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Samenvatting en discussie





Samenvatting en discussie

De term complementaire en alternatieve geneeswijzen (in de Engelstalige literatuur ook 

wel afgekort tot CAM) verwijst naar een spectrum van behandelmethoden die allen 

buiten het domein van de westerse of reguliere geneeskunde vallen. Het omvat een 

zeer groot aantal therapieën met uiteenlopende filosofieën variërend van duizenden 

jaren oude behandelingen als de Chinese acupunctuur en de Ayurvedische geneeskunde 

tot manuele geneeskunde, homeopathie, energetische geneeskunde (REIKI, therapeutic 

touch), lichaam-geest benaderingen (yoga, meditatie, hypnose) en paranormale 

geneeswijzen. Deze behandelmethoden worden als complementair aangeduid indien de 

behandeling wordt toegepast in aanvulling op een reguliere therapie terwijl eenzelfde 

behandeling als alternatief wordt gedefinieerd indien het wordt toegepast in plaats van 

een reguliere therapie. Het gebruik van dergelijke behandelwijzen is groot: recent bleek 

dat ongeveer één op de drie Amerikanen in het afgelopen jaar een vorm van CAM te 

hebben gebruikt. Ook onder kinderen is het gebruik van CAM aanzienlijk, variërend van 

11% tot 23% in algemene kindergeneeskundige populaties en hogere percentages tot 

70% bij kinderen met chronische of levensbedreigende aandoeningen. Over het gebruik 

door Nederlandse kinderen was tot nu toe nog weinig bekend. In het eerste deel van 

dit proefschrift worden de resultaten beschreven van twee studies naar het gebruik 

van CAM door kinderen die de kinderarts bezoeken. Daarnaast hebben we onderzoek 

gedaan naar twee zeer verschillende CAM therapieën: hypnose en probiotica. In deel 

2 worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de effectiviteit van 

hypnotherapie bij kinderen met functionele buikpijn en het prikkelbare darmsyndroom. 

Deel 3 beschrijft een studie naar de veiligheid van 2 verschillende probiotica, die werden 

toegevoegd aan zuigelingenvoeding voor baby’s van 0 tot 6 maanden.

Deel I – Het gebruik van complementaire en alternatieve 
geneeswijzen in de kindergeneeskunde

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bezocht in 2004 ongeveer 5% van de 

kinderen tot 18 jaar een alternatief genezer. Toen we met dit onderzoek begonnen, 

was nog weinig bekend over de prevalentie van CAM gebruik door kinderen, die de 

kinderarts bezochten. We veronderstelden dat zij vaker een alternatief genezer zouden 

bezoeken. Om deze hypothese te onderzoeken, deelden we vragenlijsten uit aan de 

ouders van meer dan 600 patiënten, die de polikliniek algemene kindergeneeskunde 

van het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in 

Utrecht bezochten. De resultaten, gepresenteerd in hoofdstuk 1, laten zien dat een 

aanzienlijk deel (30%) van alle kinderen, die de kinderarts bezochten, één of meer 

CAM behandelwijzen had gebruikt en dat 18% een CAM therapeut had bezocht. 

Homeopathie en kruidengeneeskunde waren de meest gebruikte CAM therapieën. Veel 
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genoemde redenen voor het gebruik van CAM waren de wens dat het kind zich beter 

zou gaan voelen, en een voorkeur voor een meer “natuurlijke” behandeling. Een hoog 

opleidingsniveau van de ouders en eerder gebruik van CAM door de ouders zelf, waren 

voorspellende factoren voor CAM gebruik door de kinderen. Slechts 40% van de ouders 

had het gebruik van dergelijke behandelwijzen besproken met de kinderarts. Ongeveer 

2/3 van alle ouders vond het belangrijk tot zeer belangrijk dat de kinderarts informatie 

kan verstrekken over alternatieve en complementaire geneeswijzen.   

Onderzoek naar CAM gebruik door kinderen met een maag, darm of lever (=gastro-

intestinale) aandoening was tot nu toe ook minimaal geweest en had zich vooral 

toegespitst op kinderen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Om die reden werd 

een vergelijkbare studie uitgevoerd, ditmaal bij kinderen die een kinderarts bezochten 

in verband met een gastro-intestinale klacht (hoofdstuk 2). Onze hypothese was dat 

kinderen met functionele aandoeningen, (dit zijn aandoeningen waarbij laboratorium 

onderzoek en beeldvorming geen afwijkingen laten zien) vaker gebruik zouden maken 

van CAM dan kinderen met organische aandoeningen (waarbij wel afwijkingen worden 

gevonden bij aanvullend onderzoek). Het is namelijk bekend dat een groot deel van 

de kinderen met functionele aandoeningen, jarenlang klachten kan houden ondanks 

reguliere behandeling.1-3 Men kan zich voorstellen dat ouders op een gegeven moment 

ontevreden worden met de reguliere behandeling en een alternatief therapeut gaan 

consulteren. Het gebruik van CAM werd bepaald in een groep van 749 kinderen, die 

de polikliniek kindergastro-enterologie bezochten in 9 Nederlandse ziekenhuizen. De 

frequentie van CAM gebruik onder deze kinderen bleek 37.6%. Bijna 2/3 van deze 

kinderen had CAM specifiek gebruikt voor hun gastro-intestinale aandoening.  Het 

specifieke CAM gebruik was inderdaad hoger in de groep patiënten met een functionele 

aandoening dan met een organische aandoening (25.3% versus 17.2%). Echter, toen we 

dit verder analyseerden, bleek dat het verschil vooral werd veroorzaakt doordat kinderen 

met coeliakie (glutenovergevoeligheid) zeer weinig gebruik maakten van CAM. 

Het tweede doel van deze studie was te bepalen welke patiënt- en ziektekarakteristieken 

(zoals de mate van gezondheid of duur van de symptomen) geassocieerd waren met 

een hogere frequentie van CAM gebruik. Bijwerkingen van reguliere medicijnen, 

schoolverzuim, leeftijd ≤ 11 jaar, en een gering effect van de conventionele behandeling, 

waren voorspellers voor specifiek CAM gebruik. Tenslotte onderzochten we de mening 

van de ouders met betrekking tot onderzoek naar CAM bij kinderen en hun bereidheid 

om hun kind eventueel deel te laten nemen aan wetenschappelijke onderzoeken. Vrijwel 

alle ouders (93%) vonden het belangrijk dat kinderartsen CAM onderzoek verrichten en 

51% van de ouders was bereid in de toekomst aan dergelijk onderzoek mee te doen. 

