk. Naast MR defecografie, zijn meerdere 

andere nieuwe diagnostische methodes recentelijk ontwikkeld, inclusief hoog-resolutie 

colon manometrie en de draadloze motiliteit capsule. Toekomstige studies zullen hun 

klinische waarde voor kinderen met defecatie stoornissen moeten ontdekken.

Deel IV – Behandeling

De behandeling van kinderen met chronisch obstipatie kan een uitdaging zijn en leiden 

tot teleurstellende resultaten voor kinderen, ouders en artsen. Het is dus cruciaal om 

nieuwe behandelmethodes te onderzoeken. Een potentieel nieuw geneesmiddel voor de 

behandeling van obstipatie is prucalopride. Prucalopride is een selectieve 5-HT4 receptor 

agonist met hoge affiniteit en gastro-intestinale prokinetische eigenschappen. Hoofdstuk 

5 bevat een multicenter, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde fase 3 

studie. Het doel van deze studie was om het effect  en de veiligheid van prucalopride te 

onderzoeken in kinderen met functionele obstipatie in de leeftijd van ≥6 maanden tot <18 

jaar. De resultaten laten zien dat, in tegenstelling tot literatuur in volwassen patiënten, 

prucalopride niet effectiever was dan placebo in kinderen met functionele obstipatie. 

Ondanks dat prucalopride over het algemeen goed verdragen werd en veilig was, werden 

er geen significante verschillen gevonden in het aantal ‘responders’ tussen de groepen die 

behandeld werden met prucalopride (17.0%) of placebo (17.8%). Deze resultaten impliceren 

dat ondanks een medicijn veelbelovend lijkt in volwassenen, grote gerandomiseerde studies 

noodzakelijk zijn om accurate aanbevelingen te kunnen doen in kinderen. Het verschil is 

succes wordt mogelijk veroorzaakt door een verschillend onderliggend pathofysiologisch 

mechanisme bij kinderen in vergelijking met volwassenen, wat hoogst waarschijnlijk 

ophoudgedrag is. Eerdere studies hebben ook aangetoond dat er een significant placebo-
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effect is tijdens de behandeling van kinderen. Ondertussen worden placebo-gecontroleerde 

studies bij kinderen vaak bekritiseerd, vanwege ethische overwegingen. Maar deze studie 

laat zien hoe belangrijk het is om nieuwe geneesmiddelen te vergelijken met placebo. 

Er blijft behoefte aan het ontwikkelen van effectieve, verdraagzame medicamenten, 

omdat er een subgroep van kinderen onsuccesvol behandeld kan worden met de 

huidige beschikbare behandelopties. Samenwerking van meerdere centra is essentieel 

in toekomstige studies om toereikende groepsgroottes te bewerkstelligen. Aankomend 

onderzoek naar lubiprostone, een ander potentieel nieuw geneesmiddel dat effectief is bij 

volwassenen met obstipatie, zal hopelijk ook succesvol zijn bij kinderen met obstipatie.

Een kleine groep patiënten reageert niet op intensieve medicamenteuze behandeling 

en heeft mogelijk voordeel van een chirurgische interventie. Antegrade klysma’s zijn 

beschreven als een mogelijke therapeutische optie voor defecatie stoornissen als maximale 

conventionele therapie niet succesvol is. Het bevat een chirurgische procedure die het 

mogelijk maakt om klysma’s antegrade te geven door een cecostomie. Hiermee kan het 

colon op gereguleerde momenten gespoeld worden, waardoor ophoping van feces wordt 

voorkomen en fecale incontinentie wordt verminderd. In hoofdstuk 6 beschrijven we 

onze ervaring, gedurende 10 jaar, met het toedienen van antegrade klysma’s bij kinderen. 

Resultaten bevestigen dat antegrade klysma’s een waardevolle therapeutische optie zijn 

bij kinderen met ernstige obstipatie. In deze studie populatie verbeterden symptomen van 

infrequente en pijnlijke ontlasting en fecale incontinentie met het gebruik van antegrade 

klysma’s. Bij een deel van de patiënten kon het dagelijks gebruik van antegrade klysma’s 

worden afgebouwd, zonder dat klachten terugkeerden. De reden waarom patiënten 

symptoom-vrij blijven na het stoppen van antegrade klysma’s kan niet worden verklaard 

met deze studie, maar komt mogelijk omdat de uitzetting van het colon verbetert doordat 

fecale impactie in het colon wordt voorkomen. Andere mogelijke verklaringen kunnen 

gerelateerd zijn aan het verdwijnen van ophoudgedrag en andere gedragsproblemen, 

nadat het kind gedurende maanden gemakkelijke ontlasting heeft, zonder pijn. Daarnaast 

kan het aandranggevoel voor ontlasting beter worden herkend na het verwijderen van 

chronische fecale impactie in het rectum, of kan het uitrijpen van het enterale zenuwstelsel 

een rol spelen. Ondanks dat antegrade klysma’s toenemend wereldwijd worden gebruikt, 

is er geen consensus over de frequentie van antegrade klysma’s, het type irrigatie vloeistof 

en het toevoegen van een stimulans aan de vloeistof. Toekomstige studies zijn nodig om 

een uniform protocol te ontwikkelen voor het gebruik van antegrade klysma’s in kinderen.

Samenvattend geeft dit proefschrift nieuwe inzichten in het pathofysiologisch mechanisme 

dat verantwoordelijk is voor chronische obstipatie, nieuwe inzichten in de huidig 

beschikbare diagnostische middelen en nieuwe behandel mogelijkheden voor obstipatie 

op de kinderleeftijd. Toekomstig onderzoek is noodzakelijk om deze kwesties verder op te 

helderen. 
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