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THESIS SUMMARY
Functional gastrointestinal disorders (FGIDs) are a group of disorders that are 
characterized by chronic gastrointestinal symptoms, which are related to any 
combination of motility disturbance, visceral hypersensitivity, altered mucosal and 
immune function, altered gut microbiota and altered central nervous system processing.1 
Despite that FGIDs are common in infants and children and have a considerable impact 
on the daily life of patients and families, they still remain incompletely understood. 
In this thesis, we particularly focused on one FGID and on a subgroup of FGIDs at 
different developmental stages: infant colic during infancy and functional abdominal 
pain disorders (FAPDs) during childhood. Novel insights on definitions, epidemiology, 
etiology, diagnostic work-up and clinical management were discussed.

In Part 1 of this thesis, aspects of infant colic including epidemiology and prognosis, 
are discussed. Evaluating prevalence rates of FGIDs in different parts of the world 
will enhance knowledge regarding the association between prevalence rates and 
differences in genetic predispositions, diet, culture and backgrounds. Therefore, in 
Chapter 1, the prevalence of FGIDs according to the Rome IV criteria in infants and 
toddlers was assessed in Belgium, Italy and the Netherlands. Moreover, risk factors were 
identified that were associated with the presence of these FGIDs. We demonstrated 
that in this sample of Western European infants (aged 0 – 12 months) and toddlers 
(aged 13 – 48 months) presenting for a regular health check-up, a FGID was present 
in 25% of the infants and in 11% of the toddlers. The most prevalent FGID in infants 
was infant regurgitation (14%), and in toddlers it was functional constipation (9%). In 
infants, younger age and formula feeding were factors associated with the presence 
of a FGID, whereas in toddlers, prevalence rates of FGIDs were significantly higher 
in Italy and in toddlers of parents who were subjected to domestic violence. These 
results do not have direct clinical implications for patients. However, they do increase 
awareness of FGIDs among healthcare professionals and they enhance the knowledge 
on factors that are possibly associated with FGIDs. Future, larger-size studies are needed 
to confirm our prevalence numbers, preferably with a globally representative sample 
and uniform methodology. This approach will be further elaborated on in the General 
discussion section. Moreover, prospective longitudinal cohort studies are needed to 
assess the direction of causality between FGIDs and associated factors. In addition, 
these longitudinal studies should aim to evaluate the prognosis of FGIDs in infancy and 
toddlerhood and whether they persist into childhood and adolescence.

In the majority of infants, infant colic is a self-resolving condition,2 there is however 
equivocal evidence that it may have long-term consequences manifested as behavioral 
disorders.3–5 Results of these studies are prone to bias due to recall methods, and are 
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hard to compare because of varying definitions and different measurement instruments 
for infant colic. In Chapter 2, we conducted a structured follow-up of children with a 
history of infant colic and assessed if they manifest more parent-reported behavioral 
problems compared to same-aged children from a population sample. We found 
that children aged 4 – 5 years old with a history of infant colic had significantly more 
emotionally reactive, internalizing and total behavior problems compared to children of 
the norm group. Moreover, these problems were associated with higher parental stress 
scores. It is unclear whether infant colic by itself explains these differences. However, 
our findings indicate that parents of infants with colic may be helped with specific advice 
to recognize their infants behavior and their own behavior. Parents should be informed 
that the long-term outcome of infant colic is accounted for by complex interactions 
between infant, maternal, relationship and psychological variables. Inconsolable 
crying can impact the family, as the crying may interfere with intuitive parenting 
capacities, and may lead to a vicious circle of dysfunctional interactions between 
parent and child characterized by distress and negative reciprocity. This influences the 
parent-infant relationship on both short and long term, and may put infants at risk for 
developing internalizing behavioral problems. Healthcare professionals, involved in 
the management of infant colic, should be aware of these complex interactions and 
should be able to identify families that need specialized treatments. These specialized 
treatments could focus on an integrative communication-centered approach of parent-
infant counseling and psychotherapy, including video-based interaction guidance, family 
therapy and counseling, and infant-led attachment-based psychotherapy.6 The Munich 
Research and Intervention Program for Fussy Babies, developed and opened in 1991, 
integrated these treatment properties.6,7 Evidence for the efficacy of this program in 
the management of infant colic is lacking. However, it could serve as a model for the 
development of evidence-based intervention strategies for infants with colic, and their 
families. Most importantly, support should be available throughout childhood, for both 
the child and the parents, in order to treat or prevent negative long-term behavioral 
outcomes.

A link between colic during infancy and the development of FGIDs later in life has 
been of interest as well, because of overlapping underlying pathophysiological 
mechanisms. However, prospective studies on the relationship between infant colic 
and FGIDs later in life are scarce. In Chapter 3, infants with colic were prospectively 
followed until adolescence to assess prevalence rates of FGIDs and compared these to 
prevalence numbers of a control group. We observed that almost 30% of adolescents 
with a history of infant colic qualified for any FGID according to the Rome IV criteria, 
which was not significantly different from the number in the control group (24%). 
Surprisingly, postprandial distress syndrome was significantly more common in the 
group of adolescents with a history of infant colic compared to controls (18% vs. 
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10%, respectively). In addition, health-related quality of life was significantly lower in 
adolescents with a history of IC compared to the control group, which was independent 
of the presence of any FGID. These results provide support for the hypothesis of a 
relation between infant colic and the development of FGIDs. However, conclusions 
on this relation should be drawn with caution, because of the cross-sectional study 
design after a long follow-up term and the lack of a longitudinally followed control 
group. Moreover, data on the development of the children and family environment 
are lacking, which hampers conclusions on whether infant colic in isolation explains 
the risk for the development of FGIDs, or that familial and developmental factors play 
a role as well. Our results indicate the need for more extensive longitudinal follow-up 
studies including a control group, in which participants are followed at stricter time-
points and data collection includes child development, psychology and somatic status, 
family functioning, and parental psychology. This way, firmer conclusions can be drawn 
on the relation between infant colic and the development of FGIDs. Next, intervention 
studies should be designed that focus on the psychological and behavioral development 
of the infant with colic into childhood and adolescence. From a behavioral management 
point of view, it has been suggested that infants with colic lack the ability to internally 
regulate their behavior due to inappropriate development of self-competence. The 
development of internal control mechanisms and other psychological factors should 
be supported.8,9 In addition, it has been suggested that psychological factors, including 
depression, anxiety, somatization, stress, coping, catastrophizing and personality traits, 
contribute to the development of FGIDs, in specific FAPDs.10 Therefore, infants with colic 
should be guided and supported throughout childhood to recognize these psychological 
factors and to teach them appropriate coping mechanisms. The family system, including 
parental behaviors, should be a part of this intervention as well.

Part 2 of this thesis focusses on the epidemiology, diagnostics and management 
strategies of functional abdominal pain disorders (FAPDs). According to the Rome IV 
criteria, four different FAPDs are recognized: functional dyspepsia (FD), irritable bowel 
syndrome (IBS), abdominal migraine (AM) and functional abdominal pain – not otherwise 
specified (FAP-NOS).11 They are characterized by chronic abdominal pain, that cannot be 
attributed to another medical condition after appropriate evaluation.11 Prevalence rates 
in adults and children vary widely across the globe, with numbers between 1% – 45% 
for adults and 2% – 41% for children.12,13 It is unclear whether differences in prevalence 
numbers among countries reflect genuine discrepancies between populations or that 
they reflect methodological difficulties between studies. In Chapter 4, we investigated 
the prevalence of adult FGIDs in an extensive epidemiological study conducted in 33 
globally distributed countries with uniform methodology. We demonstrated that the 
pooled prevalence rate of having at least one FGID diagnosis was 42.7%, and this number 
was generally consistent between countries. Moreover, the prevalence of qualifying 
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for at least one FGID was higher in women than in men (OR 1.7 [1.6-1.7]). Prevalence 
rates of IBS according to the Rome IV criteria were very consistent among countries 
as well, with numbers ranging between 3-5%. Notably, these Rome IV IBS prevalence 
rates were half or less of the prevalence rates of IBS according to the previous Rome III 
criteria in the same countries. These data highlight the importance of FGIDs worldwide 
and may positively influence future healthcare planning and clinical trials. In general, 
funding for FGID research is low and not considered a priority. However, our data 
provide a strong rationale to change this. FGIDs should be of interest not only to 
gastroenterologists, but also to other medical disciplines including epidemiologists, 
public health experts, family physicians, general practitioners, dieticians, nurses and 
internists. For children, only a small number of prevalence studies of FGIDs according to 
the Rome IV criteria have been published thus far, conducted in the United States and 
Colombia.14,15 More large international studies are needed to assess whether prevalence 
rates of FGIDs are influenced by diverse genetic predisposition, background, culture 
and dietary habits. Chapter 5 presents the results of a cross-sectional population-
based study on the prevalence of FAPDs and functional defecation disorders (FDD) 
utilizing the Rome IV criteria in children and adolescents aged 11 – 18 years living in 
Curacao. The prevalence of FAPDs and FDDs was 16.9% and 18.6%, respectively. The 
somatic symptom dizziness was significantly associated with having a FAPD or FDD. 
Other factors including stressful life events, sociodemographic characteristics and abuse 
were not significantly associated with FAPD or FDD prevalence rates. This study adds to 
the knowledge of prevalence rates of FGIDs worldwide, and demonstrates that FAPDs 
and FDDs according to the Rome IV criteria are common in Curacao. The prevalence 
of FAPDs in Curacao is higher compared to the prevalence of FAPDs in two other 
nearby countries, including the US and Colombia.14,15 These differences might be due 
to methodological dissimilarities between studies or they might reflect true differences 
due to geographical location, culture, race, and ethnicity. The prevalence of FAPDs in 
Curacao is similar to that in the Netherlands. However, IBS is the most common FAPD in 
Curacao, whereas FD is the most common FAPD in the Netherlands. An explanation for 
this difference is lacking. Ideally, in the future, one worldwide epidemiological study has 
to be performed including globally representative countries to assess the prevalence of 
pediatric FGIDs and associated factors with the use of uniform methodology. This makes 
it possible to evaluate whether differences in FGID prevalence rates exist between 
individual countries. If differences exist, they probably reflect true differences between 
populations instead of methodological differences between studies. Moreover, results 
of a large global epidemiological study can inform future longitudinal observational 
studies, in which the causality between certain associated factors and the presence of 
any FGID can be evaluated..
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The clinical evaluation of children with FAPDs starts with a careful history taking and 
physical examination to identify possible alarm signals.11,16,17 Next, minimal invasive 
laboratory testing will be performed, including blood parameters (hemoglobin (Hb), 
c-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR)), and celiac disease 
screening (anti-tissue transglutaminase ). When diarrhea is present, fecal testing 
for Gardia lamblia is usually considered. Finally, increasing evidence recognizes fecal 
calprotectin as a noninvasive screening tool in the clinical evaluation of FAPDs. Despite 
the fact that this fecal biomarker appears to have better sensitivity and specificity 
compared to blood parameters (Hb, CRP, ESR),18,19 fecal calprotectin is often determined 
in combination with these common blood parameters. In Chapter 6, we retrospectively 
assessed whether fecal calprotectin should be used instead or in addition to these blood 
parameters in the diagnostic work-up of FAPDs. Therefore, we compared an extensive 
screening work-up, including fecal calprotectin and blood parameters Hb, CRP and 
ESR, with a limited screening work-up (i.e. without these blood parameters) in terms 
of clinical value. We found that the limited screening work-up was equally accurate in 
terms of sensitivity and area under the curve (AUC) compared to the extensive screening 
work-up (sensitivity: 90% (95% CI, 83-95) vs. 88% (95% CI, 81-93), respectively; AUC 0.87 
(95% CI, 0.81-0.93) vs. 0.85 (95% CI, 0.79-0.91), respectively). The presence of ≥1 alarm 
symptom increased the sensitivity and AUC of both work-ups. These data suggest that 
blood parameters might be abandoned from the clinical work-up of pediatric FAPDs. 
This will improve daily clinical practice, as the number of false-positive or false-negative 
diagnoses through ESR or CRP testing will diminish. However, before recommendations 
can be made, our results have to be confirmed in larger, prospective studies.