De resultaten van deze studie roepen een aantal vragen op: 1. hoe veilig is CAM 

gebruik door kinderen; 2. wat zijn de gevolgen van dit hoge percentage CAM gebruik 

voor de dagelijkse klinische praktijk; en 3. dienen we meer onderzoek te doen naar 
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CAM therapieën bij kinderen? Deze drie onderdelen zullen in het kort hier worden 

besproken. 

Veiligheid van CAM gebruik door kinderen

In een editorial in het “Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde” werd de vraag 

gesteld of het feit dat 30% van de kinderen, die de kinderarts bezoeken, gebruik 

maakt van complementaire geneeswijzen, een reden tot zorg is.4 Deze vraag is niet 

eenvoudig te beantwoorden. Het is bekend dat veel CAM gebruikers veronderstellen 

dat “natuurlijk” ook veilig betekent en dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van het 

feit dat veel van deze therapieën  zowel direct als indirect schadelijk kunnen zijn. Er 

zijn diverse ernstige bijwerkingen bij kinderen beschreven, meestal ten gevolge van 

contaminatie van kruidenpreparaten met zware metalen, interacties tussen kruiden en 

reguliere geneesmiddelen, en toxische effecten van kruiden en voedingssupplementen.5 

Dergelijke problemen van toxiciteit en geneesmiddelen interactie zijn extra relevant 

in jonge kinderen en zuigelingen wiens metabolisme en orgaanfuncties nog onrijp 

zijn. Tot op heden zijn er slechts weinig gegevens beschikbaar over de incidentie van 

bijwerkingen van CAM therapieën in kinderen, hoewel er in de laatste jaren een aantal 

goede overzichtsartikelen is gepubliceerd. Een recent artikel over de veiligheid en 

effectiviteit van acupunctuur bij kinderen beschreef het risico op een nadelig effect 

van 1.55 op de 100 behandelingen. De auteurs concludeerden dat acupunctuur een 

veilige CAM behandeling lijkt te zijn voor kinderen. Het risico voor de individuele patiënt 

is echter niet goed te bepalen, omdat sommige patiënten, zoals kinderen met een 

verminderde afweer of jonge zuigelingen, een verhoogd risico kunnen lopen, en omdat 

acupuncturisten kunnen verschillen met betrekking tot hun kennis en vaardigheden.6

Een andere studie onderzocht de frequentie van het gelijktijdig gebruiken van reguliere 

medicijnen en natuurproducten, en de mogelijke interactie tussen beide in een groep 

van 1800 kinderen.7 Gelijktijdig gebruik werd gedocumenteerd in 20% van alle kinderen, 

met een mogelijke interactie tussen beide middelen in een kwart van deze groep. De 

auteurs onderzochten niet of deze interacties ook resulteerden in symptomen, maar het 

aanzienlijke aantal van kinderen dat zowel medicijnen als natuurproducten gebruikt, 

benadrukt wel het belang van studies die de veiligheid van natuurlijke preparaten 

onderzoeken. Tenslotte, een meta-analyse van bijwerkingen van manuele therapieën 

bij kinderen, stelde 14 gevallen vast van directe nadelige effecten op zenuwen, spieren 

of skelet. 8 De incidentie van dergelijke bijwerkingen kon niet worden bepaald aan de 

hand van deze observationele data. Geconcludeerd kan worden dat multidisciplinaire 

samenwerking tussen artsen en CAM therapeuten noodzakelijk is om de risico’s van 

iedere CAM behandelwijze te kwantificeren. Omdat complementaire behandelwijzen 

ook indirecte nadelige effecten kunnen hebben, zoals een gemiste diagnose, uitstel 

van een effectievere behandeling en het discontinueren van voorgeschreven reguliere 
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medicijnen,9 dienen er ook grootschalige surveillance studies te worden uitgevoerd om 

de incidentie van deze schadelijke, indirecte gevolgen vast te leggen.  

Gevolgen voor de dagelijkse klinische praktijk 

Ondanks het zeer frequente gebruik van CAM door kinderen, wordt er slechts spaarzaam 

over dit onderwerp gesproken door artsen, patiënten en hun ouders. Vrijwel alle artsen 

vinden dat het hun taak is de patiënten van informatie te voorzien over alle mogelijke 

behandelopties, maar de meesten zullen niet expliciet over CAM spreken, meestal omdat 

ze zich hierbij oncomfortabel voelen.10 Tegelijkertijd blijkt dat slechts 30 to 40% van de 

ouders het CAM gebruik door hun kind zelf ter sprake brengt in de spreekkamer.11,12 

Toch is communicatie over dit onderwerp belangrijk vanwege voor de hand liggende 

redenen zoals het monitoren van veiligheid en effectiviteit van CAM therapieën, en om 

beter inzicht te krijgen in de wijze waarop een gezin omgaat met ziekte en gezondheid. 

Het is dan ook om deze redenen dat artsen worden aangemoedigd complementaire 

en alternatieve geneeswijzen op een niet-oordelende manier ter sprake te brengen en 

genuanceerd advies te geven over therapeutische mogelijkheden in dit veld.13,14 

Wat dient een arts te bespreken met ouders, die al complementaire behandelwijzen 

gebruiken voor hun kind of informatie zoeken met betrekking tot CAM? Een van de 

eerste zaken die onderzocht dienen te worden, is of het CAM gebruik leidt tot het 

onthouden van de noodzakelijke medische zorg en daarbij dus een negatief effect heeft 

op de gezondheid van het kind. Zo’n situatie kan complexe juridische en ethische issues 

oproepen met eventueel een melding van kindermishandeling of zelfs een ontzetting 

uit de ouderlijke macht tot gevolg.15 Verder dient de arts de veiligheid van de gekozen 

behandeling(-en) te bespreken en potentiële schadelijke effecten op te sporen. De 

effectiviteit van de behandelwijzen dient uiteraard ook te worden geëvalueerd. De 

balans tussen bewijs voor effectiviteit en veiligheid bepaalt uiteindelijk of een therapie 

aangeraden, geaccepteerd of afgeraden dient te worden. Deze strategie resulteert in 

een verantwoorde, op wetenschappelijk bewijs gebaseerde zorg, waarbij de voorkeur 

van de patiënt en zijn familie centraal staat. 

