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VOORWOORD

Voorwoord

In vervlogen tijden heerste er de opvatting dat de zetel van het verstand gelo-
kaliseerd was in het hoofd en de zetel van het gevoel in de buik. Hoewel wij
inmiddels beter weten, zal niemand ontkennen dat emoties zoals angst en
verliefdheid juist in onze buik voelbaar zijn. Vooraf aan een examen is het
steevast spitsuur op het toilet.
Het maag-darmstelsel staat bekend als een van de meest reactieve orgaan-
systemen van de mens. Stoornissen in elk van de componenten van het
gastro-intestinale systeem worden nogal eens gerelateerd aan psychische of
emotionele problemen. Hoewel de termen functionele- en psychosomatische
buikklachten inmiddels gemeengoed zijn, gelden zij in de praktijk toch vaak
als verlegenheidsdiagnoses.
De relatie tussen psyche en buik blijkt nochtans niet zo duidelijk dat er vast-
omlijnde indicaties zijn om een patiënt met gastro-intestinale stoornissen
naar de psycholoog te verwijzen. In het algemeen wordt er verwezen als er
medisch of farmacologisch geen remedie is en als de patiënt aangeeft dat er
sprake is van stress, van wat voor aard dan ook. Dit laatste blijkt helaas nogal
eens niet aan bod te komen op het spreekuur van de arts en daar zijn vele
redenen voor. Gebrek aan tijd, de arts vergeet het na te vragen of de patiënt
wil vooral niet de indruk wekken dat de klachten psychisch zijn. 
Voor vele chronische maag-darmklachten, zoals het Irritable Bowel Syndrome
(IBS) bestaat er geen medische remedie en om de emotionele lijdensdruk het
hoofd te bieden loont het de patiënt om een psycholoog te consulteren. Het eer-
ste hoofdstuk geeft de medische stand van zaken weer met betrekking tot IBS;
er wordt een overzicht gegeven van de medische diagnostiek en behandeling.
In hoofdstuk twee wordt een soortgelijk overzicht gepresenteerd, maar dan
vanuit de psychologische invalshoek.
Het oogmerk van de psycholoog zal niet zozeer zijn genezing van de lichame-
lijke klachten, als wel vermindering van het psychische leed. Daarbij zal de
focus van behandeling gericht zijn op datgene wat het psychisch leed veroor-
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zaakt of in stand houdt. De psychologische behandelingen zijn daardoor niet
per se direct gericht op de buikklachten, maar behelzen bijvoorbeeld ook trau-
maverwerking, relatietherapie of een assertiviteitstraining. En zowaar, het
blijkt regelmatig dat de buikklachten in ernst verminderen of beter hanteer-
baar zijn geworden. De hoofdstukken drie en vier illustreren twee psychologi-
sche behandelvormen, te weten cognitieve psychotherapie en hypnotherapie.
Bij kinderen met buikpijn wordt nogal eens een psychogene factor veronder-
steld. In hoofdstuk vijf zult u lezen dat enige voorzichtigheid bij deze voor-
onderstelling geboden is. 
De impact die een baby met buikklachten op het welzijn van de moeder kan
hebben, zal duidelijk worden als u in hoofdstuk zes leest wat moeders tot hun
onrust motiveert.

Dit boek bestaat uit een bewerking van de lezingen die gehouden zijn op het
gelijknamige symposium dat plaatsvond op 23 november 2000 te Tilburg. De
organisatie was in handen van de Psychologen Algemene/Academische Zie-
kenhuizen (PAZ) in samenwerking met de Afdeling Klinische Psychologie van
het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. De belangstelling voor deze dag was
groot en de redactie verwacht dan ook dat dit boekje een bijdrage zal leveren
aan het vergroten van uw kennis omtrent de relatie tussen psyche en buik.

Redactie
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DR. A.W.M. VAN MILLIGEN DE WIT - IS ER LEVEN NA DE DIAGNOSE IBS?

IBS maakt deel uit van de groep van functionele gastro-intestinale stoornis-
sen (figuur 1). 

Er bestaat geen morfologische of fysiologische test om de diagnose te stel-
len. De diagnose wordt gesteld op basis van de aanwezigheid van een cluster
van symptomen (syndroomdiagnose), waaronder in ieder geval een veranderd
ontlastingspatroon en buikpijn, waarbij geen pathologisch substraat voor de
klachten aantoonbaar is. 

In 1849 werd het syndroom als volgt beschreven: “The bowels are at one
time constipated at another lax, in the same person. How this disease has two
such different symptoms I do not profess to explain” 1. 

Figuur 1

1
Is er leven na de diagnose 

Irritable Bowel Syndrome (IBS)?

DR. A.W.M. VAN MILLIGEN DE WIT

• Dysphagia

• Non-cardiac chest pain

• Heartburn

• Functional dyspepsia

• Functional biliary disorders

• Functional abdominal

pain/bloating

• Functional constipation/

diarrhea

• IBS

Gastro-intestinal disorders of function
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De symptomen waaraan een patiënt moet voldoen alvorens de diagnose
gesteld kan worden zijn beschreven in de zgn. Rome II criteria 2,3. Er moet
sprake zijn van:

1) Meer dan drie maanden continue of recidiverende buikpijn of buikklach-
ten die afnemen met de ontlasting en/of samen gaan met een verandering
in de frequentie en/of consistentie van de ontlasting

2) Een of meer van de volgende symptomen:
- veranderde frequentie van de ontlasting 

(meer dan drie keer per dag of minder dan drie keer per week)
- veranderde vorm van de ontlasting (hard, waterig)
- veranderde passage van de ontlasting (b.v. hard moeten persen voor

ontlasting of het gevoel niet geheel leeg te zijn na ontlasting)
- slijm bij de ontlasting
- een opgezette buik of een opgeblazen gevoel

Afhankelijk van de klinische presentatie kan de IBS-populatie ruwweg in drie
hoofdgroepen ingedeeld worden: IBS met diarree, met obstipatie, of met pijn
als overheersend symptoom.

IBS komt veel voor, 10%-20% van de bevolking heeft er last van. Twee keer
zoveel vrouwen als mannen zijn aangedaan. De incidentie bedraagt 1%-2 %.
De meeste patiënten hebben levenslang in wisselende mate klachten.
Periodes waarin de patiënt klachten heeft en periodes waarin hij klachtenvrij
is wisselen elkaar daarbij af. De klachten nemen over het algemeen af met het
toenemen van de leeftijd 4,5,6.

IBS is de meest voorkomende gastro-intestinale stoornis. Ongeveer 12 % van
de patiënten die door de huisarts worden gezien hebben IBS klachten en 20%
- 50% van de patiënten die naar de maag-darm-leverarts of internist verwe-
zen worden voldoen aan deze diagnose (4-5). In de V.S. worden jaarlijks 3.5
miljoen doktersbezoeken afgelegd voor IBS gerelateerde klachten, waarbij de
kosten hiervan geschat worden op 8 biljoen dollar per jaar 7. Na de gewone
griep is IBS de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim 8. 

Van de IBS populatie zoekt 10%-30% jaarlijks medische hulp. De patiënt die
een dokter consulteert voor zijn klachten onderscheidt zich op verschillende
manieren van degene die geen hulp zoekt 8,9. 
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De patiënt met een medische hulpvraag:
- heeft vaker (figuur 2) een voorgeschiedenis van seksueel misbruik 10

- beleeft de pijn als ernstiger
- heeft vaker psychiatrische co-morbiditeit, met name angst en depressieve

stoornissen
- heeft naast de buikklachten vaak nog andere lichamelijk onverklaarde

klachten
- kan gemakkelijk aanspraak maken op medische hulp

Figuur 2

De pathofysiologie van IBS laat zich als volgt beschrijven 11,12,13:
- stoornis in de beweeglijkheid (motiliteit) van de darm
- verhoogde gevoeligheid voor drukverhoging in de darm (figuur 3)
- verstoorde darm motor-sensorische interactie
- centrale neurale dysfunctie

DR. A.W.M. VAN MILLIGEN DE WIT - IS ER LEVEN NA DE DIAGNOSE IBS?

Prevalence of sexual abuse in functional G.I.-disorders and IBS



12

PSYCHE & BUIK: OVER PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE GASTRO-ENTEROLOGIE

figuur 3

Verder zijn trigger-factoren bij de pathofysiologie van IBS van belang:
- datgene wat vooraf ging aan het ontstaan van de klachten: stressvolle

levensomstandigheden, psychische problematiek, een darminfectie, 
veranderde darmflora

- datgene waardoor de klachten worden uitgelokt zoals: de maaltijd, 
gasvorming als gevolg van bepaalde voedingsbestanddelen, de menstrua-
tie, medicatie, alcohol en nicotine

Niet alle buikklachten zijn functioneel en het is van groot belang alert te zijn
op signalen die kunnen wijzen op een organische ziekte, zoals: aanvang van
de klachten op oudere leeftijd, geleidelijke toename van de klachten, rectaal
bloedverlies, gewichtsverlies, nachtelijke symptomen en koorts. Bij 196 pati-
ënten met een initiële diagnose IBS bleek door aanvullend onderzoek (x-colon
en sigmoidoscopie) dat de klachten van 6% van deze patiënten alsnog soma-
tisch verklaard konden worden14. De initiële work-up om organische ziekte uit
te sluiten bestaat uit een nauwkeurige anamnese en lichamelijk onderzoek,
waarbij met name ook aandacht voor de familie-anamnese t.a.v. colorectaal

Perception of rectal balloon inflation in IBS patients
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carcinoom en inflammatoire darmziekten. Indien hierbij, in combinatie met
eenvoudig laboratorium onderzoek (bloedbeeld en BSE), geen aanknopings-
punten voor pathologie gevonden worden, dan bestaat er een 83% sensitiviteit
en 97% specificiteit voor de diagnose IBS15. 

Bij patiënten onder de 50 jaar is sigmoidoscopie aan te bevelen om met
name darmontsteking uit te sluiten en bij patiënten boven de 50 jaar dient de
gehele dikke darm middels sigmoidoscopie/x-colon of coloscopie onderzocht te
worden om poliepen of tumor als oorzaak van de klachten uit te sluiten. 

Bij endoscopie is er vaak een opvallend spastisch gedrag van de dikke
darm met verhoogde slijmproductie en door meer dan 95% van de IBS-
patiënten wordt de bedoelde pijnklacht tijdens dit onderzoek herkend16; de
x-colon toont soms spasmen, doch evenmin specifieke afwijkingen. 

Als diarree op de voorgrond staat is een H2-ademtest (ter bepaling van
een lactosedeficiëntie) geïndiceerd en bij pijn als voornaamste klacht is een
overzichtsröntgenfoto van de buik (ter bepaling van een obstructie) geïndi-
ceerd. Additioneel onderzoek kan op indicatie verricht worden op geleide van
het op de voorgrond staande symptoom (figuur 4 en 5). 

De uitgebreidheid van het diagnostisch onderzoek wordt naast boven-
staande criteria ingegeven door de duur van de symptomen en de verandering
hiervan in de tijd, een eerder verricht diagnostisch onderzoek en objectieve
bevindingen bij initiële screening17. 

DR. A.W.M. VAN MILLIGEN DE WIT - IS ER LEVEN NA DE DIAGNOSE IBS?

Pain Obstipation Diarrhea

• Upper endoscopy • TSH/Serum Calcium • Stool cultures

• Liver function tests • Drug side effects • Parasitology

• Abdominal • Colonic transit studies • Laxative abuse

ultrasound • Defecography • TSH

• Abdominal CT • Anorectal • Small intest. biopsy

• Eneroclysis manometry • Enteroclysis

• Gastric scintigraphy • Porphyria • Fecal fat content

• Lead toxicity • Lead-toxicity

• Porphyria

Work-up in the IBS-patiënt to rule out organic disease: additional tests
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Figuur 4 en 5
De behandelmogelijkheden van IBS zijn beperkt. De maag-darm-leverarts of
internist kan, nadat een somatische oorzaak is uitgesloten en de patiënt in
dat opzicht is gerustgesteld, uitleg geven omtrent de oorzaak en prognose van
de symptomen en adviezen geven over o.a. dieet (vezelrijk met voldoende
vocht) en levensstijl (stressreductie). Voorts is van belang om op te helderen
waarom de patiënt juist nu met zijn veelal reeds langdurig bestaande klach-
ten komt; is er een verborgen agenda? Daarnaast zijn er beperkte farmaco-
therapeutische opties (anti-diarree middelen, spasmolytica, pro-kinetica en
antidepressiva) (figuur 6). Veelbelovende nieuwe ontwikkelingen in de medi-
sche behandeling van IBS zijn de 5HT3-receptor-antagonisten (b.v. alosetron),
die effectief gebleken zijn voor het diarreetype IBS18, terwijl behandeling met
5HT4- receptor-agonisten (b.v. tegaserod) effectief lijkt voor het constipatiety-
pe IBS 19. Naar verwachting zullen deze middelen op korte termijn in Europa
geregistreerd worden voor de behandeling van IBS.

Figuur 6

Naast bovenstaande therapeutische mogelijkheden kunnen ook psychologi-
sche interventies, zoals psychotherapie, cognitieve therapie, biofeedback en
hypnotherapie een gunstig effect hebben op de kwaliteit van leven van de
IBS-patiënt 20,21,22,23.

Predominant symptom

Abdominal pain/ Altered bowel function
distension

Antispasmodic Diarrhea Constipation

Loperamide Increased fiber
Increased fiber Osmotic laxative

Lactose free

Initial treatment of IBS
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Samenvattend is er zeker leven (en een normale levensverwachting) na de
diagnose IBS 24. Hoewel de meeste patiënten in de loop van hun leven in wisse-
lende mate klachten blijven houden en dus een aantasting van de kwaliteit
van leven, is er bij 30%-50% verbetering te verwachten 25. IBS is een complexe
stoornis met zowel fysiologische als psychosociale componenten. De behande-
ling kan het beste toegespitst worden op de individuele behoeften van iedere
patiënt 26. Het wordt steeds duidelijker dat een gecombineerde psychosociale
en medische interventie een gunstig effect heeft op het beloop van IBS 27.

DR. A.W.M. VAN MILLIGEN DE WIT - IS ER LEVEN NA DE DIAGNOSE IBS?



16

PSYCHE & BUIK: OVER PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE GASTRO-ENTEROLOGIE

Literatuur

1. Cumming W. London Medical Gazette 1849.
2. Drossman DA, Richter JE, Talley NJ, et al. (eds). The functional gastroin-

testinal disorders. Diagnosis, pathofysiology and treatment - a multi-
national consensus. Boston: Little Brown & Co, 1994.

3. Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA, Heaton KW, Irvine EJ, 
Muller-Lissner SA. Functional bowel disorders and functional abdomi-
nal pain. Gut 1999; 45 (Suppl. II): 43.

4. Everhart JE, Renault PF. Irritable bowel syndrome in office-based practi-
ce in the United States. Gastroenterology 1991; 100: 998.

5. Mitchell CM, Drossman DA. Survey of the AGA membership relating to 
patients with functional gastrointestinal disorders. Gastroenterology
1987; 92: 1282.

6. Agreus L, Svardsudd K, Nyren O, Tibblin G. Irritable bowel syndrome 
and dyspepsia in the general population: overlap and lack of stability
over time. Gastroenterology 1994; 109: 671.