Psychological processes have been suggested to contribute to the pathophysiology, 
maintenance and exacerbation of pediatric FAPDs.10 These factors do not only originate 
from the child, but also from the caregivers. Chapter 7 delineates the results of a 
cross-sectional cohort study in which parents of children with FAPDs (IBS or FAP-NOS) 
were compared to parents of healthy controls in terms of physical health, psychological 
symptoms and distress, personality dimensions and child-rearing practices. Bothersome 
physical complaints, especially autonomic- and GI symptoms, were significantly more 
present in mothers of children with FAPDs compared to mothers of controls. Fathers 
of children with FAPDs demonstrated significantly lower scores compared to fathers of 
controls on the child-rearing practice “ignoring of unwanted behavior”. These results 
imply a potential role for parental behavioral factors in the disease course of pediatric 
FAPDs. Indeed, it has been recognized that parental anxiety, depression, somatization, 
and reinforcement and modeling of illness behavior are associated with pediatric 
FAPDs.10 These psychological factors might negatively affect the child’s complaints, 
treatment outcomes and prognosis. The treating physician should be aware of these 
parental behaviors and integrate them in the clinical management of pediatric FAPDs. 
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Therefore, clinicians should not only consult with the child itself, but also with its 
parents. During the consultation, caregivers should be reassured and educated about 
the causes and consequences of pediatric FAPDs. Moreover, they should be screened 
for psychological factors, and they should be counseled on the impact of these aspects 
on the maintenance or exacerbation of their child’s symptoms. A clinician might 
encourage the family to be referred to a psychologist to increase coping efforts. It has 
been demonstrated that reduction of protective parental responses through cognitive-
behavioral therapy is effective in decreasing pain and symptom levels in children with 
FAPDs.20

The complex multifactorial etiology of pediatric FAPDs gives rise to a wide range of 
therapeutic possibilities in the form of nonpharmacological and pharmacological 
interventions.21–23 However, efficacy outcomes of therapeutic RCTs are inconclusive 
and hard to compare because of great heterogeneity in the selection, reporting and 
measurement of patient-reported outcome measures in trials of children with FAPDs. 
This hampers the physician’s ability to make confident choices in the management of 
these common disorders. It is therefore of great importance that a standardized set of 
outcome measures (COS), that should be used in therapeutic pediatric FAPD trials, is 
developed. This development process starts with a systematic review of the existing 
literature concerning definitions, outcome measures and measurement instruments 
in therapeutic trials of childhood FAPDs, of which the results are presented in Chapter 
8. A total of 64 trials were included, of which 66% used the Rome II or Rome III criteria 
to define FAPDs. Moreover, 39% examined a psychosocial, 39% a dietary and 22% a 
pharmacological intervention. In total, 211 predefined primary and secondary outcome 
measures were reported. These could be grouped into 23 different outcome domains, 
of which pain intensity, pain frequency, functioning and psychological health were most 
often reported. In 28 studies, a pain diary was used as measurement instrument to 
assess pain frequency (in 23 studies), school absenteeism and daily activities (in 13 
studies), and pain duration (in 5 studies). Moreover, 7 different pain faces scales were 
used in 21 trials to assess pain intensity. These results reflect great inconsistency and 
heterogeneity in the reporting of definitions, outcome measures and measurement 
instruments in therapeutic pediatric FAPD trials. This underlines the need for the 
development of a minimum standardized core outcome set (COS) for clinical research 
in childhood FAPDs. In Chapter 9, the development of this COS using a mixed-method 
2-round Delphi technique has been described. Key stakeholders in the form of 
healthcare professionals, patients with FAPDs, and their parents were involved in the 
process. Finally, a set of 8 core outcomes, including pain intensity, pain frequency, 
quality of life, school attendance, anxiety/depression, adequate relief, defecation 
pattern (disease specific for IBS) and adverse events, was agreed upon by these key 
stakeholders. These 8 outcome measures should be used in future trials on pediatric 
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FAPDs. With this COS, comparability between future trials on childhood FAPDs could 
potentially be increased, leading to improved daily clinical practice through enhanced 
evidence-based decision making.

Another important aspect to consider for the physician when treating pediatric FAPDs, 
is the placebo response. This response should be maximized in clinical practice to reach 
maximum efficacy of a certain treatment, however, it should be minimized in research 
design in order to enhance the ability of a trial to detect true differences between an 
active and placebo treatment.24,25 In adults with FAPDs, meta-analyses of therapeutic 
trials have demonstrated placebo responses as high as 42.6%.26,27 In children, data on 
the placebo response in therapeutic trials are lacking. In Chapter 10, we performed a 
systematic review and meta-regression analysis of therapeutic placebo-controlled trials 
in pediatric FAPDs to assess the magnitude and determinants of the placebo response in 
these studies. We demonstrated that the pooled proportion of subjects who responded 
to placebo was 41%. Moreover, we found that several trial characteristics, including 
lower dosing frequency, longer duration of treatment, trial location, description of 
randomization schedule and a higher percentage of females in the placebo group, were 
associated with the magnitude of the placebo response. These results provide valuable 
information for both the design of future trials and for the treating clinical physician, 
who should be aware of this high placebo response rate when treating children with 
FAPDs.

As part of the management of children with FAPDs, a physician can rely on 
nonpharmacological and pharmacological treatment options. To date, the evidence for 
efficacy of pharmacological agents in pediatric FAPDs has been limited and data on the 
safety of these agents are often lacking.22,28 This impacts clinical decision-making, which 
is ideally based on both safety and efficacy results. In Chapter 11, we systematically 
reviewed the literature for the occurrence of side-effects of pharmacological treatments 
in children with FAPDs. A total of 17 studies were included, which investigated 9 different 
medication groups and 11 different agents. In 59% of the studies, side effects occurred, 
with the majority being mild and transient, and limited to the gastrointestinal tract 
and/or central nervous such as dry mouth, vomiting, nausea, drowsiness, fatigue and 
headache. It was concluded that the risk of side effects of pharmacological treatments 
in pediatric FAPDs was relatively low. However, conclusions were hampered by the 
lack of high-quality research for potential side effects, as the selected studies rarely 
included side effects as primary or secondary outcome measure and heterogeneity in 
the methods for reporting side effects between studies existed. This further warrants 
the need for high-quality, double-blind, placebo-controlled trials in children with 
pediatric FAPDs, that adhere to similar guidelines for trial design to improve their 
comparability.29,30 Moreover, clinicians should be aware of the nocebo phenomenon, 
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which is defined as the development of negative, non-specific side effects that are 
attributed to a medication, but which are not a direct result of the pharmacological 
action of the drug.31 It has been demonstrated that side-effect characteristics of placebo 
groups reflect at least partially the expected side effects of the drug.25 The causal role 
of expectations has been suggested as one of the underlying mechanism of nocebo 
responses.25 Experimental trials have demonstrated that intensive information about 
potential side effects of a certain drug, made patients report more symptoms than 
patients who were giving limited information.32,33 In children with FAPDs, studies on 
the role of the nocebo effect are lacking.

Despite the wide range of available treatments for pediatric FAPDs, symptoms may 
persist in some of these patients.34 These patients can then be considered therapy 
resistant, or therapy-refractory. They may benefit from an alternative potential 
treatment which targets the microbiome, as recent studies in FAPD patients suggest 
that altered gut microbiota might play an etiological role in FAPDs.35–37 This potential 
treatment is fecal microbiota transplantation (FMT), an intervention that replaces the 
gut microbiome of the patient by that of a healthy donor. To date, only 5 RCTs on 
the efficacy of FMT in IBS have been performed in adults.38,39 In adolescents, efficacy 
results of randomized studies on FMT in FAPDs are lacking. Chapter 12 describes the 
protocol of a single-center, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial 
that will evaluate feasibility and efficacy outcomes of FMT in adolescents with therapy 
resistant IBS. Currently, this trial is ongoing. We aim to include 30 patients, who will 
be randomized to allogeneic or autologous FMT in a 1:1 ratio. Results of this study 
will contribute to the optimization of study procedures and will inform the choice of 
primary and secondary outcome measures of future, larger, double-blind, placebo-
controlled RCTS on FMT in IBS adolescents. Moreover, preliminary efficacy results of 
FMT in this patient group will be determined by this study. Finally, preliminary analysis 
on microbiota components that might contribute to a positive response to FMT will 
be performed. With the publication of the methods of this trial, transparency of the 
research environment is aimed for.
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GENERAL DISCUSSION
The studies in this thesis should serve as useful information to guide future research 
in infants with colic and in children with FAPDs. Most studies have either contributed 
to unravel the epidemiology of infant colic or pediatric FAPDs, or to elucidate on the 
clinical management of these two clinical entities. Therefore, the remainder of this 
general discussion will focus on future perspectives with regard to epidemiology and 
treatment of infant colic and pediatric FAPDs.

Epidemiology
The conceptual understanding of functional gastrointestinal disorders (FGIDs) has 
evolved over the last three decades under the enormous efforts of the Rome Foundation 
committees.1 In addition, the Rome process has contributed remarkably to the 
characterization of pediatric FGIDs.11,40 At the start of the Rome process in 1994, focus 
lay on adult FGID diagnoses. However, with the introduction of the Rome II criteria in 
1999, a classification and diagnostic system for pediatric diagnoses was included as well. 
The Rome II and subsequent Rome III criteria had considerable impact on the pediatric 
FGID field, reflected by the numerous publications of research studies and education 
programs over the past 20 years. Knowledge on pediatric FGIDs has been expanding, 
as it now has become clear that certain adult FGIDs already start in childhood,41–43 that 
early life events may trigger the development of FGIDs later in life,44,45 that pediatric 
FGIDs impact the daily functioning of the child and families,46 and that quality of life 
scores in children with FGIDs are comparable to those of children with organic disease 
such as inflammatory bowel disease.47 The current Rome IV criteria contain 20 different 
pediatric FGID diagnoses for younger and older infants. Moreover, newly validated sets 
of pediatric questionnaires have been developed as well. However, despite the fact 
that the new Rome IV criteria have been updated and expanded with the most recent 
knowledge, pediatric FGIDs are still shrouded in mystery. It is therefore important 
that knowledge regarding these disorders keeps expanding, starting with high-quality 
epidemiological studies to assess prevalence rates and associated risk factors.

Worldwide epidemiological study on pediatric FGIDs

A very elegant example of a high-quality epidemiological study has been presented 
in Chapter 4 of this thesis as a global epidemiological study of adult FGIDs, involving 
over 70,000 participants of 33 countries on 6 continents, using uniform methodology. 
One survey was distributed, including the Rome IV diagnostic questionnaire and an 80-
item supplemental questionnaire on sociodemographic features, medical and health 
history, quality of life, healthcare utilization, medications, childhood situations, diet, 
psychosocial variables and culture and religion. The use of an Internet survey with 
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reliable, quality-controlled data that was completed by a nationally representative 
population was one of the key strengths of the study. Moreover, the surveys were 
translated by using uniform methodology with linguistic validation and cultural 
adaptation. The process of uniting principal investigators of 33 countries to participate 
in one global study, which was supervised by the Rome Foundation, has been extensive 
and challenging. However, it should pave the way for a future global study on the 
prevalence of FGIDs in children. As mentioned before, the burden of pediatric FGIDs 
on the daily life of families and on healthcare systems has been widely acknowledged. 
Nonetheless, multiple population-based prevalence studies demonstrate a wide 
variety of prevalence numbers of these childhood disorders.13,14,48 It is unclear if these 
discrepancies reflect methodological issues, such as heterogeneity in diagnostic criteria, 
study populations, surveys or data collection procedures, or that they are caused by 
global differences in culture, background, genetic predisposition or dietary habits. 
Therefore, an extensive multinational epidemiological study including countries from all 
over the world using rigorous methodology, including the pediatric Rome IV diagnostic 
questionnaire and a supplemental questionnaire for associated factors, would greatly 
enhance the quality of research and knowledge on the prevalence of pediatric FGIDs 
and FAPDs. A limitation of this global study was however, the lack of questions regarding 
a history of physical and sexual abuse..

Abuse

Many studies describe a link between childhood abuse and the onset of adult FAPDs.49–51 
For example, it has been demonstrated that a history of emotional, physical or sexual 
abuse was present in approximately 30% of adult IBS patients, which was significantly 
higher compared to healthy controls (p<0.001).52,53 For children with FAPDs, these 
findings have been replicated.54–56 However, the number of studies is small and some 
have methodological shortcomings. Ideally, validated questions on abuse should 
therefore be added to a future high-quality global epidemiological study on the 
prevalence of pediatric FGIDs and FAPDs. This, however, poses a challenge, as the 
sensitivity of trauma and abuse questions raises important ethical issues. Foremost, 
it is questioned whether participants who are asked about their personal abuse or 
trauma history become “retraumatized” or emotionally overwhelmed by recalling 
and reporting of these experiences in the past in the context of a research study.57 
Therefore, institutional review boards (IRBs) are hesitant to approve research that 
includes sensitive trauma-related questions.58 Indeed, one study demonstrated that 
over 60% of trauma researchers encountered an IRB which raised concerns regarding 
questions to participants relating to abuse or trauma experiences in the past. In 
addition, 13% of these trauma researchers encountered an IRB which did not approve 
a protocol including abuse questions because of concerns about the effects of those 
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questions on participants.57 However, it is unclear whether IRBs inform their decisions 
on empirical evidence. Luckily, in recent years, evidence for the negative and positive 
impact of trauma research on the psychological state of the participants has been 
growing. A meta-analysis that assessed reactions of 73,959 adult participants who 
took part in abuse or trauma research has demonstrated that these study subjects 
experienced low to moderate levels of negative emotional reactions immediately 
after participation.57 Moreover, they observed a moderate to high degree of benefit 
from participation in these studies.57 Based on the outcome of these studies it may be 
concluded that asking participants about their trauma history represents a minimal risk 
of psychological distress. This information may be particularly useful for future studies 
on abuse or trauma history to inform decisions of IRBs.