Voor de meeste CAM behandelwijzen ontbreken echter voldoende data met betrekking 

tot zowel effectiviteit als veiligheid. Dit kan er in resulteren dat ouders keuzes maken die 

sterk conflicteren met de voorkeur van de behandelend arts. Op dergelijke momenten 

is het belangrijk zich te realiseren dat wetenschappelijk bewijs niet het enige is dat telt 

voor ouders, wier kind een ernstige ziekte heeft. Ouders voelen veelal dat onbewezen 

complementaire geneeswijzen niet een wonderbaarlijke genezing zullen bieden, maar 

uiteraard hopen ze dat er wel een belangrijke bijdrage geleverd kan worden aan het 

algemeen welbevinden van hun kind. Met andere woorden: alternatieve geneeskunde 

geneest geen ziekte, maar zij helpt vaak wel zieken. Het vasthouden door ouders aan 

een onbewezen alternatieve behandelwijze lijkt dus redelijk indien er in ieder geval enig 
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bewijs is voor veiligheid, de therapie niet extreem kostbaar is, en de conditie van het 

kind goed in de gaten gehouden kan worden tijdens de behandeling. Hierbij dienen 

ouders de bereidheid te hebben in te laten grijpen door de arts indien dat noodzakelijk 

wordt geacht.

Met een prevalentie van CAM gebruik door Nederlandse, pediatrische patiënten van 30 

tot 40% en de mogelijkheid van directe en indirecte nadelige effecten van dergelijke 

behandelwijzen, is discussie over pediatrisch CAM gebruik belangrijk en dient iedere 

arts vragen naar CAM standaard op te nemen in de anamnese. Artsen zouden meer 

kennis moeten hebben over de veiligheid en effectiviteit van de verschillende CAM 

therapieën opdat ze in staat zijn ouders te voorzien van de juiste informatie. Hiervoor is 

het noodzakelijk dat scholing over CAM wordt opgenomen in de curricula van medische 

faculteiten, de opleiding van medisch specialisten, of diverse nascholingstrajecten.16,17 

Onderzoek naar complementaire behandelwijzen

We waren verrast door het hoge percentage ouders (93%) dat het belangrijk vond dat 

kinderartsen onderzoek opzetten naar CAM en door het feit dat 50% van de ouders in 

onze studie bereid zou zijn in de toekomst mee te werken aan dergelijk wetenschappelijk 

onderzoek. Tot nu toe is CAM onderzoek bij kinderen zeer beperkt geweest, deels 

omdat CAM door veel artsen wordt beschouwd als kwakzalverij en dus ineffectief. 

Hoewel dit voor sommige behandelwijzen waarschijnlijk wel opgaat, geldt dit zeker niet 

voor allemaal. Wij denken dat ook dat een aantal CAM therapieën (zoals bijvoorbeeld 

acupunctuur, hypnotherapie, kruidengeneeskunde en manuele therapieën) het waard 

zijn verder te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek moet vragen beantwoorden met 

betrekking tot effectiviteit, onderliggende werkingsmechanismen, veiligheid en kosten-

effectiviteit.18 

Er zijn echter nog wel wat hindernissen te nemen voordat kwalitatief hoogstaand CAM 

onderzoek kan worden opgezet. Allereerst is er het probleem van studieopzet. Een 

van de meest toegepast onderzoeksmethoden in de huidige medische wetenschap, 

de dubbelblind, gerandomiseerde, placebogecontroleerde trial, is niet ideaal om CAM 

te onderzoeken, omdat de meeste alternatieve therapieën het concept aanhangen 

van “geïndividualiseerde zorg”, in plaats van een standaard behandeling per ziekte.19 

Bovendien, veel CAM therapieën worden vaak als een heel pakket van maatregelen 

aangeboden. Trials onderzoeken meestal slechts een deel van de gehele behandeling, 

hetgeen resulteert in een minder duidelijk effect. Veel CAM therapeuten menen dat 

hun behandelwijze niet kan worden opgesplitst in aparte onderdelen die separaat 

kunnen worden onderzocht. Hun argument is dat het totale effect groter is dan een 

simpele optelsom van de onderdelen.20 Ook het zogenaamde blinderen van patiënten, 

om te kunnen controleren voor het placebo-effect, kan problematisch zijn, bijvoorbeeld 

bij massage therapieën of lichaam-geest technieken. Daarnaast kan het vinden van 
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therapeuten met voldoende ervaring in de behandeling van kinderen een uitdaging 

zijn, aangezien de meeste CAM opleidingen geen onderwijs aanbieden dat specifiek is 

gericht op de behandeling van kinderen. 

Financiering van CAM onderzoek is een andere, zeer belangrijke hindernis. Hoewel 

overheid en particuliere stichtingen in toenemende mate CAM onderzoek financieren, 

zijn de beschikbare budgetten erg klein in vergelijking met conventioneel onderzoek.21-24 

Om al deze methodologische en financiële hindernissen te overwinnen, worden diverse 

initiatieven genomen, zoals de ontwikkeling van een internationaal netwerk van 

kinderartsen met een interesse voor complementaire en alternatieve geneeswijzen en 

tevens “the international society for complementary medicine research”.25,26 Tenslotte, een 

interessante optie die onderzocht dient te worden, is het financieren van CAM onderzoek 

door de ziektekostenverzekeraars. Tegenwoordig vergoeden de meeste van hen (een deel 

van) het gebruik van alternatieve en complementaire geneeswijzen, ongeacht effectiviteit 

of veiligheid. Er lijkt voor hen dus een financieel belang als er meer goed opgezette 

trials op het gebied van CAM worden verricht opdat in de toekomst alleen nog maar die 

behandelingen worden vergoed, die bewezen effectief en veilig zijn. 

Deel II – Hypnotherapie voor kinderen met functionele buikpijn of 
het prikkelbare darm syndroom

Functionele buikpijn (FB) en het prikkelbare darm syndroom (PDS) zijn functionele 

gastro-intestinale aandoeningen, die gekarakteriseerd worden door chronische buikpijn. 

