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Samenvattingg voor de leek 



Introductie e 

Buikpijn,, verstopping en het onvrijwilli g verliezen van ontlasting in het ondergoed zijn 

veell  voorkomende klachten op de kinderleeftijd. Desondanks is er slechts weinig bekend over de 

mogelijkee oorzaken van deze symptomen. Di t proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan het 

vindenn van die mogelijke oorzaken. Daarnaast worden therapieën voor zowel verstopping, als het 

onvrijwilli gg verliezen van ontlasting in het ondergoed, geanalvseerd. 

Voorr de duidelijkheid worden eerst de definities gegeven van begrippen, die in dit 

proefschriftt veelvuldig worden gebruikt: 

Romee II criteria: Di t zijn klinische definities van funcüonele aandoeningen van het 

maagdarmstelsell  voor de volwassen- en kinderleeftijd, opgesteld door deskundigen op dit gebied. 

Zi jj  vergaderden in Rome. 

funcüonall  disorders ~ functionele aandoeningen: Di t zijn aandoeningen, waarvoor geen 

duidelijkee psychische of lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. 

constipationn = obstipaüe = verstopping: Kinderen met verstopping voldoen aan minimaal 2 van 

dee volgende 4 kenmerken: 1) minder dan 3x per week onüasting, 2) meer dan l x per week 

ontlastingsverliess in het ondergoed, 3) eens in de 7 tot 30 dagen de productie van een enorm 

grotee hoeveelheid ontlasting of 4) de aanwezigheid van een grote hoeveelheid ontlasting in de 

dikkee darm of de endeldarm, zoals gevonden kan worden bij lichamelijk onderzoek. 

scybalus:: grote hoeveelheid zachte of harde ontlasting in de endeldarm of hoger op in de 

darmen,, door de buikwand heen te voelen, bij lichamelijk onderzoek. 

funcüonall  non-retenüve fecal soiling = solitaire encopresis: Het regelmatig (on)bewust verliezen 

vann ontlasting in het ondergoed na de leeftijd van 4 jaar, zonder dat er verschijnselen van 

verstoppingg aanwezig zijn. 

irritablee bowel syndrome = prikkelbare darm syndroom: buikpijn die o.a. gepaard gaat met 

veranderingenn in de stoelgang, terwijl er geen duidelijke lichamelijke oorzaak voor de pijn te 

vindenn is. 

functionall  abdominal pain = functionele buikpijn: chronische buikpijn, waarvoor geen psychische 

off  lichamelijke oorzaak te vinden is. De pijn heeft geen relatie met eten, stoelgang of menstruatie. 

externall  anal sphincter: buitenste kringspier van de anus. 

internall  anal sphincter: binnenste kringspier van de anus. 

anorectall  = anorectaal: de anus (kringspier) en rectum (endeldarm) betreffend 

barostat:: apparaat dat, volgens een van te voren opgegeven drukpatroon, een ballon in de 

endeldarmm kan opblazen en laten leeg lopen. Tegelijkertijd kunnen druk en het volume van de 

ballonn worden gemeten. 

pathofysiologie:: De kennis en bestudering van de functies van een ziek orgaan of orgaansysteem 

vann het menselijk lichaam 

visceralee hypersensitiviteit: overgevoeligheid van het maagdarm stelsel op een normale prikkel, 

zoalss uitzetting door voeding, lucht of ontlasting. 

biofeedbackk training: met behulp van een ballon in de endeldarm, een drukmetertje in de anale 

kringspierr (manometrie) en een computerbeeldscherm is het mogelijk aan het kind uit te leggen 

watt er met de kringspier en buikdruk gebeurt tijdens een poging om te poepen. Veel kinderen 
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mett verstopping spannen de kringspier aan of maken onvoldoende gebruik van de buikpers 

tijdenss een poging om te poepen. Met behulp van de patronen op het beeldscherm en instructie 

vann de kinderarts is het goed mogelijk om deze kinderen de verkeerd aangeleerde mechanismen 

opnieuww goed aan te leren, 

conventionelee therapie: Deze standaardtherapie bestaat uit: educatie, dieet adviezen (regelmatig 

vezelrijkk eten en een voldoende vochtinname), het bijhouden van een "poepdagboek", 

toilettrainingg met beloningssysteem, laxerende geneesmiddelen en klysma's. 

significant:: met behulp van statische methoden blijk t het gemeten verschil niet op toeval te 

berusten,, maar een daadwerkelijk verschil te zijn. 