7. Talley NJ, Gabriel SE, Harmsen WS, Zinsmeister AR, Evans RW. Medical 
costs in community subjects with irritable bowel syndrome.
Gastroenterology 1995; 109: 1736.

8. Walker EA, Gelfand AN, Gelfand MD, Katon WJ. Psychiatric diagnoses, 
sexual and physical victimization, and disability in patients with irri-
table bowel syndrome or inflammatory bowel disease. Psychol Med
1995; 25: 1259.

9. Heaton KW, O´Donnel LJ, Braddon FE, Mountford RE, Hughes AO, 
Cripps PJ. Symptoms of irritable bowel syndrome in a British urban
community: consulters and nonconsulters. Gastroenterology 1992; 102:
1962.

10. Leroi AM, Berier C, Watier A, et al. Prevalence of sexual abuse among 
patients with functional disorders of the lower gastrointestinal tract.
Int J Colorectal Dis 1995; 10: 200.

11. Whitehead WE, Engel BT, Schuster MM. Irritable bowel syndrome: phy-
siological and psychological differences between diarrhea-predominant
and constipation-predominant patients. Dig Dis Sci 1980; 25: 404.

12. Schmulson M, Chang L, Naliboff B. Correlation of symptom criteria with 
perception thresholds during rectosigmoid distension in irritable bowel
syndrome patients. Am J Gastroenterol 2000; 95: 152.

13. Aziz A, Thompson D. Brain-gut axis in health and disease. Gastro-
enterology 1998; 114: 559.



17

14. Tolliver BA, Herrera JL, DiPalma JA. Evaluation of patients who meet 
clinical criteria for irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 1994;
89: 176.

15. Crouch MA. Irritable bowel syndrome: toward a biopsycholosocial systems 
understanding. Primary care 1988; 15: 99.

16. Keeling PWN, Fielding JF. The irritable bowel syndrome: a review of 50 
consecutive cases. J Irish Coll Phys Surg 1975; 4: 91.

17. Drossman DA, Whitehead WE, Camilleri M. AGA medical position state-
ment: irritable bowel syndrome. Gastroenterology 1997; 112: 2118.

18. Camilleri M, Northcutt AR, Kong S, Dukes GE, McSorley D, Mangel AW. 
Efficacy and safety of alosetron in women with irritable bowel syndro-
me: a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2000; 355: 1035.

19. Schmitt C, Krumholz S, Tanghe J, Heggland J, Shi Y, Lefkowitz M. 
Tegaserod, a partial 5-HT4 agonist improves abdominal discomfort/
pain in irritable bowel syndrome (IBS). Gut 1999;45 (Suppl. V): A258
(Abstract).

20. Guthrie E, Creed F, Dawson D, Tomenson B. A randomised controlled trial 
of psychotherapy in patients with refractory irritable bowel syndrome.
Br Psychiatry 1993; 163: 315.

21. Van Dulmen AM, Fennis JF, Bleyenberg G. Cognitive-behavioral group 
therapy for irritable bowel syndrome: effects and long-term follow-up.
Psychosom Med 1996; 58: 508.

22. Blanchard EB, Greene B, Scharff L, et al. Relaxation training as a treat-
ment for irritable bowel syndrome. Biofeedback Self Regul 1993; 18:
125.

23. Houghton LA, Heyman DJ, Whorwell PJ. Symptomatology, quality of life 
and economic features of irritable bowel syndrome - the effect of hyp-
notherapy. Aliment Pharmacol Ther 1996; 10: 91.

24. Talley NJ. Why do functional gastrointestinal disorders come and go?  
Dig Dis Sci 1994; 39: 673.

25. Owens DM, Nelson DK, Talley NJ. The irritable bowel syndrome: long-
term prognosis and the physician-patiënt interaction. Ann Intern Med
1995; 122: 107.

26. Camilleri M, Prather CM. The irritable bowel syndrome: mechanisms and 
a practical approach to management. Ann Intern Med 1992; 116: 1001.

27. Drossman DA, Creed FH, Fava GA, et al. Psychosocial aspects of the func-
tional gastrointestinal disorders. Gastroenterol Int 1995; 8: 47. 

DR. A.W.M. VAN MILLIGEN DE WIT - IS ER LEVEN NA DE DIAGNOSE IBS?



18

PSYCHE & BUIK: OVER PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE GASTRO-ENTEROLOGIE



19

2
Psychologische aspecten 

van de gastro-enterologie: 
een praktijkoriëntatie

MW. DRS. A.C. VEENSTRA

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het gebied van de gastro-ente-
rologie en de zich daarin openbarende klachten en ziekten. Vervolgens wordt
het raakvlak met de psychologie beschreven en wordt een inleiding gegeven op
de werkwijze van klinisch psychologen met patiënten met maagdarmklachten.

Het maagdarmstelsel staat bekend als een van de meest reactieve orgaansy-
stemen van de mens. Van alle lichamelijke klachten waarvoor men een arts
raadpleegt vormen de buikklachten de grootste groep. Alleen al de groep pati-
ënten met buikpijnklachten heeft een prevalentie van 19,5% onder respon-
denten van een breed onderzoek (Olden, 1997).

De mens lokaliseert van oudsher haar gevoelens in de buik.
Stoornissen in het gastrointestinale systeem worden zowel door artsen als
door patiënten snel gerelateerd aan psychologische problemen. De termen
functionele- en psychosomatische buikklachten zijn gemeengoed en regelma-
tig wordt voor buikklachten naar de psycholoog verwezen. De klinisch psycho-
loog werkzaam in het ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en
behandeling van patiënten met lichamelijke klachten. Waar behandelmoge-
lijkheden voor de internist of gastro-enteroloog eindigen, begint nog een zin-
vol behandelterrein voor de psycholoog. Idealiter vinden de behandelingen
door beide disciplines tegelijkertijd plaats.

MW. DRS. A.C. VEENSTRA - PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE GASTRO-ENTEROLOGIE
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Overzicht van het terrein van de gastro-enterologie

Het maag-darm kanaal is in feite een lange holle
buis die door het lichaam loopt van mond naar anus.
Deze buis is opgebouwd uit spierweefsel dat zich rit-
misch kan samentrekken om het voedsel voort te
stuwen door het spijsverteringskanaal. Elk onder-
deel van deze buis kan ontsteken, al of niet door
micro-organismen. In elk onderdeel kunnen bescha-
digingen optreden of kan zich kanker voordoen. In
elk onderdeel kan vernauwing of verwijding optre-
den of verkramping.

Het geheel reageert op stress, maar is niet
direct bewust door ons te beïnvloeden: wij kunnen
onze buikspieren aanspannen en ontspannen, maar
niet bewust onze darmen ontspannen. Verder ver-
schilt de mate waarin het gastrointestinale systeem
reageert op stress per persoon en er zijn aanwijzin-
gen voor aangeboren overgevoeligheid.
Allereerst volgt hier een beknopt overzicht van de
diverse organen van het gastrointestinale systeem
en de aandoeningen die zich in deze gebieden kun-
nen voordoen.

1. Slokdarm
De slokdarm is de gespierde buis die met ritmische
samentrekkingen het voedsel van de mond naar de
maag stuwt. In dit gebied kunnen zich slikstoornis-
sen, vernauwingen, tumoren en beschadigingen
voordoen. Beschadigingen kunnen ontstaan door bij-
voorbeeld rumineren, het oprispen van voedsel en/of
maagzuur of veelvuldig braken. Slikfobie en stikfo-
bie zijn voorbeelden van psychologische aandoenin-
gen die zich op het gebied van de keel en de slok-
darm concentreren, al dan niet gerelateerd aan ang-
stige ervaringen in dit gebied.

1.
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2. Maag
De maag is het reservoir waarin het maagzuur zorgt
voor een start van de spijsvertering. De maagwand
kneedt. In de maag kan sprake zijn van een ontsteking,
maagzweer, of een maagtumor. Ook kan de neiging tot
rumineren of braken (het niet goed onder controle hou-
den van de braakreflex) problemen in dit gebied ver-
oorzaken. 

3. Dunne darm
In de dunne darm wordt de spijs-
vertering voortgezet. Via de
darmwand worden de voedsel-
deeltjes in de bloedbaan opgeno-
men. Ook hier zijn weer infecties

en tumoren mogelijk. Een bijzondere chronische infectie
is de inflammatoire aandoening, de “ziekte van Crohn”
waardoor kleine pijnlijke ontstoken plekken in de darm-
wand ontstaan. Ook een verteringsziekte zoals Coe-
liakie, waarbij sprake is van atrofie van de darmvlok-
ken, is met name in de dunne darm gelokaliseerd.

4. Dikke darm, endeldarm en anus
In de dikke darm wordt het water onttrokken uit de
voedselresten met als resultaat halfharde ontlasting.
Deze wordt opgeslagen in de endeldarm om op het ge-
wenste moment uitgedreven te worden.
In dit gebied kan zich Collitis Ulcerosa voordoen. Dit is
een inflammatoire aandoening met langdurige ontste-
kingen met zweren in de darmwand van de dikke darm,
diarree en een grote impact op het dagelijks leven van
de patiënt. Andere aandoeningen in de dikke darm en
endeldarm zijn: darmkanker, chronische obstipatie, al
of niet het gevolg van een aangeboren of later ontstane
te ruime darmwand (megacolon) of een te lange of een
te luie dikke darm (motiliteitsstoornis) en IBS (Irri-
table Bowel Syndrome). Bekende klachten aan de anus
zijn verkramping (proctalgia fugax), aambeien en uit-
stulping van de endeldarm.
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De relatie tussen de gastro-enterologische klachten en
psychologische problematiek

Mensen zijn niet enkel denkende wezens, maar ons denken is verbonden aan
parallel optredende fysieke ervaringen. In ons taalgebruik is terug te vinden
dat wij onze gevoelens met name sterk koppelen aan ons spijsverteringsstel-
sel. Denk aan uitdrukkingen zoals:

• Iets grijpt ons naar de keel of hangt ons de keel uit;
• We zitten met iets in onze maag of splitsen iemand anders iets in de maag;
• We kunnen iets op onze buik schrijven of de buik vol hebben van iets;
• We kunnen schijt aan iemand hebben of het in de broek doen van angst.

Vanuit het perspectief van de medisch psycholoog kan men patiënten met
gastro-enterologische klachten onderscheiden in twee groepen: de groep waar-
bij een somatische aandoening is aangetoond en de groep waarbij gesproken
wordt over onverklaarbare buikklachten. De vraag is in hoeverre dit een
wezenlijk verschil zal maken voor de behandeling door de psycholoog. Onder-
staande casuïstiek geeft een beeld van de problematiek zoals deze gezien
wordt in de spreekkamer van de klinisch psycholoog.

Casus 1
Een jongeman met Collitis Ulcerosa heeft als gevolg van de plotselinge
aanvallen van pijn en diarree een agorafobie ontwikkeld. Hij is obsessief
bezig met locaties en gebruik van toiletten. Hij verlaat zelden nog zijn
woning en lijdt onder zijn sociaal isolement.

Casus 2
Een volwassen vrouw heeft al vele jaren last van buikpijnklachten. Zij
is uitgebreid onderzocht door de gastro-enteroloog en door de gynaeco-
loog. Op medisch vlak werden geen afwijkingen aangetroffen. Des-
ondanks is de pijn voor haar dermate invaliderend dat zij erg depressief
is en weinig meer kan doen in haar leven.

Casus 3
Een jongen van 8 jaar wordt door de kinderarts verwezen naar de zie-
kenhuispsycholoog. De jongen heeft veel last van buikpijnklachten,
maar er wordt geen somatische oorzaak gevonden. Door de buikpijn ver-
zuimt de jongen veel schooldagen.



23

Wanneer er sprake is van een somatische aandoening zal de psycholoog aan-
dacht schenken aan het ziektebegrip en de acceptatie: compliance ten aanzien
van de medische leefadviezen en eventuele medicatie. Daarnaast zal de aan-
dacht zich vooral richten op de ‘coping’ (het omgaan met de ziekte). Gastro-
enterologische aandoeningen hebben een enorme invloed op de kwaliteit van
leven. Het emotionele en sociale leven van patiënten wordt aanzienlijk bena-
deeld door fysieke symptomen zoals pijn, obstipatie of diarree (o.a. Gralnek,
2000).

Wanneer er sprake is van onverklaarbare klachten kunnen er, met name
bij buikpijn, diverse termen vallen. Op basis van de symptomen van de pati-
ënt en het uitsluiten van diverse aandoeningen kan er uiteindelijk gesproken
worden over het “Irritable Bowel Syndrome” (IBS), in gewoon Nederlands het
“Prikkelbare Darm Syndroom” (PDS). Andere termen die in de literatuur
voorkomen zijn “prikkelbare darm”, “spastisch colon”, “psychosomatische
buikpijn” of “functionele buikpijnklachten”.

Het komt voor dat een arts de patiënt naar de psycholoog verwijst, als er
geen  aanknopingspunten meer zijn voor een medische behandeling. Voor de
patiënt kan deze verwijzing betekenen dat de arts meent dat de klachten een
psychologische oorzaak hebben en de patiënt zal geneigd zijn zich hiertegen
verzetten. De patiënt blijft vaak zoeken naar mogelijke somatische oorzaken
die de arts vast over het hoofd heeft gezien of bezoekt andere artsen. Donker
(2000) spreekt in dit kader over de heilloze dichotomie in ons denken, name-
lijk het maken van een kunstmatig onderscheid tussen ‘soma’ en ‘psyche’ en
de grote maatschappelijke afkeer van mogelijk ‘psychische’ aandoeningen.

Als de patiënt geboren is met een hyperreactief darmstelsel dat bij de
minste geringste prikkel in een pijnlijke kramp schiet, zonder aantoonbare
somatische afwijkingen in de darm, is dit dan “psychisch”? Moeten wij bij deze
patiënt dan spreken over een neurotische karakterstructuur met hoge neiging
tot het somatiseren van psychische spanningen? Is het “psychisch” als het
zenuwstelsel van deze patiënt sneller en heftiger prikkels doorgeeft aan de
hersenen, dan bij een gemiddelde andere mens? Kunnen we wel spreken in
termen van oorzaak en gevolg? Heeft iemand buikpijn en benoemt hij dit als
‘zenuwachtig’ of is iemand zenuwachtig en ontstaat daardoor buikpijn? Of
kunnen wij het één niet los van het andere zien?

Bleijenberg (1987) noemt in zijn proefschrift het Irritabel Bowel Syn-
drome (IBS) nog een onhanteerbare diagnose vanwege een te grote onzeker-
heid over de aard en pathogenese van het syndroom en geeft voorkeur aan de
term “onverklaarde buikklachten”. Tot op de dag van vandaag is de term IBS
echter nog zeer veelvuldig gebruikt en inmiddels hebben voldoende onderzoe-
ken aangetoond dat er daadwerkelijke afwijkingen aan de darm aantoonbaar
zijn om te kunnen spreken over een “prikkelbare darm”.
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Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er sprake is van aan-
toonbare hypersensitiviteit van de ingewanden gerelateerd aan een abnorma-
le hersen-darm communicatie (Mertz, 2000). Het zenuwstelsel bevat afwij-
kingen zoals een verhoogd aantal zenuwverbindingen aanwezig in de darm-
wand. Op MRI-scans is te zien dat IBS-patiënten heftiger reageren op prik-
kels in het darmgebied aangezien het pijncentrum heftiger geactiveerd wordt.
Bij verhoging van het stressniveau in het lichaam laat het zenuwstelsel rond-
om maag en/of darmen een hypersensitieve reactie zien. Ook zijn er aanwij-
zingen voor een genetische aanleg voor IBS.

