
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Functional abdominal pain disorders in children: therapeutic strategies focusing
on hypnotherapy

Rutten, J.M.T.M.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Rutten, J. M. T. M. (2015). Functional abdominal pain disorders in children: therapeutic
strategies focusing on hypnotherapy. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/functional-abdominal-pain-disorders-in-children-therapeutic-strategies-focusing-on-hypnotherapy(3e1eb1f0-429f-4989-aae3-611c47d67066).html


SUMMARY  
& DISCUSSION



240

SUMMARY

In the vast majority of children presenting with chronic abdominal pain, no underlying organic 

disorder can be found and these children are diagnosed with one of five functional abdominal 

pain disorders according to the Rome III criteria.1,2 These abdominal pain related functional 

gastrointestinal disorders (AP-FGIDs) are common in children and adolescents, with prevalence 

rates varying from 0.3 to 19% in western countries. Of the AP-FGIDs, irritable bowel syndrome 

(IBS) and functional abdominal pain (syndrome) (FAP(S)) are most frequently diagnosed.3 

AP-FGIDs can have significant impact on both children and their family. Children often have 

symptoms of depression and/or anxiety, report significantly lower quality of life (QoL) scores 

compared to healthy peers and have high levels of school absenteeism.4–6 AP-FGIDs are thought 

to arise from a complex interplay between genetic, environmental, physiological and psychosocial 

factors, but exact underlying pathophysiological mechanisms are not well understood.7 Despite 

a wide variety of available therapies, incomplete pathophysiological understanding hampers 

management of children with functional abdominal pain disorders and treating these patients 

can therefore be challenging. 

This thesis contains studies on the clinical and psychological characteristics of children with IBS 

or FAP(S) and their parents and describes pharmacologic and nonpharmacologic management 

of these children, with a specific focus on gut-directed hypnotherapy (HT). 

PART I – CHARACTERISTICS OF CHILDREN AND THEIR PARENTS
Functional abdominal pain disorders represent a group of five disorders, which are all 

characterized by chronic abdominal pain. It has however been suggested that these different 

subcategories of pediatric AP-FGIDs are not separate clinical entities, but instead represent 

variable expressions of the same functional gastrointestinal disorder.8 In chapter 1, clinical and 

psychological characteristics of 259 children, aged 8 to 18 years, with either a Rome III diagnosis 

of IBS or FAP(S) are compared to shed some more light on this issue. No differences were found 

between children with IBS and those with FAP(S) with respect to the frequency and intensity of 

abdominal pain, symptoms of depression and anxiety, somatization, health-related QoL, pain 

beliefs and coping strategies. A significantly higher percentage of patients with IBS did have a 

positive family history for AP-FGIDs (56.8% vs 37.8%; P=0.00). Characteristics of patients with 

IBS subtypes did not differ and patients with FAP or FAPS only differed with respect to problem-

focused coping strategy (P=0.00). Based on these results, it was concluded that children with 

IBS and those with FAP(S) have similar psychosocial profiles and these results may explain why 

treatment responses to psychological therapies in these AP-FGIDs are reported to be similar. 

These results may indicate that pediatric IBS and FAP(S) are indeed different expressions of 

one underlying functional disorder, although similarities in psychosocial characteristics do not 

exclude the possibility that these disorders are indeed different entities. It is well known that 

psychosocial similarities can exist between other disorders of various (organic) causes. 
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The family environment of the child may play a role in the pathophysiology of AP-FGIDs. Parental 

factors, such as high rates of reported physical illness and psychological symptoms, are suggested 

to cause, maintain and/or exacerbate symptoms.9–11 Chapter 2 focusses on the physical health 

status, psychological distress, personality and child-rearing style of mothers and fathers of 

children with IBS or FAP(S). These parental characteristics are compared to those of parents with 

children without AP-FGID. Parents of 91 children with a Rome III diagnosis of IBS or FAP(S), were 

included in this cross-sectional cohort study. These parents recruited parents of 74 age-matched 

healthy children to serve as controls. A total of 59 mothers and 52 fathers of 61 children with 

IBS or FAP(S) (response rate 61.0%) and 56 mothers and 49 fathers of 59 controls completed 

the study (response rate 70.9%). Mothers of children with IBS or FAP(S) reported significantly 

more physical problems, mainly autonomic complaints such as sweating and fainting spells, and 

gastrointestinal symptoms. Psychological distress and symptoms, personality dimensions and 

child-rearing practices did not differ between mothers of both groups. Fathers of children with 

IBS or FAP(S) had significantly lower scores with respect to the child-rearing practice subscale 

of ignoring of unwanted behaviour. All other outcomes did not differ statistically significant 

between fathers of both groups. Additionally, no differences were found between parents of 

children with IBS and parents of children with FAP(S). Parents of children with AP-FGIDs and 

healthy peers differ with respect to physical health and child-rearing style. Clinicians should be 

aware of these differences when treating children with functional abdominal pain disorders.

PART II – MANAGEMENT
Considering the economic impact of prevalent disorders, such as IBS and FAP(S), is important 

in times of increasing health care costs and growing constraints on health care budgets. Adult 

studies have shown that care for patients with AP-FGIDs in the United States alone costs more 

than 20 billion US dollar per year.12 To date, pediatric data regarding health care costs were 

lacking. Chapter 3 therefore estimates annual medical and non-medical costs of care for children 

diagnosed with IBS and FAP(S). We analyzed baseline data from 258 children with IBS or FAP(S), 

who were included in the randomized controlled trial (RCT) discussed in chapter 8 to 10. Parents 

of these children completed a questionnaire concerning the use of health care resources, travel 

costs, out-of-pocket expenses, productivity loss of parents and supportive measures at school. 

Information on the use of abdominal pain related prescription medication was obtained from 

the treating physician. Total annual costs per patient were calculated as the sum of direct and 

indirect medical and non-medical costs. Costs of initial diagnostic investigations of abdominal 

pain were not included. Total annual costs per patient were estimated to be over €2500. 

Inpatient and outpatient health care use were the major cost drivers, accounting for 22.5% and 

35.2% of total annual costs, respectively. Furthermore, parental productivity loss accounted for 

22.2% of total annual costs. No difference was found in total costs between children with IBS 

or FAP(S). Pediatric IBS and FAP(S) thereby impose a large economic burden on patients’ families 

and health care systems.



242

Although a wide variety of both pharmacologic and nonpharmacologic treatments are available 

for children with AP-FGIDs, pediatric data on the efficacy of these treatments is scarce. 

Chapter 4 provides a systematic review on the available evidence on the efficacy and safety of 

pharmacologic treatments for children aged 4 to 18 years with AP-FGIDs. Six RCTs were retrieved, 

including 275 children evaluating antispasmodic, antidepressant, antireflux, antihistaminic and 

laxative agents. Overall quality of evidence was very low (GRADE approach). Compared to 

placebo, some evidence was found for peppermint oil in improving symptoms (OR 3.3; 95% 

confidence interval [CI] 0.9-12.0) and for cyproheptadine in reducing pain frequency (RR 2.43; 

95% CI 1.17-5.04) and pain intensity (RR 3.03; 95% CI 1.29-7.11). Compared to placebo, 

amitriptyline showed 15% improvement in overall QoL-score (P=0.007) and famotidine only 

provides benefit in global symptom improvement (3-point scale: better, not better, worse) (OR 

11.0; 95% CI 1.6-75.5; P=0.02). Polyethylene glycol with tegaserod significantly decreased pain 

intensity compared to polyethylene glycol only (RR 3.60; 95% CI 1.54-8.40). No serious adverse 

effects were reported. No studies were found concerning antidiarrheal agents, antibiotics, 

pain medication, anti-emetics or antimigraine agents. We concluded that there is no evidence 

to support routine use of any pharmacological therapy. Peppermint oil, cyproheptadine and 

famotidine might be potential interventions, but well-designed RCTs are needed to confirm 

these limited data. 

In addition to pharmacologic therapies, a lot of nonpharmacologic treatment regimens are used 

in the management of children with functional abdominal pain disorders. Chapter 5 describes 

a systematic review on the quantity and quality of evidence for these nonpharmacologic 

treatments in treating children aged 3 to 18 years with AP-FGIDs. A total of 24 RCTs were 

found including 1390 children. Quality of evidence varied from very low to moderate (GRADE 

approach). Significant improvement of abdominal pain was reported after HT compared to 

standard care/wait-list. Cognitive behavioral therapy also significantly improved abdominal pain 

compared to a variety of control treatments/wait-list. Written self-disclosure improved pain 

frequency at six months follow-up only. Compared to placebo, Lactobacillus GG (LGG) and 

VSL#3 were associated with significantly more treatment responders (LGG: RR 1.31; 95% CI 

1.08–1.59, VSL#3:P<0.05). Guar gum significantly improved IBS-symptom frequency, but no 

effect was found for other fiber supplements (RR 1.17; 95% CI 0.75–1.81) or a lactose-free 

diet. Functional disability decreased not significantly after yoga compared to wait-list. No serious 

adverse effects were demonstrated. No studies were found concerning lifestyle interventions, 

gluten-free, histamine-free and carbon acid-free diet, fluid intake or prebiotics. We concluded 

that, although high-quality studies are lacking, some evidence shows efficacy of HT, cognitive 

behavioral therapy and probiotics (LGG, VSL#3) in pediatric AP-FGIDs. Data on fiber supplements 

are inconclusive.

PART III – GUT-DIRECTED HYPNOTHERAPY 
In the last 30 years, multiple trials have demonstrated that gut-directed HT is an effective 

therapy in adult patients with IBS.13 Chapter 6 systematically reviews the evidence for efficacy 
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and safety of gut-directed HT in children with IBS and FAP(S). Three RCTs comparing HT to a 

control treatment were included with sample sizes ranging from 22 to 52 children. Two studies 

examined HT performed by a therapist and one examined HT through self-exercises on audio 

CD. All trials showed statistically significant more improvement in abdominal pain scores among 

children receiving HT. One trial reported beneficial effects to sustain after one year of follow-

up. One trial reported statistically significant improvement in QoL in the HT group. Two trials 

reported significant reductions in school absenteeism after HT. We refrained from statistical 

pooling, because of the low number of studies and many differences in design and outcomes. 

