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Nederlandsee Samenvatting 
Inn dit proefschrift wordt het onderzoek beschreven naar de impact van chronische 

inflammatoiree darmziekten (IBD) op de kinderleeftijd wat betreft incidentie, meting van 
ziektee activiteit, en kwaliteit van leven (KvL). Het zal niet verrassen dat deze ziekte een 
enormee impact heeft op het leven van IBD patiënten in het algemeen, en op dat van kinderen 
enn adolescenten in het bijzonder. Maar wat die impact precies is, hoe het het beste gemeten 
kann worden en, nog belangrijker, hoe de negatieve consequenties van het hebben van een 
chronischee darmziekte door (medische) interventies verminderd kan worden, was tot nog toe 
niett bekend. Het verminderen van klinische symptomen is tot nog toe de belangrijkste peiler 
waaropp de medische behandeling voor patiënten met IBD is gebaseerd. In dit proefschrift 
wordtt echter aangetoond dat het verminderen van lichamelijke symptomen misschien niet het 
enigee is dat de KvL van patiënten kan verbeteren: KvL beslaat meer dan alleen fysiek 
functioneren.. Emotioneel en sociaal functioneren worden ook door het hebben van deze ziekte 
beïnvloed.. Het kind en de adolescent moeten dus ook begeleid worden in het proces van op 
eenn zo normaal mogelijke manier volwassen worden. De uitdaging voor de arts hierbij is het 
proberenn te reguleren en begeleiden van dit proces zodat het (chronisch) zieke kind kan 
opgroeienn tot een volwassene net zoals zijn lichamelijk gezonde leeftijdsgenoten. Hierbij 
wordtt idealiter een multi-disciplinaire aanpak gebruikt, met betrokkenheid van 
gespecialiseerdee verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, leraren, ouders, en andere 
gezinsleden,, naast de behandelend specialist. 

Omm de impact van IBD op de kinderleeftijd op de Nederlandse gezondheidszorg te 
beschrijvenn is de incidentie (het aantal nieuwe gevallen per jaar) belangrijk. Dit geeft ons een 
duidelijkk beeld van de omvang van het probleem in ons land. In Hoofdstuk IJ wordt 
beschrevenn hoe twee landelijke registratie systemen zijn gebruikt om tot een betrouwbaar 
incidentiee cijfer voor Nederland te komen. Alle kinderartsen in Nederland werden 
maandelijkss gevraagd nieuw gediagnosticeerde kinderen met IBD te rapporteren en klinische 
detailss te beschrijven. Verder werd een landelijke database, waarin alle beschrijvingen van 
pathologischee materialen nauwkeurig zijn opgeslagen, onderzocht op nieuwe gevallen van 
IBDD bij kinderen onder de 18 jaar oud. Vervolgens werden alle gevonden patiënten 
gecontroleerdd in het andere registratie systeem. Dit leidde tot de identificatie van dubbele 
patiënten,, en tot die van "ware" nieuwe patiënten. De incidentie van IBD bij kinderen kwam 
zoo op 7.2 per 105 kinderen per jaar. Deze incidentie stijgt exponentieel met de leeftijd, wat in 
tegenspraakk is met eerdere studies. Echter, het chronische karakter van de ziekte en de 
wisselendee klinische presentaties tussen patiënten maakt dit een moeilijke ziekte om alleen te 
registrerenn middels actieve melding door artsen. Slechts 29% van de nieuwe patiënten kon 
doorr de actieve registratie door kinderartsen worden geïdentificeerd, terwijl 95% van de 
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nieuwee gevallen door alleen de pathologie database kon worden opgespoord; in 24% van de 
gevallenn werden de patiënten in beide registraties gevonden. 

Inn Part II van dit proefschrift wordt de impact van de ziekte van Crohn (CD) wat betreft 
hett meten van ziekte activiteit beschreven. Een index die de verschillende symptomen van CD 
bijj  kinderen bevat, de PCDAI genaamd, is in 1994 ontwikkeld en sindsdien frequent gebruikt 
inn klinische onderzoeken, hoewel de index nooit formeel gevalideerd is. In Hoofdstuk 2.1 
wordtt deze validatie tegen de vaker gebruikte volwassen ziekte activiteiten index, de CDAI, 
beschreven.. Zowel de PCDAI als de CDAI zijn bruikbaar voor het meten van ziekte activiteit 
vann CD bij kinderen, maar de PCDAI bleek beter te discrimineren tussen kinderen met 
verschillendee mate van ziekte activiteit (inactieve, milde, matige of ernstige activiteit), zoals 
beoordeeldd door de arts. 