Buikpijnklachten komen twee maal zo vaak voor bij vrouwen als bij man-
nen. De prevalentie van lichamelijk en seksueel misbruik in het verleden bij
vrouwen met buikpijnklachten is 32% tot 44% (Olden, 1997). De angstige en
traumatische herinnering die gelokaliseerd is in het buikgebied lijkt gekop-
peld aan de hypersensitieve reactie van de darmen en een vergroot corre-
sponderend gebied in het pijncentrum in de hersenen.

Psyche en soma zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fysieke en psy-
chische belevingen vinden plaats als parallelle processen en beïnvloeden
elkaar voortdurend in een dermate complex proces dat ze ten behoeve van een
pragmatische behandeling van de patiënt met buikklachten het beste als
geheel gezien kunnen worden.

Diagnostiek

Voordat de ziekenhuispsycholoog de patiënt kan behandelen zal er een zorg-
vuldige anamnese, klachtenregistratie en eventueel een psychologisch onder-
zoek moeten plaats vinden. Op basis daarvan bepaalt de psycholoog de behan-
delaanpak.

Anamnese en klachtregistratie
Bij de anamnese vraagt de psycholoog naar het ontstaan en verloop van de
klacht, de pijnbeleving en het omgaan met de klachten. Sinds wanneer
bestaat de klacht? Hoe vaak en op welke momenten treedt hij op? Wat maakt
de klacht erger, wat maakt de klacht minder erg? Hoe reageert de omgeving
op de klacht? Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven? Eventueel wordt
gevraagd een periode een nauwkeurige klachtenregistratie bij te houden,
zodat een goede functionele analyse kan plaats vinden betreffende het optre-
den van de klacht, en de stimuli en de consequenties die van invloed zijn op
de klacht. De klinisch psycholoog bestudeert patronen in de klachtenregistra-
tie. Ook wordt naar achtergrondinformatie betreffende het leven en de per-
soonlijkheid van patiënt gevraagd. De mens achter de klacht bepaalt immers
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mede de mogelijkheden voor behandeling. De partner wordt meestal ook bij
de intake betrokken, niet zozeer om het relaas van patiënt te falsificeren,
maar om het effect van de ziekte op de relatie in te schatten en een indruk te
krijgen van de mate van onderlinge support. 

Vervolg casus 3
De ouders van het kind met buikpijn worden gevraagd precies te note-
ren wanneer hun kind buikpijn heeft. Ze krijgen een schrift mee waarin
dagen en tijdstippen worden genoteerd en de details van de situaties
waarin de buikpijn zich voordeed. Dan wordt het patroon zichtbaar: het
kind heeft alleen buikpijn op avonden voorafgaand aan schooldagen en
niet op avonden voorafgaand aan weekenddagen. De psycholoog zal op
basis hiervan verder doorvragen naar gedachten en emoties bij het kind
op avonden voor het naar school gaan en psychologisch onderzoek naar
een probleem als faalangst inzetten.

Psychologisch testonderzoek
Bij het psychologisch testonderzoek kunnen diverse testen worden gebruikt,
zoals vragenlijsten (op het gebied van pijnbeleving, persoonlijkheid), projec-
tief testmateriaal, intelligentietest, etc. Bij dit onderzoek worden alle moge-
lijke differentiaaldiagnoses overwogen. Kan er bij een kind met gastro-ente-
rologische klachten sprake zijn van problemen in de ontwikkeling? Zijn er sig-
nalen voor kindermishandeling of seksueel misbruik? Zijn er opvallende ang-
sten zoals faalangst? Is er sprake van ziektewinst? Is er wellicht sprake van
hypochondrie, angststoornissen of een depressief syndroom?

Vervolg casus 2
Bij het psychologisch onderzoek komt naar voren dat patiënte verkracht
is toen zij 18 jaar oud was. Zij heeft hier nog nooit met iemand over
gesproken. De pijn in de onderbuik is gerelateerd aan de traumatisch
herinnering en het bespreekbaar maken en verwerken daarvan doet de
buikpijnklachten snel verbeteren.
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Behandelmethoden van de medisch psycholoog

De behandelmethode van de klinisch psychologen werkzaam in ziekenhuizen
verschillen enigszins afhankelijk van hun opleiding, de persoonlijke stijl van
de psycholoog en taakstelling van de betreffende afdeling medische psycholo-
gie. Over het algemeen zal de ziekenhuispsycholoog er op gericht zijn kortdu-
rend te behandelen. Bij achterliggende ernstige persoonlijkheidsproblematiek
of psychiatrische problematiek zal verwezen worden naar een instelling bui-
ten het ziekenhuis zoals de RIAGG/GGZ.

Enkele behandelmethoden en technieken komen regelmatig voor bij het
behandelen van patiënten met gastro-enterologische klachten, zoals psycho-
educatie, cognitieve gedragstherapie, relaxatietherapie en biofeedbacktrai-
ning waarvan hieronder een korte beschrijving.

Psycho-educatie
Bij psycho-educatie wordt de patiënt voorzien van zoveel mogelijk informatie
rondom de eigen klacht. Aan de hand van de in de intakefase verzamelde
informatie wordt patiënt uitleg gegeven over ontstaan en verloop van de
klacht en stimuli en consequenties die van invloed zijn op het ontstaan en de
instandhouding van de klacht. Met name de invloed van stress op het lichaam
en in het bijzonder de klacht, krijgt veel aandacht bij psycho-eductie. De infor-
matie wordt vertaald naar praktische leefadviezen  zoals deze in de leefwijze
van patiënt kunnen worden toegepast en informatie wordt gegeven over de te
verwachten problemen bij het aanleren van nieuwe leefgewoonten.  Dergelijk
stressmanagement komt veelal neer op het leren stellen van grenzen, zoals:
geen klussen tegelijk doen, een planning maken, pauzes nemen, regelmaat
inbouwen, overleg plegen. Ook kunnen de adviezen gericht zijn op asserti-
viteit, zoals : “nee” leren verkopen, vragen om steun, niet direct een respons
geven, maar de ander om nadere uitleg vragen.

Cognitieve gedragstherapie
De laatste jaren komt uit onderzoek steeds duidelijker naar voren dat cogni-
tieve gedragstherapie een efficiënte behandelmethode is bij gastro-enterologi-
sche klachten. Hierbij worden interventies uitgevoerd zowel op het gebied van
cognities (gedachten) als op het gebied van het gedrag.

De behandeling kan zich richten op het aanpakken en uitdagen van ang-
stige en disfunctionele gedachten over pijn en de gevolgen. Gezonde alterna-
tieve gedachten worden gezocht. Stressmanagement staat vaak centraal en
ook assertiviteitstraining kan een onderdeel van de behandeling zijn. Ook kan
het doel zijn het leren aanpakken van situaties die vermeden worden.
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Vervolg casus 1
Bij de jongeman met Collitis Ulcerosa blijkt een verergering van buik-
klachten als hij zich in sociale situaties zou moeten begeven. Zijn gedrag
heeft de uitingsvorm van een sociale fobie. De patiënt voelt zich ziek en
besluit thuis te blijven. Met cognitieve gedragstherapie kan dergelijk
invaliderend vermijdingsgedrag worden doorbroken. Deze patiënt kan
leren sociale situaties te hanteren en de buikklachten tot een minimum
te beperken.

Relaxatietraining
Relaxatietraining, of het zichzelf  leren ontspannen, is een mogelijkheid om de
vicieuze cirkel van spanningsgevoelige klachten te doorbreken. De bewe-
gingsactiviteit van het parasympathisch zenuwstelsel dat zich rondom het
maagdarmkanaal bevindt is niet bewust te beïnvloeden. Maar door de grote
spiergroepen van het lichaam bewust te ontspannen, reageert ook het onder-
liggende maagdarmkanaal met ontspanning. Soms volstaat een houdingsad-
vies, soms is een meer langdurige training met diverse ontspanningsoefenin-
gen noodzakelijk, zoals bij vormen van hypnotherapie.

Casus 4
Een meisje met buikpijnklachten (IBS) doet tijdens de anamnese voor
hoe zij verkrampt en krom op de grond gaat liggen wanneer zij pijn
heeft. Zij heeft het gevoel dat de pijn daarmee beter draagbaar is. Ook is
ze erg angstig en bang dood te gaan.
Gevraagd wordt of ze wil uitproberen wat er met haar buikklachten
gebeuren zou wanneer ze voortaan juist achterover zou gaan zitten en
enkele minuten de buikademhaling toepast. De buikademhaling wordt
ter plekke geoefend. Bij de daarop volgende sessie blijkt de buikpijn aan-
zienlijk afgenomen te zijn en beter draagbaar. Het meeverkrampen tij-
dens een spastische darmbeweging bleek de verkramping langer in
stand te hebben gehouden en pijnlijker te maken. Het meisje begrijpt de
uitleg en is niet angstig meer.

Biofeedbacktraining
Een specifieke en succesvolle manier van relaxatietherapie kan plaats vinden
door middel van biofeedbacktraining. Bij deze vorm van training wordt gedu-
rende enkele trainingssessies via elektroden de EMG-waarden van het
lichaam als indicatie voor het spanningsniveau bij de patiënt gemeten. De
elektrodes worden meestal op het voorhoofd bevestigd, maar kunnen eventu-
eel ook gebruikt worden om de patiënt zich meer bewust te maken van het
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gebruik van de grote spieren van de buik, zoals bij de neiging tot verkrampen
van de grote spiergroepen. Er bestaat ook een zogenaamde “bowel sound bio-
feedback” behandeling waarbij de patiënt de eigen darmgeluiden krijgt te
horen en leert dat ontspannen darmen meer borrelende geluiden voortbren-
gen. Nonspecifieke biofeedbacktraining met als doel algehele ontspanning
blijkt over het algemeen wel meer effectief dan specifieke buik-biofeedback
(Shabsin, 1991; Leahy, 1998).

Feedback over het spanningsniveau is uiterst zinvol om de reacties van
het eigen lichaam beter te leren kennen en er meer controle over te krijgen.
De patiënt wordt van passief slachtoffer van de pijnklachten tot iemand die
weet hoe de klachten te beïnvloeden zijn. De ervaring van het hebben van
meer controle is van groot belang voor het algemeen welbevinden van de pa-
tiënt.

Tot slot

Beschreven werd dat de klinisch psycholoog een wezenlijke bijdrage kan leve-
ren bij de behandeling van de patiënt met ernstige klachten op het gebied van
de gastro-enterologie. Dit geldt zowel voor de groep met chronische aandoe-
ningen die een grote impact op het dagelijks leven hebben als voor de groep
met onbegrepen buikklachten. Zowel voor artsen als psychologen is het aan te
raden dichotome denkgewoonten (is het lichamelijk of psychisch?) los te laten.
Bij patiënten met het Irritabel Bowel Syndrome (IBS) is het beter om te spre-
ken over een organisch bepaalde overgevoeligheid waar de patiënt minder
klachten van kan ervaren door adviezen op het gebied van leefpatroon en
stressmanagement toe te passen. ‘Lichamelijk’ en ‘psychisch’ zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden en de psychologische behandeling dient derhalve
ingekaderd te zijn in een multidisciplinaire behandelvisie.
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3
Hypnotherapie bij 

Irritable Bowel Syndrome

MW. DRS. M. VIDAKOVIC-VUKIC

Het Irritable Bowel Syndrome is een vaak voorkomende aandoening en de
laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de kennis van de pathogenese.
De behandeling blijft echter nog steeds moeizaam en helaas vaak teleurstel-
lend voor zowel patiënt als behandelend arts.
Tijdens de recente landelijke voorlichtingsdag PDS (Prikkelbare Darm Syn-
droom) hebben circa 400 patiënten meegedaan aan een interactief vragenpro-
gramma. Het bleek dat:
• 70 procent van de aanwezigen langer dan vijf jaar klachten heeft;
• driekwart ooit een specialist heeft bezocht in verband met de klachten;
• 40 procent niet tevreden is over de toegepaste behandeling;
• de helft van de aanwezigen denkt dat er een relatie is tussen stress en

spanning en het ontstaan of verergeren van hun klachten. 
Op de vraag of men maatregelen heeft genomen om stress te vermijden heeft
slechts 15 procent positief geantwoord. Een klein aantal mensen (5 procent)
doet regelmatig aan ontspanning.

Alhoewel bovengenoemde getallen afkomstig zijn uit een geselecteerde
groep mensen, illustreren zij dat het Irritable Bowel Syndrome (IBS) een
groot aantal patiënten veel last bezorgt en dat er nog weinig vooruitgang in
de behandeling is geboekt.

De laatste tijd heeft hypnotherapie als behandelingsmethode meer aandacht
gekregen. Hypnotherapie is een kortdurende verbale therapie waarbij
gebruik wordt gemaakt van hypnose. Hypnose is geen slaap zoals regelmatig
ten onrechte verondersteld wordt. Hypnose is een veranderde ervaringstoe-
stand van diepe concentratie; een verhoogde bereidheid om nieuwe informa-
tie op te nemen, om suggesties uit te voeren en om gedrag te veranderen. In
hypnotherapie bij IBS leert de therapeut de patiënt als het ware via het
onbewuste fysiologische processen te beïnvloeden. 
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Hypnose is zo oud als de geneeskunst en in de oudheid werd de methode
toegepast als reguliere behandeling. Zeer lange tijd is er echter weinig aan-
dacht aan hypnose als therapiemogelijkheid geschonken. Hypnotiseurs die in
het openbaar optreden zorgen nogal eens voor negatieve reclame. 

In 1960 is in de Verenigde Staten hypnose officieel erkend als een legitie-
me behandelingsmethode in de geneeskunde en met name in de psychiatrie.

In 1984 werden voor het eerst door P.J. Whorwell1 berichten gepubliceerd
over het effect van hypnotherapie bij de behandeling van patiënten met een
ernstige vorm van Irritable Bowel Syndrome. 

In 1990 en 1992 2,3 zijn publicaties verschenen over de invloed van hypno-
se op respectievelijk colonmotiliteit en colonsensitiviteit. Tijdens hypnose
werd waargenomen dat ademhaling en polsfrequentie afnemen, maar ook de
colonmotiliteit. Tevens werd een significant verschil van afname van sensiti-
viteit van het colon bemerkt (zowel tijdens als na hypnose).

P.J. Whorwell heeft in 19914 resultaten gepubliceerd bij 250 IBS-patiën-
ten die behandeld waren met hypnotherapie. Het succespercentage bedroeg
80 procent. Bij jongere patiënten en patiënten met typische klachten van
Irritable Bowel Syndrome blijkt er een succespercentage van 93 procent, ter-
wijl er bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar minder goede resultaten zijn (50
procent).

In hetzelfde artikel wordt ook vermeld dat succesvol behandelde patiën-
ten 18 maanden in remissie zijn. 

In 1996 werd door L.A. Houghton5 een onderzoek gedaan waaruit bleek
dat bij hypnotherapie niet alleen de klassieke IBS symptomen verbeteren,
maar ook het algemeen welbevinden van de patiënt. Tevens was er sprake van
minder werkverzuim in de hypnotherapiegroep. Een dergelijk gegeven impli-
ceert dat de methode interesse kan wekken bij beleidsmakers, vanwege de
economische voordelen. 