Therapeutic effects of HT seem superior to standard medical care in children with IBS or FAP(S). 

It however remains difficult to quantify exact benefits.

Beneficial effects of gut-directed HT were shown to be long-lasting in adult IBS patients, but 

pediatric long-term follow-up data were lacking.14,15 We therefore performed a long-term 

follow-up study of children with IBS or FAP participating in a RCT comparing the efficacy of 

HT to standard medical treatment plus supportive therapy (SMT) that was conducted in the 

Netherlands between 2002 and 2005.16 All 27 HT patients and 22 out of 25 SMT patients 

participated in this follow-up study that is presented in chapter 7. Two patients of the SMT 

group were lost to follow-up and one refused to participate. Clinical remission was defined 

as >80% improvement in pain scores compared with baseline. After a mean duration of 4.8 

years follow-up (range 3.4-6.7 years), HT was still highly superior to conventional therapy with 

68% vs 20% of the patients in remission after treatment (P=0.005). On a 0 to 21 scale, pain 

intensity and pain frequency scores at follow-up were 2.8 and 2.3, respectively in the HT group, 

compared to 7.3 and 7.1 in the SMT group (P<0.01). Also, somatization scores were lower in 

the HT group (15.2 vs 22.8; P=0.04). No differences were found in QoL, doctors’ visits and 

missed days of school or work between the two treatment groups. These results show that the 

beneficial effects of gut-directed HT are long-lasting in children with IBS or FAP and that HT 

therefore is a highly valuable therapeutic option in these children.

Although gut-directed HT performed by a therapist has been shown to be effective in children 

with IBS or FAP(S), it is still unavailable to many children. This may be due to costs, a lack of 

qualified child-hypnotherapists and because it requires a significant investment of time by the 

child and parent(s). A study in the United States however showed that home-based HT by 

means of HT exercises on CD is effective as well and this form of HT has potential benefits.17 

Therefore, we performed a non-inferiority RCT to compare the (cost)efficacy of HT by means 

of CD recorded self-exercises at home with individual HT performed by a qualified therapist in 

children with IBS or FAP(S). The study protocol is presented in chapter 8. A total of 260 children, 

aged 8-18 years with IBS or FAP(S) according to the Rome III criteria, were included in this non-

inferiority RCT with a follow-up period of one year. Children were randomized to either HT 

through self-exercises at home with CD for three months (CD group) or 6 sessions of individual 

HT given by a qualified therapist over a three-month period (iHT group). The primary outcome 

was the proportion of patients in which treatment was successful at the end of treatment 

and after one year follow-up. Treatment success was defined as at least 50% reduction in 
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both abdominal pain frequency and intensity scores. Based on prior trials, the percentage of 

treatment success in the group of children receiving individual HT was estimated to be 75% 

after one year follow-up. The percentage of treatment success is anticipated to be marginally 

lower in the group receiving home-based HT using a CD, but in order to be a reasonable 

alternative treatment, the non-inferiority limit for success in the CD group was set at 50%. 

Secondary outcomes include adequate relief and effects of both therapies on depression and 

anxiety scores, somatization scores, QoL, pain beliefs and coping strategies. 

Chapter 9 discusses the results of the non-inferiority RCT with respect to the efficacy of both 

forms of HT. Modified-intention-to-treat analyses showed that treatment was successful in 36.8% 

of children in the CD group and 50.1% of children in the iHT group directly after 3 months of 

treatment. One year after the end of treatment, percentages of treatment success were increased 

to 62.1% in the CD group and 71.0% in the iHT group. The proportion treatment success of 

the CD group was non-inferior to the proportion treatment success in the iHT group (P<0.01). 

Subgroup analyses showed that the response to treatment did not differ between children 

diagnosed with IBS or FAP(S) and no relation was found between age (13 years or younger) 

and treatment success. Secondary analyses showed significant improvement of depression 

and anxiety scores, somatization scores, QoL and pain beliefs in both treatment groups. The 

proportion of parents reporting adequate relief directly after treatment was 70.2% in the CD 

group and 82.7% in the iHT group, and did not further increase significantly during follow-up. 

These high percentages of adequate relief represent the fact that both forms of treatment were 

well-received by children and their parents. Male gender, shorter duration of symptoms and 

having less negative beliefs about the abdominal pain were independent significant predictors 

of treatment success one year after the end of treatment. Neither expectations about treatment 

response of the child, mother and father nor hypnotic susceptibility had predictive value for 

treatment success one year after the end of treatment. In the iHT group, no therapist effect 

on treatment response was observed. This RCT confirms previously reported beneficial effects 

of gut-directed HT in children with IBS or FAP(S). Additional, long-term efficacy of home-based 

treatment with the hypnosis CD was shown to be non-inferior to individual HT with different 

qualified therapists in children with IBS or FAP(S). 

Chapter 10 assesses results on cost-effectiveness of both forms of HT mentioned above. Overall, 

CD treatment is cheaper than iHT treatment, both from a societal as well as from a health care 

perspective. This conclusion holds for treatment of children at or above the age of 13 as well 

as for FAP(S) children. In case of children below the age of 13 and IBS children, CD treatment 

is cheaper from a health care perspective only. The difference in QALYs (Quality Adjusted Life 

Years) between CD treatment and iHT treatment is slightly in favor of CD treatment. Home-

based HT following exercises on CD seems a cost-effective alternative to individual HT by a 

qualified hypnotherapist. These results suggest that CD treatment should be the treatment of 

first choice from a health economic perspective. This is particularly the case for children of 13 

years of age and above or IBS children. Individual HT by a qualified hypnotherapist is likely to be 

a more competitive treatment for children with FAP(S) and younger children (below the age of 
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13), because of the smaller (although still significant) reduction in costs favoring CD and non-

significant differences in QALYs favoring iHT.

GENERAL DISCUSSION & FUTURE PERSPECTIvES

Many physicians encounter children diagnosed with one of the five functional abdominal pain 

disorders classified according to Rome III criteria in their day to day practice.2 Some clinicians 

hypothesize that IBS and FAP(S) are not separate clinical entities, but must be considered 

different expressions of one underlying functional gastrointestinal disorder instead. The similar 

psychosocial profiles of children with IBS and FAP(S) (chapter 1) may be interpreted as evidence 

for this hypothesis. Definite conclusions on this issue, however, cannot be drawn based on 

this study, since data on other (physiological) factors, such as visceral hypersensitivity, parental 

factors or the gut microbiome, were not included. These factors may be responsible for the 

different symptom complexes among different AP-FGIDs and the heterogeneous presentation 

between patients. It does however seem appropriate to treat children with IBS and FAP(S) 

similarly with respect to psychological therapies. Chapter 9 of this thesis confirms this thought.

Parental factors may play a role in the genesis or maintenance of symptoms in children with 

IBS and FAP(S) and chapter 2 shows that parental factors need to be taken into account. It is 

known that parental reactions influence the severity of symptoms of the child and that parental 

acceptance of the biopsychosocial model of illness influences resolution of symptoms.18,19 

Involvement of parents in treatment of pediatric IBS and FAP(S) may be of additional importance, 

because parents influence frequency of in- and outpatient health care use, which were shown 

to be responsible for a significant part of the costs associated with these illnesses (chapter 3).20,21 

Other factors also play a role in the pathogenesis of IBS and FAP(S). The bacterial composition 

of the gut microbiome is a factor that has been the focus of research in recent years. Although 

a gold standard for microbial analysis has not yet been established, it has been shown that the 

composition of the gut microbiome in both adults and children with IBS differs from that of 

healthy controls.22–25 Furthermore, differences between the gut microbiome of children with 

constipation and diarrhea predominant IBS were reported.23 The microbiome may contribute 

to IBS symptoms through alterations in the brain-gut axis and this provides opportunities for 

microbiome-directed therapeutic strategies.22,26 Although evidence for beneficial effects of 

probiotics, such as LGG and VSL#3, for children with functional abdominal pain disorders is still 

limited and follow-up studies are lacking, these results do provide clues for future research. Fecal 

microbiota transplantation, in which the patient’s microbiota is replaced by that of a healthy 

subject, is a relatively new treatment that might also be effective in functional gastrointestinal 

disorders. A small pilot study in 13 adult IBS patients reported relief of symptoms in 70% of 

patients.27 Future research is needed to assess the efficacy and safety of this form of treatment 

in both adults and children with AP-FGIDs to see whether fecal microbiota transplantation can 

become a therapeutic strategy used in daily clinical practice. 
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Chapter 3 demonstrates that costs of care for children with IBS and FAP(S) in the Netherlands 

may add up to 500 million per year and this may even be an underestimation of the real 

economic burden, since costs of the diagnostic workup were not included in the study. These 

results further underline the need for effective, durable and cost-effective therapies in these 

children, since up to 30% of children experience persisting symptoms into adulthood.28 

A wide variety of pharmacologic and nonpharmacologic treatment modalities are available for 

these children, but chapters 4 and 5 clearly show that evidence for the efficacy of a lot of these 

treatments is lacking. While interpreting results of therapeutic trials in functional abdominal pain 

disorders, the placebo response also needs to be taken into account, since placebo responses up 

to 53.4% are seen in RCTs in children and adolescents with AP-FGIDs.29–32 Because expectations 

are shown to influence the placebo effect,33 the fact that a lot of trials are conducted in tertiary 

centers, may play a role in the magnitude of reported placebo responses. Furthermore, a 

positive patient-practitioner relationship and active listening approaches have been shown to be 

important in mediating placebo responses.34,35 These components may especially be important 

in nonpharmacologic treatment modalities in which contact with therapists is most frequent. 