The Rome criteria

Another aspect of epidemiological studies on the prevalence of FGIDs that should be 
critically reviewed is the use of the Rome criteria to diagnose FGIDs. With the Rome 
classification system, a patient either meets criteria for a diagnosis or does not, which 
creates a definitive, categorical (“yes” or “no”) diagnosis. Despite the fact that such 
definitive diagnoses are useful for clinical research, they encounter some limitations 
as well. In clinical practice, using predefined criteria may exclude patients who do not 
fully meet the criteria, but who could be treated accordingly. These patients present 
with “subthreshold” symptoms and they should still be managed adequately by their 
clinician, even though their symptoms do not fully meet criteria. Therefore, in the 
daily care of patients, meeting the Rome criteria should serve as a guide to help 
characterize these disorders, instead of being a necessity. In addition, it is recognized 
by the Rome Foundation that a Rome diagnosis by itself does not capture the whole 
clinical condition of the patient or adequately determines the clinical management 
of the patient. For each FGID patient, severity of the condition depends not solely 
on specific FGID symptoms, but also on psychological or physiological comorbidities, 
cognitive interpretation of the symptoms by the parents and the child, personal and 
familial experiences based on earlier history, aspects influencing the illness behavior of 
the patient, and degree of functional impairment. Therefore, it might be concluded that 
clinicians should be aware of the Rome criteria when diagnosing children with functional 
abdominal pain and that these criteria might help them to make a positive diagnosis. 
However, the use of the Rome criteria during consultation should be critically appraised 
as well. It might even be suggested that their role in daily clinical practice should be 
modest, as it is clear that pediatric FGIDs warrant a holistic approach with regard to the 
diagnostic process and treatment strategy due to their biopsychosocial etiology. Indeed, 
the clinician should take these biopsychosocial factors into account when managing 
pediatric FGID patients. This warrants the need for individualized treatment strategies, 
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in which these multiple components (clinical, psychological, physiological, quality of 
life) of symptom experience are identified and integrated.59 To implicate this in daily 
practice, pediatricians should be encouraged to include validated diagnostic tools to 
assess quality of life and psychological status, such as depression and anxiety, at an early 
stage of the diagnostic process. These psychosocial factors are strongly correlated to 
use of medication, functional ability, healthcare visits and costs, and loss of school or 
work time. The physicians ability to identify these psychosocial factors through listening, 
communicating and engaging with the patient during the visit, will therefore impact 
the disease course of pediatric FAPDs considerably.

Clinical management
The management of FGIDs in neonates and toddlers, and in children and adolescents 
can sometimes be a challenging task because of the complex interplay between 
physiological, psychological, environmental and genetic factors that play a role in these 
disorders. Personalized treatment strategies tailor the unique disease-characteristics 
and needs of patients and their caregivers. A way to approach this form of healthcare 
is through patient- and family-centered care (PFCC).60 In the clinical management of 
infants with colic, family-centered care will be the main focus, whereas in the treatment 
of children and adolescents with FAPDs, this care will shift to a combination of patient- 
and family-centered care.

Patient- and family centered care (PFCC)

Despite a lack of consensus on how to define and measure PFCC, some core principles 
of PFCC have been described: (1) dignity and respect (healthcare professionals (HCPs) 
listen to the perspectives and choices of families and patients, and incorporate their 
knowledge, beliefs, values and cultural background into daily care), (2) information 
sharing (HCPs communicate and share affirmed, accurate and complete information, 
leading to effective participation of patients and families in care and decision-making), 
(3) patient and family engagement (HCPs support and encourage patients and families to 
participate in the care and decision-making), and (4) collaboration (HCPs, patients and 
families are involved in program development, research and delivery of healthcare).61–64 
In this approach to pediatric healthcare, HCPs value patients and families, and treat 
them as integral partners of the healthcare team. The four core principles of PFCC are 
further outlined below.

Dignity and respect

One important domain of this principle is the relationship of the physician with the 
patient and the family.62 The healthcare professional should be aware of the fact 
that the family is the child’s primary source for support and strength. Most often 
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the caregivers, and not the patients themselves, seek medical care because they are 
concerned about their child’s symptoms and because most children are too young to 
seek help themselves. Therefore, it is imperative that a secured therapeutic alliance 
with both the caregiver and the child is established. In this alliance, emphasis should 
be put on the expressing of caring and empathy, listening with undivided attention, 
and establishing a personal connection.62,63 This connection can be achieved verbally, 
through talking about the patient’s personal live, and sharing details about the clinician’s 
own. In addition, attention should also be paid to nonverbal connection, including eye 
contact, affirmative nods, and appropriate physical touch.62 The quality of the patient-
physician relationship is an important underlying mechanism in placebo responses.25 
As exemplified in Chapter 10 of this thesis, it is desirable to maximize the placebo 
response in clinical practice, since placebo responses contribute substantially to clinical 
outcomes of medical interventions.25 Indeed, it has been demonstrated that a warm 
patient-physician relationship in combination with a placebo acupuncture treatment 
significantly improved symptoms of IBS patients compared to treatment with placebo 
acupuncture with minimal interaction with the clinician.65 Another important aspect 
of the principle “dignity and respect” is the personalization of care.62 The clinician 
should provide care that is individualized, with respect to knowledge on the health and 
personal history of the patient, family dynamics, and preferences.62

Information sharing

It is recommended that physicians provide information regarding test results, medical 
records, and disease processes.62 In addition, the physician should give advice regarding 
a certain health issue, should provide information for decision making, and should 
point to educational materials and programs for patients.62 All this information should 
be available for children and families in the range of linguistic and cultural diversity.63 
This requires appropriate communication skills from the physician. There is good 
evidence that open and clear communication of the clinician can improve medical 
outcomes, patient and family satisfaction, and patient and family adherence and 
safety.60,66–68 Moreover, effective communication can optimize the patient-physician 
relationship.66,69

Patient and family engagement

Shared-decision making (SDM) embodies patient and family engagement in daily care. 
SDM is a key component in the improved quality and safety of healthcare of the 21st 
century.70 In SDM, it is important that the physician understands the experience of 
illness of the patient and the family, and addresses the needs of the patient and family 
within daily care.71 To date, there is no unified SDM-model available, however, several 
key components have been identified.72 They include describe treatment options, make 
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the decision, patient preferences, tailor information, deliberate, create choice awareness, 
learn about the patient.72 However, the application of SDM in pediatrics poses difficulties 
as important characteristics of pediatric decision-making, including the fact that in most 
cases the caregiver of the patient is the principal SDM participant, are not well defined 
in current SDM models. A practical 4-step framework for applying SDM in pediatrics 
has been suggested (Figure 1).73

FIGURE 1. Four-step shared decision-making framework. Reprinted by permission from American Acad-
emy of Pediatrics: Opel, D. J. A 4-Step Framework for Shared Decision-making in Pediatrics. Pediatrics 142, 
S149–S156 (2018).

The starting point for this algorithmically arranged framework can be any clinical 
decision. The first 3 steps are questions to the physician, and answers guide the 
physician further along the algorithm. In step 4, SDM is illustrated as continuum (i.e., 
SDM will take different forms in different situations).73 The extent to which a patient/
family or a clinician takes responsibility for the decision-making process, depends on 
the preferences of the patient and the family, and the context in which the decision-
making is occurring.70 Step 1 of Figure 1 should however be critically reviewed, as it can 
be questioned whether SDM is already present in the case of one treatment possibility. 
For example, parents might prefer an alternative treatment approach in the form of a 
diet or acupuncture over medication for their child with a FAPD. The clinicians should 
be aware of this. In this case, SDM is already present. However, further research is 
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needed on how this preliminary framework may guide the implementation of SDM in 
pediatrics, and specific in the management of pediatric FAPDs.

Collaboration

PFCC is grounded in the collaboration or teamwork among persons who are involved 
throughout the spectrum of the healthcare process, that is physicians, nurses, patient 
and family, and additional staff, including paramedics, dieticians and physiotherapists.71 
Healthcare should be envisioned as a “team sport”, in which the patients and families, 
and healthcare providers at many levels contribute to both the care process as well 
as the outcome. Within this team, teamwork and communication are essential for 
the delivery of safe and high-quality healthcare.74 Instead of working alone, having a 
multidisciplinary team is more effective as individuals at all levels of the care system can 
be involved to identify and implement the best approach to solve clinical challenges.71 
As described in Chapter 2 and 3 of this thesis, it is cautiously concluded that infants 
with colic might face negative outcomes during childhood or adolescence in the form of 
internalizing behavioral problems, development of a functional abdominal pain disorder 
or decreased quality of life. To prevent these negative outcomes from occurring, the 
care for these infants with colic and their families should consist of PFCC and a strong 
collaboration between health care professionals. The complex interactions between 
infant, parental, and psychological factors in families with colicky infants warrant the 
need for an integrative treatment approach facilitated by pediatricians, psychologists 
and maternal and child health nurses. Especially the nurses could play an important 
role in the care and follow-up of the child and families into childhood and adolescence, 
as nurses can perform care from a holistic and contextual perspective.75 In holistic 
nursing, the nurse builds a relationship with the child and the family, and aims to 
improve the healing of the patient as a bio-psycho-social unit.76 One of the goals of 
holistic nursing is helping patients to integrate appropriate self-care, self-awareness 
and personal happiness into their lives.76,77 In the case of infants with colic, this might 
help to prevent the development of internalizing behavioral problems and decreased 
quality of life later in life. Therefore, a treatment strategy for infant colic to prevent 
long-term negative outcomes, should ideally be operationalized by specialized nurses 
who perform a house based intervention program that lasts beyond infancy until 
childhood, or even adolescence. In such program, the child and the family will receive 
individualized behavior assessments, support, demonstrations, and education materials 
that aim to ameliorate child and parental mental health, and the development of the 
parent-child relationship.78

Integrated care should be advocated for pediatric FAPDs as well considering the 
complex interplay between physiological, psychological and environmental factors in 
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these disorders. Chapter 7 of this thesis gives an example of parental behaviors that 
might interfere with the illness behavior of their child. A clinician should be aware 
of this aspect when treating pediatric FAPDs and ideally, the clinician should be able 
to manage this parental aspect with the help of a specialist colleague that is directly 
involved in the care of pediatric FAPDs. However, literature on the efficacy of integrated 
interdisciplinary care in pediatric FAPDs remains scarce despite the possible benefits 
of this approach to this group of disorders. A recently published study retrospectively 
reviewed clinical outcomes of pediatric FAPD patients who visited the outpatient 
clinic of an tertiary care interdisciplinary pediatric abdominal pain clinic in the United 
States.41 This interdisciplinary clinic consisted of two pediatric gastroenterologists, two 
advanced practice nurses, two licensed psychologists, a social worker, one biofeedback 
clinician and four full-time nurses.41 The initial evaluation was jointly performed by a 
pediatric gastroenterologist and a psychologist.41 The study demonstrated that nearly 
70% of patients reported resolution of pain or pain that was nearly gone during any 
point of their follow-up. However, these results are limited by the retrospective and 
uncontrolled nature of the study.41 This warrants the need for future high-quality, 
large, randomized clinical trials to assess the efficacy of interdisciplinary treatments in 
pediatric FAPDs. Despite the fact that an interdisciplinary treatment approach might 
be quite expensive, the results of this thesis support the need for such an integrative 
intervention. Results of Chapters 1, 4 and 5 demonstrate that FGIDs are common 
disorders worldwide. They therefore result in considerable health care costs. The goal 
of an interdisciplinary treatment approach would be to reduce these costs, by aiming 
to increase the effectiveness of the treatment of FGIDs by combining the knowledge of 
different health care professionals. Chapter 2 and 3 of this thesis underline the need 
for an interdisciplinary, holistic treatment approach as well, as described above. With 
an interdisciplinary treatment approach, different aspects of the complex interplay of 
biological, psychological, and social factors that underlie pediatric FGIDs can be targeted, 
including parental factors as described in Chapter 7. Moreover, Chapter 8 highlights the 
wide variety of available pharmacological and non-pharmacological treatment regimens 
for pediatric FAPDs, which supports the fact that every FGID patient can be treated 
from different points of view. This advocates the use of an interdisciplinary treatment 
approach, ideally including at least a pediatric gastroenterologist, a psychologist, a 
dietician and a specialized nurse.

