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Acute buikpijn is de derde belangrijkste reden waarom kinderen jonger dan 

15 jaar de spoedeisende hulp bezoeken en gaat dan ook gepaard met hoge 

financiële kosten en daarnaast een verminderde kwaliteit van leven. Er zijn 

zeer veel verschillende oorzaken voor acute buikpijn. Bij het diagnosticeren 

van de onderliggende oorzaak is het belangrijk om snel onderscheid te maken 

tussen ziektes die wel of niet levensbedreigend zijn op korte termijn. Acute 

blindedarmontsteking en obstipatie zijn twee veel voorkomende oorzaken van 

acute buikpijn bij kinderen die naar de spoedeisende hulp komen. Het doel 

van dit proefschrift is om de kennis met betrekking tot het diagnosticeren en 

behandelen van acute blindedarmontsteking en obstipatie van deze kinderen 

te verbreden.

Om de diagnostiek van acute blindedarmontsteking bij kinderen te verbeteren, 

is het belangrijk om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op de 

diagnostiek. In hoofdstuk 2 hebben we de invloed van body mass index 

(BMI) op de diagnostiek en behandeling van acute blindedarmontsteking be-

studeerd. Hierbij hebben we gevonden dat het hebben van ondergewicht de 

kans vergroot dat onterecht de diagnose blindedarmontsteking wordt gesteld 

bij kinderen met buikpijn. Verder hebben we vastgesteld dat zowel het hebben 

van ondergewicht als obesitas gepaard gaat met een slechtere uitkomst na 

een blindedarmoperatie, deze kinderen hadden namelijk vaker complicaties en 

moesten langer in het ziekenhuis verblijven. Ten slotte raden we aan om bij 

kinderen met obesitas de blindedarmoperatie uit te voeren via een kijkoperatie 

in plaats van een snede in de buik. Deze chirurgische techniek levert namelijk 

een beter behandelresultaat op bij kinderen met obesitas.

In hoofdstuk 3 hebben we onze kennis over het ontstaan van acute blinde-

darmontsteking proberen te verbreden door te onderzoeken of twee veel voor-

komende virussen bij kinderen, het cytomegalovirus (CMV) en humaan herpes-

virus 6 (HHV-6), geassocieerd zijn met het voorkomen van acute blindedarm-

ontsteking bij kinderen. Hierbij hebben we specifiek gekeken naar kinderen die 

geen problemen hebben met hun afweer. In deze studie vonden we dat geen 

van de kinderen met of zonder acute blindedarmontsteking DNA van CMV in 

hun bloed of blindedarm had, dit betekent dat in onze studie acute blinde-

darmontsteking niet geassocieerd was met een actieve CMV infectie. Deze 
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relatie kunnen we echter niet uit sluiten aangezien relatief weinig kinderen 

ooit in hun leven een CMV infectie hadden doorgemaakt. Verder hebben we 

in het geval van HHV-6, virus DNA gevonden in de blindedarm van zowel kin-

deren met als zonder acute blindedarmontsteking. Dit duidt erop dat HHV-6 

geen duidelijke rol speelt in het ontstaan van acute blindedarmontsteking, of 

tenminste niet in alle gevallen.

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht welke problemen er momenteel 

spelen bij de diagnostiek van obstipatie bij kinderen. Wij hebben in deze studie 

gevonden dat veel kinderen met obstipatie hun ziekte niet herkennen als een 

probleem. Dit heeft tot gevolg dat slechts een klein deel van de kinderen met 

obstipatie medische hulp zal zoeken voor hun klachten. Het aantal kinderen 

dat hulp zoekt zal ook lager zijn door de huidige taboe op het praten over 

ontlasting. Om dit taboe tegen te gaan is het belangrijk om meer informatie 

geven aan kinderen en hun ouders over onder andere de juiste zithouding 

op het toilet, wat een normale stoelgang is, en eventuele problemen van de 

stoelgang. Verder hebben we opgemerkt dat een groot deel van de kinderen 

met obstipatie een normale frequentie en consistentie van ontlasting heeft. Dit 

heeft tot gevolg dat slechts het uitvragen van de ontlasting frequentie en con-

sistentie niet voldoende is om obstipatie aan te tonen of uit te sluiten. Vandaar 

dat wij van mening zijn dat artsen kinderen die zij verdenken van het hebben 

van obstipatie uitgebreider vragen moeten stellen over eventuele klachten.