Since treatment and placebo effects may be synergistic, it is important that treating physicians 

need to realize that enhancing the placebo component through the elements mentioned above, 

may also increase response to treatment.36,37 

The need for high-quality research on both pharmacologic and nonpharmacologic treatments 

for pediatric IBS and FAP(S) is evident. Because functional abdominal pain disorders comprise 

a heterogeneous group of patients, it is of great importance that patient characteristics that 

predict treatment response are also assessed in order to tailor individual treatment in the future 

rather than treat all children in a similar manner. While designing new trials, it is recommended 

to take into account the use of homogeneous outcome measures, measured by validated 

instruments and to use strict criteria for the diagnosis of functional abdominal pain disorders, 

such as the Rome III criteria or the updated Rome IV criteria, which will be published in 2016. 

Multicenter collaborations may enable researchers to obtain larger, more sufficient sample sizes 

and to include children from different backgrounds, thereby increasing generalizability of the 

results found. Performing placebo-controlled pediatric drug trials may sometimes be challenging 

because of ethical considerations and the fact that parents are often reluctant to the risk of 

receiving a placebo. These trials, however, are much needed, especially on widely used agents 

such as antispasmodics. Results of these studies in adults cannot be extrapolated to children. 

Furthermore it is of great importance to conduct the same trials in primary care patients, since 

pediatric IBS and FAP(S) are also prevalent in general practice.36 Moreover, clinical characteristics 

of these children may differ from children treated in secondary or tertiary settings. This may 

potentially result in differences in treatment response. Since chapter 3 showed that in- and 

outpatient health care use are major cost drivers in children with IBS or FAP(S), treatment in 

primary care may also lead to a reduction of health care costs. 
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From chapters 4 and 5, it can be concluded that HT is one of the best studied treatment 

strategies for children with IBS and FAP(S) and, in accordance with studies in adults, chapter 

6 and 7 show that short and long-term efficacy of HT is superior to standard treatment in 

children with IBS and FAP(S). Additionally, HT is not associated with (serious) adverse effects. 

Nevertheless, HT performed by a therapist is not available for many children. The results from the 

RCT presented in chapter 8 to 10, again show that both HT performed by a qualified therapist 

and home-based HT using a CD, benefit children with IBS or FAP(S). One year after the end of 

treatment, 62.1% in the CD group and 71.0% of children in the iHT group were successfully 

treated and these percentages are higher than those of most other treatment modalities 

(chapter 4 and 5). Secondary outcomes, such as depression and anxiety scores and QoL, also 

improved after treatment and the high percentages of adequate relief underline the value of 

both forms of HT. These beneficial results may hopefully lead to (complete) reimbursement 

of HT by health insurance companies, thereby increasing availability for children with IBS and 

FAP(S). Since chapter 9 and 10 show that home-based HT using CD is cost-effective and non-

inferior compared to HT performed by qualified hypnotherapists, home-based HT should be 

implemented in clinical practice. Since the current generation of children and adolescents rarely 

uses CDs anymore, it would be preferable to implement the treatment as an application for 

smartphone or tablet. 

Although this thesis shows that HT comprises a valuable treatment option in pediatric IBS and 

FAP(S), HT suffers from a lot of misconceptions. HT used in medicine is often mistaken for 

stage hypnosis and as a result, acceptance of HT as evidence-based treatment is hindered. 

Demystification of these misconceptions is of great importance; performance of well-designed 

RCTs may contribute to this. The fact that working mechanisms of HT in IBS and FAP(S) are not 

well understood to this date, may also add to the lack of acceptance among some clinicians. 

Future research focusing on elucidating of these working mechanisms is therefore warranted. HT 

is thought to exert its effects by influencing both biological and psychosocial processes.37 Brain 

activity in areas involved in pain processing, such as the midcingulate cortex, anterior cingulate 

cortex (ACC) and frontal cortices, was shown to change in response to HT. Whether this activity 

increases or decreases may depend on the hypnotic suggestion being made, but suggestions 

towards decreasing pain unpleasantness and intensity for example have been shown to lead 

to a decreased ACC activity.37-39 In addition, higher levels of structural connectivity between 

the ACC and frontal areas of the brain were shown.37 These reports that HT, at least partly, 

works through objective and measurable effects on the brain physiology, may reduce some 

of the misconceptions about HT. Functional MRI studies evaluating the previously discussed 

brain regions in children with IBS and FAP(S) after HT are needed, because brain physiology 

in children may differ from that in adults.40 In addition to the biological processes, HT has 

also been reported to reduce psychological factors, such as negative cognitions, psychological 

distress and somatization.41,42 HT is thought to exert its stress reducing effects by modulating the 

hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis.43,44 A relatively novel biomarker for stress is cortisol 
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measurement in hair, since it has been shown that chronic stress results in increased hair cortisol 

levels.45,46 Because hair grows approximately 1 centimeter per month, hair cortisol is suitable 

for measurement of long-term activity of the HPA axis. Future research assessing a potential 

change of hair cortisol levels before and after HT may shed more light on this potential working 

mechanism of HT. Additionally, changes in the gut microbiome may be involved the working of 

HT, since psychological stress was shown to induce shifts in the bacterial composition of the gut 

microbiome in animal studies.22 Analyzing the composition of the gut microbiome before and 

after HT may verify whether this hypothesis is valid. 

HT could also benefit children with other functional abdominal pain disorders, such as functional 

dyspepsia (FD). FD is also prevalent in children47,48 and a RCT in 126 adult IBS patients reported 

significantly more improvement in both short and long-term symptom scores after HT compared 

to standard care.49 Additionally, use of medication and rate of consultation with the general 

practitioner or gastroenterologist decreased significantly after HT.49 Pediatric studies on the 

efficacy of HT in FD are therefore required. In addition to further studying HT in children with 

functional abdominal pain disorders, HT may also be a valuable treatment in children with other 

functional disorders, such as functional constipation, nausea or chronic fatigue syndrome.

This thesis provides an overview of the available evidence for therapeutic strategies in children 

with functional abdominal pain disorders, which are shown to impact the child, their family and 

society. The studies presented in this thesis confirm the short- and long-term beneficial effects 

of gut-directed HT in pediatric IBS and FAP(S). HT should therefore be included in guidelines for 

health care providers encountering these children in daily clinical practice. Steps should be taken 

to achieve reimbursement of HT by health insurance companies, thereby making it available for 

all children suffering from functional abdominal pain disorders.
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SAMENvATTING

Bij de meeste kinderen die zich presenteren met chronische buikpijn, wordt er geen organische 

oorzaak gevonden. Bij deze kinderen wordt daarom een van de vijf buikpijngerelateerde 

functionele maag-darmaandoeningen gediagnosticeerd, welke worden geclassificeerd volgens 

de Rome III criteria.1,2 Functionele buikpijnaandoeningen komen vaak voor op de kinderleeftijd 

met prevalentiecijfers die variëren van 0,3 tot 19% in westerse landen. Het prikkelbare 

darmsyndroom (PDS) en functionele buikpijn (syndroom)(FB(S)) komen het meeste voor.3 

De impact van buikpijnaandoeningen op het leven van kinderen en hun families kan aanzienlijk 

zijn. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie of 

angststoornis, ze rapporteren een lagere kwaliteit van leven dan gezonde leeftijdsgenoten en 

ze vertonen vaak een hoge mate van schoolverzuim.4–6 Deze buikpijnaandoeningen worden 

beschouwd als multifactoriële aandoeningen, waarbij genetische, omgevings-, fysiologische en 

psychosociale factoren een rol spelen bij zowel het ontstaan als het persisteren van de klachten. 

De precieze pathofysiologische mechanismen zijn echter niet goed bekend.7 Daardoor wordt de 

behandeling van kinderen met functionele buikpijnaandoeningen bemoeilijkt.

Dit proefschrift bevat studies die betrekking hebben op de klinische en psychologische 

kenmerken van kinderen met PDS en FB(S) en hun ouders. Daarnaast beschrijft dit proefschrift 

medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelvormen voor deze kinderen, met specifieke 

aandacht voor darmgerichte hypnotherapie (HT) als behandeling voor PDS en FB(S). 

DEEL I – KENMERKEN VAN KINDEREN EN HUN OUDERS 
De groep van buikpijngerelateerde functionele maag-darmaandoeningen op de kinderleeftijd 

omvat vijf buikpijnaandoeningen, allen gekenmerkt door chronische buikpijn. Er wordt 

gesuggereerd dat deze verschillende buikpijnaandoeningen geen aparte klinische entiteiten zijn, 

maar dat ze moeten worden gezien als verschillende uitingen van één onderliggende functionele 

aandoening.8 Om meer duidelijkheid te krijgen met betrekking tot dit vraagstuk, worden in 

hoofdstuk 1 klinische en psychologische kenmerken van 259 kinderen tussen 8 en 18 jaar 

met PDS en FB(S) volgens de Rome III criteria met elkaar vergeleken. Er werden geen verschillen 

gevonden tussen kinderen met PDS en kinderen met FB(S) met betrekking tot de frequentie en 

intensiteit van de buikpijn, symptomen van depressie en angst, somatisatie, kwaliteit van leven, 

gedachten over de buikpijn en coping strategieën. Wel had een significant groter gedeelte 

van de kinderen met PDS een positieve familieanamnese voor buikpijngerelateerde functionele 

maag-darmaandoeningen, vergeleken met kinderen met FB(S) (56,8% vs 37,8%; P=0,00). 

Kenmerken van kinderen met verschillende subtypen van PDS verschilden niet. Kinderen met FB 

en FBS verschilden alleen met betrekking tot de mate van probleemgestuurde coping (P=0,00). 

Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat kinderen met PDS en FB(S) 

vergelijkbare psychosociale profielen hebben. Dit verklaart mogelijk waarom de uitkomsten van 

verschillende psychologische behandelingen bij kinderen met PDS en FB(S) vergelijkbaar zijn. 
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Dit kan betekenen dat PDS en FB(S) op de kinderleeftijd inderdaad verschillende uitingen zijn 

van dezelfde functionele aandoening. Toch is daarmee niet uitgesloten dat deze functionele 

buikpijnaandoeningen aparte klinische entiteiten zijn, want deze overeenkomsten in 

psychosociale profielen kunnen ook bestaan tussen andere aandoeningen met verschillende 

(organische) oorzaken. 

