
Functionele buikpijn: en nu…..? 

Herbert van Wering  

Kinderarts-MDL 

 (WDH nascholing; 18 november 2015) 



Take home 



Braken en aerophagie 
 Adolescent rumineren syndroom 
 Cyclisch braken syndroom 

 Aerophagie 
 
Abdominal pijn-gerelateerde FGIDs 

 
 

Functionele gastro intestinale ziekte (FGID)  
bij kinderen en adolescenten 

Pediatrische Rome III-criteria 

Obstipatie en incontinentie 

 Functionele obstipatie 

 Non-retentive fecale incontinencie 



Prevalentie 

• Als je geen klachten hebt dan moet je misschien naar de dokter…..??? 

W.G. Thompson et.al. dig dis. sci 2002 



Maatschappelijke kosten hoog 

Lane MM et al. Pediatrics 2009 

Retrospectieve studie:  

 - 46 derdelijns (kinder-MDL) vs 43 tweedelijn (kinderarts) 

 - Dagboek (2 weken)  

 

 

Conclusie: 

 - Medische kosten 5x hoger (kinderen gezien door kinderarts-MDL) 

 

 

(nb: 5% van de bezoeken aan de kinderarts ivm buikpijn, 25% van kinderMDL 
bezoeken) 

E. MIele et al. Pediatrics 2004 



Even voorstellen….. 



In de spreekkamer……. 



Prevalentie bij kinderen 

Chitkara DK et al. Am J Gastroenterol 2005 



Prognose 

Gieteling MJ, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008 



Aanvullend onderzoek….. 

S. Bonilla, Clinical pediatrics 2011 



Placebo…. 

S.M. Patel et al, gastroenterology 2004 

M.A. Benninga, gastroenterology 2009 



Als het maar niet 
ernstig is 

Het duurt nu 
echt te lang 

Er moet iets 
gedaan worden 

ER moeten 
toch testen 

worden gedaan 

Dientamoebe 
fragilis? 



  Besluitvorming: Wel of niet naar een dokter 

Levy RL et al., Arch Pediatr Adolesc Med 2006 

Psychologische status van moeder ++++++ 

Psychologische status van kind - - - - - - 

Kind perceptie van pijn +++ 

Familie stress - - - - - - 



Wat stuurt de diagnostische kosten….. 

Lane MM et al. Pediatrics 2009 

Retrospectieve studie:  

 - 46 derde-lijn (kinder-MDL) vs 43 tweede-lijn (kinderarts) 

 - Dagboek symptomen gedurende 2 weken (moeder en kind apart) 

 

 

- Kinderen gelijk in: oa. symptoom beleving 

 

- Moeders beschreven meer pijn bij hun kind 

 

- Medische kosten 5x hoger 



In de spreekkamer…… 



Kinderen en kwaliteit van leven 

Kwaliteit van 

leven score 

(0-100) 

NN Youssef, et al. Pediatrics 2006 

*= p<0.05 vs 

Gezonde controle en volwassen 
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van kinderen met FAP  

* 

Zelf raportage kinderen QOL 



Belang van gericht aanvullend onderzoek en 
(zelf) vertrouwen 

Sox et al: Ann. Int Med 1981 

176 pt. niet cardiale pijn op de borst 
gerandomiseert 

ECG en CPK Geen testen , 
zelfde behandeling 

• Minder klachten 
• Minder werkverzuim 
• Tevredener over behandeling 



Samenvattend 



Esmee….. 15 jr 



Voorgeschiedenis 



Lichamelijk onderzoek 



Stroom diagram Patient met 
chronische buikpijn  
(on)afhankelijk van 

ontlasting  

Anamnese, familie en 
sociale anamnese. 

Lichamelijk onderzoek 

Alarm 
symptomen ? 

Beperkt 
aanvullend 
onderzoek 

Afwijkende 
Resultaten ? 

FGID 

Evaluatie: 
oa. Bristol 
stoolscale, 

lokatie 
etc. 

Aanvullende onderzoeken 
Oa. lab, ontlasting, 

Endoscopie etc. 

Afwijkingen ? 

IBS 

Coeliakie, IBD, Giardia etc…. 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

Obstipatie 

Diarree 

Mixed 

J. Rutten et. al. praktische pediatrie, 2013 
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Alarm symptomen bij buikpijn 
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Nieuwe richtlijn functionele buikpijn 

M.M. Tabbers et al. NVK richlijn 2015 



Stroom diagram Patient met 
chronische buikpijn  
(on)afhankelijk van 

ontlasting  

Anamnese, familie en 
sociale anamnese. 

Lichamelijk onderzoek 

Alarm 
symptomen ? 

Beperkt 
aanvullend 
onderzoek 

Afwijkende 
Resultaten ? 

FGID 

Evaluatie: 
oa. Bristol 
stoolscale, 

lokatie 
etc. 