Methode

Het behandelingsschema, toegepast door Whorwell, bestaat uit twaalf weke-
lijkse sessies van een uur. 

Patiënten  krijgen een ingesproken tape mee, desgewenst wordt na afloop
van de behandeling nog een opfrissessie gegeven. Niet zelden treedt goed
resultaat pas drie maanden na het stoppen van de behandeling op.

Sinds drie jaar wordt in Amsterdam hypnotherapie toegepast bij behan-
deling van IBS6. Er wordt een wat aangepast schema van Whorwell gebruikt.
Het aantal sessies van een uur wisselt tussen acht en twaalf keer, met indien
nodig een opfrissessie.
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De eerste keer (intakesessie) wordt er uitleg gegeven over hypnose en hypno-
therapie, waarbij er veel gelegenheid voor de patiënt is om allerlei vragen te
stellen. Hierbij worden eventuele misverstanden over hypnose door de thera-
peut opgespoord en gecorrigeerd. Voorts is de opbouw van een vertrouwensre-
latie tussen patiënt en therapeut cruciaal.

Er worden vragen gesteld naar het gevoelsleven en de patiënt leert zijn
eigen emotionele en lichamelijke reacties op stress te erkennen. Tevens wordt
veel aandacht besteed aan de vraag: “Hoe ontspant u?”. In de daaropvolgende
sessies wordt met name aandacht besteed aan ontspanning en de patiënt
wordt geleerd zichzelf te ontspannen. Als methoden worden onder andere
gebruikt: concentratie op ademhaling, spierontspanning, denken aan iets ple-
zierigs, opwekken van droomwereld en fantasieën.

Door middel van passieve imaginatie wordt, naast ontspanningsgericht,
ook stressgericht gewerkt. Gevoelens van demoralisering of ontmoediging
worden bestreden en hoop op verbetering wordt gestimuleert.

De patiënt krijgt het ingesproken bandje mee. In de sessies daarna wordt
er gestart met een darmgerichte aanpak. Tijdens de hypnotische trance wordt
getracht om waarnemingen vanuit de darm te beïnvloeden. De patiënt leert
vaardigheden om de darmen te controleren met visualisatie- en imaginatie-
technieken.

Er kan op twee manieren gewerkt worden: directief of permissief. 
Bij de directieve methode wordt de patiënt gesuggereerd om zich de darmen
voor te stellen als zijnde een rivier, die hij veelal beleeft als woest en kolkend,
waarna er gevraagd wordt om het beeld te veranderen in een vredige, rustige
stroom. De directieve aanpak wordt toegepast wanneer de patiënt moeite
heeft om iets te imagineren en er behoefte is aan aanwijzingen en sturing van
de kant van de therapeut. 

Bij de permissieve methode wordt aan de patiënts fantasie overgelaten
van welke symbolen er gebruik zal worden gemaakt. Het valt bij deze metho-
de altijd op hoe creatief patiënten zijn. Het loont om de fantasie en creativiteit
zoveel mogelijk te stimuleren en zich te laten ontplooien. Daarmee wordt
bereikt dat de patiënt op een zoektocht gaat en oplossingen vindt die het beste
bij de persoonlijkheid past. Bij patiënten die kunnen goed verbeelden en hier
creatief in zijn heeft de permissieve methode de voorkeur. 

Op dit moment zijn er nog onvoldoende gegevens om beide methoden te
vergelijken op effect.

MW. DRS. M. VIDAKOVIC-VUKIC - HYPNOTHERAPIE BIJ IRRITABLE BOWEL SYNDROME
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Alle patiënten nemen zelf het initiatief om zich voor hypnotherapie aan te
melden en maken zelf de afspraak. Meestal zijn zij door middel van een bro-
chure enigszins geïnformeerd. Patiënten blijken van tevoren te bepalen of
hypnotherapie al dan niet bij hun past en vinden tijdens de intakesessie
bevestiging van hun oordeel. 

Alle sessies worden ingesproken op een bandje dat meegegeven wordt om
dagelijks te oefenen. Het is van groot belang om patiënten te motiveren om
thuis veel te oefenen. 

De teneur van de oefeningen is steeds hetzelfde, waarbij de imaginaties
voor het darmgerichte deel meestal variëren. De patiënt beschikt over zes tot
acht varianten of imaginaties betreffende de aanpak van de darm en deze
kunnen naar believen worden afgewisseld. Het thema wordt uiteraard in
overleg met de patiënt bepaald; bijvoorbeeld focus op krampende pijn, of op
diarree, of op loze aandrang. Maar ook wordt aandacht geschonken aan klach-
ten als misselijkheid of angst voor incontinentie of vermoeidheid. De focus
wordt aan het begin van iedere sessie besproken en is vooral gekoppeld aan
de actuele klachten en wensen van de patiënt.

Zoals eerder vermeld, is de creativiteit van patiënten verbazingwekkend.
In de fantasie zijn er geen beperkingen en controles. Er worden bijvoorbeeld
kaboutertjes gemobiliseerd om in de darm met allerlei gereedschappen te
werken, of een toverstaafje wordt gebruikt om een bijzondere energiebundel
te maken die grote steenblokken verwijdert. 

De taferelen kunnen dus sprookjesachtig zijn, maar ook meer realistisch:
via een grote straal water uit een enorme tuinslang wordt viezigheid wegge-
spoten of men maakt schoon via schrobben, dweilen en afstoffen. Veel zeldza-
mer zijn belevingen zoals de begrafenis van een naast familielid (duidend op
mogelijke onverwerkte rouw) of een ontmoeting met een of ander griezelig
monster in de eigen darm (symbolische personificatie).

Resultaten

In een periode van drie jaar zijn 71 patiënten behandeld, 48 vrouwen en 23
mannen, in de leeftijd van 17 tot 69 jaar. Bij allen was de diagnose IBS
gesteld. Patiënten zijn door eigen specialisten verwezen via de folder of heb-
ben zich via informatie van de patiëntvereniging (maag, lever en darmstich-
ting) aangemeld. Omdat de behandeling niet vergoed wordt, zal er sprake zijn
van een zekere selectie. Voorts geldt een ernstige psychiatrische aandoening
als contra-indicatie. Voor en na de behandeling hebben patiënten een vragen-
lijst ingevuld waarin het klachtenpatroon aangegeven kan worden. De mees-
te patiënten hadden langer dan vijf jaar klachten. Kenmerkend is dat allen
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zeer gemotiveerd waren en open stonden voor hypnotherapie. Opvallend is
ook dat een aantal vrouwen in het verleden seksueel misbruikt was en dat
velen in hun kindertijd al buikklachten hadden. Het bleek dat de voor IBS
klassieke symptomen duidelijk verbeterden of verdwenen. Daarnaast werd
o.a. gerapporteerd: verbetering van algemeen welbevinden, meer levensener-
gie, meer emotionele stabiliteit en een beter omgaan met stress. Zeven pati-
ënten gaven geen verbetering aan.

Het tijdstip van verbetering is niet te voorspellen; sommige mensen
bemerken dit al na een paar sessies, terwijl bij anderen dit langer duurt.

Conclusie

Gezien de gegevens uit de literatuur en de eigen ervaringen kan geconclu-
deerd worden dat hypnotherapie een waardevolle aanvulling is in de behan-
delstrategie van IBS.

Omdat deze therapie veelbelovend lijkt, is er de behoefte ontstaan aan een
uitgebreide effectiviteitsbepaling. In het kader van een nog lopende pilot
study met het Leids Universitair Medisch Centrum wordt het effect van hyp-
notherapie op pathofysiologische parameters (veranderingen in de rectale vis-
ceroperceptie) nagegaan. Er wordt gemeten met een elektronische barostat.
Het effect van hypnotherapie op symptomen, kwaliteit van leven en psycholo-
gische karakteristieken wordt in samenwerking met de afdeling klinische
psychologie geëvalueerd.

De centrale vraagstelling van dit onderzoek is of het effect van de hypno-
therapie te relateren is aan veranderingen in de rectale visceroperceptie. Het
is de bedoeling om in de toekomst de effectiviteit van hypnotherapie in een
gecontroleerde trial uitgebreider te gaan bestuderen.
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4
Over de invloed van parallelle 
en sequentiële denkprocessen 

op de instandhouding 
van functionele buikklachten

DRS. W.A. FONTEIJN

Met deze prozaïsche titel begon de lezing op de wetenschappelijke dag in
november 2000. Denkprocessen en functionele klachten vertonen een samen-
hang. Dat lijkt een open deur. Ziekenhuispsychologen zijn immers voortdurend
bezig hun patiënten op andere (gezonde) gedachten te brengen. Ziekenhuis-
psychologie is een typisch praat- en denkvak. Psycho-educatie en cognitieve
therapie behoren inmiddels tot routine instrumentarium van de ziekenhuis-
psychologie en beide interventies zijn typische exponenten van deze praatcul-
tuur.  Beide interventies - zo zal ik hier betogen - passen in het sequentiële den-
ken. Een type denken dat er vanuit gaat dat de werkelijkheid logisch geordend
is en dat het mogelijk is om processen te verbeteren door de onderlinge relaties
economischer, eenvoudiger en duidelijker te ordenen en beschrijven. Deze op-
vatting heeft veel goeds gebracht. Systematische toepassing van protocollen, en
daarmee reductie van medische fouten, binnen de geneeskunde kan alleen
maar plaatsvinden dankzij sequentiële denkprocessen. Toch is deze denkme-
thode niet zondermeer van toepassing op de analyse van functionele klachten.
Functionele klachten laten zich niet goed vertalen in sequentiële stroomsche-
ma’s. Recent neurowetenschappelijk onderzoek demonstreert dat zich in het
brein voornamelijk parallelle denkprocessen afspelen. Zou het dan niet ver-
standig zijn om hierbij aan te sluiten en de parallelle denkprocessen van pa-
tiënten met functionele klachten te optimaliseren? 

Functionele buikklachten is het onderwerp. Laten we daar nader op in
gaan. Hoe hebben wij eigenlijk kennis van onze buik? De vraag lijkt triviaal
maar is toch van belang. Alle kennis van de buik komt tot ons via het brein en
dan met name via ons bewustzijn. Zonder ons brein weten we niets van onze
buik. En zonder bewustzijn weten we ook niets. Kennis - impliciet of expliciet -
is nu eenmaal inherent aan een bewustzijn dat registreert dat deze kennis aan-
wezig is. De vraag is nu hoe wij toegang tot ons bewustzijn hebben. Hebben wij
toegang via de taal, bijvoorbeeld “Ik weet dat ik de smaak van koffie ervaar” of
hebben wij toegang tot ons bewustzijn via de ervaring, bijvoorbeeld: “Ik ervaar

DRS. W.A. FONTEIJN - OVER DE INVLOED VAN PARALLELLE EN SEQUENTIELE DENKPROCESSEN
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de smaak van koffie”. Naar de buik vertaald: “Ik weet dat ik pijn voel in m’n
buik” of “ik voel pijn in m’n buik”. Deze dichotomie van taal en ervaring vormt
het hart van het huidige neurowetenschappelijke discours. De vraag die
gesteld wordt en waar een heftige polemiek over gevoerd wordt is: “Zijn wij
denkende/talige wezens of zijn wij ervarende wezens?” Met andere woorden:
“Is ons hoofd gevuld met praatjes of met plaatjes?”

Neurowetenschappelijke bevindingen

De cortex is opgebouwd uit miljarden neurale verbindingen en vertoont een
sterke overeenkomst met een zelforganiserend Neuraal Netwerk. Meerdere
onderzoekers hebben dit inmiddels aangetoond (Churchland, 1995; Harth,
1993; Spitzer, 1998; Cotterill, 1998; Armony & LeDoux, 1997). Het brein krijgt
een veelheid aan parallelle informatie binnen. Tegelijkertijd kunnen wij rui-
ken, voelen, zien, horen, bewegen, spreken etc. Echter ons bewustzijn van al
die informatie is niet parallel geordend, maar wordt ervaren als een sequen-
tiële stroom van te onderscheiden bewustzijnsinhouden. Onze bewustzijnsin-
houden worden gekenmerkt door sequentieel geordende en gevarieerde infor-
matie-eenheden; in snelle opeenvolging wordt zowel eenheid als variatie van
data gerepresenteerd (Tononi & Edelman 1998). Ons brein is te typeren als
een parallelle denkmachine die sequentieel denken simuleert. De natuurlijke
toestand van het brein is parallelle verwerking van informatie. De parallelle
informatiestromen kunnen ogenschijnlijk tegenstrijdige informatie bevatten.
We horen een vliegtuig overvliegen, dat we pas later zien. In ons bewustzijn
maken we daar een logisch samenhangende ervaring van. Het bewuste -
sequentiële -denken volgt daarbij de modus ponens structuur, simuleert een
logische wereld. Dat dit niet altijd het geval is blijkt bijvoorbeeld tijdens luci-
de dromen. Dan ben je je bewust dat je droomt en blijkt dat het volstrekt mo-
gelijk is om in sequentie onlogische en ongeloofwaardige ervaringen te onder-
gaan. Zonder enig probleem kan je vliegen, worden kleine wezens uitvergroot
tot kolossale proporties etc. 

Recent neurowetenschappelijk onderzoek, zoals onder meer uitgevoerd
door Damasio (1998), geeft sterke aanwijzingen dat hersenprocessen bezig
zijn met het indirect weergeven van datgene waarmee het organisme in con-
tact staat. De hersencellen worden door Damasio opgevat als cartografische
structuren. Onze kennis is volgens Damasio opgebouwd uit dispositionele
representaties. Dit zijn potentiële patronen van neuronale activiteit in kleine
groepen zenuwcellen die voorstellingen kunnen vormen door naar oude zin-
tuiglijke schorsgebieden terug te vuren. Deze zogenaamde convergentiezones
liggen verspreid in de hogere associatie gebieden en in de basale hersenker-
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nen en limbische structuren. Gedachten bestaan voornamelijk uit voorstellin-
gen, reconstructies van eerdere zintuiglijke ervaringen.  Onderzoek door Krei-
man cs (2000) toont aan dat een voorstelling in gedachten dezelfde hersen-
structuren betrokken zijn als bij waarneming in vivo. Een waarneming die
Churchland (1999) eveneens heeft gedaan. Tot een soortgelijke conclusie komt
Harth (1993). Hij stelt dat de Laterale Geniculate Nucleus in de Thalamus
een cruciale rol heeft bij het opbouwen van voorstellingen. In het brein is
voortdurend sprake van feedback van hogere naar lagere hersenstructuren.
De Laterale Geniculate Nucleus fungeert als een soort schetsboek voor de
hogere corticale functies, waarbij gaandeweg een optimale correspondentie
met de visuele impact vanuit de buitenwereld wordt gerealiseerd. Harth ziet
het brein als een neuraal netwerk, een rekenmachine die inkomende signalen
codeert en verwerkt tot codes voor hoger liggende hersengebieden. Recent
toonden Stanley cs (1999) aan dat het mogelijk is om signalen in de Thalamus
van een kat op te vangen en via een lineaire decoderingsmachine om te zetten
tot visuele beelden. Dit illustreert dat vanaf de retina tot de Thalamus een
reeks codes worden verzonden die in principe via een rekenkundige bewer-
king te vertalen zijn en deze bevinding ondersteunt de conclusie van Harth
dat de Thalamus als een soort schetsboek fungeert. 