De omgeving waarin een kind verkeert kan van invloed zijn op de pathofysiologie van de 

buikpijn. Er wordt aangenomen dat factoren van de kant van de ouders, zoals een hoge 

mate van fysieke klachten en psychologische symptomen, een belangrijke rol spelen in 

het ontstaan, persisteren en/of verergeren van symptomen bij kinderen met functionele 

buikpijnaandoeningen.9–11 Hoofdstuk 2 spitst zich daarom toe op de lichamelijke en geestelijke 

gezondheid, de persoonlijkheid en het opvoedgedrag van ouders van kinderen met PDS of 

FB(S). Deze kenmerken worden vergeleken met die van ouders van kinderen zonder een 

functionele buikpijnaandoening. Ouders van 91 kinderen met een Rome III diagnose PDS of 

FB(S) werden geïncludeerd in dit cross-sectionele cohort onderzoek. Deze ouders wierven 

74 leeftijd-gematchte gezonde kinderen als controle groep. In totaal hebben 59 moeders en 

52 vaders van 61 kinderen met PDS of FB(S) (responspercentage 61,0) en 56 moeders en 49 

vaders van 59 controles (responspercentage 70,9) de studie voltooid. Moeders van kinderen 

met PDS en FB(S) rapporteerden meer fysieke klachten, met name autonome symptomen 

zoals overmatig transpireren en flauwvallen, en gastro-intestinale klachten. Psychologische 

symptomen, persoonlijkheidsdimensies en opvoedstijl verschilden niet tussen moeders in beide 

groepen. Vaders van kinderen met PDS en FB(S) scoorden significant lager met betrekking tot de 

opvoedstijl 'negeren van ongewenst gedrag'. Alle andere uitkomsten verschilden niet significant 

tussen vaders in beide groepen. Er werden daarnaast geen verschillen aangetoond tussen 

ouders van kinderen met PDS en ouders van kinderen met FB(S). Ouders van kinderen met 

functionele buikpijnaandoeningen verschillen van ouders van gezonde kinderen met betrekking 

tot de mate van lichamelijke gezondheid en hun opvoedstijl. Zorgverleners moeten zich bewust 

zijn van deze verschillen bij de behandeling van kinderen met PDS en FB(S).

DEEL II – BEHANDELING
Aandacht voor de economische impact van veel voorkomende aandoeningen, zoals PDS en FB(S), 

is belangrijk vanwege een alsmaar groeiende druk op gezondheidszorgbudgetten. Onderzoeken 

bij volwassen patiënten tonen aan dat de behandeling van functionele buikpijnaandoeningen 

in de Verenigde Staten alleen al meer dan 20 miljard US dollar per jaar kost.12 Tot nu toe waren 

geen gegevens beschikbaar over de kosten van deze aandoeningen bij kinderen. In hoofdstuk 

3 schatten wij de hoogte van de jaarlijkse medische en niet-medische kosten van PDS en FB(S) 

op de kinderleeftijd. Baseline data van 258 kinderen met PDS en FB(S), die zijn geïncludeerd 

in de randomized controlled trial (RCT) die verderop wordt besproken, werden geanalyseerd. 

Door de ouders van deze kinderen werd een vragenlijst ingevuld met betrekking tot het gebruik 

van verschillende soorten gezondheidszorgvoorzieningen, reiskosten, niet-vergoede uitgaven, 
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productiviteitsverlies en ondersteunende maatregelen op school. Gegevens over het gebruik 

van voorgeschreven medicatie werden verkregen van de behandelend kinderarts. De totale 

jaarlijkse kosten werden per kind berekend door de directe en indirecte medische en niet-

medische kosten op te tellen. Kosten van (aanvullende) diagnostiek voor de buikpijn werden in 

deze analyses niet meegenomen. De totale kosten werden geschat op ruim €2500 per kind per 

jaar. Klinische en poliklinische zorg waren daarbij de belangrijkste kostenposten, en bedroegen 

respectievelijk 22,5% en 35,2% van de jaarlijkse kosten. Daarnaast werd 22,2% van de totale 

jaarlijkse kosten veroorzaakt door productiviteitsverlies van ouders. Er werd geen verschil 

gevonden tussen de totale kosten voor kinderen met PDS en kinderen met FB(S). Functionele 

buikpijnaandoeningen op de kinderleeftijd zijn daarmee een grote economische last voor zowel 

de familie van de patiënt als de gezondheidszorg. 

Ondanks een scala aan medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen voor kinderen 

met functionele buikpijnaandoeningen, zijn studies naar de effectiviteit ervan bij kinderen schaars. 

Hoofdstuk 4 geeft een systematisch overzicht van de beschikbare literatuur met betrekking tot 

de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze behandelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar 

met functionele buikpijnaandoeningen. Zes RCT’s werden geïncludeerd, waarin spasmolytica, 

antidepressiva, antirefluxmedicatie, antihistaminica en laxantia werden onderzocht bij 275 

kinderen. De kwaliteit van het bewijs was volgens de GRADE benadering zeer laag. Vergeleken 

met placebo, werd er enig bewijs gevonden dat pepermuntolie de symptomen verbetert (OR 

3,3; 95% betrouwbaarheidsinterval [BI] 0,9-12,0) en dat cyproheptadine de buikpijnfrequentie 

(RR 2,43; 95% BI 1,17-5,04) en -intensiteit vermindert (RR 3,03; 95% CI 1,29-7,11). Vergeleken 

met placebo, werd na behandeling met amitriptyline 15% verbetering van de totale kwaliteit 

van leven score gerapporteerd (P=0,007). Famotidine gaf alleen globale verbetering (3-punt 

schaal: verbetering, verslechtering, geen verbetering) van de symptomen (OR 11,0; 95% BI 1,6-

75,5; P=0,02). Polyethyleen glycol met tegaserod vermindert de buikpijnintensiteit significant 

vergeleken met polyethyleen glycol alleen (RR 3,60; 95% BI 1,54-8,40). Er werden geen ernstige 

bijwerkingen gerapporteerd. Er werden in dit literatuuronderzoek geen studies gevonden naar 

de effecten van antidiarree medicatie, antibiotica, pijnstilling, anti-emetica en antimigraine 

medicatie. Wij concludeerden dat er geen bewijs is voor het ‘standaard’ gebruik van medicatie 

bij de behandeling van kinderen met functionele buikpijnaandoeningen. Pepermuntolie, 

cyproheptadine en famotidine zijn wellicht effectieve interventies, maar om dit verder te 

onderzoeken zijn goed opgezette gerandomiseerde studies nodig. 

Hoofdstuk 5 geeft een systematisch overzicht van de effectiviteit en veiligheid van 

niet-medicamenteuze behandelingen voor kinderen van 3 tot 18 jaar met functionele 

buikpijnaandoeningen. Vierentwintig RCT’s, waarin 1390 kinderen werden geïncludeerd, 

werden uit de literatuur geselecteerd. De kwaliteit van het bewijs was van zeer laag tot 

matig (GRADE benadering). Een significante verbetering van de buikpijn werd gerapporteerd 

na behandeling met HT vergeleken met standaardbehandeling of een wachtlijst. Cognitieve 

gedragstherapie leidde tot een significante verbetering van de buikpijn in vergelijking met 
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verschillende controle-behandelingen en wachtlijstcontroles. Daarnaast verbeterde geschreven 

‘self-disclosure’ de buikpijnfrequentie na zes maanden follow-up. Vergeleken met placebo was 

behandeling met Lactobacillus GG (LGG) en VSL#3 succesvol (kans op succes LGG: RR 1,31; 

95% BI 1,08–1,59; VSL#3: P<0,05). Behandeling met guargom verbeterde de frequentie van 

PDS symptomen significant. Er werd geen effect gevonden voor suppletie van andere vezels 

(RR 1,17; 95% BI 0,75–1,81) of een lactosevrij dieet. Vergeleken met wachtlijstcontroles, 

verminderde de functiebeperkingen niet significant na yoga. Er werden in de geïncludeerde 

studies geen ernstige bijwerkingen gerapporteerd. Er werden geen studies gevonden naar 

de effectiviteit en veiligheid van leefstijlinterventies, glutenvrij-, histaminevrij- en koolzuurvrij 

dieet, vochtinname en prebiotica. Hoewel onderzoeken van hoge kwaliteit niet beschikbaar 

zijn, kan worden geconcludeerd dat er enig bewijs is voor de effectiviteit van HT, cognitieve 

gedragstherapie en probiotica (LGG, VSL#3) bij de behandeling van kinderen met functionele 

buikpijnaandoeningen. Studies naar de effecten van vezelsuppletie zijn niet eenduidig.

DEEL III – DARMGERICHTE HYPNOTHERAPIE 
In de afgelopen 30 jaar hebben verscheidene onderzoeken aangetoond dat darmgerichte HT 

een effectieve behandeling is voor volwassen patiënten met PDS.13 Hoofdstuk 6 bevat een 

systematisch overzicht van de literatuur over de effectiviteit en veiligheid van darmgerichte 

HT als behandeling van kinderen met PDS en FB(S). Drie gerandomiseerde studies werden 

geïdentificeerd, waarbij de onderzoekspopulaties varieerden van 22 tot 52 kinderen. Twee studies 

onderzochten HT uitgevoerd door een gekwalificeerde therapeut en één studie onderzocht HT 

middels hypnoseoefeningen op CD. Alle onderzoeken lieten een significant grotere verbetering 

van de buikpijnscores zien bij kinderen die HT ontvingen. Een van deze studies rapporteerde 

ook de behandeleffecten na een jaar follow-up, waarbij de gunstige effecten bleven bestaan. 

Twee studies lieten een significante afname van de mate van schoolverzuim zien en een studie 

rapporteerde een significante verbetering van de kwaliteit van leven na HT. In verband met het 

kleine aantal studies en de heterogeniteit in studieopzet en gebruikte uitkomstmaten, werden 

de data niet statistisch gepoold. De behandeleffecten van HT lijken superieur aan standaardzorg 

voor kinderen met PDS en FB(S). Het is echter moeilijk om de gunstige effecten van HT exact te 

kwantificeren.