In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur over 

chronische buikpijn en meer specifiek over functionele buikpijn en het prikkelbare 

darmsyndroom. Epidemiologie, pathofysiologie, diagnostiek, behandelmogelijkheden 

en prognose worden besproken. Sinds 1984 is bekend dat darm-gerichte hypnotherapie 

erg effectief is in de behandeling van volwassenen met het prikkelbare darmsyndroom, 

waarbij in het merendeel van de patiënten een langdurige verbetering van symptomen 

en kwaliteit van leven optrad. Bij kinderen met functionele buikpijn en het prikkelbare 

darmsyndroom is nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hypnotherapie. 

In hoofdstuk 4 rapporteren we de resultaten van een gerandomiseerd onderzoek 

onder 53 patiënten tussen de 8 en 18 jaar, met langdurige klachten van FB of PDS. 

We vergeleken het effect van darm-gerichte hypnotherapie (HT)met dat van standaard 

medische behandeling (SMB), bestaande uit educatie, voedingsadviezen en vermindering 

van eventuele stressfactoren. Darm-gerichte hypnotherapie bleek zeer effectief in de 

behandeling van deze kinderen: zowel de intensiteit als de frequentie van de buikpijn 

daalde sterker in de HT groep in vergelijking met de SMB groep. Een jaar na het 

beëindigen van de behandeling was 85% van de kinderen in de HT groep klachtenvrij 

versus 25% van de kinderen in de SMB groep. Er werd geen verschil gevonden in het 

effect van HT tussen de kinderen met FB en de kinderen met PDS. 
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Vervolgens onderzochten we in hoeverre het succes van de behandeling het gevolg 

was van verbetering van de hypersensitiviteit van het rectum. Er wordt namelijk 

verondersteld dat viscerale hypersensitiviteit, een verhoogde gevoeligheid van de darm 

voor allerlei soorten prikkels, een centrale rol speelt in FB en PDS.  We bepaalden de 

rectale sensitiviteit in alle kinderen uit bovengenoemde studie voor en na behandeling 

(hoofdstuk 5). Rectale sensitiviteitsscores vertoonden een lichte verbetering in zowel 

HT als SMB patiënten, terwijl het aantal patiënten met rectale hypersensitiviteit daalde 

van 6/18 naar 0/18 in de HT groep en van 6/20 naar 4/20 in de SMB groep (p=0.1) 

Er werd geen relatie gevonden tussen de mate van succes van behandeling en rectale 

gevoeligheidsscores. De rectale scores bij aanvang van de studie waren niet gecorreleerd 

met de intensiteit, frequentie en duur van de buikpijn. We concludeerden dat het effect 

van HT op de buikpijn niet verklaard kon worden door een verbetering van de rectale 

sensitiviteit. 

Twee studies in volwassen PDS patiënten lieten zien dat darm-gerichte hypnotherapie niet 

alleen de buikpijn verbetert, maar ook resulteert in een reductie van angst en depressie 

scores en in een verbetering van kwaliteit van leven.27,28 Kinderen met chronische 

buikpijn hebben een verhoogde incidentie van emotionele en gedragsproblemen 

en met name angst en depressie komen bij deze kinderen regelmatig voor.29-37 We 

waren benieuwd of hypnotherapie ook bij kinderen met FB en PDS zou leiden tot 

psychologische veranderingen (hoofdstuk 6). Gedrag en emotionele symptomen 

werden bepaald aan de hand van de “Child Behaviour Checklist”, en het zelfvertrouwen 

van de kinderen werd gescoord aan de hand van de “Self-Perception Profile for Children 

(SPPC) and Adolescents (SPPA)”. Bij aanvang van de studie vertoonden de kinderen 

met FB en PDS meer internaliserend gedrag en hadden ze meer fysieke klachten dan 

gezonde leeftijdsgenoten. Tienermeisjes hadden daarnaast ook nog hogere scores 

voor teruggetrokken gedrag, angst en depressie, en aandachtsproblemen. Gevoelens 

van zelfwaardering waren vergelijkbaar met gezonde kinderen. Na behandeling 

werd een significante afname gezien in de lichamelijke klachten score in zowel HT als 

SMB patiënten (2.3 punten, p=0.01 and 1.4 punten, p=0.01). Er werd geen verschil 

gevonden in alle andere CBCL scores noch in de zelfwaarderingscores na therapie in 

beide behandelgroepen. Verbetering van de chronische buikpijnklachten ten gevolge 

van hypnotherapie ging dus niet gepaard met een verandering in de psychologische 

kenmerken van het kind. 

Betekenis van deze studie voor de behandeling van kinderen met FB en 
PDS

Onze studie laat voor het eerst zien dat darm-gerichte hypnotherapie zeer effectief 

is in de behandeling van kinderen die langdurig klachten hebben van FB of PDS met 

uiteindelijk 85% van de kinderen in remissie. Dit hoge succespercentage is opvallend, 
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aangezien de meeste kinderen al uitgebreid waren behandeld in andere ziekenhuizen 

(met onder andere medicijnen en/ of psychologische begeleiding).  De resultaten komen 

overeen met 3 kleinere studies, waarbij zelfhypnose, of geleide fantasie in combinatie 

met ontspanningsoefeningen (een techniek die vergelijkbaar is met hypnose) succesvol 

waren gebruikt bij kinderen met chronische buikpijn.38-40 Het succespercentage is tevens 

vergelijkbaar met de resultaten die behaald zijn bij volwassen , waar 61-100% van de 

patiënten een verbetering vertoonde.27,41-44

Moet darm-gerichte hypnotherapie nu de behandeling van keuze worden bij kinderen met 

persisterende klachten van FB of PDS, bij wie eenvoudige behandelingen zoals educatie 

en dieetadviezen niet hebben geholpen? Voordat deze vraag kan worden beantwoord, 

dienen eerst een aantal zaken te zijn onderzocht. Allereerst, de hypnotherapie werd in 

onze studie door slechts één therapeute gegeven. We kunnen niet uitsluiten dat het 

effect van HT aanzienlijk kan variëren tussen therapeuten, afhankelijk van factoren zoals 

het aantal jaren ervaring in hypnotherapie, en de mate van contact met het kind. Deze 

studie dient dus herhaald te worden met andere hypnotherapeuten. Ten tweede, er 

bestaan diverse andere therapeutische opties voor de behandeling van kinderen met 