Hoofdstukk 1 

4Hett eerste hoofdstuk geeft een algemene inleiding betreffende de huidige kennis 

omtrentt de functionele aandoeningen van het maagdarmkanaal op de kinderleeftijd: obstipatie, 

solitairee encopresis en prikkelbare darm syndroom / functionele buikpijn. Achtereenvolgens 

wordenn de anatomie en het normaal functioneren van de endeldarm, de epidemiologie, de 

klachtenn waarmee de kinderen bij de hulpverlener komen, mogelijke afwijkingen die het 

dysfunctionerenn van de endeldarm bij deze 3 ziektebeelden kunnen verklaren, de behandeling en 

dee prognose besproken. 

Hoofdstukk 2 

Inn dit hoofdstuk wordt kort en bondig weergegeven hoe en waarom de verschillende 

studiess tot stand zijn gekomen. Lacunes in de huidige kennis betreffende oorzaken van het 

ontstaann van de verschillende functionele aandoeningen van het maagdarmstelsel bij kinderen en 

hett ontbreken van goede therapeutische studies bij deze kinderen vormen de basis van de in dit 

proefschriftt beschreven studies. 

Hoofdstukk 3 

Tijdenss een poging om te poepen knijpt ongeveer 50% van de kinderen met obstipatie de 

buitenstee kringspier van de anus samen in plaats van deze spier juist te ontspannen. Met behulp 

vann biofeedback training kan dit verkeerde gebruik van de buitenste kringspier genormaliseerd 

worden.. Eerdere studies bij kinderen met obstipatie toonden aan dat biofeedback training geen 

toegevoegdee waarde heeft ten aanzien van genezing van obstipatie in vergelijking met kinderen 

diee alleen conventionele therapie, bestaande uit educatie, dieetadviezen, het bijhouden van een 

dagboek,, toilettraining met beloningssysteem, laxeermiddelen en klysma's, kregen. Echter, de 

groepp kinderen, die alleen middels conventionele wijze werd behandeld, kreeg ook tweemaal een 

anorectalee drukmeting om het eventuele effect van de conventionele therapie op b.v. het rectale 

volumee te registreren. Mogelijk is het ontbreken van het verwachte verschil in genezing tussen 

dezee 2 groepen kinderen het gevolg van een therapeutisch, "demystificerend" (taboe wegnemend) 

effectt van de drukmeting. Het doel van de studie, zoals in dit hoofdstuk beschreven, was dan ook 
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hett bestuderen van het eventueel toegevoegde effect van een anorectale drukmeting op de 

genezingg van kinderen met obstipatie in vergelijking met de conventionele behandeling. De 212 

kinderenn (143 jongens) die aan het onderzoekmeededen, werden willekeurig verdeeld in twee 

groepen:: groep 1 (115 patiënten) kreeg alleen conventionele therapie en groep 2 (97 patiënten) 

kreegg daarnaast 2 maal een anorectale drukmeting. Tijdens de anorectale drukmeting konden het 

kindd en de ouders het computerscherm wel zien, maar werd er pas uitleg gegeven als het kind 

weerr was aangekleed. 

Kenn succesvolle behandeling was als volgt gedefinieerd: een ontlastingsfrequencie van 

minimaall  3 maal per week, minder dan 1 maal per 14 dagen verlies van ontlasting in het 

ondergoed,, zonder het gebruik van laxeermiddelen voor een minimale periode van 1 maand. 

Slechtss 4 kinderen uit de conventionele groep en 2 kinderen uit de groep met anorectale 

drukmetingg hadden geen vieze broeken bij het starten van de studie. De productie van een grote 

hoeveelheidd ontlasting kwam voor bij  7 6% van de kinderen uit de conventioneel behandelde 

groepp en 65% in de andere groep. Bij respectievelijk 26% en 30% van de kinderen in groep 1 en 

groepp 2 werd een scybalus in de endeldarm gevonden bij lichamelijk onderzoek. De 

succespercentagess op 6, 26, 52, and 104 weken na het beëindigen van de intensieve periode van 

66 weken behandeling waren respectievelijk 4%, 24%, 32%, and 4 3% in de conventioneel 

behandeldee groep en 7%, 22%, 30%, and 3 5% in de andere groep. Statistische analyse van deze 

getallenn toonden op geen enkel moment na de eerste intensieve behandeling een verschil in 

succespercentagee tussen de 2 groepen. In beide groepen werd tussen het eerste en tweede 

polikliniekbezoekk een significante toename van de ontlastingsfrequentie gevonden. Dit verschil 

bleeff  in beide groepen bestaan gedurende alle volgende bezoeken. Tevens werd tussen het eerste 

enn tweede polikliniek bezoek een significante afname van het aantal vieze onderbroeken gezien. 