Onderzoeken bij volwassen PDS patiënten laten zien dat de gunstige effecten van HT ook op 

lange termijn blijven bestaan, maar studies naar deze langetermijneffectiviteit bij kinderen waren 

nog niet beschikbaar.14,15 Daarom hebben we een langetermijnfollow-up studie gedaan van de 

RCT naar de effectiviteit van HT, die tussen 2002 en 2005 in Nederland werd uitgevoerd.16 

In dit onderzoek werd de effectiviteit van HT vergeleken met standaard behandeling met 

ondersteunende therapie (SB) voor kinderen met PDS en FB(S). Alle 27 HT patiënten en 22 

van de 25 patiënten uit de SB groep, die meededen aan het initiële onderzoek, participeerden 

in de follow-up studie die wordt beschreven in hoofdstuk 7. Twee patiënten uit de SB groep 

waren niet traceerbaar en één kind weigerde deelname. Klinische remissie werd gedefinieerd als 

>80% verbetering van de buikpijnscores vergeleken met baseline. Na een gemiddelde follow-
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up van 4,8 jaar (spreiding 3,4-6,7 jaar), was HT nog steeds superieur aan SB, waarbij 68% in 

de HT groep versus 20% van de patiënten in de SB groep in klinische remissie was (P=0,005). 

Op een schaal van 0 tot 21, waren de buikpijnpijnintensiteit en      -frequentie scores bij follow-

up 2,8 en 2,3 in de HT groep, vergeleken met 7,3 en 7,1 in de SB groep (P<0,01). Daarnaast 

waren de somatisatiescores significant lager in de HT groep (15,2 vs 22,8; P=0,04). Er werden 

geen verschillen tussen beide groepen gevonden met betrekking tot de kwaliteit van leven, 

frequentie van doktersbezoeken en school-/werkverzuim. De resultaten van deze follow-up 

studie laten zien dat HT langdurig gunstige effecten heeft voor kinderen met PDS of FB(S) en 

dat het daarmee een waardevolle behandeloptie is voor deze kinderen. 

Ondanks de gunstige langetermijneffecten van hypnotherapie uitgevoerd door een therapeut, 

is deze behandeling voor veel kinderen met PDS of FB(S)niet beschikbaar. Dit komt bijvoorbeeld 

doordat de kosten van individuele HT hoog zijn. Daarnaast is er een gebrek aan gekwalificeerde 

kinder-hypnotherapeuten en vergt HT een substantiële tijdsinvestering van zowel het kind 

als de ouder(s). In een Amerikaanse studie is echter aangetoond dat thuisbehandeling met 

hypnoseoefeningen op CD ook effectief is voor kinderen met functionele buikpijnaandoeningen 

en deze vorm van HT heeft potentiële voordelen vergeleken met HT bij een therapeut.17 Hoofdstuk 

8 beschrijft het protocol van de non-inferiority RCT onder 260 kinderen tussen 8 en 18 jaar met 

een Rome III diagnose van PDS of FB(S), naar de (kosten)effectiviteit van thuisbehandeling met 

HT oefeningen op CD vergeleken met individuele HT door een gekwalificeerde therapeut. De 

follow-up na afloop van de behandeling bedroeg één jaar. Kinderen werden gerandomiseerd 

voor drie maanden thuisbehandeling met HT oefeningen op CD (CD groep) of voor zes sessies 

individuele HT bij een gekwalificeerde therapeut gedurende een periode van drie maanden 

(iHT groep). De primaire uitkomst was het percentage succesvol behandelde kinderen direct na 

behandeling en na een jaar follow-up. Behandelsucces werd gedefinieerd als een verbetering 

van tenminste 50% van zowel de buikpijnfrequentie- als buikpijnintensiteitscore. Gebaseerd 

op eerdere onderzoeken, werd na een jaar follow-up, 75% behandelsucces verwacht in de 

groep die individuele HT krijgt. De inschatting was dat het percentage behandelsucces iets 

lager zou liggen in de CD groep. Om een redelijk alternatief te zijn voor individuele HT, werd 

een non-inferiority marge van 50% behandelsucces na een jaar follow-up aangehouden voor 

de CD groep. Secundaire uitkomstmaten waren ‘adequate verlichting’ en de effecten van beide 

behandelvormen op depressie en angstscores, somatisatiescores, kwaliteit van leven, gedachten 

over de buikpijn en coping strategieën. 

Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van de trial met betrekking tot de effectiviteit van 

beide behandelvormen. Modified-intention-to-treat analyses lieten zien dat 36,8% van de 

kinderen in de CD groep en 50,1% van de kinderen in de iHT groep direct na drie maanden 

therapie succesvol waren behandeld. Een jaar na het einde van de behandeling waren de 

succespercentages gestegen naar 62,1% in de CD groep en 71,0% in de iHT groep. Het 

succespercentage van de behandeling met behulp van de CD was niet-inferieur aan dat van 

de individuele HT door gekwalificeerde therapeuten (P<0,01). Subgroepanalyses toonden aan 
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dat het behandeleffect niet verschilde tussen kinderen met PDS en FB(S). Daarnaast werd er 

geen relatie gevonden tussen behandelsucces en leeftijd (13 jaar of jonger). Secundaire analyses 

lieten een significante verbetering van depressie- en angstscores, somatisatiescores, kwaliteit 

van leven en gedachten over buikpijn zien in beide groepen kinderen. Direct na drie maanden 

behandeling rapporteerde 70,2% van de ouders in de CD groep en 82,7% van de ouders 

in de iHT groep ‘adequate verlichting’ van de klachten. Dit percentage liep niet-significant 

op gedurende de follow-up. Deze hoge percentages ‘adequate verlichting’ geven aan dat 

beide behandelvormen goed werden ontvangen door de kinderen en hun ouders. Mannelijk 

geslacht, kortere duur van symptomen en het hebben van minder negatieve gedachten over 

de buikpijn waren onafhankelijke voorspellers van behandelsucces een jaar na het einde van de 

behandeling. Dat gold niet voor de verwachtingen over het behandeleffect bij het kind, of bij 

vader en moeder en ook niet voor de hypnotiseerbaarheid. In de iHT groep bleek de persoon 

van de therapeut het behandeleffect niet te beïnvloeden. Deze RCT bevestigt de gunstige 

effecten van darmgerichte HT voor kinderen met PDS of FB(S). Daarnaast toonden wij aan 

werd aangetoond dat de langetermijneffectiviteit van thuisbehandeling met hypnose CD voor 

kinderen met PDS of FB(S) niet-inferieur is aan individuele HT door verschillende gekwalificeerde 

therapeuten.

Hoofdstuk 10 onderzoekt de kosteneffectiviteit van de bovenbeschreven behandelingen. 

Behandeling met de hypnose CD is over het algemeen goedkoper dan individuele HT bij een 

gekwalificeerde hypnotherapeut, zowel vanuit een maatschappelijk perspectief als vanuit een 

gezondheidszorg perspectief. Deze conclusie geldt voor kinderen van 13 jaar of ouder en 

voor kinderen met FB(S). Voor kinderen jonger dan 13 jaar en voor kinderen met PDS is de 

behandeling met de hypnose CD alleen goedkoper vanuit een gezondheidszorg perspectief. 

Het verschil in QALY’s (Quality Adjusted Life Years) tussen de CD en iHT groep is licht in het 

voordeel van behandeling met de hypnose CD. Behandeling met HT oefeningen op CD lijkt 

dus een kosteneffectief alternatief voor individuele hypnotherapie bij een gekwalificeerde 

therapeut. Deze resultaten suggereren dat de CD, vanuit gezondheidszorgperspectief gezien, 

een eerstelijns behandeling moet worden, vooral voor kinderen van 13 jaar of ouder en voor 

kinderen met PDS. Door een kleinere (maar nog wel significante) kostenbesparing ten gunste 

van de CD en een niet-significant verschil in QALY’s ten gunste van de iHT groep, is individuele 

HT gegeven door een gekwalificeerde hypnotherapeut wellicht een meer concurrerende 

behandeling voor kinderen met FB(S) en jongere kinderen (onder 13 jaar). 

DISCUSSIE & TOEKOMSTPERSPECTIEvEN

Veel artsen hebben te maken met kinderen met een van de vijf functionele buikpijnaandoeningen 

volgens de Rome III criteria.2 Soms wordt verondersteld dat PDS en FB(S) geen verschillende 

klinische entiteiten zijn, maar dat zij verschillende uitingen van dezelfde onderliggende 

functionele gastro-intestinale aandoening zijn. De vergelijkbare psychosociale profielen van 

kinderen met PDS en kinderen met FB(S) (hoofdstuk 1) kunnen worden opgevat als bewijs 



260

voor deze hypothese, maar definitieve conclusies met betrekking tot dit vraagstuk kunnen op 

basis van deze studie niet worden getrokken. Zo ontbreken in het onderzoek uit hoofdstuk 1 

data over andere (fysiologische) factoren welke een rol kunnen spelen in PDS en FB(S), zoals 

viscerale hypersensitiviteit, ouderfactoren of het darm-microbioom. Deze factoren zijn mogelijk 

verantwoordelijk voor de verschillende symptoomcomplexen van de verscheidene functionele 

buikpijnaandoeningen en de heterogene presentatie van deze patiënten. Toch lijkt het op basis 

van de resultaten van hoofdstuk 1 geoorloofd om kinderen met PDS en FB(S) met dezelfde 

psychologische therapieën te behandelen. Hoofdstuk 9 van dit proefschrift bevestigt deze 

gedachtegang.

Ouderfactoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan of persisteren van symptomen van 

kinderen met PDS of FB(S). Het belang daarvan blijkt ook uit de resultaten van hoofdstuk 2. 

Het is bekend dat de ernst van symptomen van het kind wordt beïnvloed door de reactie van 

ouders en daarnaast is acceptatie van het biopsychosociale model door ouders van invloed 

op het verdwijnen van de symptomen.18,19 Betrokkenheid van ouders bij de behandeling 

van PDS en FB(S) op de kinderleeftijd kan van aanvullende waarde zijn, omdat ouders de 

frequentie van poliklinische- en klinische ziekenhuisbezoeken beïnvloeden.20,21 Deze posten zijn 

verantwoordelijk voor een groot deel van de kosten die geassocieerd zijn met PDS en FB(S) 

(hoofdstuk 3). 