FB en PDS en deze moeten vergeleken worden met HT in soortgelijke gerandomiseerde 

trials. Cognitieve gedragstherapie (CBT) bijvoorbeeld, is een effectieve behandeling 

van kinderen met chronische buikpijn.45-47 Veel kinderartsen kiezen dan ook voor CBT 

als de standaard behandeling geen effect heeft gesorteerd. Een belangrijk nadeel 

van CBT is echter, dat ouders zeer terughoudend kunnen zijn in het accepteren van 

psychosociale invloeden op de klachten van hun kind en nogal eens een verwijzing 

naar de kinderpsycholoog afwijzen.48 Dit is wellicht anders met HT: in onze studie werd 

darm-gerichte hypnotherapie geïntroduceerd bij ouders en kinderen als een manier om 

de buikpijn via je hersenen te beïnvloeden en werd mogelijk daardoor niet beschouwd 

als een psychologische behandeling. Dit moge ook blijken uit het feit dat vrijwel alle 

kinderen, die waren uitgenodigd om aan deze studie mee te doen, instemden met 

deelname. Antidepressiva zijn een andere behandelmogelijkheid voor kinderen met 

langdurige klachten van FB en PDS, die dus vergeleken dienen te worden met HT, niet 

alleen qua effectiviteit, maar ook qua veiligheid en doelmatigheid.49.50

Een andere belangrijke stap die genomen dient te worden voordat hypnose volledig 

geïntegreerd kan worden in de behandeling van kinderen met FB en PDS en hypnotherapie 

vergoed te krijgen door de ziektekostenverzekeraars, is het veranderen van de ideeën 

die artsen hebben over hypnose. Ondanks jarenlang onderzoek wordt hypnose nog 

steeds niet beschouwd als een nuttig instrument in de geneeskunde, en er bestaan veel 

misvattingen over hypnose als gevolg van populaire televisie en theater hypnose shows. 

Het scholen van artsen en medische studenten over de effecten van hypnose lijkt dus 

een voorwaarde voordat HT geïntegreerd kan worden in de reguliere geneeskunde. 

Echter, bewijs voor effectiviteit zonder een plausibele wetenschappelijke verklaring voor 
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het effect, is veelal onvoldoende om de gangbare opinie van de medische wereld over 

hypnose te veranderen. Het is dus van belang dat het werkingsmechanisme van hypnose 

ook wordt opgehelderd. 

Het werkingsmechanisme van hypnotherapie

De wijze waarop darm-gerichte hypnotherapie resulteert in een afname van de 

buikklachten in patiënten met FB en PDS is nog onvoldoende duidelijk. Er zijn 

aanwijzingen dat hypnotherapie PDS beïnvloed door een combinatie van effecten 

op de darm motiliteit, de gevoeligheid van organen, psychologische factoren en/ of 

effecten op het centraal zenuwstelsel. Whorwell en zijn collega’s lieten zien dat een 

hypnotische inductie kan leiden tot een sterke afname van de motiliteit van de dikke 

darm, maar het is onbekend of dit effect aanhoudt indien de patiënt niet langer in een 

hypnotische trance is.51 Ook het effect van hypnose op de gevoeligheid van de darm 

is onduidelijk. Twee studies toonden een duidelijke reductie van de rectale sensitiviteit 

na hypnose,52,53 terwijl twee andere studies een dergelijk effect niet vonden.27,54 Ook 

in onze studie ging afname van de buikpijn na HT niet gepaard met een verandering in 

rectale gevoeligheid. Het is mogelijk dat de verbetering in hyper- en hyposensitiviteit, 

zoals gevonden in de eerste twee studies, niet het gevolg was van hypnotherapie, maar 

simpelweg een regressie naar het gemiddelde was; dit wil zeggen dat hoge waarden 

een neiging hebben te dalen en lage waarden tot stijgen bij herhaald testen.52 Dit zou 

ook de trend tot verbetering in rectale pijngrenzen kunnen verklaren zoals wij die zagen 

bij zowel HT als SMB patiënten, onafhankelijk van hun respons op therapie. 

Twee studies bij volwassenen hebben laten zien dat een verbetering in PDS symptomen 

gepaard gaat met een verbetering in psychologische symptomen, maar wat hierbij 

oorzaak en gevolg is, dient nog te worden onderzocht. 27,28 Wij vonden geen verandering 

in het emotionele profiel van kinderen ondanks een sterke afname van hun buikpijn. 

Dit suggereert dat hypnotherapie de buikpijnklachten niet doet afnemen dankzij een 

verandering in psychologische factoren, hoewel we niet kunnen uitsluiten dat onze 

resultaten anders zouden zijn als we andere meetinstrumenten zouden hebben gebruikt. 

Er is bijvoorbeeld gesuggereerd, dat het effect van hypnose op PDS primair het gevolg 

is van het verschuiven van de patiënt zijn aandacht voor de pijn en/ of het veranderen 

van de betekenis die aan sensaties in de buik wordt toegekend.27 Om te onderzoeken 

of deze verandering ook optreedt in de hypnotische behandeling van kinderen, zou er 

een vergelijkbare studie dienen te worden uitgevoerd, waarbij meetinstrumenten om 

preoccupatie met fysieke symptomen vast te leggen (zoals de “Children’s Somatisation 

Inventory”), en vragenlijsten over cognities over buikpijn, opgenomen worden in het 

onderzoek. 
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Een ander mogelijk werkingsmechanisme voor HT ligt in op het nivo van het centraal 

zenuwstelsel; er is gesuggereerd dat FB en PDS het gevolg zijn van een veranderde 

verwerking van (pijn-) prikkels in de hersenen. Pijnprikkels afkomstig uit de darmen 

hebben twee onderdelen: een objectieve component, die onderscheidt wat voor soort 

pijn het betreft en waar de pijn vandaan komt, en een meer subjectieve component, 

die emotionele betekenis aan de pijn geeft.55 De onderscheidende component wordt 

waargenomen in de temporaal kwab van de hersenen, terwijl de emotionele component 

wordt waargenomen in het limbische systeem en dan met name in een onderdeel dat 

ACC wordt genoemd.  De ACC is betrokken bij de mate van “onplezierigheid” van de 

pijn en beeldvormende technieken hebben laten zien dat de ACC een sleutelrol speelt 

in hypnotische modulatie van pijn.56-58 In een studie van Rainville en collega’s werden 

hypnotische suggesties gebruikt om mate van last die een proefpersoon had van pijnlijke 

prikkels, te beïnvloeden zonder dat de intensiteit van de pijn werd veranderd. PET scans 

toonden significante veranderingen in de activiteit van de ACC, terwijl de activatie in 

de temporaal kwab ongewijzigd bleef.56 Dit zijn interessante bevindingen, aangezien 

de ACC één van de gebieden is waar PDS patiënten een andere hersenactiviteit 

vertonen in vergelijking met gezonde proefpersonen.59,60 Tot nu toe zijn nog geen 

studies gepubliceerd die de veranderingen in de ACC functie na hypnotherapie hebben 

geëvalueerd in volwassen PDS patiënten dan wel kinderen met FB of PDS. 