Conclusions
In the ideal situation, an extensive, worldwide, epidemiological study will be conducted 
in the near future to determine the prevalence rates of pediatric FGIDs using uniform 
methodology. A high number of nations should be included in this study. Furthermore, 
it should be aimed for that questions on physical and sexual abuse are added as well. 
For the daily care of pediatric FAPDs, patient- and family-centered healthcare should be 
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promoted, in which the patient-practitioner relationship, open communication, shared 
decision-making, and teamwork are core principles that are practiced by the clinician. 
Interdisciplinary abdominal pain clinics, in which clinicians, parents and their families, 
specialized nurses, psychologists, dieticians and physiotherapists engage in teamwork 
to improve the quality of healthcare delivery, should be another goal for the near future 
of pediatric FAPDs.
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SAMENVATTING
Functionele maagdarmaandoeningen (“functional gastrointestinal disorders” (FGIDs)) 
zijn een groep stoornissen die gekarakteriseerd worden door chronische maagdarm 
symptomen. Een aantal mechanismen kunnen ten grondslag liggen aan deze stoornissen: 
verstoringen van de beweeglijkheid en/of overgevoeligheid van de darm, veranderingen 
in de functie van het darmslijmvlies, veranderingen van de afweermechanismen van 
de darm, een veranderde darmflora of een veranderde verwerking van het centrale 
zenuwstelsel in de darm.1 Ondanks het feit dat FGIDs vaak voorkomen bij zuigelingen en 
kinderen en een grote impact hebben op het dagelijkse leven van patiënten en families, 
worden deze aandoeningen nog steeds onvoldoende begrepen. In dit proefschrift zijn 
twee FGIDs uitgelicht; (1) infant colic, ofwel overmatig huilen tijdens de babyleeftijd 
(huilbaby), en (2) de subgroep FAPDs (“functional abdominal pain disorders”). Nieuwe 
inzichten in de definities, epidemiologie, diagnostiek en behandeling zijn besproken.

In Deel 1 van dit proefschrift werd ingegaan op de verschillende aspecten van 
overmatig huilen, waaronder de epidemiologie en de prognose. Omdat onderzoek van 
prevalentiecijfers van FGIDs in verschillende delen van de wereld de kennis versterkt 
over de relatie tussen die cijfers en verschillen in genetische predispositie, dieet, cultuur 
en achtergrond, is in Hoofdstuk 1 de prevalentie van FGIDs volgens de Rome IV criteria 
onderzocht in zuigelingen en peuters in België, Italië en Nederland. Bovendien zijn 
risicofactoren geïdentificeerd die geassocieerd werden met de aanwezigheid van deze 
FGIDs. Wij hebben aangetoond dat in 25% van deze steekproef van West-Europese 
zuigelingen (0 – 12 maanden oud) en in 11% van de peuters (13 – 48 maanden oud), bij 
een reguliere gezondheidscontrole, een FGID voorkwam. De meest voorkomende FGID 
bij zuigelingen was regurgitatie (14%), en bij peuters functionele obstipatie (9%). Bij 
zuigelingen waren een jongere leeftijd en flesvoeding factoren die geassocieerd werden 
met de aanwezigheid van een FGID. Bij peuters waren de prevalentiecijfers van FGIDs 
significant hoger in Italië én bij peuters van ouders die te maken hadden met huiselijk 
geweld. Deze resultaten hebben geen directe klinische gevolgen voor patiënten. Wel 
heeft het gezorgd voor meer bewustwording bij zorgverleners voor FGIDs en de kennis 
vergroot omtrent factoren die mogelijk hiermee geassocieerd zijn. Toekomstige grote 
populatiestudies, bij voorkeur met een wereldwijd vertegenwoordigde steekproef en 
eenduidige methodologie, zijn nodig om onze prevalentiecijfers te kunnen bevestigen. 
Deze aanpak zal verder besproken worden in het Algemene discussie deel. Daarnaast 
zijn prospectieve longitudinale cohort studies nodig om meer inzicht te krijgen in het 
oorzakelijke verband tussen FGIDs en gerelateerde factoren. Bovendien zouden deze 
longitudinale studies er naar moeten streven om de prognose van FGIDs tijdens de 
zuigelingenleeftijd en peuterleeftijd te onderzoeken en te bekijken of deze aandoeningen 
aanhouden in de kinderleeftijd of adolescentie.
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Overmatig huilen is een aandoening die bij een meerderheid van de zuigelingen 
vanzelf overgaat2. Tegelijk is er tegenstrijdig bewijs dat het mogelijk lange-termijn 
gevolgen kan hebben in de vorm van gedragsstoornissen.3–5 De resultaten van deze 
studies zijn echter gevoelig voor bias doordat er gegevens met terugwerkende kracht 
verzameld zijn en ze moeilijk te vergelijken zijn door het gebruik van verschillende 
definities en meetinstrumenten voor overmatig huilen. In Hoofdstuk 2 hebben we 
een gestructureerd follow-up onderzoek uitgevoerd wat liet zien dat onder kinderen 
met een historie van huilbaby meer, door ouders, gerapporteerde gedragsproblemen 
voorkwamen dan bij kinderen van dezelfde leeftijd uit een populatiesteekproef. Wij 
vonden bij kinderen van 4 en 5 jaar oud, die overmatig gehuild hebben tijdens de 
zuigelingenleeftijd, significant meer emotioneel reactieve, internaliserende en algehele 
gedragsproblemen in vergelijking met kinderen uit de normpopulatie. Bovendien 
werden deze gedragsproblemen geassocieerd met hogere ouderlijke stress-scores. 
Het is echter onduidelijk of het overmatig huilen op zichzelf een verklaring is voor deze 
verschillen. Onze resultaten wijzen er op dat ouders van huilbaby’s mogelijk geholpen 
kunnen worden met specifieke adviezen over het herkennen van het gedrag van hun 
zuigeling en het herkennen van hun eigen gedrag. Ouders moeten geïnformeerd worden 
over het feit dat de lange-termijn uitkomsten van overmatig huilen bepaald worden door 
de complexe interacties tussen factoren die kenmerkend zijn voor de baby, factoren 
kenmerkend voor de moeder, relatiefactoren en psychologische factoren. Ontroostbaar 
huilen heeft invloed op de hele familie, omdat het kan interfereren met intuïtieve 
opvoedvaardigheden van ouders. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel van disfunctionele 
interacties tussen ouder en kind, gekarakteriseerd door onrust en een negatieve 
wisselwerking. Dit is op zijn beurt weer van invloed op de ouder-kind relatie op zowel 
de korte als de lange term, en hierdoor lopen zuigelingen het risico om internaliserende 
gedragsproblemen te ontwikkelen. Zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling 
van huilbaby’s moeten zich bewust zijn van deze complexe interacties en moeten 
in staat zijn bepaalde families te herkennen die een gespecialiseerde behandeling 
nodig hebben. Een dergelijke toegespitste behandeling zou kunnen bestaan uit een 
geïntegreerde begeleiding van ouder-kind met communicatie en psychotherapie als 
uitgangspunt. Voorbeelden hiervan zijn video-interactiebegeleiding, systeemtherapie 
en psychotherapie gebaseerd op hechtingsproblematiek.6 Het München Onderzoeks- en 
Behandelingsprogramma voor Drukke Baby’s, dat ontwikkeld en geopend werd in 1991, 
heeft deze therapie-eigenschappen samengebracht.6,7 Het bewijs voor de effectiviteit 
van dit programma voor het behandelen van huilbaby’s ontbreekt. Het zou echter 
als voorbeeld kunnen dienen voor het ontwikkelen van op wetenschap gebaseerde 
behandelstrategieën voor huilbaby’s en hun families. Uiteindelijk is het belangrijkste 
dat er tijdens de hele kindertijd ondersteuning voor het kind en de ouders beschikbaar 
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is, om zo negatieve gedragsuitkomsten op de lange-termijn te kunnen behandelen of 
zelfs te kunnen voorkomen.

Interessant is ook de link tussen overmatig huilen tijdens de zuigelingenleeftijd en het 
ontwikkelen van FGIDs op látere leeftijd, die mogelijk wordt verklaard door overlappende 
onderliggende pathofysiologische mechanismen. Echter, het aantal prospectieve studies 
naar de relatie tussen huilbaby’s en FGIDs op latere leeftijd is schaars. In Hoofdstuk 3 
werden huilbaby’s prospectief gevolgd tot in de adolescentie om de prevalentiecijfers 
van FGIDs te onderzoeken en te vergelijken met de prevalentiecijfers van een controle 
groep. Wij zagen dat bijna 30% van de adolescenten die vroeger een huilbaby waren 
voldeed aan de Rome IV criteria voor één van de FGIDs. Dit was niet significant 
verschillend van het prevalentiecijfer in de controle groep (24%). Verrassend genoeg 
kwam het Postprandiaal Distress Syndroom wel significant meer voor in de groep van 
adolescenten die vroeger een huilbaby waren in vergelijking met de controles (18% 
vs. 10%, respectievelijk). Daarnaast was de gezondheids-gerelateerde kwaliteit van 
leven in de groep van adolescenten die vroeger een huilbaby waren significant lager 
ten opzichte van de controle groep. Dit was onafhankelijk van de aanwezigheid van 
een FGID. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat er een relatie is tussen 
overmatig huilen op de zuigelingenleeftijd en het ontwikkelen van een FGID. Er kunnen 
echter geen harde conclusies getrokken worden over deze relatie, vanwege de cross-
sectionele (dwarsdoorsnede) studieopzet na een lange-termijn follow-up en vanwege 
het ontbreken van een over de tijd gevolgde controle groep. Daarnaast missen er 
gegevens over de ontwikkeling van het kind en de gezinsomgeving. Dit belemmert het 
trekken van conclusies over het feit of overmatig huilen tijdens de zuigelingenleeftijd 
op zichzelf het risico voor het ontwikkelen van FGIDs verklaart, of dat familie- en 
ontwikkelingsfactoren hier ook een belangrijke rol in spelen. Onze resultaten laten 
zien dat er meer omvangrijkere, longitudinale follow-up studies nodig zijn, inclusief 
een controle groep, waarin deelnemers op striktere tijdspunten gevolgd worden en 
waarin gegevens over de ontwikkeling van het kind, de psychologische en fysieke status, 
het functioneren van de familie en de psychologie van de ouders verzameld worden. 
Op basis van een dergelijk onderzoek zullen sterkere conclusies getrokken kunnen 
worden over de relatie tussen huilbaby’s en het ontwikkelen van FGIDs. Vervolgens 
zal onderzoek ontworpen moeten worden wat zich toespitst op de psychologische- en 
gedragsontwikkeling van de huilbaby in de kinderleeftijd en adolescentie. Vanuit het 
oogpunt van gedragsmatige therapie wordt gesuggereerd dat huilbaby’s onvoldoende 
ontwikkelde zelfcompetentie hebben, waardoor ze niet in staat zijn hun gedrag intern 
te reguleren. Het ontwikkelen van die zelf controle én van andere psychologische 
factoren zou daarom ondersteund moeten worden.8,9 Daarnaast wordt beweerd dat 
psychologische factoren, als depressie, angst, lichamelijk onverklaarde klachten, stress, 
coping en bepaalde persoonlijkheidskenmerken, bijdrage aan de ontwikkeling van 
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FGIDs, in het bijzonder FAPDs.10 Huilbaby’s moeten daarom begeleid en ondersteund 
worden tijdens hun kindertijd om de eerder genoemde psychologische factoren tijdig te 
herkennen en geschikte coping mechanismen aan te leren. Het familiesysteem, inclusief 
het gedrag van de ouders, moet ook onderdeel zijn van deze interventie.