Bij het ontstaan en persisteren van de buikklachten zijn ook andere factoren betrokken. De 

bacteriële samenstelling van het darm-microbioom is een factor, waarop veel wetenschappelijk 

onderzoek in de afgelopen jaren gericht was. Hoewel een gouden standaard voor microbiële 

analyse nog niet is vastgesteld, is wel aangetoond dat het darm-microbioom van zowel 

volwassenen als kinderen met PDS verschilt van dat van gezonde controles.22–25 Daarnaast 

werden verschillen gevonden in de samenstelling van het microbioom van kinderen met PDS 

met neiging tot obstipatie en kinderen met PDS met neiging tot diarree.23 Het microbioom 

draagt mogelijk bij aan het ontstaan van PDS symptomen door veranderingen in de brein-

darm as en dit biedt mogelijkheden voor therapieën die gericht zijn op verandering van het 

microbioom.22,26 Hoewel het bewijs voor de gunstige effecten van probiotica, zoals LGG en 

VSL#3, voor kinderen met functionele buikpijnaandoeningen nog steeds gering is en follow-up 

studies ontbreken, bieden deze resultaten wel aanknopingspunten voor verder onderzoek. Ook 

fecestransplantatie, een relatief nieuwe behandeling waarbij het microbioom van de patiënt 

wordt vervangen door dat van een gezond persoon, is mogelijk effectief voor patiënten met 

functionele gastro-intestinale aandoeningen. Een kleine pilotstudie onder 13 volwassenen met 

PDS, laat zien dat 70% van de patiënten na fecestransplantatie een afname van de klachten 

rapporteerde.27 Om te onderzoeken of fecestransplantatie een therapeutische strategie is, die in 

de toekomst kan worden gebruikt in de dagelijkse praktijk, dient verder onderzoek te worden 

uitgevoerd naar de effectiviteit en veiligheid van deze behandelvorm voor zowel volwassenen 

als kinderen met functionele buikpijnaandoeningen. 
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Hoofdstuk 3 laat zien dat de zorgkosten voor kinderen met PDS en FB(S) in Nederland kunnen 

oplopen tot 500 miljoen euro per jaar. Dit bedrag kan zelfs een onderschatting zijn van de 

werkelijke kosten, omdat de kosten van diagnostiek in deze studie niet werden meegenomen. 

Deze resultaten onderstrepen de noodzaak voor het ontwikkelen van langdurig effectieve en 

kosteneffectieve behandelingen voor deze kinderen. Nu heeft ongeveer 30% van de kinderen 

persisterende klachten tot op volwassen leeftijd.28

Een scala aan medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen is beschikbaar voor 

de behandeling van kinderen met functionele buikpijnaandoeningen, maar de hoofdstukken 4 

en 5 tonen aan dat het bewijs voor de effectiviteit van veel van deze behandelingen ontbreekt. 

Bij het interpreteren van de resultaten van therapeutische trials bij patiënten met functionele 

buikpijnaandoeningen, moet ook het placebo-effect in ogenschouw worden genomen. 

Placebo-effecten tot 53,4% worden gerapporteerd in RCT's onder kinderen en adolescenten 

met functionele buikpijnaandoeningen.29–32 Omdat verwachtingen van invloed kunnen zijn op 

het placebo-effect,33 kan de grootte van het placebo-effect mogelijk worden verklaard door 

het feit dat veel van deze onderzoeken zijn uitgevoerd in tertiaire centra. Daarnaast wordt 

het placebo-effect beïnvloed door een goede arts-patiëntrelatie en een actieve, luisterende 

houding van de zorgverlener.34,35 Deze componenten zijn mogelijk vooral belangrijk bij niet-

medicamenteuze behandelvormen, waarbij het contact met zorgverleners frequent is. Het 

is bekend dat behandel- en placebo-effecten synergistisch zijn. Het is daarom belangrijk dat 

zorgverleners zich realiseren dat het versterken van het placebo-effect via bovengenoemde 

componenten, ook het behandeleffect kan vergroten.34,35

Wetenschappelijke studies van hoge kwaliteit zijn nodig, om zowel medicamenteuze als niet-

medicamenteuze behandelvormen voor kinderen met PDS en FB(S) verder te onderzoeken. 

Omdat het om een heterogene patiëntengroep gaat, is het van groot belang dat er tevens 

onderzoek wordt gedaan naar patiëntkenmerken, die het uiteindelijke behandelsucces kunnen 

voorspellen. Door identificatie van deze voorspellende factoren, wordt het in de toekomst 

wellicht mogelijk om, in plaats van geprotocolleerde behandeling die voor ieder kind hetzelfde 

is, behandeling op maat aan te bieden aan kinderen met PDS en FB(S).

Bij het opzetten van deze nieuwe studies is het van belang dat gebruik wordt gemaakt van 

homogene uitkomstmaten, gemeten met gevalideerde instrumenten. Ook dienen strikte 

diagnostische criteria voor het vaststellen van de verschillende functionele buikpijnaandoeningen 

te worden gebruikt, zoals de Rome III criteria of de geactualiseerde Rome IV criteria, welke 

in 2016 zullen verschijnen. Samenwerking tussen meerdere centra stelt onderzoekers in staat 

onderzoeken uit te voeren met een meer adequate groepsgrootte en daarnaast kinderen met 

verschillende achtergronden te includeren, waardoor de generaliseerbaarheid van de resultaten 

toeneemt. Het uitvoeren van placebo-gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van 

medicatie bij kinderen kan in ethisch opzicht uitdagend zijn. Daarnaast zijn ouders vaak 

terughoudend, omdat de kans bestaat dat hun kind de placebo ontvangt. Deze studies, naar 

met name naar de effectiviteit van veel voorgeschreven middelen zoals spasmolytica, zijn echter 

hard nodig, omdat resultaten van onderzoeken bij volwassenen niet geëxtrapoleerd kunnen 
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worden naar kinderen. Het is van belang dit soort onderzoeken ook uit te voeren in de eerste lijn, 

omdat kinderen met PDS en FB(S) ook vaak worden gezien in de huisartspraktijk.36 Bovendien 

kunnen klinische kenmerken van deze kinderen verschillen van kinderen die worden behandeld 

in de tweede- en derde lijn, waardoor het effect van de behandeling mogelijk ook anders is. 

Zoals hoofdstuk 3 liet zien, zijn klinische en poliklinische zorg de belangrijkste kostenposten in 

de behandeling van kinderen met PDS en FB(S). Behandeling van deze kinderen in de eerste lijn 

kan daarom ook leiden tot een vermindering van gezondheidszorgkosten. 

Op basis van hoofdstuk 4 en 5 kan worden geconcludeerd dat HT een van de best onderzochte 

behandelvormen is voor kinderen met PDS en FB(S). In overeenstemming met studies bij 

volwassenen, tonen hoofdstuk 6 en 7 aan dat zowel de korte- als langetermijneffectiviteit 

van HT voor deze kinderen superieur is aan standaardbehandeling. Daarnaast heeft HT geen 

(ernstige) bijwerkingen. Niettemin is HT uitgevoerd door een therapeut voor veel kinderen niet 

beschikbaar. De resultaten van de trial, zoals beschreven in de hoofdstukken 8 tot en met 10, 

tonen opnieuw aan dat zowel individuele HT uitgevoerd door een gekwalificeerde therapeut 

als thuisbehandeling met een hypnose CD, gunstige effecten hebben voor kinderen met PDS 

en FB(S). Een jaar na het einde van de behandeling, waren 62,1% van de kinderen in de CD 

groep en 71,0% van de kinderen in de iHT groep succesvol behandeld. Deze percentages liggen 

hoger dan de percentages behandelsucces van veel andere behandelvormen (hoofdstuk 4 en 

5). Secundaire uitkomsten, zoals depressie- en angstscores en kwaliteit van leven, verbeterden 

ook na behandeling en de hoge percentages 'adequate verlichting' onderstrepen de waarde 

van beide vormen van HT. Deze gunstige resultaten leiden hopelijk tot (volledige) vergoeding 

van HT door zorgverzekeraars, waarmee de toegankelijkheid van HT voor kinderen met PDS 

en FB(S) wordt vergroot. Thuisbehandeling met de hypnose CD dient geïmplementeerd te 

worden in de dagelijkse praktijk, omdat hoofdstuk 9 en 10 aantonen dat thuisbehandeling 

met CD kosteneffectief en niet-inferieur is aan individuele HT uitgevoerd door gekwalificeerde 

hypnotherapeuten. Aangezien de huidige generatie kinderen en adolescenten nauwelijks nog 

CD's gebruikt, heeft het de voorkeur de behandeling als applicatie voor smartphone en tablet 

te implementeren. 

Hoewel dit proefschrift laat zien dat HT een waardevolle behandeling is voor kinderen met PDS 

en FB(S), bestaan er veel misvattingen. HT zoals gebruikt in de geneeskunde wordt vaak verward 

met toneelhypnose. Dit belemmert de acceptatie van HT als een evidence-based behandelvorm. 