Nog een andere inmiddels klassieke neurowetenschappelijke bevinding
is van belang. De verbinding tussen neuronen wordt sterker zodra beide
neuronen simultaan vuren. Dit gegeven staat bekend als de ‘Hebbian learning
rule’ en is gedemonstreerd in Neurale Netwerken (Spitzer, 1998). Dit betekent
dat neuronenconfiguraties ontstaan die actief worden zodra een bepaalde
prikkelconfiguratie wordt aangeboden aan deze neuronen en bij herhaalde
aanbieding sterker zullen worden. Deze neuronenconfiguraties  zijn op te vat-
ten als potentiële patronen van neurale activiteit. De ‘Hebbian learning rule’
vormt de basis voor patroonherkenning in Neurale Netwerken. De neuronen
configuraties kunnen we beschrijven als algebraïsche codes in een virtuele
toestandsruimte. Laten we eens nagaan hoe dat gaat bij kleur herkennen.
Kleuren zijn opgebouwd uit drie basiskleuren: rood, blauw en groen. Laten we
aannemen dat de basiskleuren 100 gradaties kennen. Aan een Neuraal Net-
werk presenteren we een kleurveld Paars opgebouwd uit Rood 45, Blauw 45,
Groen 12. Neuronenconfiguratie XYZ gaat vuren. Na een aantal sessies zijn
in neuronen configuratie XYZ sterkere verbindingen ontstaan. De neuronen
configuratie kunnen we beschrijven in termen van kleurcoördinaten R45,
B45, G12. Deze  kleurcoördinaten zijn in wiskundige termen op te vatten als
punten in een  vectorruimte. In dit geval betreft het een driedimensionale vec-
torruimte. In het geval van bijvoorbeeld 7 basisgeuren is er sprake van een 7
dimensionale vectorruimte. In die zin kan een Neuraal Netwerk een N-dimen-
sionale vectorruimte representeren. Dat klinkt sciencefictionachtig maar is
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het natuurlijk niet. De N-dimensionale vectorruimte is een wiskundig con-
struct, wat inzichtelijk maakt hoe representaties in een Neuraal Netwerk tot
stand komen. Aangeleerde patronen in een Neuraal Netwerk fungeren als een
attractor in een vectorruimte. Dat betekent dat neutrale prikkels meer kans
hebben om geïnterpreteerd te worden als een eenmaal aangeleerde prikkel.
Neurale Netwerken hebben geen regels of symboolverwerking. Achteraf kan
een onderzoeker regels herkennen in een Neuraal Netwerk. Maar deze regels
zijn niet vooraf gegeven. Hooguit kunnen we zeggen dat de regels van een
Neuraal Netwerk inherent zijn aan de structuur van een Neuraal Netwerk.
Dit is gelijk weer een belangrijk onderscheid met sequentiële denkprocessen.
Die denkprocessen kennen wel regels. Een alledaagse sequentiële denkma-
chine is een computer. De PC kan alleen maar werken als het ding van tevo-
ren geprogrammeerd is, met andere woorden als het ding van tevoren geladen
is met allerlei regels. Voor Neurale Netwerken is dat niet nodig. Neurale
Netwerken kunnen zelforganiserend en zelflerend zijn. 

Dennett (1991) veronderstelt dat het brein boven de parallelle cogni-
tieve processen een sequentieel denkproces kent. Dit proces valt min of meer
samen met dat wat wij als bewustzijn ervaren. Volgens Dennett is dit ‘bewust-
zijn’ gevuld met talige oordelen, of in logisch en filosofisch jargon ‘propositio-
nele attitudes’. Het bewustzijn is sequentieel geordend. Dat sluit goed aan bij
de dagelijkse intuïtie. Immers wij zijn wezens die in de stroom van de tijd
meegaan. De tijd is sequentieel, elke seconde volgt op de voorgaande. Het is
verleidelijk om dan te stellen dat het bewustzijn dezelfde structuur kent als
de contingente reeks van verschijnselen die wij waarnemen. Verleidelijk maar
te simpel. Je kunt niet op grond van gelijkvormigheid concluderen dat onder-
liggende processen ook gelijk zijn. Met andere woorden de momentane erva-
ring van sequentiële bewustzijnsinhouden en de waarneming van temporele
sequentiële relaties in de werkelijkheid impliceren niet dat hier sprake is van
een zelfde fenomeen. Het is goed mogelijk dat ons brein een sequentiële
‘bovenbouw’ simuleert om op die manier de werkelijkheid beter te kunnen
waarnemen en daardoor beter te kunnen aanpassen aan de uiterlijke omstan-
digheden. Iets wat voor de overleving van onze soort natuurlijk goed is uit
gekomen.
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In onderstaande tabel zijn belangrijke verschillen tussen het brein en een
computer nog een keer op een rijtje gezet.

Brein Computer
parallelle denkprocessen sequentiële denkprocessen
neuraal netwerk lineaire rekenmachine
gelijktijdige input en verwerking opeenvolgende input en verwerking
zelfsturend regelafhankelijk
representatie in vectoren symboolafhankelijk en talig
analoge informatie (plaatjes) digitale informatie (nullen en enen)
rekent onbetrouwbaar rekent zeer betrouwbaar
grote fouttolerantie lage fouttolerantie
rekent traag rekent snel
flexibel rigide

Een belangrijk gegeven is dat een Neuraal Netwerk  geen talige sche-
ma’s nodig heeft om tot gedragsoutput te komen. Neurale Netwerken kunnen
zonder taal cognitieve prestaties leveren. Zo kan een artificieel Neuraal
Netwerk leren om gezichten te herkennen maar ook om emoties te herkennen.
In één denkstap kan een Neuraal Netwerk één gezicht uit duizenden herken-
nen. Waar een normale computer zelfs na uren rekentijd en doorlopen van
beslisregels nog niet in staat tot deze eenvoudige taak. Binnen een Neuraal
Netwerk is waarnemen eigenlijk herinneren. De nieuwe data worden voort-
durend vergeleken met  eerder verzamelde data. Aan deze snelle patroonher-
kenning kleeft echter ook een nadeel. Deze herinneringen kunnen de infor-
matieverwerking gaan domineren. Een eenmaal gevormde representatie kan
de informatieverwerking zodanig bepalen dat nieuwe prikkels die enigszins
lijken op het eerder aangeleerde patroon worden geïnterpreteerd als zijnde
het aangeleerde patroon. Een verschijnsel dat bekend staat als ‘observation
bias’.  

Cognitieve therapie en functionele buikklachten

Wat betekenen de hierboven beschreven neurowetenschappelijke bevindingen
nu voor de behandeling van functionele buikklachten? We mogen aannemen
dat het brein - of dat zich nu in de schedel of in de buik zelf bevindt - bezig is
met het representeren van de toestand in de buik. En op basis van die repre-
sentatie komt tot een scala van handelingen. De representatie is niet talig. We
kunnen wel een talige mening formuleren over de toestand in de buik. En die

DRS. W.A. FONTEIJN - OVER DE INVLOED VAN PARALLELLE EN SEQUENTIELE DENKPROCESSEN



42

PSYCHE & BUIK: OVER PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE GASTRO-ENTEROLOGIE

talige mening kan - zo lijkt het - min of meer automatisch tot stand komen.
Maar dan nog is de talige uitspraak een bijverschijnsel en geen hoofdeffect
van de toestand in de buik. Bij gelijke toestand A kunnen persoon B en C tot
verschillende meningen D en E over toestand A komen. Evenmin is er sprake
van een eenduidige relatie tussen mening D en gedrag P. De causale relatie
tussen mening (intentie) en gedrag is onduidelijk. Gedrag P kan door vele
zelfs tegenstrijdige meningen vooraf gegaan worden. Zelfs kan het zijn dat de
mening over gedrag P pas achteraf geformuleerd wordt en geïnterpreteerd
wordt als causale oorzaak voor gedrag P. Experimenten van Libet (1999)
tonen aan dat proefpersonen zich pas achteraf bewust worden van een keuze
zijn die ze blijkens het actiepotentiaal in de prémotorische kwab al gemaakt
hebben. Wat door de proefpersoon als intentioneel beleefd wordt blijkt een
illusie. De gedachte loopt als het ware achter de gedragingen aan. Het kan
dus zo zijn dat er sprake is van automatische verwerking van inkomende
informatie, die vervolgens achteraf verbaal en intentioneel gecodeerd wordt.
Tot een soortgelijke conclusie komen Wegner en Wheatley (1999). Zij publi-
ceerden in ‘the American Psychologist’ de resultaten van een experiment
waaruit bleek dat intentionaliteit op te vatten is als een attributie achteraf.
Dit soort experimenten illustreren dat er geen eenduidige causale relatie tus-
sen een talig oordeel en een fysieke toestand.  Is het dan niet vreemd om de
talige uitspraken van patiënten over de toestand van hun buik  in therapeu-
tisch opzicht als causaal relevant te beschouwen? Iets wat cognitieve thera-
peuten expliciet doen. De cognitieve therapie claimt immers dat gevoelens,
ervaringen worden bepaald door de manier van denken. “Het zijn niet de fei-
ten die ons verontrusten, maar onze meningen over de feiten”  geldt als het
veel geciteerde adagium van de cognitieve therapie (Ellis,1971). Denkfouten,
disfunctionele cognitieve schema’s zouden verantwoordelijk zijn voor disfunc-
tionele gedragingen. Daarbij komt dat cognitieve therapeuten net als Dennett
het brein beschouwen als een sequentiële denkmachine en dat is neurofysio-
logisch niet plausibel. 

Cognitieve controle is waarschijnlijk gelokaliseerd in de frontale herse-
nen waar de planning en regulatiefuncties gelokaliseerd zijn (Lezak, 1995).
Intacte frontale functies zijn nodig om te komen tot gecontroleerde gedrags-
uitvoering. Echter of de verbale component van de cognitieve controle daar
ook feitelijk gelokaliseerd is valt nog te bezien. De cognitieve controle, de
intentionele cognitieve schema’s, zijn niet direct toegankelijk voor externe
waarneming, en dus ook niet toegankelijk zijn voor falsificatie. Alleen het sub-
ject zelf kan verifiëren of de schema’s aanwezig zijn. Echter de externe waar-
nemer is nodig om met name bij de automatische verwerking intenties toe te
kennen aan het subject. Introspectie en zelfrapportage zijn natuurlijk onvol-
doende bewijs voor de causale werkzaamheid van schema’s. Cognitieve thera-
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peuten vinden dat blijkbaar helemaal niet belangrijk. Zij stellen gewoon dat
cognitieve schema’s bestaan en causaal werkzaam zijn. Sommige auteurs zijn
van mening (Beck, 1990; Young, 1994) dat elk probleemgedrag herleidbaar is
tot een cognitief schema. En erger nog: dat deze schema’s weer te herleiden
zijn tot een aantal kernschema’s die voor allen gelden. Daarmee staat de cog-
nitieve therapie te zwak (Fonteijn, 2001). Neurofysiologische evidentie voor
het bestaan van cognitieve schema’s ontbreekt, de cognitieve schema’s zijn
niet falsificeerbaar en door alles een schema te noemen is er een sterke nei-
ging tot immunisering van de theoretische uitgangspunten.    

De cognitieve schema’s van cognitieve therapie zijn  verbaal gecodeerd
(Beck 1990, Arntz, 1999). Voor zover cognitieve schema’s te lokaliseren zijn is
het waarschijnlijk dat ze dan samen zullen hangen met het gebied van Broca
(Lezak, 1995) in de linker hemisfeer, maar dat terzijde. De verbaliteit van de
cognitieve schema’s kan echter ook verklaard worden als een epifenomeen van
non-verbale frontale neurale schema’s. Via laterale modulatie worden de fron-
tale schema’s uitgeselecteerd en contingent gekoppeld aan verbale structuren
in het gebied van Broca. De causale samenhang van verbale cognities met
gedrag is niet formuleerbaar. Hoewel de inhoud van overtuigingen en cogni-
ties wel causaal relevant zijn, blijft onduidelijk hoe de exacte samenhang is
tussen cognitie (en dus ook cognitieve schema’s) en gedrag. 

Ook op de veel geroemde interne logica van de cognitieve therapie valt
wel wat af te dingen. Binnen de therapie streven patiënt en cognitieve thera-
peut naar functionele denkpatronen die corresponderen met de werkelijkheid.
Disconfirmeren is één van de stappen om te komen tot een goede correspon-
dentie van uitspraken met de werkelijkheid. Waar disconfirmeren een promi-
nente plaats inneemt binnen de cognitieve therapie is het goed om hier kriti-
sche kanttekeningen bij te plaatsen. Confirmeren heeft in het dagelijks leven
de voorkeur boven disconfirmeren. Een eenvoudig voorbeeld kan dit illustre-
ren. Stel u zit in uw leunstoel thuis en hoort het geluid van fietsbanden op het
grind. U denkt: ‘ha daar komt zoonlief thuis’. Enige tijd later gooit zoonlief
zijn tas tegen de poot van de keukentafel en hij is thuis. Uw overtuiging is
geconfirmeerd. U kunt ook denken: ‘ha daar komt prins Claus langs’. Enige
tijd later gooit zoonlief zijn tas ook nu weer tegen de poot van keukentafel. En
uw overtuiging is gedisconformeerd. Om te confirmeren hoeft u alleen maar
op basis van de ervaring tot nu toe een redelijke verwachting te formuleren.
Om te disconfirmeren kunt u oneindig veel verwachtingen, die kunnen varië-
ren van absurd tot volstrekt alledaags, formuleren. Confirmeren is minder
nauwkeurig dan disconfirmeren. De verwachting is ongeveer waar. Zoonlief
komt thuis maar de tas tegen de poot van de keukentafel was niet geëxplici-
teerd. Het regelmatig optreden van deze situatie creëert een mentaal beeld,
cognitief schema, op basis waarvan een redelijke voorspelling gedaan wordt.
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Let wel de voorspelling is logisch geformuleerd, ‘als ik dat geluid hoor komt
zoonlief thuis’, maar zegt nog niets over de causaliteit van de gebeurtenis.
Echter de disconfirmaties kunnen volstrekt buiten de ervaring staan.
Waarmee wel wat gezegd wordt over de logische relatie, namelijk dat die niet
bestaat maar te weinig gezegd wordt over de werkelijkheid.  Het is toch wel
vreemd dat cognitieve therapie een beroep moet doen op een dergelijke tegen-
natuurlijke manier van denken. Je zou verwachten dat  cognitieve therapeu-
ten hun patiënten leren om op een adequate manier te confirmeren zonder
gebruik te hoeven maken van de omslachtige tussenstap van disconfirmeren. 