Eenn verdere langzame, maar significante daling trad op gedurende de daarop volgende 52 wTeken 

enn wel in beide groepen. De anorectale drukmeting toonde aan, dat bij aanvang van de studie 

slechtss 28% van de kinderen hun kringspier goed kon ontspannen tijdens een defecatiepoging. . 

Di tt percentatge liep op naar 38% bij de laatste manometrie. De kinderen die hun kringspier goed 

leerdenn gebruiken hadden geen hoger succespercentage dan de andere kinderen. Concluderend 

kann gesteld worden dat anorectale manometrie geen toegevoegd "demystificerend" of educatie! 

effectt heeft op de genezing van kinderen met chronische obstipatie. Deze bevinding, tezamen 

mett de bevindingen uit de eerder genoemde biofeedbackstudies laat geen therapeutische rol voor 

anorectalee drukmeting over bij kinderen met chronische obstipatie. De enige goede diagnostische 

toepassingg is het gebruik als test om de ziekte van Hirschsprung (aangeboren aandoening van de 

zenuwenn van de endeldarm) aan te tonen, dan wel uit te sluiten. Conventionele therapie is 

succesvoll  bij 30% van de kinderen met ernstige obstipatie, die verwezen waren naar een 

academischh medisch centrum, hetgeen het belang van een langdurige en adequate laxerende 

behandelingg onderschrijft. 

Hoofdstukk 4 

Kinderenn met solitaire encopresis, het verliezen van ontlasting in het ondergoed, zonder 

datt er andere aanwijzingen zijn voor verstopping, werden tot nog toe eigenüjk altijd net zo 

behandeldd als kinderen met obstipatie, nl. met laxeermiddelen. Het verliezen van ontlasting werd 
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gezienn als gevolg van het "overlopen" van de endeldarm, zoals dat bij obsüpatie het geval kan 

zijn.. Het is echter maar de vraag of het nuttig is om aan kinderen die last hebben van 

ontlastingsverlies,, zonder dat er kenmerken zijn van obstipatie, ook nog eens laxeermiddelen te 

geven.. De in dit hoofdstuk beschreven studie was opgezet om te bepalen of de combinatie van 

laxeermiddelenn en biofeedback training effectiever was dan biofeedback training alleen bij 

kinderenn met solitaire encopresis. De 48 deelnemende kinderen werden willekeurig verdeeld over 

22 studiegroepen: gedurende een periode van 7 weken werd groep 1 behandeld met 

laxeermiddelenn en 5 biofeedback trainingen en groep 2 alleen met 5 biofeedback trainingen. De 

biofeedbackk training richtte zich met name op het zich bewustworden van het aandranggevoel 

doorr middel van het opblazen van de rectale ballon. Daarnaast werd het correct beheersen van de 

analee kringspier getraind. De behandeling werd beschouwd als succesvol indien de encopresis 

frequentiee minder dan 1 maal per week was. Aan het einde van de intensieve behandelperiode 

wass de encopresis frequentie in beide groepen significant gedaald: van 7 (range, 2 - 24) naar 2 

(range,, 0 - 1 7) in de groep kinderen die alleen met biofeedback training waren behandeld en van 7 

(range,, 3 - 25) naar 2 (range, 0 - 14) in de groep die daarnaast ook nog laxeermiddelen kreeg. 