Demystificatie van deze misvattingen is van groot belang; het uitvoeren van goed opgezette 

trials kan daaraan bijdragen. Ook het feit dat de werkingsmechanismen van HT bij patiënten 

met PDS en FB(S) nog niet goed worden begrepen, kan bijdragen aan het gebrek aan acceptatie 

onder sommige clinici. Toekomstig onderzoek dat gericht is op het ophelderen van deze 

werkingsmechanismen is derhalve geboden. Er wordt gedacht dat HT invloed heeft op zowel 

biologische als psychosociale processen.37 Het is aangetoond dat de activiteit in hersengebieden 

die betrokken zijn bij het verwerken van pijn, zoals de midcingulaire cortex, anterieure cingulate 
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cortex (ACC) en frontale cortices, verandert in reactie op HT. Of de activiteit toe- of afneemt 

lijkt afhankelijk van de gegeven hypnotische suggestie, maar suggesties voor afname van de 

onaangenaamheid en intensiteit van pijn leiden bijvoorbeeld tot een afname van activiteit in 

de ACC.37–39 Daarnaast is een toename van structurele verbindingen tussen de ACC en frontale 

hersengebieden beschreven.37 Deze bevindingen dat HT, in ieder geval gedeeltelijk, werkt door 

objectiveerbare en meetbare effecten op de fysiologie van het brein, kunnen bijdragen aan het 

verminderen van de misvattingen rondom HT. Functionele MRI studies, die de eerder genoemde 

hersengebieden na HT onderzoeken, dienen te worden uitgevoerd bij kinderen met PDS en 

FB(S), omdat de hersenfysiologie van kinderen kan verschillen van die van volwassenen.40 Naast 

het beïnvloeden van biologische processen, vermindert HT ook psychologische factoren, zoals 

negatieve cognities, psychische klachten en somatisatie.41,42 Mogelijk heeft HT stressreducerende 

effecten door beïnvloeding van de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA) as.43,44 Een relatief nieuwe 

biomarker voor stress is het bepalen van het cortisolniveau in hoofdhaar, omdat is aangetoond 

dat chronische stress leidt tot verhoogde cortisolniveaus in hoofdhaar.45,46 Omdat hoofdhaar 

gemiddeld een centimeter per maand groeit, is haarcortisol geschikt voor het onderzoeken van 

langdurige activiteit van de HPA as. Toekomstig onderzoek, waarbij een eventuele verandering 

van cortisolniveaus voor en na HT wordt onderzocht, kan mogelijk de werking van HT ophelderen. 

Daarnaast kunnen darm-microbiële veranderingen een rol spelen bij de werking van HT, omdat 

in dierstudies is aangetoond dat psychologische stress een verandering teweeg brengt in de 

bacteriële samenstelling van het darm-microbioom.22 Het analyseren van de samenstelling van 

het darm-microbioom voor en na HT moet uitwijzen of deze hypothese klopt. 

Kinderen met andere functionele buikpijnaandoeningen, zoals functionele dyspepsie (FD) zouden 

ook kunnen profiteren van behandeling met HT. FD komt ook veel voor bij kinderen47,48 en een 

RCT waarin 126 volwassen FD patiënten werden geïncludeerd, liet een significante korte- en 

langtermijnverbetering van symptoomscores zien na HT vergeleken met standaardbehandeling.49 

Daarnaast namen na HT het gebruik van medicatie en het aantal consulten bij de huisarts of 

MDL-arts significant af.49 Kinderstudies naar de effectiviteit van HT bij FD zijn daarom nodig. 

Naast verder onderzoek naar HT bij kinderen met functionele buikpijnaandoeningen, kan HT ook 

een waardevolle behandeling zijn voor kinderen met andere functionele aandoeningen, zoals 

functionele obstipatie, misselijkheid of het chronisch vermoeidheidssyndroom. 

Dit proefschrift biedt een overzicht van het beschikbare bewijs voor therapeutische strategieën 

voor kinderen met functionele buikpijnaandoeningen, welke aantoonbaar invloed hebben op 

het kind, zijn of haar familie en de samenleving. De studies in dit proefschrift bevestigen de 

korte- en langtermijneffectiviteit van darmgerichte hypnotherapie voor kinderen met PDS en 

FB(S). Daarom dient hypnotherapie opgenomen te worden in richtlijnen voor zorgverleners die 

in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen met deze kinderen. Er dienen daarnaast stappen te 

worden genomen richting vergoeding van hypnotherapie door zorgverzekeraars, waardoor deze 

behandeling beschikbaar wordt voor alle kinderen met functionele buikpijnaandoeningen.
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DANKwOORD

Het is af! Dit proefschrift is de afsluiting van mijn promotietraject, waar ik met volle teugen 

van heb genoten! Mijn proefschrift was er niet geweest zonder de hulp en inspanningen van 

vele anderen. Daarvoor wil ik iedereen bedanken. Allereerst de kinderen en hun families, die 

belangeloos deel hebben genomen aan de verschillende onderzoeken in dit proefschrift. Dank 

dat jullie je niet hebben laten afschrikken door de ontelbare hoeveelheid vragenlijsten, die 

steeds weer op de mat vielen.

Prof. dr. M.A. Benninga, lieve Marc, PB, heel veel dank dat je me de kans hebt gegeven zo’n 

prachtig project als de Fantasia studie uit te voeren, ik ben trots op het eindresultaat! Vanaf de 

eerste dag voelde ik me op mijn plek binnen de hechte onderzoeksgroep die je hebt gevormd 

en gaf je me het vertrouwen om alle facetten van het onderzoek doen onder de knie te krijgen. 

Jouw betrokkenheid als promotor is enorm, zowel op wetenschappelijk als persoonlijk vlak. Ik 

vind het knap hoe je steeds de balans wist te vinden tussen goede, directe begeleiding en de 

vrijheid voor mij om mijn eigen draai te geven aan het onderzoek doen. Je energie, vermogen 

om samen te werken en humor zijn onnavolgbaar, evenals jouw tempo van artikelen nakijken. 

Ik had me geen fijnere baas kunnen wensen en ik hoop vanuit de eerste lijn betrokken te blijven 

bij toekomstig buikpijn-onderzoek! 

Dr. A.M. Vlieger, lieve Arine, dat we elkaar niet heel veel live zagen, betekent niet dat je niet 

erg betrokken was bij mijn reilen en zeilen, heel veel dank daarvoor. Zonder jouw interesse en 

inspanningen voor hypnotherapie onderzoek, was de Fantasia studie niet mogelijk geweest. 

Ik kon je altijd bellen voor een praktische vraag of een peptalk als ik even gefrustreerd was 

over de gang van zaken! Jouw kennis en ervaring hebben er mede voor gezorgd dat mijn 

onderzoeksperiode zo leerzaam was. Wat bijzonder dat je naast mijn co-promotor, ook de co-

promotor van mijn zus bent, dat zal niet vaak (meer) voorkomen! Heel veel dank voor je fijne, 

snelle begeleiding en je kritische blik op mijn artikelen, ze werden er altijd beter van. 

De leden van de promotiecommissie, dr. D.K. Bosman, prof. dr. P.M.M. Bossuyt, prof. dr. M.A. 

Grootenhuis, prof. dr. E.E.S. Nieuwenhuis, prof. dr. F.A. Wijburg en prof. dr. N.J. de Wit, hartelijk 

dank voor het beoordelen van dit proefschrift en uw bereidheid om zitting te nemen in de 

promotiecommissie. 

Alle mede-auteurs, dank voor jullie hulp bij de verschillende artikelen in mijn proefschrift.

Dr. M.M. Tabbers, lieve Merit, heel veel dank voor het wegwijs maken in de wondere wereld van 

de richtlijnontwikkeling! Je energieke en enthousiaste begeleiding maakte de grote hoeveelheid 

werk een stuk beter te behappen. En bovenal was het samen met Judith nog gezellig ook. We 

mogen trots zijn op de richtlijn en ik hoop dat hij veel gebruikt gaat worden in de praktijk.
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Dr. M.P.  Merkus, beste Maruschka, bedankt voor al je hulp en advies bij de opzet en dataverwerking 

van de Fantasia studie. Samen hebben we uren lang geworsteld met ingewikkelde imputaties, 

mixed models, regressie analyses en ZonMW-verslagen, maar het was het waard, het resultaat 

mag er zijn!

Dr. M.G.W. Dijkgraaf, beste Marcel, dank voor je ondersteuning en hulp bij de (economische) 

analyses! Jouw vermogen om ingewikkelde kostenanalyses op een begrijpelijke manier uit te 

leggen is uniek, wie had gedacht dat ik enthousiast kon worden van bootstrappen en QALY’s! 

Ik kijk met een glimlach terug op jouw mini-colleges onder het genot van een kopje koffie en 

pure chocolade, dank voor de prettige samenwerking.

De vakgroep kinder-MDL in het Emma Kinderziekenhuis, Bart Koot, Angelika Kindermann en 

Michiel van Wijk, dank voor alles! Het was fijn om met jullie samen te werken, ook al kruisten 

onze onderzoekspaden elkaar niet heel vaak. Ik zal de lunchbesprekingen missen. Dr. M. van 

Dijk, beste Marieke, dank voor je hulp en advies met betrekking tot de psychosociale zorg van 

mijn polipatiënten en de fijne samenwerking in de ouderstudie. Faiza en Heleen, dank voor al 

jullie ondersteuning bij de patiëntenzorg. 

Alle kinderartsen, research verpleegkundigen en hypnotherapeuten die mee hebben gewerkt 

aan de Fantasia studie, hartelijk dank voor jullie hulp bij het includeren en behandelen van de 

kinderen. Zonder jullie inzet was de inclusie niet zo voorspoedig verlopen. 

Onze Fantasia research verpleegkundigen, Aaltje en Carin, wat had ik zonder jullie gemoeten? 

Ik heb genoten van de mooie verhalen als jullie weer een willekeurig huisdier hadden 

gehypnotiseerd tijdens een huisbezoek. Lieve Aaltje, dank voor al je hulp bij het opzetten en 

uitvoeren van de Fantasia studie. Jouw nauwkeurigheid en ervaring zijn onmisbaar gebleken 

en daarnaast kon ik heerlijk met je kletsen over werk en vooral ook privézaken! Lieve Carin, 

vol bewondering heb ik zitten luisteren hoe je telefonisch steeds weer ouders en kinderen kon 

overtuigen om tóch de vragenlijsten in te blijven vullen. Jouw enthousiasme en vasthoudendheid 

zijn bewonderingswaardig, dank voor al je hulp. 

Alle collega’s van de ‘volwassen’ MDL en C2-310, dank voor de leerzame motiliteitsbesprekingen 

en gezelligheid tijdens DDW. Sem, Jac en Ramona, de vaste waarden van het motiliteitscentrum, 

dank voor de gezelligheid tijdens de lunch en op de gang.