Toekomstige studies naar de effectiviteit van hypnotherapie bij kinderen 
met gastro-intestinale aandoeningen

Onderzoek naar het gebruik van hypnose bij kinderen met GI aandoeningen is zeer 

gering en veelal van matige kwaliteit. In volwassen gastro-enterologie zijn diverse 

studies gepubliceerd die implicaties kunnen hebben voor toekomstige hypnose studies 

bij kinderen. Allereerst is er een studie gepubliceerd bij 17 volwassen patiënten met 

actieve colitis ulcerosa. Één sessie met darm-gerichte hypnose resulteerde in een 

reductie van diverse onderdelen van de ontstekingsrespons naar een niveau dat 

normaliter in patiënten met een niet-actieve colitis ulcerosa wordt gevonden. De auteurs 

concludeerden dat de effecten, gevonden in deze studie,  gecontroleerde trials met 

hypnotherapie in patiënten met colitis ulcerosa rechtvaardigen.61 Ongeveer gelijktijdig 

publiceerden Miller en Whorwell een artikel waarin ze het gebruik van darm-gerichte 

hypnotherapie beschrijven bij 15 patiënten met ernstige inflammatoire darmziekten, 

die allen corticosteroïden gebruikten, maar daar onvoldoende op reageerden. Twaalf 

therapie sessies  resulteerden in een zeer sterke daling van de noodzaak tot steroïden 

en de kwaliteit van leven verbeterde fors in 80% van de patiënten.62 Deze twee studies 

laten zien dat hypnotherapie wellicht een nuttige bijdrage kan leveren in de behandeling 

van inflammatoire darmziekten en corticosteroïd sparende effecten kan hebben. 

Gecontroleerde onderzoeken om de rol van HT in de behandeling van inflammatoire 
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darmziekten beter te kunnen bepalen zijn gerechtvaardigd, niet alleen bij volwassenen, 

maar zeker ook bij kinderen. 

Functionele dyspepsie is een andere aandoening, waarbij de rol van hypnotherapie 

onderzocht zou moeten worden. Het komt redelijk vaak voor bij kinderen en kan 

gepaard gaan met bijkomende problemen, zoals angst en depressie. Ondanks 

toenemende kennis over de pathofysiologie is er nog altijd geen specifieke therapie 

voorhanden.63 Adolescenten met functionele dyspepsie hebben vaak een vertraagde 

maagontlediging.64 Chiarioni en zijn collega’s hebben aangetoond dat darm-gerichte 

hypnose de maagontlediging kan versnellen in volwassen patiënten met dyspepsie.65 

Daarnaast heeft een gerandomiseerde trial onder 126  volwassen patiënten met 

functionele dyspepsie laten zien dat HT zeer effectief is in de lange termijn behandeling 

van deze patiënten met een sterke afname van medicatie gebruik.66 Het lijkt redelijk 

te veronderstellen dat HT ook effect kan hebben in de behandeling van kinderen en 

adolescenten met functionele dyspepsie, maar trials dienen dit te bevestigen. 

Een derde voorbeeld waar hypnose een rol zou kunnen spelen, is obstipatie en encopresis 

(broekpoepen). Het is bekend dat meer dan 5 jaar na de initiële presentatie, 30 tot 

50% van de kinderen met functionele obstipatie nog ernstige klachten heeft ondanks 

behandeling met laxantia.2,67 Behandelmogelijkheden voor deze groep patiënten is 

beperkt: zowel biofeedback als cognitieve gedragstherapie hebben weinig effect.68.69 

Hypnose beïnvloedt de darm motiliteit en kan de defecatie patronen in volwassenen 

met PDS verbeteren.28,51 Het kan dus interessant zijn een gerandomiseerd onderzoek 

te doen naar het effect van HT bij kinderen met persisterende klachten van obstipatie. 

Tot dusverre is er slechts één artikel verschenen dat het gebruik van HT als aanvullende 

behandeling van kinderen met ernstige obstipatie beschrijft, maar er zijn nog geen trials 

verricht.70  

Concluderend, in het licht van de onderzoeken die verricht zijn bij volwassenen, is het 

zinnig de effectiviteit van hypnotherapie te onderzoeken bij diverse pediatrische gastro-

intestinale aandoeningen. Hopelijk kan voor deze studies voldoende financiering worden 

gevonden.     

Deel III - Probiotica in babyvoeding

Probiotica zijn bepaalde bacteriën, die bij de mens de gezondheid kunnen  bevorderen. 

Ze worden tegenwoordig in veel melk- en yoghurtproducten gevonden, zoals Yakult, 

Activia en Vifit. Het toevoegen van probiotica aan babyvoeding is een efficiënte manier 

om het aantal “gezonde” bacteriën in de darm te vergroten opdat de darmflora meer 

gaat lijken op die van borstgevoede baby’s. Voordat babyvoedingen met probiotica 

op de markt kunnen worden gebracht, dient volgens de Europese Vereniging voor 

Kindergastro-enterologie en Voeding  echter eerst de veiligheid van dergelijke probiotica 
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te worden vastgesteld.71 Wij evalueerden de veiligheid van 2 probiotische stammen (L. 

paracasei ssp. paracasei en B. animalis ssp. Lactis ) aan babyvoeding (hoofdstuk 7). 