Aanvullende onderzoeken 
Oa. lab, ontlasting, 

Endoscopie etc. 

Afwijkingen ? 

IBS 

Coeliakie, IBD, Giardia etc…. 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

Obstipatie 

Diarree 

Mixed 

J. Rutten et. al. praktisch pediatrie, 2013 

Functionele 
buikpijn 

Functionele 
Dyspepsie 



Pijn centraal 

Visceral 
hyperalgesia 

Disability 

Medisch/organisch: 

Psychosociaal: 

Genetica 

Early life events 



Ballon 

Rectum 

Methode meten viscerale hyperalgesie 

Maag 

fundus 

P.C. 

Dubbel lumen catheter 

Lucht 

Verbinding Barostat pump 
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Normaal IBS 

Symptoom opwekken en buik (over)gevoeligheid 
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Rectaal Barostat toont 
 visceral hyperalgesia bij IBS 

Van Ginkel R, et al. Gastroenterology 2001  



Mertz et al,Gastroenterology  2000 

Verschil in aansturings gebieden in cerebrum 
Tijdens oprekken met ballon van rectum 



Pijn centraal 

Visceral 
hyperalgesia 

Disability 

Medisch/organisch: 

Psychosociaal: 

Genetica 

Early life events 





Familie factoren 

 Eenouder gezinnen OR 2.9 (CI 1.2-6.7) 

 Een ouder met gastrointestinale klachten OR 5.3 (CI 2.1-13.2) 

 Immigranten raporteren vaker buikpijn klachten 

 34% (tegen 18% autochtonen) 

 

Chitkara DK, et al. Am J Gastroenterol. 2005 



Ouderlijke aandacht vs. afleiding 

Vragenlijst  

GE Symptoom beoordeling (range 0-20) 

0 

5 

10 

15 

20 

Afleiding Geen 
instructie 

Aandacht 

Pijn Patiënt 

Gezonde kinderen 

 Pijn door hoeveelheid water 
drinken 

 Ouders gerandomiseerd 
naar afleiding en aandacht 
in de interactie met pijn v/h 
kind 

 Alle moeders vonden 
afleiding het verkeerde 
antwoord op de pijn van hun 
kind 

Walker LS et al.  Pain 2006 



IBS heeft een slechte image 



Biomedisch model 

Patient ziek 

Patient beter 

Medicijn 



Slechtere prognose (persisterende pijn en niet terug naar normaal 
functioneren, 12 maanden na begin van klachten) geassocieerd met: 

Prognostische Indicatoren bij kinderen met 
ernstige functionele buikpijn (FAP) 

Lindley KJ, et al. Arch Dis Child 2005; 90:335 

Niet inzien van de invloed van 
psychosociale factoren op 
symptomen 

Weigeren van 
psychologische hulp 

> 3 verschillende dokterverwijzingen 

RR  7.49 

RR  7.00 

RR  4.55 



Niet medicamenteus: mind based 



P.J. Whorwell et al. The Lancet 1984  

A. Vlieger et. al. Am. J gastroenterol. 2012  
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Functionele buikpijn: Take home 



Functionele buikpijn (syndroom) 

 Episodisch of continue buikpijn 

 Onvoldoende criteria voor de andere FGIDs 

 Geen andere organische verklaringen                 
(IBD, anatomisch, metabool of neoplastisch proces) 

Diagnostisch criteria* 
De volgende criteria moeten aanwezig zijn: 

*  Minstens een keer per week gedurende langer dan 2 maanden voor stellen  diagnose 



Prikkelbaar darm syndroom 

Abdominale discomfort** of pijn geassocieerd met twee of meer van 

de volgende punten minstens 25% van de tijd: 

 

 Defacatie geeft verbetering  

 Klachten gestart met verandering van frequentie van ontlasting 

 Klachten gestart met verandering van consistentie van 
ontlasting  

 Geen andere organische oorzaken (IBD, anatomisch, metabool 
of neoplastisch proces) 

Diagnostisch criteria* 
De volgende criteria moeten aanwezig zijn: 

*  Minstens een keer per week gedurende langer dan 2 maanden voor stellen diagnose 

**  Discomfort is een oncomfortabel gevoel, maar geen pijn 



Microbiome-gut-brain axis 

EA Mayer et al, Gastroenterology. 2014 



Therapie medicamenteus 

VSL#3 (combinatie: 8 verschillende probiotica) 

Guandali S  J. Pedaitr gastroenterol Nutr. 2010 

MCT (n=59), randomized, placebo, double blind, cross over

 

IBS Patients 

DECREASED 

ABDOMINAL PAIN 

  

IBS Patients 

NO EFFECT ON PAIN 

DECREASED BLOAT 

 

IBS, FD, FAP 

DECREASED FREQUENCY  

OF PAIN IN IBS ONLY 

  
 

IBS Patients 

Improving Quality of Life 
 