Gelukkig bestaat er ook nog een leven buiten het AMC en heb ik lieve vrienden, vriendinnen 

en familie die zorgen voor de nodige afleiding. Lieve clubgenoten, huisgenoten, AIG en Sizdoc, 

dank voor jullie steun, gezelligheid en interesse in mijn onderzoekspraktijken!
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Mijn lieve collega’s, de bunkerbewoners! Promoveren is teamwork en ik had nooit kunnen 

voorzien dat ik me in een bunker zonder ramen zo thuis zou voelen. Jullie geven de bunker kleur 

en dat ik verlatingsangst heb komt echt door jullie! Ik zal jullie heel erg missen. 

Lieve truffelfries, wat begon als vier tutjes in een witte Mercedes cruisend door de Hollywood 

Hills, is uitgegroeid tot een fijne vriendschap! Ondanks het feit dat we inmiddels alle vier zijn 

uitgevlogen, hebben we nog veel contact, dank voor alles. Lieve Suus, samen begonnen we 

in het AMC en vanaf het eerste moment trokken we samen op en ontstond een dierbare 

vriendschap, die ik niet zou willen missen. Jouw energie en positiviteit zijn aanstekelijk. Dank 

voor al je steun, lieve kaartjes en berichtjes, ik ben trots dat jij als paranimf naast mij staat! Lieve 

Babe, jij leerde mij de fijne kneepjes van het Poeppoli-vak en stond als ware moeder gans vanaf 

het begin altijd voor me klaar. Dank voor al je lieve, goede adviezen die je altijd combineert met 

een grappige knipoog. Lieve Raach, je bent een harde werker, die nooit te beroerd is om anderen 

te helpen. Zet ‘m op de komende tijd! Dank voor je luisterend oor en de gezellige koffiedates 

in mijn laatste onderzoeksmaanden, ze waren een welkome afwisseling in de deadline-stress. 

Lieve Marije, vol verbazing heb ik gekeken naar jouw vermogen om (top)sport, promotie en 

een vracht aan nevenactiviteiten te combineren. Je laat je niet van de wijs brengen, ook al word 

je flink op de proef gesteld door tegenslagen. Dank voor al je flauwe woordgrapjes waar ik 

stiekem heel hard om moet lachen en je hulp tijdens de laatste promotie-loodjes. 

Lieve Cornerman, mijn buurman op links en ICT-vraagbaak, bedankt voor al je hulp, humor, 

gekke YouTube filmpjes en het introduceren van het tosti-ijzer in de bunker! Ik bewonder 

je optimisme en onverstoorbaarheid, die 80 studiepatiënten gaan er komen! Succes met de 

laatste loodjes. 

Lieve Sophie, na jouw Amerikaanse avontuur, vond je snel je plek in onze drukke bunker. Dank 

voor je liefheid en steun, je was een hele fijne buurvrouw. Ik heb genoten van onze trip in 

Washington, het bracht ons allebei de broodnodige ontspanning in hectische tijden! Succes in 

jouw laatste jaar, je kunt meer dan je misschien zelf soms denkt.

Lieve Juud, mijn 2 J’s-maatje van de richtlijn, we waren een goed team! Onder het genot van 

de onmisbare cappuccino’s konden we lekker discussiëren over het buikpijnonderzoek en 

hadden we binnen no time twee mooie hits op onze naam staan. Dank voor je opgewektheid 

en gedrevenheid en dat we tijdens het vele richtlijnwerk zoveel hebben gelachen. 

Lieve Kaytje, je bent dan wel onze bunkerpuppy, dat wil niet zeggen dat je je mannetje niet 

staat tussen de oude garde! Je weet van aanpakken en ik vind het knap hoe je al je verschillende 

projecten combineert, ook als dat soms lastig is. Dank voor je onbevangenheid en gezelligheid. 

Lieve Nina, sinds kort zit je lekker op je vaste stek in de bunker. Dank dat er eindelijk iemand in 

de bunker kwam die ook niet van vroeg opstaan houdt! Je bent een lieve collega.

Lieve Ilan, hoewel je maar een paar maanden in de bunker vertoefde voordat je naar de overzeese 

Poeppoli-enclave vertrok, hoorde je er meteen helemaal bij en bracht je extra gezelligheid. 

Geniet van je tijd in Columbus.

Lieve Maartje, de hoeveelheid artikelen die je in Australië hebt geproduceerd zijn tekenend voor 

jouw inzet en werklust. Ik kon mijn polipatiënten met een gerust hart aan je overdragen. Dank 
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voor je attente kaartjes en berichtjes, je bent een fijne collega. Heb vertrouwen in jezelf!

Lieve Claire en Rosa, jullie zaten in de afrondende fase toen ik net begon, dank voor de hulp bij 

het opstarten. Alle andere oud-onderzoekers van de Poeppoli, de groep wordt steeds groter! 

Dank voor de gezelligheid als we elkaar tegenkwamen op congressen en tijdens de etentjes bij 

de baas thuis.  

Lieve Joanne, mijn muffinmaatje in het AMC, wat is het fijn om zo’n hulplijn te hebben die van 

alle markten thuis is! Onze dates op het Voetenplein, waarin we heerlijk konden spuien over 

werk en vooral ook fijn konden kletsen over zaken die niets met werk te maken hebben, waren 

onmisbaar. Je bent een laiverd, dank voor je vriendschap.   

Familie Spoelder, lieve schoonfamilie, vanaf het begin, nu bijna tien jaar geleden, ontvingen 

jullie mij met warmte en gastvrijheid, heel veel dank daarvoor. Ik zou me geen lievere en meer 

betrokken schoonfamilie kunnen wensen en geniet ervan om trotse tante te zijn!

Sabine en Nicole, mijn lieve grote zussen! Lieve Saab, wat heerlijk dat jij niets met de medische 

wereld te maken hebt, dat is lekker verfrissend. Dank voor je liefheid, steun en adviezen, je 

staat altijd voor me klaar en dat is een fijn gevoel. Lieve Niec, ik vind het bijzonder dat we zij 

aan zij op konden trekken tijdens ons promotietraject. Werken in het weekend is toch gezelliger 

met z’n tweeën. Ik heb bewondering voor je doorzettingsvermogen en verheug me op jouw 

verdediging, dat heb je meer dan verdiend. Dank voor je steun en alle peptalks. Fijn dat je 

naast me staat als paranimf, dan komt het zeker goed! Lieve Sander en Mark, dank voor jullie 

humor en interesse, jullie zijn lieve zwagers! Lieve Nine en Loek, jullie zijn de liefste kleine 

bliksemafleiders!

Lieve papa en mama, dank voor jullie betrokkenheid bij alles dat mij bezig houdt. Jullie hebben 

gezorgd voor een warme, veilige basis waardoor ik mij heb kunnen ontplooien tot wie ik nu 

ben. Jullie niet aflatende steun, adviezen en vertrouwen in mij zijn nog altijd belangrijk. Ik geniet 

van onze (bijna) dagelijkse belletjes. Jullie zijn de liefsten, heel veel dank voor alles!

Allerliefste Cees-Bart, dank voor al je peptalks en het verjagen van de beren op de weg, die 

ik nogal eens zag! Je bent er altijd voor me en stimuleert me het beste uit mezelf te halen, 

zonder jouw steun waren mijn promotietraject en de laatste loodjes zeker zwaarder geweest. Ik 

verheug me op alle avonturen die we samen tegemoet gaan!5
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Nijmegen, waarna zij naar het Hoge Noorden vertrok om te gaan studeren. Omdat zij tweemaal 

werd uitgeloot voor de studie geneeskunde, studeerde zij gedurende twee jaar psychologie aan 

de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij haar propedeuse behaalde.

In 2004 werd zij alsnog ingeloot voor de studie geneeskunde, eveneens aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Na het voltooien van haar junior-coschappen in het Universitair Medisch Centrum 

Groningen, vervolgde zij haar studie in Zwolle, waar zij senior-coschappen liep in de Isala 
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Westfriesgasthuis te Hoorn. Tijdens haar studie voltooide Juliette haar wetenschappelijke stage 
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Stellingen behorend bij het proefschrift: 

 

FUNCTIONAL ABDOMINAL PAIN DISORDERS IN CHILDREN 

- Therapeutic strategies focusing on hypnotherapy - 

 

Juliette M.T.M. Rutten 

 

1. Artsen die kinderen met functionele buikpijnaandoeningen behandelen, dienen zich bewust 

te zijn van de rol die ouderfactoren kunnen spelen in het ontstaan of persisteren van de 

klachten. 

 - dit proefschrift -  

 

2. De kosten die gepaard gaan met prikkelbare darmsyndroom en functionele buikpijn 

(syndroom) op de kinderleeftijd zijn substantieel en onderstrepen de noodzaak voor 

effectieve behandelingen op lange termijn. 

 - dit proefschrift -  

 

3.  Er is een duidelijke noodzaak voor studies van goede kwaliteit naar de effectiviteit en 

veiligheid van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelvormen voor kinderen 

met functionele buikpijnaandoeningen. 

 - dit proefschrift –  

 

4. Hypnotherapie dient te worden opgenomen in richtlijnen voor de behandeling van kinderen 

met prikkelbare darmsyndroom en functionele buikpijn (syndroom). 

 - dit proefschrift -  

 

5. Voor kinderen met prikkelbare darmsyndroom en functionele buikpijn (syndroom) moet 

thuisbehandeling met hypnotherapie oefeningen op CD worden geïmplementeerd in de 

dagelijkse praktijk. 

 - dit proefschrift -   

 

6. Shit happens! 

 - (niet) dit proefschrift -  

  

7. Twijfel is de grote vriend van de wetenschap; als je iets zeker weet, sta je stil. 

 - Vrij naar Jan Terlouw - 

 

8. Life is what happens to you, while you’re busy making other plans. 

 - John Lennon - 

 

9.  Aliquando et insanire iucundum est. 

 - Seneca, De tranquillitate animi 17,10 -  

 

10. Als je er niet tegen kunt, dan moet je er maar langs. 

 - Opa - 