Deel 2 van dit proefschrift is toegespitst op de epidemiologie, diagnostiek en 
behandelstrategieën van FAPDs. De Rome IV criteria onderscheiden vier verschillende 
FAPDs: functionele dyspepsie (FD), prikkelbare darmsyndroom (PDS), abdominale 
migraine (AM), en functionele buikpijn - niet anders gespecificeerd (FB).11 Deze 
aandoeningen worden gekarakteriseerd door chronische buikpijn welke, na zorgvuldige 
evaluatie, niet kan worden toegeschreven aan een andere medische aandoening.11 
De prevalentiecijfers bij volwassenen en kinderen variëren wereldwijd, met getallen 
tussen de 1% en 45% voor volwassenen en tussen de 2% en 41% voor kinderen.12,13 Het 
is niet duidelijk of deze verschillen in prevalentiecijfers tussen landen het resultaat zijn 
van echt bestaande verschillen of dat ze veroorzaakt worden door methodologische 
discrepanties tussen studies. In Hoofdstuk 4 hebben wij de prevalentie van FGIDs 
onderzocht in een omvangrijke epidemiologische studie die is uitgevoerd in 33 
landen over de hele wereld, gebruik makend van een uniforme methode. Wij hebben 
aangetoond dat de gepoolde prevalentie voor het aanwezig zijn van tenminste één 
FGID 42.7% was. Dit getal was over het algemeen consistent tussen landen. Daarnaast 
lieten wij zien dat de prevalentie voor het voldoen aan een FGID hoger was bij vrouwen 
dan bij mannen (OR 1.7 [1.6-1.7]). De prevalentiecijfers voor PDS volgens de Rome 
IV criteria waren ook consistent tussen landen, met getallen variërend tussen 3% en 
5%. Opmerkelijk, deze Rome IV PDS prevalentiecijfers waren de helft of minder dan 
de prevalentiecijfers van PDS volgens de vorige Rome III criteria in diezelfde landen. 
Deze resultaten benadrukken het wereldwijde belang van FGIDs en zullen mogelijk een 
gunstige invloed hebben op de toekomstige inrichting van de gezondheidszorg en op het 
doen van klinische onderzoek. Helaas is er over het algemeen weinig financiering voor 
onderzoek naar FGIDs en het wordt vaak niet als prioriteit beschouwd. Onze resultaten 
laten echter een belangrijke reden zien om dit te veranderen. FGIDs zouden niet 
alleen aandachtsgebied moeten zijn voor gastro-enterologen, maar ook voor andere 
medische disciplines, zoals epidemiologen, publieke gezondheidsexperts, huisartsen, 
diëtisten, verpleegkundigen en internisten. Voor kinderen zijn slechts een klein aantal 
studies beschikbaar die de prevalentie van FGIDs volgens de Rome IV criteria hebben 
onderzocht. Deze studies werden uitgevoerd in de Verenigde Staten en in Colombia.14,15 
Om te onderzoeken of prevalentiecijfers van FGIDs bij kinderen beïnvloed worden door 
genetische predispositie, achtergrond, cultuur of eetgewoonten, moeten meer grotere 
en internationale studies opgezet worden. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten weer van 
een cross-sectioneel populatieonderzoek naar de prevalentie van FAPDs en functionele 
defecatiestoornissen gediagnosticeerd volgens de Rome IV criteria bij kinderen en 
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adolescenten tussen de 11 en 18 jaar die wonen op Curaçao. De prevalentie van FAPDs 
en functionele defecatiestoornissen was respectievelijk 16.9% en 18.6%. Duizeligheid 
was significant geassocieerd met beide aandoeningen. Andere factoren zoals stressvolle 
levensgebeurtenissen, socio-demografische kenmerken en mishandeling waren niet 
significant geassocieerd met de prevalentiecijfers. De resultaten van deze studie dragen 
bij aan de kennis over prevalentiecijfers van FAPDs en functionele defecatiestoornissen 
wereldwijd en laten zien dat deze aandoeningen, gediagnosticeerd met de Rome IV 
criteria, vaak voorkomen op Curaçao. De prevalentie van FAPDs op Curaçao is hoger 
vergeleken met de prevalentie in de twee nabijgelegen landen, de VS en Colombia.14,15 
Deze verschillen worden mogelijk veroorzaakt door methodologische ongelijkheden 
tussen studies of ze zijn het gevolg van daadwerkelijke verschillen die veroorzaakt zijn 
door geografische locatie, cultuur, ras of etniciteit. De prevalentie van FAPDs op Curaçao 
is gelijk aan de prevalentie in Nederland (Hoofdstuk 3 van dit proefschrift). Op Curaçao is 
PDS echter de meest voorkomende FAPD, waar dat in Nederland functionele dyspepsie 
is. Een verklaring voor dit verschil ontbreekt. Om de prevalentie van FGIDs bij kinderen 
en mogelijk geassocieerde factoren te onderzoeken, wordt er idealiter in de nabije 
toekomst één wereldwijde, epidemiologische studie verricht, waar representatieve 
landen van over de hele wereld aan meedoen en waarin gebruik wordt gemaakt van 
een uniforme methode. Een dergelijke studie maakt het mogelijk om te evalueren of er 
verschillen bestaan tussen landen in de prevalentiecijfers van FGIDs. Als er verschillen 
gevonden worden, weerspiegelen deze verschillen hoogstwaarschijnlijk echte 
discrepanties tussen populaties in plaats van methodologische ongelijkheden tussen 
studies. Daarnaast kunnen de resultaten van een grote wereldwijde epidemiologische 
studie belangrijke informatie bevatten voor toekomstige longitudinale observationele 
onderzoeken waarin het oorzakelijke verband tussen de prevalentie van FGIDs en 
geassocieerde factoren onderzocht kan worden.

Het diagnostisch onderzoek van kinderen met FAPDs begint met een grondige anamnese 
en lichamelijk onderzoek om mogelijke alarmsymptomen te identificeren.11,16,17 Daarna 
wordt minimaal invasief laboratoriumonderzoek ingezet naar bepaalde bloedwaardes 
(hemoglobine (Hb), c-reactief proteïne (CRP), bezinkingssnelheid erytrocyten (BSE), en 
coeliakie (anti-tissue transglutaminase)). Als er ook diarree aanwezig is, wordt meestal 
overwogen de ontlasting te onderzoeken op Gardia lamblia. Tenslotte is er steeds meer 
bewijs voor het bepalen van fecaal calprotectine als non-invasief screeningsinstrument 
in de diagnostische evaluatie van FAPDs. Ondanks het feit dat deze fecale biomarker een 
betere sensitiviteit en specificiteit blijkt te hebben dan veelgebruikte bloedparameters 
(Hb, CRP, BSE),18,19 wordt fecaal calprotectine vaak bepaald in combinatie met deze 
bloedparameters. In Hoofdstuk 6 hebben wij retrospectief bekeken of fecaal 
calprotectine in plaats van óf in combinatie met deze veelgebruikte bloedparameters 
kan worden gebruikt in de diagnostiek van FAPDs bij kinderen. Om dit te onderzoeken 
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hebben wij een uitgebreid diagnostisch screeningsonderzoek, bestaande uit fecaal 
calprotectine én de bloedparameters Hb, CRP en BSE, vergeleken met een beknopt 
diagnostisch screeningsonderzoek zónder die bloedparameters, op hun klinische 
waarde. Wij vonden dat het beknopte screeningsonderzoek even accuraat was met 
betrekking tot sensitiviteit en de oppervlakte onder de ROC-curve (area under the 
curve, AUC) als het uitgebreide screeningsonderzoek; sensitiviteit respectievelijk 90% 
(95% BI, 83-95) vs. 88% (95% BI, 81-93); AUC respectievelijk 0.87 (95% BI, 0.81-0.93) 
vs. 0.85 (95% BI, 0.79-0.91). Het aanwezig zijn van ≥1 alarmsymptoom verhoogde de 
sensitiviteit en AUC van beide screeningsonderzoeken. Deze resultaten suggereren 
dat bloedparameters in het vervolg mogelijk weggelaten kunnen worden uit het 
diagnostisch onderzoek voor kinderen met FAPDs. Dit zal de dagelijkse klinische praktijk 
ten goede komen, omdat het aantal vals-positieve en vals-negatieve diagnoses door 
het bepalen van BSE en CRP zal verminderen. Voordat er echter sterke aanbevelingen 
gedaan kunnen worden, moeten onze resultaten bevestigd worden in grotere, 
prospectieve studies.

Er wordt beweerd dat psychologische processen bijdragen aan de pathofysiologie, het 
voortbestaan en het verergeren van FAPDs bij kinderen.10 Deze psychologische factoren 
zijn niet alleen afkomstig van het kind, maar ook van de ouders. Hoofdstuk 7 beschrijft 
de resultaten van een cross-sectionele cohort studie, waarin ouders van kinderen met 
FAPDs (PDS of FB – niet anders gespecificeerd) vergeleken werden met ouders van 
een gezonde controlegroep, op het gebied van fysieke gezondheid, psychologische 
symptomen en stress, persoonlijkheidskenmerken en opvoedstijlen. Onze resultaten 
lieten zien dat moeders van kinderen met FAPDs significant meer hinderlijke fysieke 
klachten hadden, met name vegetatieve- en gastro-intestinale symptomen, ten opzichte 
van moeders van de controle groep. Vaders van kinderen met FAPDs lieten significant 
lagere scores zien op de opvoedschaal “negeren van ongewenst gedrag” vergeleken 
met vaders van de controlegroep. Deze resultaten impliceren dat gedrag van ouders 
mogelijke een rol speelt in het ziekteproces van FAPDs bij kinderen. Het is inderdaad 
bekend dat angst, depressie, lichamelijk onverklaarde klachten en het versterken en 
nabootsen van ziektegedrag door de ouders, geassocieerd is met FAPDs bij kinderen.10 
Deze psychologische kenmerken kunnen de klachten, behandeluitkomsten en de 
prognose van het kind negatief beïnvloeden. De behandelend arts moet zich bewust 
zijn van dit mogelijke gedrag bij ouders en dit meenemen tijdens de behandeling van 
kinderen met FAPDs. Het is daarom belangrijk dat de arts tijdens het consult niet 
alleen met het kind spreekt, maar ook met de ouders. De ouders moeten tijdens het 
consult gerustgesteld worden en uitgebreid uitleg krijgen over de mogelijke oorzaken 
en gevolgen van FAPDs bij kinderen. Daarnaast moeten ouders gescreend worden op 
psychologische kenmerken en moeten zij geïnformeerd worden over de impact die 
deze kenmerken kunnen hebben op het blijven bestaan of verergeren van de klachten 
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van hun kind. De arts kan een familie aanmoedigen zich te laten verwijzen naar een 
psycholoog, om te werken aan het verbeteren van coping mechanismen. Eerder 
onderzoek heeft aangetoond dat het verminderen van beschermende reacties van 
ouders door middel van cognitieve gedragstherapie effectief is voor het verlagen van 
de pijn en klachten bij kinderen met FAPDs.20