Echter,, het aantal succesvol behandelde kinderen was significant hoger in groep 2 dan in groep 1 

(44%% versus 11%). Dit betekent dat laxeermiddelen geen toegevoegde waarde hebben in de 

behandelingg van kinderen met solitaire encopresis. Deze resultaten suggereren, dat kinderen met 

solitairee encopresis anders behandeld moeten worden dan kinderen met ontlastingsverlies als 

gevolgg van obsüpaüe. Verder onderzoek, waarin de groep kinderen met solitaire encopresis 

beschouwdd wordt als een aparte aandoening, is noodzakelijk, zowel met betrekking tot de in te 

stellenn therapie als met betrekking tot het ontwarren van onderliggende pathofysiologische 

mechanismen.. Ren eerste stap op weg naar een goede behandeling van kinderen met solitaire 

encopresiss is de erkenning, dat dit een groep kinderen is met een duidelijk andere aandoening dan 

obstipatie.. De volgende stap is het maken van een onderverdeling in deze divers samengestelde 

groepp kinderen op pathofysiologische of klinische gronden met het oog op het ontwikkelen van 

eenn rationele therapie. De enorm ingewikkelde werking van het anorectum in combinatie met de 

uitgebreidd aanwezige darm-hersen-interactie, in een zich nog ontwikkelend kind, zal er 

waarschijnlijkk toe leiden, dat deze indeling niet sluitend kan worden gekregen. Daarom is wellicht 

daarnaastt een meer praktische benadering noodzakelijk, waarbij het gebruik van een nieuwe 

therapiee vanzelf verschillende subgroepen zichtbaar maakt, die al dan niet goed reageren op de 

desbetreffendee therapie, zoals b.v. het gebruik van loperamide zetpillen. 

Hoofdstukk 5 

Hett is nauwelijks bekend welke rol de endeldarm speelt bij het ontstaan van obstipatie en 

solitairee encopresis op de kinderleeftijd. In dit hoofdstuk wordt een studie beschreven waarin het 

gevoell  en de motoriek van de endeldarm bij deze twee patiëntengroepen wordt onderzocht. 

Veertienn kinderen met chronische obstipatie en 14 kinderen met solitaire encopresis werden 

onderzochtt en vergeleken met 9 gezonde kinderen die vrijwilli g aan het onderzoek deelnamen. 

Hett gevoel, de rekbaarheid en de motoriek van de endeldarm werden onderzocht met behulp van 

eenn barostat. Het gevoel en de rekbaarheid van de endeldarm werd gemeten door de rectale 

barostatt ballon, vanaf een van tevoren ingestelde basisdruk, stapsgewijs op te blazen met 
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drukstappenn van 3 mm Hg, terwijl russen de stappen teruggekeerd werd naar het uitgangsniveau. 

Hett samenknijpen van de endeldarm in reactie op een maaltijd werd getest door de patiënten 

nuchterr te laten komen, waarna ze vervolgens een standaardmaaltijd van 500 kilocalorieen 

kregen.. Binnen de groep kinderen met obstipatie werd een subgroep gevonden (6 kinderen) met 

eenn vergrootte rekbaarheid van de endeldarmwand, maar met een normaal gevoel in de 

endeldarmwand.. Hen andere subgroep had juist een verminderd gevoel (4 kinderen), maar een 

normalee rekbaarheid van de endeldarmwand. Binnen de groep kinderen met solitaire encopresis 

werdd een subgroep gevonden (3 kinderen) met een verminderd gevoel van de endeldarm, terwijl 

dee rekbaarheid van de endeldarm bij alle veertien kinderen normaal was. Het samenknijpen van 

dee endeldarm als gevolg van het nuttigen van een standaardmaaltijd was vergelijkbaar tussen de 

driee groepen kinderen. Bij kinderen met obstipatie zijn het verminderde gevoel in de endeldarm 

enn de vergrootte rekbaarheid van de endeldarm de belangrijkste afwijkingen, die overigens niet 

mett elkaar samenhingen. In tegenstelling tot wat eerder aangenomen werd, bleken sommige 

kinderenn met solitaire encopresis een afwijkend gevoel te hebben, hetgeen mogelijk een 

onderliggendee abnormale functie van de endeldarm in deze groep kinderen aantoont. Wederom 

onderstrepenn deze bevindingen de noodzaak tot verder onderzoek naar somatische 

pathofvsiologischee mechanismen bij kinderen met solitaire encopresis en obstipatie. Vervolgens 

zouu het ontrafelen van deze mechanismen kunnen leiden tot nieuwe therapieën. 