Cognitieve schema’s komen tot stand op basis van de ervaring, zijn
abstracties van ervaringen. Cognitieve schema’s hebben veelal de structuur
van modus ponens; ‘als dit dan dat’ redenaties. “Als er gevaar dreigt, voel ik
mij angstig.” Bij emotioneel redeneren wordt oorzaak en gevolg omgedraaid.
“Ik voel mij angstig, dus dreigt er gevaar.” De waarheid van de redenatie mag
niet leiden tot de conclusie dat bij het gevoel angst altijd een gevaar vooraf
gaat. Terecht leert de cognitieve therapeut zijn patiënt om deze denkfout te
onderkennen en te corrigeren. Maar datzelfde moet ook gelden voor de waar-
heid van cognitieve schema’s. Laten we de volgende stelling beschouwen:
“redelijk denken leidt tot redelijk gedrag”. Een stelling die tot de kern van de
cognitieve therapie behoort. Immers patiënten worden bij voortduring geleerd
om redelijk te denken. Wat wij redelijk gedrag noemen is een kwestie van
attributie. Is niet vooraf gegeven, maar wordt door een observator - op basis
van redelijke overwegingen - als zodanig bestempeld. Voorstelbaar is dat een
observator tot de conclusie komt dat een subject redelijk gedrag vertoont. Uit
de geobserveerde redelijkheid van gedrag mag echter niet afgeleid worden dat
dit gedrag voorafgegaan is door een redelijke gedachte. Dan zou de observa-
tor zich schuldig maken aan emotioneel redeneren (Smeets, 1999). Welnu; hoe
zit dat met de notie dat disfunctionele gedragingen vooraf gegaan zouden wor-
den door disfunctionele cognitieve schema’s. Ook die conclusie mag niet wor-
den getrokken. Het is goed denkbaar en logisch mogelijk dat disfunctionele
gedragingen vooraf worden gegaan door functionele gedachten en vice versa.
Dat hyperactieve disfunctionele cognitieve schema’s zouden leiden tot exces-
sieve emoties en gedragingen (Arntz, 1991) is echter nog maar de vraag. Deze
causale relatie is niet aangetoond. Zelfs al zeggen patiënten dat ze een dis-
functioneel cognitief schema herkennen, dan zegt dit nog niets over de causa-
le relatie. Causale relaties worden hier verward met logische relaties. Dit
illustreert dat men in de cognitieve therapie in de eigen denkfouten stapt en
een fors risico loopt op tautologische redenaties. Namelijk dat disfunctionele
gedragingen disfunctionele cognitieve schema’s veronderstellen en vervolgens
concluderen dat disfunctionele gedachten leiden tot disfunctionele gedragin-
gen. 
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Back to basic

Ziekenhuispsychologie is bij uitstek een praatvak. Echter door teveel nadruk
te leggen op taal lopen we het risico ervaringen grofweg te reduceren tot tali-
ge schema’s.  Hoewel taal een prachtig fenomeen is dat veel schoonheid in zich
draagt en van onschatbare waarde is voor de menselijke overleving en cultuur
is de menselijke ervaring niet reduceerbaar tot taal. Evenzo zijn ziektegedra-
gingen van onze patiënten niet reduceerbaar tot talige schema’s. Een psycho-
logische behandeling dient aan te sluiten bij de werkelijkheid van patiënten
en die werkelijkheid is maar ten dele talig. Doel van een psychologische
behandeling in het ziekenhuis is toch om te komen tot vermindering van
klachten, ontwikkelen van adequaat ziekte gedrag, bevorderen van self-effi-
cacy?  Gelukkig hebben we daarvoor effectieve behandelmethodes ontwikkeld
namelijk ‘behavioural medicine’. Onder de vlag van deze naam zijn een veel-
heid van specifieke en praktische behandelmethodes ontwikkeld voor onder
meer COPD, cardiale klachten, chronische pijn, huidklachten, neurologische
uitval etc. In de diverse handboeken van klinisch psychologe vindt de lezer
een uitgebreid overzicht van deze methodes. Hier zal ik mij beperken tot de
vertaling van neurowetenschappelijke bevindingen naar de ziekenhuispsy-
chologische praktijk. 

Het brein denkt parallel en een eenmaal aangeleerd denkpatroon kan
de aandacht domineren. Bij een gezond brein is de aandacht ‘vrij’ in de zin dat
het individu zelf kan bepalen waar het wel of niet de aandacht op richt.
Patiënten klagen er over dat zij juist niet in staat zijn ergens anders aan te
denken dan aan hun ziekte of klacht. Conventionele behandeling is gericht op
modificatie van de cognitieve inhouden van disfunctioneel naar functioneel.
Echter voorafgaand aan bewustzijn van een cognitieve inhoud moet de aan-
dacht gericht zijn op deze cognitieve inhoud. Patiënten ervaren dat deze aan-
dacht automatisch wordt gericht op de (disfunctionele) cognitieve inhouden.
Dat betekent dat zij niet in staat zijn om de aandacht vrij te richten op cog-
nitieve inhouden die zij willen. Natuurlijk zou men kunnen redeneren dat de
aandacht volgt op toevallige presentatie van disfunctionele cognitieve inhou-
den, en eenmaal gericht op die inhoud niet meer weg kan. Deze kip en ei vraag
is interessant maar nu niet van belang. Wel van belang is dat de patiënt zich
niet vrij voelt om de aandacht te richten, iets wat gezonden wel kunnen. Al
eeuwen lang bestaan er trainingen om aandacht te richten. In kloosters over
de hele wereld is een enorme hoeveelheid ervaring opgedaan met systemati-
sche aandachttraining. De effecten op gezondheid van aandachttraining of
meditatie zijn uitvoerig gedocumenteerd (Andresen, 2001) en sluiten aan bij
de neurowetenschappelijke bevindingen over de werking van Neurale
Netwerken. Om een attractor in een Neuraal Netwerk in invloed te laten
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afnemen is het niet nodig om deze attractor te disconfirmeren of te neutrali-
seren. Wat volstaat is een Neuraal Netwerk nieuwe neutrale informatie aan
te bieden, rustig intrainen en na verloop van tijd ontstaat een nieuwe attrac-
tor. Zou dit eenvoudige en elegante principe nu ook van toepassing kunnen
zijn op onze ziekenhuispatiënten?  De volgende casus suggereert van wel. Het
betreft een mevrouw met functionele buikklachten 

“Een vrouw van 53 jaar met darmklachten (pijn, diarree). Ze krijgt van
de gastro-enteroloog medicatie en wordt verwezen omdat ze bang is voor
fecale incontinentie. In de spreekkamer komt patiënte samen met haar
echtgenoot. Ze is verlegen en angstig. Bij verdere exploratie blijkt dat de
darmklachten goed onder controle zijn, maar dat zij extreem bang is om
het toilet niet te halen. Dit is ooit een keer gebeurd in gezelschap.Een
korte proef met ontspanningsoefeningen luxeert verdere angstklachten.
Gekozen wordt voor een radicaal andere benadering. Patiënte wordt
gevraagd om een plant die in de spreekkamer staat hardop te beschrij-
ven. Na tien minuten observeren vertelt patiënte dat ze zich ontspannen
voelt. Als huiswerk krijgt patiënte de instructie mee om thuis zodra ze
angstklachten heeft hardop een plant o.i.d. te beschrijven. Na drie ses-
sies is patiënte klachtvrij en bij follow-up na drie maanden is patiënte
nog steeds klachtvrij.”

Hoe kan dat? Is hier sprake van een wonder? Ligt het aan de therapeut?
Patiënte heeft vrijwel geen cognitieve instructies gekregen. Kan het dan toch
nog een gevolg  zijn van de minimale cognitieve instructies? Dat is toch alle-
maal erg onwaarschijnlijk. Het enige dat patiënte echt veranderd heeft is
haar focus van aandacht. En zeer waarschijnlijk is dat voldoende. Dit te meer
omdat patiënte bij navraag ook aangaf dat hardop observeren van een neu-
traal voorwerp de klachten keer op keer deed verminderen. Soortgelijke resul-
taten zijn door Schwartz (1999) gemeld bij de behandeling van OCD patiën-
ten. Ook in zijn onderzoek werd gebruik gemaakt van aandachtsmanipulatie
gecombineerd met minimale cognitieve interventies. Van belang is dat
Schwartz de effecten van zijn therapie kon aantonen met behulp van PET
scan, in casu afname van pathologische circuits tussen de caudate nucleus,
anterior cingulate en thalamus. Door de aandacht te richten op neutrale prik-
kels ontstaat een afname van de activiteit van pathologische neuronen confi-
guraties. Natuurlijk is er veel meer van dit soort onderzoek nodig om te kun-
nen spreken van een solide empirisch resultaat. Maar voorlopig zijn de eerste
resultaten bemoedigend en sluiten aan bij de positieve effecten van concen-
tratieoefeningen, meditatie technieken en relaxatie (Andresen, 2001). 
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Aandachtsmanipulatie past binnen het interventie arsenaal van beha-
vioural medicine. Functionele buikklachten gaan gepaard met fixatie van dis-
functionele aandacht op allerlei prikkels uit de buik. In plaats van nu de pati-
ënt uit te leggen dat de bijbehorende cognitieve inhouden disfunctioneel zijn
kan de behandeling gericht worden op de disfunctionele aandacht. Een behan-
deling van functionele buikklachten ziet er dan als volgt uit:

- aandacht richten op gezonde ervaringen
- gezondheidsvoorlichting, psycho-educatie
- gezonde activiteiten ontwikkelen, bewegen, voeding, hobby, 

sociale contacten
- concentratieoefeningen
- verhogen van self-efficacy

Gegeven het primaat van ervaring boven de taal en de dominante invloed van
aandacht op het instandhouden van functionele klachten is ontwikkelen van
‘vrije aandacht’ het eerste therapeutische doel. De samenhang van functione-
le buikklachten met redenatiefouten is dubieus en dient dan ook niet het pri-
maire doel van de therapie te zijn. Dat patiënten anders gaan denken na suc-
cesvol doorlopen van een therapieprogramma ligt voor de hand, maar is wel-
licht niet meer dan een interessant neveneffect. Ook patiënten met functio-
nele buikklachten zijn met een veelheid van parallelle denkprocessen bezig.
Denkprocessen die onderling ‘concurreren’ om aandacht en toelating tot
bewustzijn. Dat bewustzijn is sequentieel geordend en creëert hiermee een
sequentiële beleving van de werkelijkheid. Die sequentiële ordening maakt
het dat het lijkt dat patiënten allerlei logische denkprocessen doorlopen en
dat correctie van deze denkprocessen voldoende lijkt om te komen tot klacht
reductie. Echter de causale relatie tussen sequentiële cognitieve inhouden en
functionele buikklachten is, zoals we gezien hebben, onduidelijk. Het is dan
ook  niet zonder betekenis dat de effecten van cognitieve therapie zich voorna-
melijk beperken tot angst en stemmingsstoornissen (DeRubeis, R.J., Crits-
Chrisoph, P. 1998). Zowel op grond van klinische, empirische en neuroweten-
schappelijke gegevens is het zeer waarschijnlijk dat aandacht een cruciale
factor vormt voor het instandhouden van functionele klachten. Voor behande-
ling en doen van onderzoek ligt hier een interessant terrein.
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5
Chronisch recidiverende buikpijn 

bij schoolkinderen

DR. S.B. VAN DER MEER

Samenvatting

De diagnostische benadering van kinderen met chronisch recidiverende buik-
pijn (CRB) werd in een prospectief onderzoek aan de hand van een vaststaand
protocol nader onderzocht. Het protocol bestond deels uit recent ontwikkelde
laboratoriumtechnieken naast meer "routine" onderzoek. Tevens werden alle
patiënten uitgebreid psychologisch onderzocht.
De voornaamste resultaten lieten zien dat er in een hoog percentage (42%) van
de onderzochte patiënten organische afwijkingen werden vastgesteld. Met
name leek de dunne darm sterk betrokken bij de pathogenese van de klachten.
Verder bleek gastro-oesophageale reflux veel voor te komen bij kinderen met
CRB en leek er een associatie te bestaan met de buikpijnklachten. Helicobacter
pylori bleek geen rol van betekenis te spelen. Uit vergelijking van de resultaten
van het psychologisch onderzoek met een gezonde controle groep bleek, dat er
geen duidelijke aanwijzingen waren dat psychologische factoren een belangrij-
ke rol spelen in het ontstaan van chronische buikpijnklachten op de kinder-
leeftijd. Kinderen met CRB, langer bestaand dan 6 maanden, dienen nader te
worden onderzocht op het bestaan van organische afwijkingen die een verkla-
ring zouden kunnen bieden voor de gepresenteerde klachten.

Inleiding

Om te illustreren hoe de problematiek zich manifesteert in de alledaagse
praktijk zal begonnen worden met een casus: 

Paul, een jongen van 9 jaar, klaagt regelmatig over buikpijn. Twee of
drie keer per week komt hij met een bleek gezicht thuis uit school, gaat
op de bank liggen en huilt. Een paar uur later speelt hij weer vrolijk en
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lijkt zich niets te herinneren van zijn klachten. Al negen maanden heeft
hij regelmatig terugkerende aanvallen van buikpijn. Soms hoor je hem
een week niet, dan weer klaagt hij dagelijks. Soms blijft hij thuis van
school. Zijn ouders beginnen zich af te vragen wat ze moeten doen aan
de klachten van hun zoon. Moeten ze de buikpijn serieus nemen en een
afspraak maken met de huisarts of kunnen ze nog even afwachten en
hopen dat het vanzelf over gaat?
Als de klachten niet vanzelf over lijken te gaan zoeken ze uiteindelijk
hulp en maken een afspraak met de huisarts. De huisarts op zijn beurt
ziet zich voor dezelfde vragen gesteld: is er iets ernstigs aan de hand met
dit kind, moet er nader onderzoek gebeuren door een kinderarts of een
chirurg of kan hij afwachten en trachten de ouders gerust te stellen?
Alvorens de huisarts Paul verwijst zal hij moeten inschatten in hoever-
re nader onderzoek op zijn plaats is. Hij neemt een zorgvuldige anam-
nese af en onderzoekt Paul grondig. Hij zoekt naar alarmsymptomen
zoals een zwelling in de buik of extreme pijn bij palpatie. Als deze niet
gevonden worden, zal hij Paul en zijn ouders geruststellen. Soms wor-
den medicijnen voorgeschreven, in andere gevallen zal er nader onder-
zoek worden gedaan, afhankelijk van de indruk die de huisarts krijgt
van de ernst van de klachten, zijn ervaring met en houding ten opzichte
van kinderen met chronisch recidiverende buikpijn (CRB), en niet in de
laatste plaats de al dan niet aanhoudende druk van de ouders van Paul.
Onderzoek van urine, faeces en bloed zijn meestal normaal. Het wordt
onwaarschijnlijk geacht dat de buikpijn van Paul een lichamelijke oor-
zaak kan hebben. Maar toch blijft die buikpijn bestaan, dus moet er iets
zijn wat Paul dwarszit. In de meeste gevallen blijken er dan wel kleine
problemen thuis of op school te bestaan, die dan als mogelijke oorzaak
voor de klachten worden gezien. Maar als die problemen worden aange-
pakt en er nog steeds geen verbetering optreedt, gaan Paul en zijn ouders
weer terug naar hun huisarts. Het kan dan nog wel eens maanden
duren alvorens Paul wordt verwezen naar een specialist en dan meestal
naar een kinderarts.

Chronisch Recidiverende Buikpijn (CRB) is een veelvuldig voorkomend pro-
bleem op de kinderleeftijd. Zowel huisartsen als kinderartsen worden fre-
quent geconfronteerd met kinderen die regelmatig over buikpijn klagen zon-
der dat daarvoor een duidelijke oorzaak aanwijsbaar is. In veel gevallen
sleept het probleem al maanden, soms zelfs jaren, voort. Omdat de klachten
vaak moeilijk te duiden zijn en omdat de literatuur aangeeft dat er slechts in
de minderheid van de gevallen een organische oorzaak voor de klachten aan-
wijsbaar is, wordt veelal volstaan met oriënterend aanvullend onderzoek van
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bloed en faeces (1). Wanneer anamnese, lichamelijk- en aanvullend onderzoek
geen aanwijzingen opleveren voor een organische verklaring voor de klachten
wordt veelal aangenomen dat de pijn psychosomatisch is. Een studie van Mc-
Grath en medewerkers waarbij de rol van psychosociale factoren bij CRB
werd onderzocht, liet echter nauwelijks verschillen zien tussen kinderen met
buikpijn en een gezonde controle groep (2). Ook Raymer en medewerkers kon-
den geen essentiële verschillen aantonen met betrekking psychosociale en
stressfactoren tussen een groep kinderen met onverklaarde CRB en een groep
met organische buikpijn als gevolg van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
(3).