Doordat FAPDs bij kinderen een ingewikkelde multifactoriële oorzaak hebben, 
bestaat er een scala aan behandelmogelijkheden in de vorm van medicamenteuze 
en niet-medicamenteuze behandelingen.21–23 De resultaten van gerandomiseerde 
behandelonderzoeken met betrekking tot de effectiviteit van deze behandelingen, 
zijn echter niet eenduidig en zijn moeilijk met elkaar te vergelijken doordat er grote 
heterogeniteit bestaat in de selectie, het rapporteren en het meten van patiënt-
gerapporteerde uitkomstmaten. De behandelend kinderarts wordt hierdoor belemmerd 
in het maken van zelfverzekerde keuzes in de behandeling van deze veelvoorkomende 
buikpijnaandoeningen. Het is daarom van groot belang dat er een gestandaardiseerde 
set van uitkomstmaten (core outcome set, COS) wordt ontwikkeld, die gebruikt kan 
worden in behandelonderzoeken bij kinderen met FAPDs. Dit ontwikkelingsproces start 
met het uitvoeren van een systematische literatuurstudie van bestaande literatuur 
met betrekking tot definities, uitkomstmaten en meetinstrumenten die gebruikt 
worden in behandelonderzoeken naar FAPDs bij kinderen. De resultaten hiervan zijn 
beschreven in Hoofdstuk 8. In totaal werden er 64 onderzoeken geïncludeerd, waarvan 
66% gebruik maakte van de Rome II of Rome III criteria om FAPDs te definiëren. In 
39% van de onderzoeken werd een psychosociale behandeling onderzocht, in 39% 
een dieetinterventie en in 22% een medicamenteuze behandeling. Er werden in totaal 
211 vooraf gedefinieerde primaire en secundaire uitkomstmaten gerapporteerd. Deze 
uitkomstmaten konden gegroepeerd worden in 23 verschillen uitkomstdomeinen, 
waarvan pijnintensiteit, pijnfrequentie, dagelijks functioneren en psychologische 
gezondheid het meest gerapporteerd waren. Een pijndagboek werd in 28 studies 
gebruikt als meetinstrument, waarvan 23 studies het gebruikten om de pijnfrequentie 
te meten, 13 studies gebruikten het om schoolverzuim en dagelijkste activiteiten te 
onderzoeken, en 5 studies gebruikten het om de duur van de pijn te meten. Zeven 
verschillende gezichtjesschalen werden gebruikt in 21 verschillende onderzoeken om 
pijnintensiteit te onderzoeken. Al deze resultaten laten zien dat er veel inconsistentie 
en heterogeniteit bestaat in het rapporteren van definities, uitkomstmaten en 
meetinstrumenten in behandelonderzoeken bij kinderen met FAPDs. Dit benadrukt het 
belang van het ontwikkelen van een minimale set van universele en gestandaardiseerde 
uitkomstmaten (core outcome set, COS). Hoofdstuk 9 beschrijft het ontwikkelingsproces 
van deze COS met behulp van het gebruik van een mixed-method (combinatie van 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek) Delphi methode bestaande uit twee rondes. Bij 
dit proces waren belangrijke belanghebbenden zoals zorgverleners, kinderen met FAPDs 
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én hun ouders intensief betrokken. Uiteindelijk werd door deze belanghebbenden een 
set van 8 uitkomstmaten samengesteld, bestaande uit pijnintensiteit, pijnfrequentie, 
kwaliteit van leven, schoolverzuim, angst/depressie, adequate verlichting van pijn, 
ontlastingspatroon (ziekte-specifiek voor PDS) en bijwerkingen. Deze 8 uitkomstmaten 
moeten in toekomstige onderzoeken bij kinderen met FAPDs gebruikt gaan worden. 
Met het ontwikkelen van deze COS neemt het vergelijken van toekomstig onderzoek 
bij kinderen met FAPDs mogelijk toe. Dit zal uiteindelijk leiden tot verbetering van de 
dagelijkse klinische praktijk, doordat beslissingen genomen kunnen worden op basis 
van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Een ander belangrijk aspect in de behandeling van FAPDs bij kinderen waar de arts op 
bedacht moet zijn, is de placebo-respons. Deze respons zou in de dagelijkse klinische 
praktijk zo groot mogelijk gemaakt moeten worden om zo het maximale effect van 
een bepaalde behandeling te bereiken. In de onderzoeks-setting moet deze respons 
daarentegen geminimaliseerd worden, zodat het vermogen van een onderzoek om echte 
verschillen te laten zien tussen een actieve behandeling en een placebo behandeling 
wordt vergroot.24,25 Meta-analyses van behandelonderzoeken bij volwassenen 
met FAPDs hebben een hoge placebo-respons (42.6%) aangetoond.26,27 Cijfers over 
de placebo-respons bij kinderen met FAPDs zijn niet bekend. Hoofdstuk 10 laat de 
resultaten zien van een systematische literatuurstudie en meta-regressie-analyse naar 
de omvang van de placebo-respons en eventuele determinanten in therapeutische 
placebo-gecontroleerde onderzoeken bij kinderen met FAPDs. Wij hebben aangetoond 
dat ongeveer 41% van de kinderen met een FAPD vermindering van klachten ervaart 
na een placebobehandeling. De grootte van de placebo-respons was geassocieerd 
met enkele studiekarakteristieken, waaronder lagere doseringsfrequentie, langere 
behandelduur, het land waar de studie was uitgevoerd, het adequaat beschrijven van 
het randomisatieproces en een hoger percentage vrouwen in de placebogroep. Deze 
resultaten zijn zowel belangrijk voor het ontwerp van toekomstige studies als voor de 
dagelijkse praktijk van de behandelend kinderarts, die zich bewust moet zijn van deze 
hoge placebo-respons en van het eventuele effect daarvan op de behandeling van 
kinderen met FAPDs.

Voor de behandeling van kinderen met FAPDs beschikt een arts over niet-
medicamenteuze en medicamenteuze behandelmogelijkheden. Tot op heden zijn de 
studies naar de effectiviteit van medicamenteuze behandelingen schaars en gegevens 
over de veiligheid van deze middelen worden vaak niet gerapporteerd.22,28 Dit is van 
invloed op de klinische besluitvoering, die idealiter is gebaseerd op zowel resultaten 
over veiligheid als effectiviteit. In Hoofdstuk 11 hebben wij een systematische 
literatuurstudie uitgevoerd naar het vóórkomen van bijwerkingen bij medicamenteuze 
behandelingen voor kinderen met FAPDs. In totaal werden er 17 studies geïncludeerd, 
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die samen 9 verschillende medicatiegroepen en 11 verschillende medicamenten 
onderzochten. In 59% van de studies traden bijwerkingen op. De meeste daarvan waren 
mild en tijdelijk, en bleven beperkt tot het gastro-intestinale stelsel of het centrale 
zenuwstelsel. Voorbeelden waren droge mond, overgeven, misselijkheid, slaperigheid, 
vermoeidheid en hoofdpijn. Op basis van de resultaten kon geconcludeerd worden 
dat het risico op bijwerkingen bij medicamenteuze behandelingen voor kinderen met 
FAPDs relatief laag was. Deze conclusie werd echter belemmerd door het ontbreken 
van studies van hoge kwaliteit. Dit kwam doordat de geselecteerde studies zelden 
bijwerkingen includeerden als primaire of secundaire uitkomstmaat en er bestond grote 
heterogeniteit in de methode voor het rapporteren van bijwerkingen tussen studies. 
Dit onderstreept het belang van toekomstige, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde 
studies van hoge kwaliteit in kinderen met FAPDs. Deze studies moeten zich aan 
dezelfde richtlijnen voor het opzetten van studies houden om zo hun vergelijkbaarheid 
te vergroten.29,30 Daarnaast is het belangrijk dat artsen zich bewust zijn van het nocebo 
fenomeen, wat gedefinieerd wordt als het ontwikkelen van negatieve, niet-specifieke 
bijwerkingen toegeschreven aan het medicament, die niet het directe resultaat zijn van 
de farmacologische werking van het medicament.31 Eerder onderzoek heeft aangetoond 
dat bepaalde kenmerken van bijwerkingen in placebogroepen in ieder geval gedeeltelijk 
overeenkomen met de bijwerkingen die verwacht worden van het echte medicijn.25 Er 
is gesuggereerd dat verwachtingen een causale rol spelen als één van de onderliggende 
mechanismen van nocebo-responsen.25 Experimentele onderzoeken hebben 
uitgewezen dat patiënten die uitgebreide informatie over de mogelijke bijwerkingen 
van een bepaald medicijn kregen meer klachten rapporteerden dan de patiënten die 
slechts geringe informatie kregen.32,33 Informatie over de rol van de nocebo-respons 
bij kinderen met FAPDs ontbreekt nog.

Ondanks het brede scala aan mogelijke behandelopties voor kinderen met FAPDs, 
blijven sommige kinderen toch klachten houden.34 Deze kinderen worden dan 
beschouwd als therapieresistente patiënten. Zij zijn wellicht gebaat bij een relatief 
nieuwe behandelmogelijkheid die gericht is op de darmflora. Recente studies hebben 
namelijk aangetoond dat de darmflora mogelijk een rol speelt in de oorzaak van 
FAPDs.35–37 De behandeling die hiervoor gegeven kan worden is een feces microbioom 
transplantatie (FMT), ook wel fecestransplantatie of poeptransplantatie genoemd. Bij 
deze relatief nieuwe behandeling wordt de darmflora van de patiënt vervangen door 
de darmflora van een gezonde donor. Tot op heden zijn er slechts 5 gerandomiseerde 
behandelonderzoeken uitgevoerd in volwassenen met PDS om de effectiviteit van FMT 
te testen.38,39 Studies naar de effectiviteit van FMT in adolescenten met FAPDs ontbreken 
nog. Hoofdstuk 12 beschrijft het protocol voor een mono-centrum, gerandomiseerd, 
dubbelblind, placebo-gecontroleerd pilot-onderzoek dat de haalbaarheid en effectiviteit 
onderzoekt van FMT bij adolescenten met therapieresistente PDS. Op dit moment 
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wordt dit onderzoek uitgevoerd. Wij streven ernaar 30 patiënten te includeren, die 
in een verhouding van 1:1 gerandomiseerd zullen worden voor allogene of autologe 
FMT. De resultaten van deze studie zullen bijdragen aan het optimaliseren van de 
studieprocedures en –handelingen. Daarnaast kunnen deze resultaten gebruikt worden 
voor het kiezen van primaire en secundaire uitkomstmaten in toekomstige, grotere, 
dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studies naar het effect van FMT bij adolescenten 
met PDS. Deze studie zal verder een eerste indruk geven van de effectiviteit van FMT bij 
deze patiëntengroep. Tenslotte kunnen aan de hand van darmflora-analyses voorzichtige 
conclusies getrokken worden over de invloed van bepaalde componenten van de 
darmflora op een positieve behandelrespons. Met het publiceren van het protocol 
voor deze studie wordt gestreefd naar een transparant onderzoek.

ALGEMENE DISCUSSIE
De studies die gepresenteerd zijn in dit proefschrift kunnen als richtlijn dienen voor 
toekomstig onderzoek bij huilbaby’s en kinderen met FAPDs. Het grootste deel van de 
studies heeft zowel een bijdrage geleverd aan het verduidelijken van de epidemiologie 
van huilbaby’s en FAPDs bij kinderen, als aan het ophelderen van de behandeling van 
deze twee klinische entiteiten. De algemene discussie zal zich daarom verder toespitsen 
op de toekomstperspectieven van de epidemiologie en behandeling van huilbaby’s en 
FAPDs bij kinderen.

Epidemiologie
Dankzij enorme inspanningen van de Rome Foundation-commissie heeft het conceptueel 
begrijpen van FGIDs zich enorm ontwikkeld in de afgelopen drie decennia.1 Daarnaast 
heeft het Rome-proces ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het karakteriseren 
van de FGIDs bij kinderen.11,40 Aan het begin van het Rome-proces in 1994 lag de focus 
alleen op FGIDs bij volwassenen. Met de introductie van de Rome II criteria in 1999 
werd echter ook een diagnostisch systeem voor diagnoses bij kinderen geïntroduceerd. 
De Rome II en de daaropvolgende Rome III criteria hadden een grote invloed op het 
vakgebied van de kindergastro-enterologie, wat werd onderstreept door de enorme 
hoeveelheid gepubliceerde onderzoeken en lesprogramma’s over de afgelopen 20 
jaar. De kennis over FGIDs bij kinderen breidt zich steeds verder uit; we weten nu 
dat sommige FGIDs bij volwassenen al op de kinderleeftijd beginnen,41–43, dat vroege 
levensgebeurtenissen kunnen leiden tot de ontwikkeling van FGIDs op latere leeftijd,44,45. 
We weten dat FGIDs bij kinderen invloed hebben op het dagelijks functioneren van 
niet alleen het kind, maar ook van de familie,46 en dat de kwaliteit van leven van 
kinderen met een FGID vergelijkbaar is met de kwaliteit van leven van kinderen met 
een organische ziekte, zoals inflammatoire darmziekten.47 De huidige Rome IV criteria 
bevatten 20 verschillende FGID diagnoses voor jongere en oudere kinderen. Daarnaast 
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zijn er ook nieuwe, gevalideerde vragenlijsten voor kinderen ontwikkeld. Maar ondanks 
het feit dat de nieuwste Rome IV criteria volledig geüpdatet zijn en uitgebreid zijn 
met de nieuwste kennis, blijven FGIDs bij kinderen gehuld in mysterie. Daarom is het 
belangrijk dat kennis omtrent deze aandoeningen zich blijft uitbreiden, beginnend met 
epidemiologische studies van hoge kwaliteit die de prevalentiecijfers en geassocieerde 
risicofactoren onderzoeken.

Wereldwijde epidemiologische studie over FGIDs bij kinderen

Een mooi voorbeeld van een hoogkwalitatieve epidemiologische studie is beschreven 
in Hoofdstuk 4 van dit proefschrift, namelijk de wereldwijde epidemiologische studie 
naar de prevalentie van FGIDs bij volwassenen, waar 70.000 deelnemers aan meededen 
uit 33 landen, verdeeld over 6 continenten en waarin gebruik werd gemaakt van een 
uniforme methode. Eenzelfde vragenlijst werd uitgedeeld in alle landen. Deze vragenlijst 
was opgebouwd uit de Rome IV diagnostische vragenlijst, en een aanvullende 80-vragen 
tellende vragenlijst over socio-demografische kenmerken, medische voorgeschiedenis, 
kwaliteit van leven, gebruik van de gezondheidszorg, medicatiegebruik, situaties tijdens 
de kinderjaren, dieet, psychosociale factoren en cultuur en religie. Een sterk punt van 
deze studie was het gebruik van een online-vragenlijst, die bepaalde vragen bevatte om 
de kwaliteit van de antwoorden te waarborgen, en die werd ingevuld door een groep 
personen die representatief waren voor de nationale populatie. Daarnaast werd de 
vragenlijst vertaald naar elke benodigde taal met behulp van een uniforme methode 
met taalkundige validering en culturele aanpassingen. Het samenbrengen van de 
hoofdonderzoekers van 33 verschillende landen voor deelname aan één wereldwijde 
studie was een omvangrijk en uitdagend proces dat werd gesuperviseerd door de 
Rome Foundation. Dit proces zou de weg vrij moeten maken voor een soortgelijke 
wereldwijde studie, maar dan voor kinderen met FGIDs. Zoals eerder al genoemd, 
hebben FGIDs bij kinderen een grote impact op het dagelijkse leven van families en 
op de gezondheidszorg. Desalniettemin zijn er nog steeds veel populatieonderzoeken 
die breed uiteenlopende prevalentiecijfers laten zien van deze aandoeningen.13,14,48 
Het blijft onduidelijk of deze verschillen veroorzaakt worden door methodologische 
ongelijkheden tussen studies, zoals heterogeniteit in diagnostische criteria, in studie 
populaties, vragenlijsten en het verzamelen van gegevens, of dat deze verschillen 
veroorzaakt worden door wereldwijd bestaande verschillen op het gebied van cultuur, 
achtergrond, genetische predispositie of eetgewoonten. Dit kan worden uitgezocht 
in een omvangrijk, internationaal, epidemiologisch onderzoek, waaraan landen van 
over de hele wereld meedoen en waarin gebruik wordt gemaakt van een rigoureuze, 
eenduidige methodologie, inclusief de Rome IV diagnostische vragenlijst voor kinderen 
en een aanvullende vragenlijst voor geassocieerde factoren. Een dergelijke studie zal 
een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderzoek en de kennis omtrent 
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de prevalentie van FGIDs en FAPDs bij kinderen. Eén van de tekortkomingen van de 
wereldwijde studie onder volwassenen was het gebrek aan vragen of er in het verleden 
sprake is geweest van fysieke mishandeling of seksueel misbruik.