Hoofdstukk 6 

Hett hebben van vieze broeken zonder symptomen van ophoping van ontlasting in de 

endeldarmm werd recent gedefinieerd als solitaire encopresis. Di t ziektebeeld vertoont gelijkenis 

mett een ziektebeeld dat bij volwassenen bekend staat als idiopatische (= geen duideüjke oorzaak 

bekend)) incontinentie voor ontlasting. Volwassenen met idiopatische fecale incontinentie 

wordenn soms behandeld met loperamide (imodium: medicijn tegen reizigersdiarree). In dit 

hoofdstukk wordt een casus besproken van een jong volwassen man van 20 jaar, die vanaf de 

kinderleeftijdd last had van solitaire encopresis. Hij werd behandeld met loperamide. Loperamide 

bindtt zich aan de opiaat-receptor in de darmwand en werkt daardoor vertragend op de 

darmm motoriek. Het werd rectaal gegeven in een dosering van 2 maal daags 5 mg. Direct na 

aanvangg van de behandeling verdween het onvrijwilli g verliezen van ontlasting in het ondergoed, 

zonderr dat er bijwerkingen optraden. Het stoppen van de medicatie leidde onmiddellijk tot het 

terugkerenn van de klachten. Deze succesvolle behandeling heeft geleid tot het opstarten van een 

nieuwee studie, die als doel heeft de coördinatie tussen de anus en de endeldarm bij deze kinderen 

tee onderzoeken, gecombineerd met een onderzoek naar het effect van loperamide zetpillen als 

eenn rationele therapie voor (een subgroep van) deze kinderen. Het is namelijk mogelijk, dat er bij 

eenn subgroep van kinderen met solitaire encopresis sprake is van een gestoorde coördinatie 

tussenn de anus en de endeldarm of van te sterke rectale contracties. Enige terughoudendheid is 

echterr geboden bij deze behandelmethode, omdat er geen gegevens bekend zijn over eventuele 

(negatieve)) lange termijn effecten. 
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Hoofdstukk 7 

Kinderenn met chronische buikpijn kunnen zich met een grote verscheidenheid aan klachten 

presenteren.. Slechts bij 10% van de kinderen kan een organische oorzaak gevonden worden.. 

Somss hebben kinderen met buikpijn klachten, die passen bij het prikkelbare darm syndroom, 

zoalss vermindering van de pijn na defecatie of het ontstaan van de pijn in combinatie met een 

veranderingg in ontlastingsfrequentie of-consistent ie. Recent onderzoek bij volwassenen met het 

prikkelbaree darmsyndroom heeft het belang van viscerale hypersensitiviteit aan het licht gebracht. 

I nn dit hoofdstuk wordt het barostat onderzoek beschreven, waarbij werd onderzocht of kinderen 

mett chronische buikpijnklachten ook viscerale hypersensitiviteit hadden. Tevens werd de 

motoriekk van de darmen bestudeerd. 

Hett gevoel van de endeldarm en het samenknijpen van de endeldarm in reactie op een 

maaltijdd werd onderzocht bij 8 kinderen met het prikkelbare darmsyndroom en bij 8 kinderen 

mett functionele buikpijn en vervolgens vergeleken met 9 gezonde kinderen. Kinderen met het 

prikkelbaree darm syndroom hadden een significant lagere pijndrempel (6  1 mm Hg) in 

vergelijkingg met kinderen met functionele buikpijn (17  1 mm Hg) en gezonde kinderen (22  2 

mmm Hg). Er was geen verschil in aandranggevoel tussen de verschillende groepen. Het nuttigen 

vann een maaltijd liet bij gezonde vrijwilliger s en bij kinderen met functionele buikpijn een afname 

vann het volume van de endeldarm zien, waarin een vroege en late fase te onderscheiden was. 

Dezee afname in volume was niet aanwezig bij kinderen met het prikkelbare darmsyndroom. In 

nuchteree toestand waren bij kinderen met het prikkelbare darmsyndroom geen "rapid volume 

waves""  (= periodiek samenknijpingen van de endeldarm) te constateren, in tegenstelling tot 

patiëntenn met functionele buikpijn (2.7 0 min) en gezonde vrijwilliger s (1.8  0.5 / 10 

min).. Kinderen die voldoen aan de Rome II criteria voor prikkelbare darmsyndroom hebben een 

significantt verlaagde pijndrempel en een afwijkende reactie van de endeldarm in aansluiting op 

hett nuttigen van een maaltijd. Vergelijkbaar met de situatie bij volwassenen spelen gevoels- en 

motoriekk afwijkingen van de endeldarm mogelijk een pathofysiologische rol bij het prikkelbare 

darmsyndroomm op de kinderleeftijd. 