In veel gevallen worden de ouders en de patiënt zo goed mogelijk gerust-
gesteld, in de hoop dat de klachten spontaan zullen verminderen en uiteinde-
lijk verdwijnen. Toch blijft dit voor de ouders en het kind een onbevredigende
situatie, temeer daar de klachten in veel gevallen niet verdwijnen. Sinds de
publicaties van Apley in 1958 (1, 4), is voor jaren de trend gezet voor de bena-
dering van CRB bij kinderen. Met behulp van uitgebreid onderzoek vond hij
bij 8 van de 100 onderzochte kinderen met CRB een organische oorzaak zoals
hydronefrose, recidiverende urineweginfecties. Bij de overige kinderen waren
er op basis van vragenlijsten en gegevens van de leerkrachten, aanwijzingen
voor psychogene oorzaken waaronder emotionele stoornissen in de zin van
slaapstoornissen, bedplassen en kenmerken als angst, verlegenheid en ver-
wend zijn. Specifiek psychologisch onderzoek aan de hand van testen werd
echter niet verricht.

Mede door ontwikkelingen op diagnostisch gebied zijn echter "nieuwe"
organische oorzaken voor CRB aan het licht gekomen. Lactose intolerantie
(5), voedselovergevoeligheid (6), motiliteitsstoornissen (7) en inflammatoire
darmafwijkingen (8, 9) zijn beschreven in associatie met CRB.

Met het oog op recente ontwikkelingen in de diagnostische mogelijkheden
en inzichten in de problematiek rond CRB, is de afgelopen jaren op de afde-
ling kindergeneeskunde van het academisch ziekenhuis Maastricht prospec-
tief onderzoek verricht naar de psychosociale en organische oorzaken van
chronisch recidiverende buikpijn bij schoolkinderen. In het navolgende wordt
dit onderzoek beschreven.

Patiënten en Methoden

In totaal werden er 106 kinderen bij de studie betrokken, die allen volgens een
standaard protocol werden onderzocht. Als insluitcriteria werden gehanteerd:
(a) leeftijd tussen 5.5 en 12 jaar, (b) tenminste 6 maanden buikpijnklachten
met onbekende oorzaak, (c) klachten variërend in ernst, frequentie en duur,
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(d) soms gepaard gaande met bleekheid, misselijkheid en braken. Alle kinde-
ren die poliklinisch werden verwezen in verband met recidiverende buikpijn-
klachten, alsmede de kinderen die om deze reden werden opgenomen op de
kinderafdeling, en die beantwoorden aan bovengenoemde criteria, werden in
de studie opgenomen. Daarnaast weigerden in zes gevallen de ouders aan het
onderzoek mee te doen. Alle ouders hadden verder schriftelijk toestemming
gegeven en de studie werd goedgekeurd door de medisch ethische commissie
van ons ziekenhuis.

Om een zo betrouwbaar mogelijke afspiegeling van de populatie kinderen
met CRB in deze regio te verkrijgen, werd samenwerking gezocht met de afde-
ling Jeugdgezondheidszorg van de districts geneeskundige dienst te Maas-
tricht (hoofd: dr. F. Feron). Tijdens het periodiek geneeskundig onderzoek, dat
op vastgestelde leeftijden werd verricht onder alle schoolkinderen, werd door
de jeugdartsen van deze dienst geïnformeerd naar de aanwezigheid van buik-
pijnklachten. Via hun eigen huisarts werden deze kinderen vervolgens ver-
wezen naar de polikliniek kindergeneeskunde. In totaal werden 15 kinderen
op deze wijze in het onderzoek opgenomen.
Het protocol bestond uit een grondige anamnese en lichamelijk onderzoek.
Daarnaast werden aanvullende laboratorium-onderzoekingen verricht zoals
samengevat in tabel 1.

Serum Psychologisch onderzoek
- Hb, Ht, BSE, leukocyten en - persoonlijkheidsfactoren

differentiatie
- Lever- nierfuncties - familie relatie factoren
- Totaal eiwit en spectrum - stress factoren
- Totaal IgE en Phadiatop® - emotionele distres
- antistoffen H pylori
Urine Echo abdomen
- eiwit
- glucose 51Cr - EDTA test
- ketonen
- sediment Waterstofademtest
Faeces
- occult bloed (3x) Optioneel:
- wormeieren en cysten (3x) - Endoscopie/biopsie/pH - metrie

(werd niet bij alle kinderen
verricht)

tabel 1: Overzicht van het protocol van de verschillende onderzoekingen zoals
gehanteerd en uitgevoerd in het CRB-onderzoek.
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Lactose tolerantie werd onderzocht met behulp van de waterstof-ademtest.
Na een orale lactose gift van 2 g/kg, maximaal 50 g, werd om de 30 minuten
in de uitademingslucht het waterstofgehalte gemeten met behulp van een
Lactoscreen® (HoekLoos). Bij een stijging van 20 ppm of meer was er sprake
van lactose-intolerantie.

De echografie van onder- en bovenbuik waarbij alle inwendige organen
werden onderzocht, vond plaats volgens een standaard protocol, en werd uit-
gevoerd door een ervaren radioloog.

Onderzoek van de permeabiliteit van de dunne darm vond plaats door
meting van de 24-uurs uitscheiding in de urine van een orale gift van met 100
µCu gelabeld 51chroom ethileeendiamine tetraacetaat (51Cr-EDTA).
Uitscheiding boven 3.5% werd als abnormaal beoordeeld.

Een deel van de patiënten (n=39) onderging tevens een gastro-duodeno-
scopie, waarbij biopten werden genomen van het duodenum en op indicatie
van de oesofagus en het antrum. Daarnaast werd bij een gedeelte van de pa-
tiënten (n=25) een 24-uurs intra-oesophageale pH-metrie verricht. Hierbij
werd gebruik gemaakt van een antimoonelektrode met huidreferentie. De pH-
meting werd als abnormaal beoordeeld als de totale tijd tijdens welke de pH
lager dan 4 was, meer bedroeg dan 5% van de totale registratie duur. Bij ver-
gelijking van de groepen die een endoscopie/biopsie dan wel een pH-metrie
ondergingen met de totale onderzoeksgroep, werden geen verschillen gevon-
den wat betreft leeftijd, geslacht en duur of frequentie van klachten.

Bij het overgrote deel van de patientengroep werd serologisch onderzoek
gedaan naar de aanwezigheid van IgG-antistoffen tegen Helicobacter Pylori.
Hetzelfde onderzoek werd verricht bij een vergelijkbare controle groep, zonder
gastro-intestinale klachten. Hierbij werd gebruik gemaakt van een ELISA-
test, zoals reeds eerder beschreven (10). 

Ten slotte werden alle patiënten en hun moeder en/of vader gezien door
een ontwikkelingspsycholoog (drs. A. Ghys). Het psychologisch gedeelte van
het protocol bestond uit een aantal in Nederland veel gehanteerd persoonlijk-
heidstesten, zoals de Amsterdamse Biografische Vragenlijst voor Kinderen
(ABV-K), de Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst voor Jongeren (NPV-J)
en de Prestatie Motivatie Test voor Kinderen (PMT-K). Verder werd de
Familie Relatie Test (FRT) afgenomen en een Raven test om een snelle scree-
ning van de intelligentie te verkrijgen. Afsluitend vond een interview plaats
tijdens welke de aanwezigheid van stressfactoren zoals leerproblemen, fami-
lieconflicten etc. en tekenen van emotionele distress zoals angsten, bedplas-
sen etc. werd nagevraagd. De resultaten van het psychologisch onderzoek
werden vergeleken met een overeenkomstige groep van schoolkinderen zón-
der buikpijnklachten uit deze regio. Zij ondergingen dezelfde testen en inter-
views als de kinderen mét buikpijn. Het psychologisch onderzoek van de pati-
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ënten vond plaats kort na het eerste poliklinisch contact, zodat noch het kind
en de ouders, noch de onderzoeker op de hoogte waren van de bevindingen in
het aanvullend onderzoek.

Van de totale onderzoeksgroep waren 51 psychologische onderzoekingen
geschikt voor interpretatie. Het grootste gedeelte van de afvallers zit in de
leeftijdscategorie van 6 tot 9 jaar, voor hen waren de testen niet geschikt ge-
zien hun beperkte leesvaardigheid.

De controle groep voor het psychologisch onderzoek bestond uit 86 kinde-
ren en was vergelijkbaar voor wat betreft leeftijd, geslacht, sociale klasse,
ouderleeftijd en de aanwezigheid van andere aandoeningen.

Resultaten

In tabel 2 worden de belangrijkste biografische en klinische karakteristieken
van de onderzoeksgroep gepresenteerd. De overige onderzoeksresultaten wor-
den puntsgewijs besproken.

Aantal patiënten 106
Sexe (M/V) 38/68
Leeftijd (gemiddeld, spreiding) 8.7 (5.5 - 12)
Klachtenduur in maanden (gemiddeld, spreiding) 23 (6 - 120)
Piekleeftijd begin klachten (jaar) 6
Aantal aanvallen / week (gemiddeld, spreiding) 4 (1/maand-iedere dag)
Duur van de aanvallen in uren 
(gemiddeld, spreiding) 5.8 (5 min-de hele dag)

Lokalisatie van de pijn (% voorkomen)
- peri-umbilicaal 42
- bovenbuik 14
- onderbuik 9
- diffuus 19
- onbekend 16

Geassocieerde symptomen (% voorkomen)
- misselijkheid 39
- braken 31
- anorexie 32
- bleekheid 32
- hoofdpijn 18

tabel 2: biografische en klinische karakteristieken van de onderzoeksgroep.
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1. Routine laboratorium onderzoeken
De resultaten van de "routine" laboratorium onderzoekingen zijn samen-
gevat in tabel 3. De afwijkende bevindingen in de haematologie bleven
beperkt tot voorbijgaande verhogingen van de bezinking in 6 gevallen,
laag hemoglobine in 3 gevallen. Ook de urine-onderzoeken leverden geen
afwijkingen van betekenis op: spontaan herstellende proteinurie tot 0.5
g/l. Leukocyturie en erythrocyturie werden met name niet gevonden.
Slechts het onderzoek met behulp van het totaal IgE, gecombineerd met
specifiek voedselallergisch onderzoek middels de Phadiatop®, leverde een
bijdrage in de diagnosestelling. Het totaal IgE in onze onderzoeksgroep
bedroeg gemiddeld 325 kU/l, met een spreiding van 3 tot 3310 kU/l. Bij 3
van de patiënten met positieve voedselallergenen in de Phadiatop®, kon op
basis van een eliminatie-reïntroduktie dieet de diagnose voedselallergie
worden bevestigd. Bij de overigen ging het om positieve bevindingen in de
inhalatie-allergenen.
Occult bloed in de faeces was maximaal een spoor tot licht positief aan-
toonbaar. Zelfs bij die patiënten waar een gastro-oesophageale reflux werd
aangetoond, was de Hematest® niet of nauwelijks positief.
Bij 2 patiënten werden oxyuren vastgesteld, en 5 maal werden Giardia
Lamblia cysten geconstateerd. Na behandeling en eradicatie van de para-
sieten bleven de buikpijnklachten onverminderd voortbestaan.

Laboratorium Aantal Afwijkend Bijdrage in 
Onderzoek onderzochte resultaat diagnose

patiënten (%) (%)

Haematologie 98 9 (9.2%) 0
Klinische chemie 95 0 0
IgE/Phadiatop® 96 16 (16.7%) 3 (3.1%)
Urine 97 4 (4.1%) 0
Occult bloed 83 12 (14.5%) 0
Wormeieren/cysten 93 7 (7.5%) 0

tabel 3: Resultaten van aanvullend "routine" onderzoek

2. Lactose Intolerantie
Een lactose tolerantie test werd uitgevoerd bij 92 kinderen. Bij 15 (16.3%)
van hen werd een significante stijging van waterstofgas in de uitade-
mingslucht gevonden. Een lactose beperkt dieet deed de klachten bij 11
(73%) van hen verdwijnen. Bij 2 kinderen bleek bovendien sprake van een
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gastro-oesophageale reflux. Na adequate behandeling verdwenen ook bij
hen de klachten. Van 2 kinderen was de follow-up niet bekend.

3. Dunne darm permeabiliteit en Duodenitis
De gemiddelde uitscheiding van 51Cr-EDTA in 24-uurs urine van 87 pa-
tiënten met CRB bedroeg 3.64 ± 1.49%, met een spreiding van 1.1 tot 8%.
In 54% van de gevallen werden waarden gevonden die hoger zijn dan 3.5%,
hetgeen beschouwd wordt als de uiterste normaalwaarde. In vergelijking
met waarden gevonden bij controle kinderen (2.51 ± 0.70%), was de perme-
abiliteit voor 51Cr-EDTA bij kinderen met CRB significant hoger (p < 0.01;
t-test).
Verder werd bij de 39 patiënten die een gastro-duodenoscopie en biopsie
ondergaan, in 13 (33%) van de gevallen een uitgesproken duodenitis, graad
2 à 3 volgens de Whitehead classificatie, gevonden. De dunne darm perme-
abiliteit voor 51Cr - EDTA bij kinderen met tekenen van ontsteking, duo-
denitis graad 1,2 en 3, was significant hoger (4.42 ± 1.73%) dan die bij kin-
deren met normale bevindingen in het biopt: graad 0 (3.3 ± 0.9%) ( p < 0.05;
t-test). Tenslotte bleek er een significante relatie te bestaan tussen  abnor-
male intestinale permeabiliteit en duodenale inflammatoire veranderingen.

4. Gastro-esophageale reflux
Bij 14 (56%) van de 25 met pH-metrie onderzochte patiënten werd een
afwijkend resultaat gezien, wijzend op de aanwezigheid van pathologische
gastro-oesophageale reflux (GER). Patiënten met GER werden behandeld
met een antacidum (Gaviscon®) en sliepen in anti-trendelenburg. Bij 8
patiënten verdwenen de klachten geheel, 2 patiënten constateerden een
duidelijke verbetering, terwijl 2 patiënten geen effect van de medicatie
hadden waargenomen. Eén patiënt raakte zijn klachten zonder behande-
ling kwijt, één patiënt kwam niet terug voor controle.
Noch anamnestisch, noch endoscopisch werd gedacht aan GER bij deze
patiënten. Er bleek geen sprake te zijn van specifieke klachten zoals bran-
dende pijn achter het sternum, hartwater of braken. Bij endoscopie werd
slechts bij 1 patiënt een lichte roodheid van de oesophagus gezien, voor
het overige geen specifieke macroscopische afwijkingen.