In hoofdstuk 7 beschrijven wij een nieuwe diagnostische methode voor ob-

stipatie: de Groningen (Pediatric) Defecation and Fecal Continence vragenlijst. 

Deze vragenlijst kan zowel gebruikt worden om te screenen voor problemen 

met de stoelgang, maar ook worden gebruikt om oorzakelijke factoren te 

bepalen vanwege het uitgebreide scala aan vragen. Bijzonder aan deze 

vragenlijst is dat het zowel een versie voor kinderen als volwassenen heeft 

die bestaat uit dezelfde vragen en diagnostische scores. Hierdoor kun-

nen artsen hun patiënten blijven volgen ook als het kind volwassen is.

In hoofdstuk 4 bespreken we nog een andere diagnostische methode om 

obstipatie vast te stellen bij kinderen met acute buikpijn, namelijk deze 

kinderen direct te behandelen met laxeermiddelen en/of een klysma. Wij 
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veronderstellen namelijk dat een relatief groot gedeelte van de kinderen met 

acute buikpijn die nog geen diagnose hebben na het eerste consult op de 

spoedeisende hulp eigenlijk obstipatie hebben. Indien je deze groep kinderen 

zou behandelen met laxeermiddelen en/of een klysma dan zou dit moeten 

leiden tot een snelle afname van de pijnklachten (met uitzondering van de 

therapieresistente obstipatie). Bovendien zou een dergelijke vermindering van 

pijn suggereren dat obstipatie inderdaad de oorzaak was van de buikpijn. Deze 

hypothese moet echter nog onderzocht worden in een toekomstige studie.

De huidige problemen met de diagnostiek van obstipatie bij kinderen leiden 

ook tot problemen met het effectief behandelen van deze kinderen. Hierbij 

speelt nog extra mee dat vaak wordt aangenomen dat kinderen met obstipatie 

vanzelf wel over hun klachten heen groeien zodra ze volwassen worden. In 

hoofdstuk 6 hebben we echter aangetoond dat obstipatie en het optreden 

van klachten geassocieerd met obstipatie niet minder vaak voorkomen bij 

jongvolwassenen dan bij kinderen. Daarom raden wij aan om elk kind met 

obstipatie zo vroeg mogelijk te behandelen en niet er van uit te gaan dat ze er 

vanzelf wel over heen groeien.

Concluderend, het doel van dit proefschrift was om de kennis met betrek-

king tot het diagnosticeren en behandelen van acute blindedarmontsteking en 

obstipatie in kinderen met acute buikpijn te verbreden. In het eerste deel van 

dit proefschrift hebben we nieuwe risicofactoren aangetoond welke de diagnos-

tiek en behandeling van acute blindedarmontsteking beïnvloeden. Ook hebben 

we enkele aanbevelingen gedaan over hoe men in de praktijk om kan gaan 

met deze factoren. Verder hebben we onderzoek gedaan naar de etiologie van 

acute blindedarmontsteking om te zien of we op basis van deze kennis nieuwe 

behandelmethodes konden vinden. In het tweede deel van het proefschrift 

hebben we verschillende factoren onderzocht die de diagnostiek van obstipatie 

bij kinderen kunnen beïnvloeden. Verder hebben we twee methoden gepre-

senteerd die in de toekomst kunnen bijdragen aan de optimalisatie van de 

diagnostiek van obstipatie op de spoedeisende hulp. Tot slot raden wij aan om 

obstipatie in kinderen direct te behandelen, aangezien obstipatie en bijhorende 

klachten niet minder vaak voorkomen bij jongvolwassenen dan bij kinderen.
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