Hoofdstukk 8 

Err bestaan nauwelijks gegevens over de prognose van obstipatie tijdens de kinderleeftijd en 

hett voortbestaan daarvan op volwassen leeftijd. In dit hoofdstuk worden lange termijn resultaten 

beschrevenn bij 418 kinderen met chronische obstipatie. De groep kinderen die vanaf 1993 tot en 

mett 1999 intensief gevolgd werd, nam eerder deel aan een tweetal studies waarbij het effect van 

biofeedbackk training en anorectale manometrie geëvalueerd werd. Aangezien de kinderen de 

biofeedbackk training en de anorectale manometrie moesten kunnen begrijpen waren zij bij 

aanvangg van de studie 5 jaar of ouder (279 jongens; gemiddelde leeftijd van 8.4 jaar). Follow-up 

vondd plaats direct na beëindiging van de intensieve therapeutische interventie, na 6 maanden en 

vervolgenss jaarlijks. Gegevens van de patiënten werden telefonisch of tijdens een poliklinisch 

bezoekk met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst verzameld. Van een succesvolle 
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behandelingg werd gesproken wanneer de defecatiefrequentie 3x per week of hoger was, de 

encopresiss frequentie minder was dan lx per 2 weken en de kinderen tenminste 4 weken geen 

laxerendee geneesmiddelen meer gebruikten. Van een terugval was sprake wanneer 1 van de 

bovengenoemdee criteria weer aanwezig was. Het percentage kinderen dat voor follow-up bereikt 

konn wrorden was op elk moment van follow-up boven de 95%. De mediane follow-up termijn 

wass 5 jaar (range, 1-8 jaar). Het cumulatieve percentage van kinderen dat gedurende de follow-up 

ooitt succesvol was behandeld, was na 1 jaar 60%, oplopend tot 80% na 8 jaar. Kinderen met 

obstipatiee maar zonder encopresis en kinderen waarbij de klachten na het 4e jaar ontstonden 

haddenn het meeste kans op een succesvolle behandeling. In de totale groep van kinderen, die 

tijdenss de follow-up periode succesvol werd behandeld, bleven ongeveer 50% van hen 

klachtenn vrij gedurende de verdere follow-up periode, terwijl de andere helft van de kinderen 

minimaall  1 maal een terugval doormaakte. Een terugval trad vaker op bij jongens dan bij meisjes. 

I nn de subgroep kinderen, die djdens de followT-up periode ouder dan 16 jaar werd, had ongeveer 

30%% nog steeds klachten van obstipatie. Samenvattend kan gesteld worden, dat na een intensieve 

medicamenteuze-- of gedragstherapeutische behandeling voor obstipatie, meer dan de helft van 

allee kinderen, die verwezen werden naar een academisch medisch centrum, succesvol waren 

behandeldd bij 1 jaar follow-up. Ongeveer 30% van de kinderen had nog steeds ernstige klachten 

vann obstipatie na het bereiken van de pubertijd. Deze bevinding is in strijd met het algemeen 

heersendee idee, dat obstipatie op de kinderleeftijd langzaam verdwijnt voor of tijdens de 

puberteit.. Zelfs ook nadat het kind succesvol behandeld is, is een intensieve follow up van het 

kindd belangrijk om terugval te voorkomen. 

Dee in dit proefschrift beschreven studies tonen aan dat de pathofysiologische 

mechanismenn van functionele gastrointestinale aandoeningen op de kinderleeftijd complex zijn 

enn maar ten dele begrepen. Het is daarom moeilijk een rationeel behandelplan voor kinderen met 

dezee veel voorkomende aandoeningen op te stellen. Verder onderzoek naar de pathofysiologische 

mechanismenn kan wellicht leiden tot het identificeren van subgroepen van patiënten binnen de 

groepp kinderen met obstipatie, solitaire encopresis en chronische buikpijn. De mogelijk meest 

belangrijkee boodschap van dit proefschrift is, dat onderzoek bij kinderen met deze chronische 

aandoeningenn voortgezet moet worden, want ze groeien er niet simpelweg overheen! 
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