Veell  kindergastroenterologen hebben echter kritiek op de PCDAI, en dan met name op 
bepaaldee onderdelen omdat die niet gevoelig zouden zijn voor veranderingen in ziekte 
activiteitt over de korte termijn. Voorbeelden van deze onderdelen zijn peri-rectale 
afwijkingen,, groei snelheid, en extra-intestinale manifestaties van ziekte. Bovendien bevat de 
PCDAII  bloed bepalingen die invasief en beangstigend zijn voor kinderen, waardoor het 
frequentt bepalen van de score beperkt wordt. Daarom hebben wij een analyse gedaan van de 
waardee van deze bekritiseerde onderdelen van de PCDAI bij het discrimineren russen 
patiëntenn met verschillende mate van ziekte activiteit, zoals beschreven in Hoofdstuk 2.2. 
Vij ff  van die zes bekritiseerde onderdelen bleken zonder verlies van discriminerend vermogen 
uitt de PCDAI te kunnen worden verwijderd. 

Inn Part III wordt de methodologie van het meten van de impact van IBD bij kinderen wat 
betreftt hun KvL beschreven. Een basaal overzicht van het meten van KvL bij kinderen in het 
algemeenn is in Hoofdstuk 3.1 gegeven. Het ontwikkelen van een nieuwe vragenlijst is een 
tijdsintensieff  proces dat methodologisch goed onderbouwd moet zijn, met de input van een 
groott aantal patiënten. Dit zijn voorwaarden die een belangrijke reden vormen waarom het 
aantall  instrumenten voor kinderen nog steeds klein is vergeleken bij dat voor volwassenen. 

Inn Hoofdstuk 3.2 wordt de vergelijking van de originele Impact vragenlijst, ontwikkeld 
doorr dr. Griffiths et al in 1997, met de gemodificeerde Impact-II vragenlijst beschreven, bij 
eenn groep kinderen uit Canada, Engeland en Nederland. De originele vragenlijst was eerder 
uitgebreidd aangepast op basis van resultaten van pilot studies en bijeenkomsten met experts 
opp het gebied van vragenlijsten. De originele vragenlijst en de gemodificeerde vragenlijst 
blijkenn overeen te komen wat betreft inhoud, maar kinderen gaven duidelijk aan de 
gemodificeerde,, simpelere vragenlijst prettiger te vinden. 
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Inn Hoofdstuk 3.3 wordt de validatie van de Impact-II vragenlijst beschreven in een 
Nederlandsee populatie van 83 kinderen met IBD. De vragenlijst bleek betrouwbaar, valide en 
bleekk goed te discrimineren tussen kinderen met een verschillende mate van ziekte activiteit. 
Dee test-hertest betrouwbaarheid is slechts in een kleine groep bekeken, en de gevoeligheid 
vann de vragenlijst voor veranderingen in KvL over tijd zal in een grotere groep nog 
onderzochtt moeten worden. Op internationale conferenties hebben verschillende onderzoekers 
hunn interesse getoond voor het instrument en gaven zij aan het te willen gebruiken in 
klinischee studies. Daarom worden momenteel cross-culturele vertalingen en validatie 
proceduress uitgevoerd om het instrument in verschillende talen beschikbaar te maken. Ook is 
dee Impact-II op verschillende bijeenkomsten tijdens de European Society for Paediatric 
Gastroenterologyy and Nutrition (ESPGHAN) geaccepteerd als de enige ziekte specifieke 
vragenlijstt voor het meten van KvL bij kinderen met IBD. 

Inn Hoofdstuk 3.4 wordt een studie beschreven waarin het gebruik van verschillende 
antwoord-mogelijkhedenn door 120 kinderen met verschillende ziekten wordt onderzocht. 
Onafhankelijkk van leeftijd of ontwikkelingsniveau gaven alle kinderen aan de categorische 
antwoordd mogelijkheid, ook wel Likert schaal genoemd, het prettigst te vinden, ten nadelen 
vann de visuele analoge schaal, de VAS genoemd. Daarom raden wij de Likert antwoord 
mogelijkheidd aan te gebruiken in vragenlijsten voor kinderen om zo de leesbaarheid en 
bruikbaarheidd voor kinderen te vergroten. 