Mishandeling

In veel studies wordt een link tussen kindermishandeling en het ontstaan van een 
FAPDs op de volwassenleeftijd beschreven.49–51 Het is bijvoorbeeld aangetoond dat 
ongeveer 30% van de volwassenen met PDS in het verleden te maken heeft gehad 
met emotionele, fysieke of seksuele mishandeling. Dit percentage was significant 
hoger in vergelijk met gezonde controles (p<0.001).52,53 Deze bevindingen zijn ook 
gedaan bij kinderen met FAPDs.54–56 Het aantal studies dat hierover beschikbaar is, 
is echter klein en een aantal hebben methodologische tekortkomingen. Idealiter 
zouden daarom gevalideerde vragen over mishandeling toegevoegd moeten worden 
aan de hoogkwalitatieve, wereldwijde, epidemiologische studie naar de prevalentie 
van FGIDs en FAPDs bij kinderen, die hopelijk in de nabije toekomst uitgevoerd gaat 
worden. Het toevoegen van vragen over mishandeling brengt echter een uitdaging 
met zich mee, omdat de gevoeligheid van vragen omtrent een verleden van trauma en 
mishandeling ethische vragen oproept. Er bestaat met name twijfel of studiedeelnemers 
die persoonlijke vragen krijgen over traumatische gebeurtenissen of vormen van 
misbruik in hun verleden, niet opnieuw getraumatiseerd raken of overweldigd worden 
door emoties door het oproepen van deze gebeurtenissen uit het verleden in het 
kader van een onderzoek.57 Medisch Ethische Commissies zijn daarom vaak huiverig 
om onderzoek waarin dit soort gevoelige trauma-gerelateerde vragen voorkomen, 
goed te keuren.58 Uit een onderzoek met trauma-onderzoekers is inderdaad naar 
voren gekomen dat meer dan 60% van hen wel eens in aanraking is gekomen met 
een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) die bezwaar uitte over het stellen 
van gevoelige vragen aan studiedeelnemers betreffende een verleden van misbruik of 
traumatische gebeurtenissen. Daarnaast gaf 13% van de trauma-onderzoekers zelfs 
aan dat zij in aanraking zijn gekomen met een METC die protocollen waarin vragen naar 
misbruik waren opgenomen heeft afgewezen, vanwege bezorgdheid over het effect van 
deze vragen op de deelnemers.57 Het is echter niet duidelijk of METC’s hun besluiten 
baseren op wetenschappelijk onderzoek. Gelukkig is de afgelopen jaren het bewijs 
gegroeid voor de positieve en negatieve impact van het doen van trauma-gerelateerd 
onderzoek voor het psychologisch welzijn van deelnemers. Een meta-analyse van 
73.959 reacties van volwassenen die meededen aan een misbruik- of trauma-onderzoek 
heeft aangetoond dat deze deelnemers slechts een geringe tot matige hoeveelheid van 
negatieve emotionele reacties ervoeren direct na het onderzoek.57 Daarnaast erkenden 
deelnemers dat zij veel voordeel zagen in deelname aan dergelijke onderzoeken.57 Op 
basis van deze resultaten kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat het bevragen 
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van studiedeelnemers over een verleden van trauma en misbruik slechts een minimaal 
risico van psychologische stress met zich meebrengt. Deze informatie kan met name 
nuttig zijn om METC ś te informeren bij toekomstig onderzoek naar een verleden van 
misbruik of traumatische gebeurtenissen.

De Rome criteria

Een ander aspect van epidemiologische studies naar de prevalentie van FGIDs bij 
kinderen wat kritisch bekeken moet worden is het gebruik van de Rome criteria om deze 
FGIDs te diagnosticeren. Met het Rome classificatiesysteem voldoet een patiënt wel of 
niet aan de criteria voor een diagnose, waardoor een definitieve, categoriale (“ja” of 
“nee”) diagnose ontstaat. Ondanks het feit dat zulke definitieve diagnoses geschikt zijn 
voor klinisch onderzoek, brengt het ook wel beperkingen met zich mee. Het gebruik van 
vooraf gedefinieerde criteria voor het stellen van een diagnose kan er in de dagelijkse 
praktijk voor zorgen dat patiënten die net niet aan de criteria voldoen uitgesloten 
worden voor een bepaalde diagnose, ondanks dat ze wel op éénzelfde manier behandeld 
zouden kunnen worden. Deze patiënten, die zich presenteren met klachten die net niet 
aan bepaalde criteria voldoen, zouden alsnog adequaat behandeld moeten worden 
door hun arts, ondanks dat ze niet aan een bepaalde diagnose voldoen. Daarom zouden 
de Rome criteria in de dagelijkse praktijk moeten dienen als richtlijn in plaats van een 
noodzaak voor het stellen van een diagnose. Daarnaast erkent de Rome Foundation dat 
een diagnose volgens de Rome criteria niet de volledige klinische conditie omschrijft van 
een patiënt of voldoende bepaalt hoe de behandeling van een patiënt eruit komt te zien. 
Voor elke patiënt met een FGID hangt de ernst van de aandoening niet alleen af van de 
ernst van de gastro-intestinale symptomen, maar ook van eventuele psychologische of 
lichamelijke co-morbiditeit, van de cognitieve interpretatie van symptomen door de 
ouders en door het kind, van persoonlijke en familiaire gebeurtenissen in het verleden, 
van factoren die het ziektegedrag van de patiënt kunnen beïnvloeden, en van de mate 
van functionele beperkingen. Concluderend kunnen artsen de Rome criteria gebruiken 
voor het diagnosticeren van een FAPD bij een kind en kunnen deze criteria hen helpen 
voor het maken van een positieve diagnose. Echter, artsen moeten ook kritisch zijn op 
het gebruik van de Rome criteria tijdens het consult. Er kan zelfs gesuggereerd worden 
dat de Rome criteria in de dagelijkse klinische praktijk alleen in bepaalde mate gebruikt 
moeten worden, omdat FGIDs meer omvatten dan alleen die Rome criteria. De bio 
psychosociale verklaring voor het ontstaan van FGIDs bij kinderen, waarbij er wordt uit 
gegaan van een ingewikkeld samenspel tussen lichamelijke, psychologische en sociale 
factoren, geeft aanleiding om deze aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen 
vanuit een holistisch oogpunt. Daarbij is het belangrijk dat die bio psychosociale 
factoren meegenomen worden door de behandelend arts in de behandeling van deze 
kinderen. Daarnaast is de mate waarin een patiënt symptomen ervaart ook afhankelijk 
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van deze bio psychosociale factoren. Omdat deze factoren voor elke patiënt verschillen, 
zullen behandelingen zoveel mogelijk geïndividualiseerd moeten worden.59 Om dit goed 
toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk, moeten kinderartsen aangemoedigd 
worden om gevalideerde vragenlijsten te gebruiken om de kwaliteit van leven en de 
psychologische status, zoals angsten of depressie, van de kinderen te onderzoeken en al 
in een vroeg stadium te herkennen. Deze psychologische factoren hangen namelijk sterk 
samen met de mate van medicatiegebruik, dagelijks functioneren, ziekenhuisbezoeken 
en –kosten, en school- of werkverzuim. De mate waarin een arts in staat is om deze 
psychologische factoren te herkennen door middel van luisteren, communiceren en 
verbinding zoeken met de patiënt tijdens het consult, zal sterk van invloed zijn op het 
ziektebeloop van FGIDs bij kinderen.

Behandeling
De behandeling van FGIDs bij zuigelingen en peuters, en bij kinderen en adolescenten 
kan een uitdaging zijn door het ingewikkelde samenspel van lichamelijke, psychologische, 
omgevings- en genetische factoren die een rol spelen in deze aandoeningen. 
Gepersonaliseerde behandelingen zijn een manier om deze unieke ziekte-kenmerken 
en behoeftes van deze patiënten en hun ouders aan te pakken. Een manier waarop 
deze vorm van gezondheidszorg uitgevoerd kan worden is door middel van kind- en 
gezinsgerichte zorg.60 Bij het behandelen van huilbaby’s zal de gezinsgerichte zorg meer 
op de voorgrond staan, waar in de behandeling van kinderen met FAPDs de zorg meer 
zal verschuiven naar een combinatie van patiënt- en gezinsgerichte zorg.

Kind- en gezinsgerichte zorg

Ondanks dat er geen eenduidige definitie bestaat voor kind- en gezinsgerichte zorg of 
eenduidigheid over hoe het gemeten moet worden, zijn er wel een aantal kernprincipes 
beschreven: (1) waardigheid en respect (zorgverleners luisteren naar de perspectieven 
en keuzes van gezin en kind, en integreren hun kennis, overtuigingen, waardes en 
culture achtergrond in de dagelijkse zorg), (2) delen van informatie (zorgverleners delen 
informatie, die bewezen, nauwkeurig en compleet is, met het gezin en kind, waardoor 
zij daadwerkelijk deel kunnen nemen aan de zorg en de gezamenlijke besluitvorming), 
(3) het betrekken van kind en gezin in de zorg (zorgverleners ondersteunen en moedigen 
deelname aan van het kind en het gezin in de zorg en in gezamenlijke besluitvorming), (4) 
samenwerking (zorgverleners, patiënten en gezinnen zijn betrokken bij het ontwikkelen 
van programma’s, bij onderzoek en bij het aanbod van gezondheidszorg).61–64 Bij deze 
vorm van gezondheidszorg in de kindergeneeskunde, worden het kind en het gezin op 
waarde geschat en worden zij als volledig onderdeel van het behandelteam gezien. De 
vier kernprincipes worden hieronder verder besproken.
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Waardigheid en respect

Een belangrijk onderdeel van dit principe is de relatie van de arts met het kind en het 
gezin.62 De zorgverlener moet zich ervan bewust zijn dat het gezin de primaire bron is 
voor het kind voor ondersteuning en kracht. Het zijn dan ook meestal de ouders, en niet 
het kind zelf, die een zorgvraag hebben, omdat ze zich zorgen maken over de klachten 
van hun kind en omdat de meeste kinderen simpelweg nog te jong zijn om zelf hulp te 
vragen. Daarom is het belangrijk dat er een goede behandelrelatie gecreëerd wordt 
met zowel het kind als met de ouders. De nadruk in deze behandelrelatie moet gelegd 
worden op het uiten van zorgzaamheid en empathisch vermogen, op echt luisteren met 
onverdeelde aandacht, en op het krijgen van een persoonlijke band.62,63 Deze band kan 
versterkt worden door te praten over het persoonlijke leven van de patiënt en over het 
persoonlijke leven van de arts zelf. Daarnaast is het ook belangrijk dat de arts aandacht 
besteed aan non-verbale communicatie, zoals oogcontact, bevestigende knikjes, 
en gepast fysiek contact.62 De kwaliteit van de arts-patiënt relatie is een belangrijk 
onderliggend mechanisme van placebo-responsen. Zoals beschreven in Hoofdstuk 10 
van dit proefschrift, is het wenselijk om de placebo-respons in de dagelijkse praktijk 
zo groot mogelijk te maken, omdat placebo-responsen een grote bijdrage leveren aan 
het effect van medische behandelingen.25 Bij patiënten met PDS is aangetoond dat 
een placebo-acupunctuur behandeling in combinatie met een warme arts-patiënt 
relatie voor significant meer verbetering van klachten bij deze patiënten zorgde in 
vergelijking met een placebo-acupunctuur behandeling in combinatie met een kille 
arts-patiënt relatie waarbij nauwelijks interactie is.65 Een ander belangrijk onderdeel van 
het principe “waardigheid en respect” is het personaliseren van de zorg. De arts moet 
zorg verlenen die gepersonaliseerd is, met aandacht voor en kennis van de persoonlijke 
en de gezondheids-geschiedenis van de patiënt, gezinsdynamieken, en voorkeuren.62