In totaal 126 pasgeboren baby’s warden verdeeld over twee groepen: de ene groep 

ontving een voeding met probiotica en de andere groep voeding zonder deze bacteriën 

gedurende de eerste 3 levensmaanden. Tachtig kinderen continueerden de studie tot 

de leeftijd van 6 maanden. Maandelijks werden gewicht, lengte en schedelomtrek 

bepaald op het consultatiebureau. Met behulp van dagboekjes werden gedrag, 

infecties, antibiotica gebruik, en ontlastingspatronen vastgelegd. Alle kinderen hadden 

een normale groei zonder statische verschillen tussen de beide groepen met betrekking 

tot hun gewicht, lengte en schedelomtrek. Kinderen in de probiotica groep hadden 

iets frequentere en zachtere ontlasting. Er werden geen verschillen gevonden in het 

aantal huil- en slaapuren, infecties, antibiotica gebruik, bezoeken aan de huisarts en 

bijwerkingen. We concludeerden dan ook dat het gebruik van een babyvoeding, waar 

L. paracasei ssp. paracasei en B. animalis ssp. lactis aan zijn toegevoegd, veilig is, goed 

wordt verdragen en geen nadelige effecten heeft op groei en gedrag.  

We onderzochten tevens het effect van deze twee probiotische stammen op de 

samenstelling van de fecale flora. Dit werd gedaan door de ontlasting van alle kinderen 

uit deze studie te onderzoeken op de leeftijd van 1, 3 en 6 maanden(hoofdstuk 8). 

De aanwezigheid van Bifidobacterium animalis en Lactobacillus paracasei kon duidelijk 

worden aangetoond in de feces monsters van de behandelde kinderen, maar er werden 

geen andere verschillen in de samenstelling van de fecale flora gevonden in vergelijking 

met de controle groep. 

Dienen we nu probiotica toe te voegen aan baby voeding?

Een pasgeboren baby is steriel bij de geboorte en wordt daarna snel gekoloniseerd 

door bacteriën. De ontwikkeling van zijn of haar darmflora wordt mede bepaald door 

genetische aanleg, de wijze van bevallen (vaginaal versus een keizersnede) en het type 

voeding (borst of fles). Borstvoeding resulteert in een darmflora die hoofdzakelijk 

Bifidobacterien en Lactobacillen bevat, terwijl de flora van flesgevoede baby’s meer 

divers is en ook substantiële hoeveelheden Bacteroides, Enterobacteria and Clostridia 

soorten bevat. Diverse onderzoekers hebben geopperd dat de gevonden verschillen in 

darmflora mede verantwoordelijk zijn voor de lagere incidentie van infecties, allergieën 

en maagdarm aandoeningen bij borstgevoede kinderen in vergelijking met flesgevoede 

kinderen.72,73 Daarom zijn er in de laatste 10 jaar veel manieren onderzocht om de 

flora van het flesgevoede kind te beïnvloeden door probiotica te geven. Deze studies, 

waaronder ook onze studie, laten zien dat probiotica in het algemeen zeer veilig zijn, 

goed worden verdragen door baby’s en geen nadelige effecten hebben op de groei.74-

77 Men zou nu makkelijk de conclusie kunnen trekken dat in de toekomst probiotica 

dienen te worden toegevoegd aan baby voeding. Voordat een dergelijke aanbeveling 
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kan worden gedaan, dienen er echter een aantal vragen te worden beantwoord. 

Allereerst, de meeste studies hebben alleen gekeken naar de korte termijn veiligheid, 

tot een maximum duur van 12 maanden. De lange termijn veiligheid dient echter ook te 

worden onderzocht. Tot op heden is er weinig bekend van de lange termijn effecten van 

probiotica op het zich nog ontwikkelende immuunsysteem en de stofwisseling van het 

kind. Ten tweede, verschillende probiotische stammen hebben verschillende effecten en 

er dienen dus vergelijkende onderzoeken te worden verricht om uit te zoeken welke van 

de probiotica, die momenteel gebruikt worden, het meest geschikt zijn voor dit doel en 

in welke dosering. 

Tenslotte, en wellicht de belangrijkste vraag, wat is het bewijs dat het toevoegen van 

probiotica inderdaad resulteert in een afname van infecties, allergieën en maagdarm 

aandoeningen in flesgevoede kinderen? Enkele studies laten zien dat sommige 

probiotische stammen inderdaad kunnen leiden tot een geringer aantal infecties en 

minder antibiotica gebruik in het eerste levensjaar, maar er zijn meer studies nodig om 

deze bevindingen te bevestigen.74,78,79 Er zijn studies die enig preventief effect laten zien 

op het ontwikkelen van eczeem in het eerste levensjaar, maar andere, vergelijkbare studies 

konden dit niet bevestigen.80 In één van deze studies werd beschreven dat het gebruik 

van Lactobacillus GG gedurende de zwangerschap en in de vroege zuigelingenperiode 

de incidentie van ernstig atopisch eczeem niet verminderde, maar wel geassocieerd 

was met een toename van episodes van bronchitis, waarmee dus gesuggereerd wordt 

dat probiotica ook negatieve gezondheidseffecten kunnen hebben.81 Concluderend, in 

afwachting van nieuwe trials op het gebied van lange termijn veiligheid, dosisrespons 

effecten en klinische effectiviteit, is er nu nog onvoldoende bewijs om het advies te 

geven dat probiotica standaard dienen te worden toegevoegd aan baby voeding voor 

gezonde zuigelingen. 

Het gebruik van probiotica door kinderen met obstipatie.