Inn Part IV wordt de interpretatie van gegevens verkregen uit KvL onderzoek vanuit 
verschillendee perspectieven beschreven. Als eerste is een groep kindergastroenterologen 
gevraagdd het belang van items die door kinderen waren aangegeven als belangrijk voor hun 
leven,, te scoren voor die kinderen met IBD, zoals beschreven in Hoofdstuk 4.1. De top 10 
vann meest belangrijke items zoals artsen die hadden beoordeeld bleek behoorlijk te 
verschillenn met de top 10 die kinderen zelf hadden gemaakt. Het meest opvallend was het feit 
datt artsen het belang van lichamelijk symptomen overschatten (items zoals: last hebben van 
diarrhee,, je schamen voor een vieze lucht, je zorgen maken over het per ongeluk verliezen van 
ontlasting,, en je zorgen maken over winden laten). Ondertussen onderschatten de artsen het 
belangg van een aantal andere items (zoals het moeten nemen van medicijnen erg vinden, 
zorgenn over je gezondheid in de toekomst, en zorgen over je gewicht). Wij concluderen dat de 
kijkk die artsen hebben op wat kinderen nou het meeste bezighoudt in hun leven met IBD, 
duidelijkk anders is dan wat kinderen zelf aangeven belangrijk te vinden. Daarom is het 
belangrijkk dat kinderen betrokken worden in de ontwikkelingsfase van instrumenten die de 
gezondheidsbelevingg van kinderen onderzoeken. 

Inn Hoofdstuk 4.2 wordt de kijk van ouders op de KvL van hun kinderen bekeken. De mate 
vann overeenstemming tussen hoe ouders de KvL van hun kinderen beoordelen, en hoe de 
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kinderenn die zelf rapporteren werd geanalyseerd. Bovendien werden zowel ouders als 
kinderenn gevraagd de hoeveelheid van vijf klinische symptomen bij het kind te rapporteren, 
omdatt ook in de dagelijkse praktijk vaak aan zowel de ouder als het kind hiernaar gevraagd 
wordt.. Ouders bleken redelijk adequate beoordelaars van meer objectieve onderdelen van 
KvLL te zijn (bijv. motorisch functioneren, mate van zelfstandigheid), maar op het subjectieve 
vlakk was de overeenstemming minder hoog (emotioneel functioneren, sociaal functioneren). 
Watt betreft het rapporteren van klinische symptomen bleken ouders en kinderen goed overeen 
tee komen. 

Inn Hoofdstuk 4.3 wordt de KvL van kinderen met IBD vergeleken met die van gezonde 
leeftijdsgenoten,, gemeten met een generieke KvL vragenlijst waarvoor normgegevens voor de 
Nederlandsee jeugd bestaat. Adolescenten met IBD hebben een matig verminderde KvL 
vergelekenn bij dat van hun leeftijdsgenoten. De beperking was het grootst op het gebied van 
motorischh functioneren en zelfstandig functioneren (autonomie). Dit kan een bedreiging zijn 
voorr het losmakingsproces van de ouders, en het voorkomen van meer negatieve emoties, wat 
ietss meer aanwezig was bij de adolescenten met IBD, kan een voorbode zijn voor depressie en 
gedragsstoornissen.. Belangrijk bij deze resultaten is het feit dat een generieke vragenlijst vaak 
niett in staat is kleine verschillen tussen groepen aan te tonen doordat de lijst slechts 
oppervlakkigee items bevat. Te verwachten is dus dat de gevonden verschillen in dit onderzoek 
inn werkelijkheid nog veel groter zijn. 

Inn Hoofdstuk 4.4 worden een aantal statistische benaderingen gebruikt om de associatie 
tussenn KvL en coping stijlen aan te tonen, zowel wat betreft dagelijkse, niet-ziekte 
gerelateerdee coping stijlen, als ook wel ziekte-gerelateerde coping stijlen. Op basis van 
theoriee werd verondersteld dat de manier waarop een individu omgaat met stressvolle 
gebeurtenissenn belangrijk is voor zijn/haar KvL. Aan de andere kant werd verondersteld dat 
hett hebben van actieve ziekte, en dus veel symptomen, de KvL van een patiënt ook duidelijk 
inn negatieve zin zou beïnvloeden. Onze data tonen ten eerste aan dat adolescenten met IBD 
meerr vermijdend coping gedrag vertonen in dagelijkse stressvolle gebeurtenissen dan hun 
gezondee leeftijdsgenoten. Ten tweede bleek KvL net zoveel geassocieerd te zijn met bepaalde 
copingg stijlen als met de mate van ziekte activiteit. Het vaker gebruiken van de zogenaamde 
predictievee coping stijl (het proberen te voor jezelf op de uitkomst van je ziekte te anticiperen 
omm teleurstelling te voorkomen; hierbij wordt vaak optimisme gebruikt) bleek geassocieerd 
mett een betere KvL. Deze associatie is belangrijk voor de klinische praktijk, omdat dus naast 
hett verminderen van het aantal symptomen, mogelijk ook het versterken van deze predictieve 
copingg stijl de KvL van kinderen met IBD zou kunnen verbeteren. Een onderzoek naar het 
effectt van het aanleren van deze bepaalde coping stijl, en andere stijlen, wordt momenteel 
uitgevoerdd in het Emma Kinderziekenhuis in samenwerking met de psycho-sociale afdeling, 
gefinancierdd door de Maag-Lever-Darm Stichting. 
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