Delen van informatie

Het wordt artsen aangeraden om informatie over testuitslagen, medische dossiers 
en ziekteprocessen te delen met het kind en het gezin. 62 Daarnaast wordt artsen 
aangeraden om advies te geven met betrekking tot een bepaald gezondheidsprobleem, 
om informatie te geven over gezamenlijke besluitvorming, en om patiënten te wijzen 
op educatieve materialen en programma’s.62 Al deze informatie moet beschikbaar zijn 
voor kinderen en voor gezinnen in begrijpbare taal en voor verschillende culturen.63 Dit 
vereist goede communicatieve vaardigheden van de arts. Het is aangetoond dat open 
en duidelijke communicatie van de arts de uitkomsten van een behandeling, patiënt- en 
familietevredenheid, en therapietrouw van de patiënt en het gezin kan vergroten.60,66–68 
Daarnaast zal goede communicatie de arts-patiënt relatie op een positieve manier 
beïnvloeden.66,69
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Betrokkenheid van het kind en het gezin bij de zorg

Gezamenlijke besluitvorming (‘shared-decision making’ (SDM)) in de zorg belichaamd 
de betrokkenheid van het kind en het gezin bij de dagelijkse zorg. SDM is een essentieel 
onderdeel van de verbeterde kwaliteit en veiligheid van de zorg in de 21e eeuw.70 Bij 
SDM is het belangrijk dat de arts begrijpt hoe het kind en het gezin de ziekte ervaren, en 
dat de arts de behoeftes van het kind en het gezin meeneemt in de dagelijkse praktijk.71 
Tot op heden bestaat er geen eenduidig model voor het uitvoeren van SDM, maar er 
kunnen wel een aantal kerncomponenten onderscheiden worden.72 Deze componenten 
zijn het omschrijven van de behandelopties, het maken van een beslissing, voorkeuren 
van de patiënt, informatie op maat, overleggen, creëren van keuzevrijheid, leren over de 
patiënt.72 Het toepassen van SDM in de kindergeneeskunde vormt echter moeilijkheden, 
omdat belangrijke kenmerken van de besluitvorming in de kindergeneeskunde, 
waaronder het feit dat in de meeste gevallen de ouders van het kind de voornaamste 
SDM deelnemer zijn, niet goed gedefinieerd zijn in de huidige SDM modellen. Voor het 
toepassen van SDM in de kindergeneeskunde wordt daarom voorgesteld om gebruik 
te maken van een praktisch, 4-staps model (Figuur 1).73

FIGUUR 1. Beslissingsboom bestaande uit 4 stappen voor gezamenlijke besluitvorming (SDM). Reprinted 
by permission from American Academy of Pediatrics: Opel, D. J. A 4-Step Framework for Shared Deci-
sion-making in Pediatrics. Pediatrics 142, S149–S156 (2018).

Het startpunt voor deze beslissingsboom is elke mogelijke klinische beslissing. De 
eerste 3 stappen zijn vragen aan de arts, de antwoorden leiden de arts verder langs 
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de beslissingsboom. In stap 4 wordt SDM weergegeven als onderbroken lijn, wat 
inhoudt dat SDM verschillende vormen aan kan nemen in verschillende situaties.73 
De mate waarin het kind en het gezin of de arts verantwoordelijkheid nemen voor 
het besluitvormingsproces, hangt af van de voorkeuren van het kind en gezin, en de 
context waarin de besluitvorming gebeurd.70 Stap 1 van figuur 1 moet kritisch bekeken 
worden, omdat betwijfeld kan worden of SDM niet ook al aanwezig is als er maar 
één behandelmogelijkheid is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ouders bij voorbaat 
al de voorkeur geven aan een alternatieve behandeling in de vorm van een dieet of 
acupunctuur, boven een medicament, voor de behandeling van hun kind met een 
FAPD. De behandelend arts moet zich hier bewust van zijn. In dit geval is SDM dus al 
aanwezig. Er is echter meer onderzoek nodig om uit te zoeken hoe deze beslisboom 
kan worden ingezet om SDM toe te passen in de kindergeneeskunde, en dan specifiek 
bij de behandeling van kinderen met functioneel buikpijnaandoeningen.

Samenwerking

Kind- en gezinsgerichte zorg valt of staat met de samenwerking tussen personen 
die op enig moment betrokken zijn bij het zorgproces, waaronder de artsen, de 
verpleegkundigen, het kind en het gezin, en andere zorgverleners, zoals paramedici, 
diëtisten of fysiotherapeuten.71 Het verlenen van gezondheidszorg moet gezien worden 
als een “teamsport”, waarbij de patiënt en het gezien samen met de zorgverlener op 
verschillende niveaus bijdragen aan het zorgproces en de behandeluitkomst. Binnen 
dit team zijn teamwork en communicatie van essentieel belang voor het leveren van 
veilige en hoogkwalitatieve zorg.74 Werken in een multidisciplinair team is effectiever 
dan alleen werken, omdat op deze wijze expertise vanuit alle lagen van het zorgsysteem 
bij elkaar gebracht wordt om tot de best mogelijke aanpak te komen van de klinische 
uitdagingen.71 Zoals beschreven in Hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift, wordt er 
voorzichtig geconcludeerd dat huilbaby’s wellicht negatieve langetermijneffecten 
kunnen ondervinden op de kinderleeftijd of in de adolescentie in de vorm van 
gedragsproblemen, het ontwikkelen van een FAPD of verminderde kwaliteit van leven. 
Om deze negatieve langetermijneffecten te voorkomen, moeten huilbaby’s en hun gezin 
specifieke kind- en gezinsgerichte zorg krijgen, waarin er hecht wordt samengewerkt 
tussen verschillende zorgverleners. De ingewikkelde wisselwerkingen tussen de baby, 
de ouders en psychologische factoren in gezinnen met een huilbaby vragen om een 
integrale behandelaanpak die wordt gegeven door kinderartsen, psychologen, en 
moeder- en kinderverpleegkundigen. Met name de verpleegkundigen kunnen een 
belangrijke rol spelen in de zorg van de follow-up van de baby’s en de familie tijdens 
de kinderleeftijd en de adolescentie, omdat verpleegkundigen vanuit een holistisch 
en contextueel oogpunt zorg kunnen verlenen.75 Bij holistisch verplegen bouwt de 
verpleegkundige een band op met het kind en het gezin, en streeft hij of zij ernaar de 
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genezing van de patiënt te zien als een bio psychosociaal geheel.76 Eén van de doelen 
van holistisch verplegen is patiënten te helpen zelfzorg, zelfbewustzijn en persoonlijk 
geluk te integreren in hun dagelijks leven.76,77 In het geval van huilbaby’s zou deze aanpak 
wellicht kunnen voorkomen dat deze kinderen internaliserende gedragsproblemen 
of een verminderde kwaliteit van leven ontwikkelen op latere leeftijd. Daarom zou 
een behandeling voor huilbaby’s die gericht is op het voorkomen van lange-termijn 
problematiek idealiter uitgevoerd moeten worden door een gespecialiseerde 
verpleegkundige, die een aan huis gebonden behandelprogramma kan uitvoeren dat 
ook nog voortduurt na de zuigelingenleeftijd, tijdens de kinderjaren of zelfs tijdens de 
puberteit. Tijdens zo’n behandelprogramma krijgen het kind en de familie persoonlijke 
gedragsbeoordelingen, ondersteuning, uitleg, en leermaterialen om de mentale 
gezondheid van het kind en van de ouders te verbeteren, en daarmee de ontwikkeling 
van de ouder-kind relatie positief te stimuleren.78

Integrale zorg zou voorop moeten staan in de behandeling van FAPDs bij kinderen. Daarbij 
rekening houdend met het ingewikkelde samenspel van fysiologische, psychologische 
en omgevingsfactoren. Hoofdstuk 7 van dit proefschrift geeft een voorbeeld van hoe 
ouderlijk gedrag van invloed kunnen zijn op het ziektegedrag van hun kind. Een arts 
moet zich bewust zijn van dit aspect wanneer hij een kind met een FAPD behandeld, 
en idealiter zou het mogelijk moeten zijn voor de arts om dit gedrag van ouders te 
behandelen samen met de hulp van een gespecialiseerde collega die nauw betrokken is 
bij de behandeling van FAPDs bij kinderen. Ondanks dat een integrale, interdisciplinaire 
behandelaanpak voordelig kan zijn voor kinderen met FAPDs, is er weinig onderzoek 
gedaan naar de effectiviteit van een dergelijke aanpak. Recent is er een onderzoek 
uit Amerika gepubliceerd dat retrospectief heeft gekeken naar behandeluitkomsten 
bij kinderen met FAPDs die op de polikliniek zijn geweest van een gespecialiseerde 
interdisciplinaire buikpijnkliniek voor kinderen.41 Deze interdisciplinaire kliniek bestond 
uit twee kinder-maag-darm-leverartsen, twee gespecialiseerde verpleegkundigen, 
twee geregistreerde psychologen, een sociaal werker, een biofeedback therapeut en 
4 voltijd verpleegkundigen.41 Het eerste bezoek werd gezamenlijk gedaan door een 
kinder-maag-darm-leverarts en een psycholoog.41 Dit onderzoek liet zien dat bij bijna 
70% van de kinderen de buikpijn helemaal weg was of bijna helemaal weg was na 
behandeling in deze kliniek. Maar deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd 
worden omdat ze retrospectief verzameld waren, en dit een ongecontroleerde 
studie was.41 Maar het is een begin en maakt duidelijk dat er in de toekomst grotere, 
gerandomiseerde, hoogkwalitatieve behandelonderzoeken nodig zijn om de effectiviteit 
van interdisciplinaire behandelstrategieën voor FAPDs bij kinderen te meten. Ondanks 
het feit dat een interdisciplinaire behandelaanpak redelijk duur is, ondersteunen de 
resultaten van dit proefschrift de behoefte aan zo’n interdisciplinaire behandeling. De 
resultaten uit Hoofdstuk 1, 4 en 5 laten zien dat FGIDs, waaronder FAPDs, wereldwijd 
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veel voorkomen. De kosten voor deze aandoeningen lopen daardoor flink op. Het doel 
van een interdisciplinaire behandelaanpak voor deze aandoeningen is het verlagen van 
deze kosten, omdat de effectiviteit van de behandeling van FGIDs met een dergelijke 
aanpak vergroot wordt door het samenbrengen van de expertise van verschillende 
zorgverleners. Hoofdstuk 2 en 3 van dit proefschrift over de langetermijneffecten voor 
huilbaby’s onderstrepen ook het belang van een interdisciplinaire, holistische aanpak. 
Met een interdisciplinaire behandelaanpak worden de lichamelijke, psychologische en 
sociale factoren, die in een ingewikkeld samenspel ten grondslag liggen aan FAPDs bij 
kinderen, aangepakt. Onder deze factoren vallen onder andere de ouderlijke factoren, 
die beschreven worden in Hoofdstuk 7. Daarnaast wordt in Hoofdstuk 8 benadrukt 
dat er een breed scala aan medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen 
beschikbaar is voor FAPDs bij kinderen, wat ook weer onderstreept dat elke patiënt 
met een FAPDs vanuit een ander oogpunt behandeld kan worden. Dit pleit voor het 
inzetten van een interdisciplinaire behandelaanpak, die idealiter wordt uitgevoerd 
door tenminste een kinder-maag-darm-leverarts, een psycholoog, een diëtist, en een 
gespecialiseerd verpleegkundige.

Conclusies
In de ideale situatie, wordt er in de nabije toekomst een omvangrijk, wereldwijd, 
epidemiologisch onderzoek uitgevoerd, waarin gebruik wordt gemaakt van eenzelfde 
methode om de prevalentiecijfers van FGIDs en FAPDs bij kinderen te bepalen. 
Daarnaast moet ernaar gestreefd worden om vragen over fysieke mishandeling en 
seksueel misbruik toe te voegen aan dit onderzoek. Verder zou gepromoot moeten 
worden dat de dagelijkse zorg voor kinderen met FAPDs bestaat uit kind- en 
gezinsgerichte zorg, waarin de kinderarts de kernprincipes van een warme arts-patiënt 
relatie, een open communicatie en gezamenlijke besluitvorming toepast. Het opzetten 
van interdisciplinaire buikpijnklinieken, waarbij artsen, patiënten en hun families, 
gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, en fysiotherapeuten nauw 
samenwerken om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, zou een ander 
doel moeten zijn in de nabije toekomst voor het behandelen van FAPDs bij kinderen.
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