Het toedienen van L. paracasei ssp. paracasei en B. animalis ssp. lactis was in onze 

studie geassocieerd met een toename van de defecatie frequentie en resulteerde tevens 

in zachtere ontlasting. Diverse andere studies bij baby’s hebben vergelijkbare effecten 

gevonden van probiotica of synbiotica (de combinatie van prebiotica en probiotica) op de 

ontlastingsfrequentie en consistentie.76,77,82 Daarnaast zijn er ook positieve effecten van 

probiotica gevonden bij oudere kinderen met obstipatie.83,84 Obstipatie komt frequent 

voor bij flesgevoede kinderen met prevalenties tot 17%.85,86 Het zou dus interessant 

kunnen zijn de waarde van onze bevindingen verder te onderzoeken in een studie onder 

baby’s, die voldoende groot is om eventuele effecten op de incidentie van obstipatie 

te kunnen onderzoeken (een preventie studie). Een ander mogelijkheid is de effecten 

van deze combinatie van probiotica te onderzoeken in baby’s die al obstipatie hebben 

ontwikkeld (een interventie studie). 
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Het verschil in defecatie patronen tussen de twee groepen verdween in het tweede 

levenstrimester. Onze hypothese is dat dit wordt veroorzaakt doordat de kinderen in de 

4e levensmaand meestal met bijvoeding starten, waardoor de darmflora significant kan 

worden beïnvloed. Het vergelijken van de darmflora van gezonde versus geconstipeerde 

baby’s kan ons wellicht duidelijk maken op wat voor wijze probiotica ontlastingspatronen 

beïnvloeden. Het is bekend dat probiotica de passage tijd door de darmen kunnen 

versnellen in gezonde volwassenen, maar meer onderzoek is nodig om de exacte 

mechanismen hierachter er ontrafelen.87,88 

De toekomst van probiotica in de kindergastro-enterologie

Zowel klinische als laboratorium onderzoeken hebben laten zien dat probiotica onder 

andere van belang zijn in het behoud van de integriteit van het darmslijmvlies, om 

pathogene bacteriën te verhinderen zich aan het darmslijmvlies te binden, en om de 

afweer in de darm te kunnen moduleren.  Mede hierom worden probiotica gezien als 

een aantrekkelijke mogelijkheid om diverse kindergastro-enterologsche aandoeningen 

te beïnvloeden. Positieve effecten van probiotica zijn al bekend voor acute, infectieuze 

diarree, antibiotica-geassocieerde diarree, functionele buikpijn, kolieken bij baby’s, en 

necrotizerende enterocolitis bij prematuren.89-95 Aanvullende studies zijn echter nodig 

om informatie te verkrijgen over dosisrespons effecten in deze aandoeningen, het gebruik 

van één versus een combinatie van probiotica, en over diverse toedieningsvormen. 

Voor andere aandoeningen is er momenteel nog te weinig bewijs om al het gebruik 

van probiotica te adviseren, zoals preventie of behandeling van voedselallergieën of 

behandeling van de ziekte van Crohn.96-98 Het gebrek aan wetenschappelijk bewijs 

bij diverse ziektebeelden en de vele vragen die nog moeten worden beantwoord, 

contrasteren met de dagelijkse praktijk: er wordt van alle kanten reclame gemaakt voor 

probiotica met als resultaat miljoenen gebruikers, zowel volwassenen als kinderen. Is de 

dagelijkse praktijk met haar vele gebruikers versus de nog diverse onbeantwoorde vragen 

reden tot zorg? De veiligheid van probiotica is beschreven in talloze overzichtsartikelen, 

die bijna alle concluderen dat consumptie van probiotica een verwaarloosbaar risico 

oplevert voor de consument.  Men zou hierbij dus makkelijk kunnen concluderen “baat 

het niet, schaadt het niet”. Er zijn echter toch zorgen, met name met betrekking tot het 

risico op infecties en nadelige effecten op de stofwisseling. De recente Nederlandse 

studie onder patiënten met acute alvleesklierontsteking, waarbij de probiotica groep een 

hogere mortaliteit had dan de controle groep, laat zien dat het gebruik van probiotica 

niet geheel zonder risico’s is en benadrukt het belang van goede regulatie van probiotica 

gebruik, met name in kwetsbare patiënten groepen.99 
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Probiotica, een CAM therapie?

Reeds in de tachtiger jaren werden probiotica voorgeschreven door homeopaten, 

natuurgenezers en artsen in de orthomoleculaire geneeskunde, die allen het belang 

inzagen van een gezonde darmflora voor het algemeen welbevinden. Gedurende tientallen 

jaren werden probiotica dan ook beschouwd als een CAM therapie en publicaties over 

probiotica werden in PubMed, een medische zoekmachine op het internet, geschaard 

onder complementaire geneeswijzen. Om deze reden is onze veiligheidsstudie naar 

probiotica dan ook opgenomen in dit proefschrift over complementaire geneeswijzen. 

In de laatste jaren echter, is het reguliere, medische onderzoek naar effectiviteit en 

veiligheid van probiotica zeer sterk toegenomen, evenals de kennis over de interactie 

van probiotica met het menselijk lichaam. Probiotica zijn daarmee een voorbeeld van 

een therapie, die niet langer beschouwd dient te worden als een CAM behandeling, 

maar meer en meer geïntegreerd raakt in de reguliere geneeskunde. 

Afsluitende woorden over CAM 
in de kindergeneeskunde

Het intensieve gebruik van complementaire en alternatieve geneeswijzen door 

Nederlandse kinderen in de kinderartsenpraktijk valt niet ontkennen en het is zeer 

onwaarschijnlijk dat de positieve houding van ouders ten opzichte van CAM zich zal 

wijzigen in de nabije toekomst, noch dat zeer conservatieve artsen, zoals de leden 

van de Nederlandse vereniging tegen de kwakzalverij in staat zullen zijn deze trend te 

keren. Ziektekostenverzekeraars in Nederland erkennen in toenemende mate het belang 

van CAM en vergoeden vaak (een deel van) CAM behandelingen. Daarnaast is er een 

groeiend aantal kinderartsen, dat geïnteresseerd is in het integreren van elementen van 

CAM in hun reguliere praktijk. Hoewel deze tolerante houding ten opzichte van CAM 

zeer welkom is, blijft een gezonde mate van scepsis nodig. Diverse CAM behandelingen, 

die zijn onderworpen aan deugdelijk wetenschappelijke onderzoek, bleken niet effectief 

te zijn. Tevens dient met zich te realiseren dat, hoewel de getallen klein zijn, ernstige 

bijwerkingen van CAM therapieën zijn beschreven, ook bij kinderen. Om die reden 

dienen dan ook alle CAM behandelwijzen te worden onderworpen aan een kritische 

evaluatie van hun effectiviteit en veiligheid, met name in een kwetsbare groep zoals jonge 

kinderen. Alleen op deze manier kunnen we op weg gaan naar een toekomst, waarin 

bewezen CAM therapieën worden geïntegreerd in de kindergeneeskundige praktijk. Tot 

die tijd dient iedere arts te trachten zowel de mogelijkheden als de beperkingen van 

CAM te herkennen en het kaf van het koren te scheiden.  
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