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“Ik heb altijd buikpijn. Er moet toch iets aan 

de hand zijn!”

“Alle onderzoeken zijn goed. U 

heeft een spastische darm, dat 

is gelukkig niets ernstigs.”

“Ik wil een darmonderzoek, mijn klachten zijn niet 

normaal.”

“Bestaat er geen pil waarmee dit over gaat?”



Richtlijnen (2011)



Behandeling

Medicamenteus versus niet-medicamenteus
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Evidence?

Hoge placebo respons bij PDS patiënt.

Meta analyse: 37.5% placebo respons

 Generaliseren?

 Kritisch blijven

 Persoonsgericht



Behandeling niet-medicamenteus

Uitleg, voorlichting, uitleg, uitleg, geruststelling

Dieet, eventueel FODMAP-beperkt dieet

Hypnotherapie



Kennistekort

- Helft patiënten denkt dat het een vorm van colitis is.

- Kwart van de patiënten denkt dat je er kanker van krijgt.

- Onbegrip vanuit behandelaar over invloed op dagelijks leven.

Hoger jaarlijks ziekteverzuim dan griep!

- Onduidelijk waarop arts zijn diagnose baseert.

- Niet serieus genomen.

(Boekema, 2001; Casiday et al., 2009; Lacy et al., 2007)



Patiënt wil zelf een actieve rol in het omgaan met hun aandoening.

Wegnemen overbodige bezorgdheid.

PDS-patiënten willen graag meer weten over:

• voedsel dat ze kunnen vermijden

• oorzaken van PDS

• coping strategieën

• medicatie

(Casiday et al., 2009; Lacy et al., 2007)

Voorlichting



Informatievoorziening

www.thuisarts.nl

Patiëntenvereniging PDSB: www.pdsb.nl

Tijdschrift “Prikkels”

Maag lever darmstichting: www.mlds.nl

http://www.thuisarts.nl/
http://www.pdsb.nl/
http://www.mlds.nl/


Dieet

Algemene adviezen: vezelrijke voeding, voldoende vocht, regelmaat

Eventueel FODMAP-beperkt dieet

- Groepen koolhydraten

- Elimineren

- Herintroduceren

- Begeleiding diëtist noodzakelijk



Bv:

Appel

Peer

Melk

Watermeloen

Ui

Bonen

Champignon 

Bv:

Banaan

Pompoen

Tomaat

Speltbrood

Brie

Lactosevrije melk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2oGUt4XRAhUTd1AKHepvCCAQjRwIBw&url=http://www.gidoctor.net/fodmap.php&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNGWka5aEgmFx5jNk4_zZGTrfySpow&ust=1482414661098512


FODMAP beperkt dieet

- Zéér intensief

- 70% van de PDS-patiënten ervaart klachtenvermindering

Echter: 

- Kleine studies

- Lange termijn effect gegevens ontbreken

www.fodmapdieet.nl

http://www.fodmapdieet.nl/


6 RCT’s 

FODMAP-beperkt dieet onder begeleiding diëtist zou als 

eerstelijns therapie moeten worden beschouwd.



Hypnotherapie

- Speciale therapeut

- Verwijzing noodzakelijk

- Vorm van sterk geconcentreerde aandacht

- Ademhalings- en ontspanningsoefeningen die bijdragen aan algehele 

ontspanning en ontspanning in buikgebied. 

- Anders leren omgaan met stressvolle situaties, hierdoor minder prikkels te 

verwerken in darmen, waardoor verkramping en pijn afnemen. 



- 83% van de PDS-patiënten reageert positief op behandeling met 

hypnotherapie.

- Zelfs tot 5 jaar na behandeling effect.
(Gonsalkorale WM, Miller V, Afzal A et al., 2003)

www.pds-therapeuten.nl

Dichtstbijzijnde therapeuten regio: Dongen, Bergen op Zoom, Tilburg.

Doornbos Fysio Groep (Breda)  Christel Legius

http://www.pds-therapeuten.nl/


Behandeling: medicamenteus

Obstipatie Diarree Buikpijn

Movicolon Loperamide Mebeverine Antidepressiva

Metamucil Metamucil Pepermuntolie

Magnesium-

hydroxide

Linaclotide

Hiernaast: probiotica in capsule/poedervorm



Pepermuntolie

Capsule 182mg 1-3dd.

Over the counter verkrijgbaar

Met name gunstig effect op buikpijn, opgeblazen gevoel.

Bijwerkingen; zuurbranden, misselijkheid, irritatie en jeuk rond de anus.

NNT 2,5
Klassieke spasmolytica (mebeverine, buscopan) NNT 3-7.



Probiotica

Samenstelling microbiota veranderen

Juni 2016 meta analyse: 21 RCT’s

 Probiotica superieur aan placebo

Veel verschillende soorten, voorkeur:

Lactobacilli

Bifidobacteria

Enterobacteriaceae

4 weken, en dan?



Antidepressiva 

Bij onvoldoende reactie op gangbare medicatie

Uitleg noodzakelijk; hersen-darm as

Pijnbeleving verminderen
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TCA/SSRI:

- Amitriptyline 10mg avond (diarree dominant) 

- Citalopram 20mg ochtend (obstipatie dominant)

NNT 4

Nadeel; bijwerkingen



Linaclotide

- Ernstige obstipatieklachten, minimaal 1 jaar behandeld volgens NHG

- Tweedelijns therapie

- Proefbehandeling 30 dagen onder strikte voorwaarden

- Bij bewezen effectiviteit jaarrecept

- Wordt vergoed



Concluderend

• Diverse behandelopties mogelijk

• Medicamenteus versus niet-medicamenteus

• Patiëntgerichte benadering noodzakelijk

• Verwachtingen peilen

• Belang geruststelling, voorlichting & informatie



Vragen?