5. Helicobacter pylori
Bij 82 kinderen uit de onderzoeksgroep werd serologisch onderzoek ver-
richt. In 7 (8.5%) gevallen werd een positieve titer tegen H pylori gevon-
den. De controle groep bestond uit 39 kinderen, bij hen werd in 2 (5.1%)
gevallen een verhoogde titer gezien. De gevonden waarden waren sta-
tistisch niet verschillend (Fisher test).
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6. Echografie van het Abdomen
In totaal 93 kinderen ondergingen een echografisch onderzoek van boven-
en onderbuik. Bij 3 (3.2%) werd een anatomische afwijking geconstateerd:
éénmaal een duplexnier, éénmaal een unilaterale agenesie van de nier,
éénmaal een vergrote milt. Nader onderzoek liet geen nierfunctiestoor-
nissen zien en bij lichamelijk onderzoek kon de vergrote milt niet worden
bevestigd.

7. Psychologisch onderzoek
Van de 51 onderzochte kinderen (studie groep) werd bij 30 kinderen geen
definitieve diagnose gesteld (functionele groep) en bij 21 kinderen (soma-
tische groep) werd een mogelijke verklaring voor de klachten gevonden
(lactose intolerantie: 12; voedselallergie: 3; gastro-oesophageale reflux: 6;
colitis: 1; adhesies: 1; 2 kinderen hadden zowel lactose intolerantie als re-
flux). De studie groep verschilde niet van de totale groep onderzochte kin-
deren wat betreft het aantal gestelde diagnoses.
In de studie groep werden bij de FRT meer positieve gevoelens jegens de
moeder gezien, meer overbescherming door de moeder en meer verwen-
ning door zowel de moeder als de vader.
De persoonlijkheidstesten lieten vaker psychosomatische klachten zien bij
de studiegroep (ABV-K), de overige items op de NPV-J en de PMT-K zoals
prestatie-motivatie, recalcitrantie, sociale inadequatie, faalangst en neu-
rotische labiliteit, lieten geen significante verschillen zien tussen de groe-
pen.
Uit het interview bleek dat er significant vaker pijnklachten voorkwamen
bij de vaders in de studie groep, hetgeen niet het geval was voor de moe-
ders en de broers en zussen. Wat de aanwezigheid van stressfactoren
betreft: in de studie groep kwamen significant vaker familieconflicten en
opvoedingsproblemen met broers en zussen voor. Alle andere items, zoals
leerproblemen, confrontatie met ziekte of dood en verhuizing, lieten geen
verschillen zien. Emotionele distress in de vorm van eetproblemen en
moeilijk gedrag werden vaker gezien in de studie groep. Geen verschillen
werden gevonden met betrekking tot angsten, bedplassen of slaapproble-
men.
Wanneer we de functionele groep vergeleken met de somatische groep
werden er geen belangrijke verschillen gezien tussen beide groepen. Het-
zelfde gold voor de vergelijking van de functionele en de somatische groep
met de controle groep afzonderlijk.
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Discussie

In de benadering van kinderen met CRB bestaat de neiging onder de meeste
(kinder)artsen niet te veel te verwachten van aanvullende diagnostiek.
Bovendien wordt verdergaand onderzoek al snel als te belastend ervaren,
zeker in deze leeftijdsgroep. Men is er niet van overtuigd dat verdergaand
onderzoek ook meer diagnoses zal opleveren.

De resultaten van ons onderzoek laten zien dat oriënterend laboratorium
onderzoek geen bijdrage levert in de diagnosestelling bij kinderen met CRB
(tabel 3). Onderzoek met verfijndere diagnostische technieken laat echter zien
dat in een aanzienlijk hoger percentage dan aangegeven door Apley (1), een
lichamelijke oorzaak voor de buikpijn aan het licht kan komen.

Een betrekkelijk eenvoudig onderzoek als de H2-ademtest laat in een niet
onaanzienlijk percentage van deze kinderen de aanwezigheid van een lactose-
intolerantie zien. Een lactose-beperkt dieet voor de duur van enkele maanden
heeft, tenminste bij onze patiënten, een duidelijk effect, ook op de lange duur.
Verder wijzen de resultaten van de abnormale permeabiliteit voor 51Cr -
EDTA (11) en het hoge percentage duodenitiden bij onze patiënten (12), sterk
in de richting van een betrokkenheid van de dunne darm bij de klachten. Een
duidelijke verklaring voor deze bevindingen ontbreekt nog, maar te denken
valt aan overgevoeligheid voor voedingsbestanddelen. Het is opvallend dat in
deze groep kinderen een hoog gehalte aan IgE wordt gezien. De ons ten dien-
ste staande laboratorium technieken schieten mogelijk nog te kort om voed-
selovergevoeligheid hard te maken, maar het verdient de aandacht om bij een
grote groep van kinderen met CRB onderzoek te doen met eliminatie-reïntro-
duktie diëten. Bij volwassenen met een vergelijkbaar ziektebeeld als het
Irritable Bowel Syndrome (IBS) zijn de gunstige resultaten in het verleden
reeds beschreven (13).

Een andere verklaring voor onze bevindingen in de duodenumbiopten en de
darmpermeabiliteit, ligt mogelijk op het gebied van de infectieuze agentia.
Het is nog maar kort geleden dat de Helicobacter pylori werd beschreven als
belangrijke verwekker van gastritiden en duodenitiden, zowel bij volwasse-
nen als bij kinderen (14, 15). Nieuwe verwekkers, nog niet ontdekt, kunnen
een toekomstige verklaring bieden voor onze bevindingen. In deze onder-
zoeksgroep bleek H pylori echter geen rol van betekenis te spelen (16).

Gastro-oesophageale reflux werd nog niet eerder beschreven als een
mogelijke oorzaak voor CRB op de kinderleeftijd. Bij volwassenen met IBS is
in het verleden reeds gerapporteerd dat er een associatie bestaat (17). De in
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ons onderzoek beschreven populatie is weliswaar klein en de resultaten van
de behandeling zijn niet onder dubbelblinde condities verkregen, maar geven
toch een duidelijke aanwijzing in de richting van een associatie (18). Verder
onderzoek met betrekking tot GER en CRB is momenteel gaande.

Tenslotte wijzen de resultaten van het uitgebreide, gecontroleerde psycho-
logisch onderzoek van onze patientengroep niet eenduidig in de richting van
psychologische aspecten als belangrijke factor in de pathogenese van CRB
(19). Integendeel, de resultaten van de persoonlijkheidstesten laten zien dat
gezonde controle kinderen amper verschillen van buikpijnkinderen. De gevon-
den verschillen zijn veelal te verklaren als secundair aan de chronische klach-
ten van de kinderen.

Het is zeker niet de bedoeling dat het kind met chronische buikpijn nu
standaard aan een aantal toch invasieve onderzoeken moet worden onder-
worpen. Zo blijkt uit de resultaten van de echografie, dat deze geen wezenlijke
bijdrage levert aan de diagnose stelling bij deze patiënten (20). Anderzijds kan
het vervaardigen van een echografie wel een aantal aandoeningen uitsluiten,
aandoeningen waar nogal eens gebruik moet worden gemaakt van (stralen)-
belastend onderzoek. Op deze wijze gehanteerd kan de echografie een belang-
rijk stralingsparend effect hebben. De diagnostische opbrengst van aanvul-
lende onderzoekstechnieken (tabel 4) zoals de pH-metrie moet echter toch tot
de overweging leiden dit weinig belastende onderzoek te verrichten, zeker bij
kinderen met langer bestaande klachten. Temeer daar anamnese en onder-
zoek geen aanknopingspunten geven voor het bestaan van GER bij kinderen
met CRB.

onderzoek aantal abnormaal diagnose
onderzochte resultaat
patiënten (%)

51Cr-EDTA test 87 47 (54%) duodenitis ?
H2-test 92 15 (16.3%) Lactose intolerantie
pH-metrie 25 14 (56%) GER*
Endoscopie/biopsie 39 13 (33%) duodenitis/gastritis
H pylori# serologie 82 7 (8.5%) H pylori infectie
IgE/Phadiatop® 96 3 (3.1%) voedsel-

overgevoeligheid

*GER: gastro-oesophageale reflux; #H pylori: helicobacter pylori

tabel 4: Totaal aantal organische afwijkingen in de onderzoeksgroep
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De 51Cr-EDTA test kan een aanwijzing geven of er sprake is van betrok-
kenheid van de dunne darm in de pathogenese van de klachten. Met deze
diagnostische benadering van kinderen met CRB, komen wij in totaal tot
42% van de patiënten waar sprake is of kan zijn van organische pathologie.
In hoeverre ons onderzoek representatief is voor het kind met CRB, blijft de
vraag. Toch zijn wij van mening dat de opzet van de studie voorziet in een
redelijk betrouwbare steekproef van de populatie van kinderen met CRB in
deze regio. De samenwerking met de jeugdartsen heeft erin geresulteerd dat
kinderen, die normaal niet verwezen werden, nu nader specialistisch onder-
zocht zijn. Het stellen van een insluitingscriterium van minstens 6 maanden
buikpijn, kan ertoe hebben geleid dat de "ernstigste" patiënten werden
onderzocht, als gevolg waarvan er meer pathologie werd gevonden. Toch
moet worden geconstateerd dat de meerderheid van de kinderen met CRB,
zoals die in de praktijk gezien worden, veelal reeds jaren buikpijnklachten
hebben.

Op grond van onze resultaten zijn we dan ook van mening dat kinderen
die langer dan 6 maanden buikpijnklachten hebben, serieus genomen moe-
ten worden, zowel door de huisarts als de kinderarts. Ieder patiënt verdient
een grondig lichamelijk- en aanvullend onderzoek. Daarbij dient de dia-
gnostische benadering in eerste instantie gericht te zijn op meer verfijnde
onderzoekstechnieken, zoals beschreven in dit onderzoek.
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6
Wie peutert er aan m’n keuteltje?

Kleine buikjes, grote zorgen

DRS. G.I.G. COUTURIER

De vraag of van een klinisch (kinder- en jeugd)psycholoog bij obstipatie bij
zeer jonge kinderen een bijdrage verwacht kan worden, wordt zeker niet van-
zelfsprekend gesteld. Bij baby’s gaat men er meestal van uit dat het immers
heel simpel is. Obstipatie, en met name hardnekkige obstipatie, is typisch iets
wat voor kan komen bij zuigelingen die geen borstvoeding krijgen. Iedere kin-
derarts zal dat vertellen: “Bij baby’s die borstvoeding krijgen komt geen obsti-
patie voor”. En zo kan je dat ook nalezen bij dr. Spock. Obstipatie bij zuige-
lingen is van de kinderarts. Maar, wat het psychologische betreft, zal de kin-
derarts er wel aan toevoegen dat obstipatie meestal zo’n toestanden geeft.
Moeders zijn ongerust en oma komt er bij en de wijkzuster. En in een aantal
gevallen worden zelfs adviezen gegeven om de baby te helpen en het keuteltje
er uit te peuteren. De koortsthermometer is zeer populair in deze. Er ontstaat
een circulair proces van pijn en angst bij de baby (McGrath, 2000) en grote
bezorgdheid bij de ouders. Grote druk op het drukken. Tot zover is er wel con-
sensus en in dat behandelprotocol komt de psycholoog in principe op deze leef-
tijd nog niet voor.

Vroege obstipatie in de voorgeschiedenis

Toch vallen een aantal zaken op wanneer we naar de voorgeschiedenis kijken
van oudere kinderen die aangemeld worden. 

Cas, bijna 3,5 jaar oud, wordt door de kinderarts naar mij verwezen
vanwege forse driftbuien en angstig gedrag. Cas komt met zijn moeder.
Moeder vertelt dat Cas regelmatig last heeft van driftbuien, waarbij hij
1,5 tot 2 uur continu aandacht kan vragen en op dergelijke momenten is
hij moeilijk bereikbaar. Hij claimt zijn moeder dan heel erg, maar zijn
vader wijst hij af. Daarnaast kan Cas heel angstig zijn. Cas’ moeder ver-
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telt er bij dat zijn vader een heel gesloten persoon is, maar af en toe erg
agressief kan zijn. Dat heeft hem al een paar keer fors in problemen
gebracht. Volgens moeder uit vader de emoties niet op de plek waar ze
thuis horen. Als er bij voorbeeld problemen zijn op zijn werk, dan laat
hij daar niets blijken, maar reageert het thuis af. De vader van Cas, zo
blijkt vervolgens, is vrachtwagenchauffeur en daardoor veel van huis
weg. Moeder vraagt zich af of Cas zijn vader mist. Zijn vader vindt het
volgens moeder soms heel moeilijk om met de angsten en emoties van
Cas om te gaan.

Het valt mij op dat ik na 20 minuten nog nauwelijks iets meer weet over Cas.
Zoveel meer weet ik over vader. In de manier waarop moeder naar mij kijkt
en de toon waarop ze haar verhaal vertelt, voel ik iets in de sfeer van een
appèl op een goede en ideale vader met veilige grijze haren, die hopelijk een
verhaal van moeder aanhoort dat ze thuis niet kwijt kan. Daarentegen heb ik
niet de indruk dat ik ook de goede vader zou moeten zijn die haar kind
begrijpt. Ik krijg ook niet zoveel kans om naar Cas te kijken die wat in de
kamer rondscharrelt en speelt met het winkeltje. Ik vraag me af of ik deze
gevoelens moet verwoorden, maar ervaar daar - puur intuïtief - niet de ruim-
te voor. Let wel: moeder vertelt me dat Cas zijn vader afwijst, maar vervol-
gens vraagt ze zich af of hij zijn vader mist. Tegelijkertijd zie ik van uit mijn
ooghoeken dat Cas toch een kind is met minder gedragen en doorleefd spel
dan ik dat op zijn leeftijd zou verwachten. Er zou dus toch best wat met het
kind aan de hand kunnen zijn, zo gaat in mijn hoofd om, en mogelijk speelt
dat ook een grote rol in de interacties met zijn ouders. Als ik niet eerst daar
aandacht aan besteed, loop ik misschien het risico deze moeder het gevoel te
geven dat ze het niet goed doet. En ook het risico meteen de houvast weg te
nemen, die ze kennelijk nu juist gevonden heeft, om hulp en steun te zoeken,
denk ik daarbij. Maar tegelijkertijd weet ik natuurlijk dat het een gevaarlijke
archaïsche reflex van kinder- en jeugdpsychologen is om zich meteen met het
kind te identificeren.

Bij het meer systematisch bespreken van de levensloop van Cas, komt onder
andere het volgende naar voren:  

Moeder heeft tijdens de zwangerschap gerookt en daarnaast wel eens
last gehad van “dipjes”. Cas is één week te vroeg in het ziekenhuis gebo-
ren en woog bijna 7 pond. Hij had in lichte mate last van zuurstoftekort
en huilde niet meteen. Moeder geeft aan dat ze “hard had moeten wer-
ken” en lang moest persen, twee uur wel. Ze vertelt dat Cas is gehaald
met een “drukker op de buik” maar een vacuümpomp bleek niet nodig.
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Wat me opvalt is dat moeder op dat moment eigenlijk over Cas praat als over
een drol die er uit geperst moet worden, wat niet lukte, en anderen moesten
hem er uit peuteren. Dat is een ander taalgebruik dan wat we meestal horen:
moeders kennen baby’s doorgaans duidelijk de heel eigen rol toe van min of
meer autonome passagier die er op een gegeven moment wel of nog niet uit
wil. En een taalgebruik dat ook niet aansluit bij de positieve betrokkenheid
op dit kind die bij moeder duidelijk waarneembaar is.

Cas kreeg geen borstvoeding, omdat moeder rookte. Hij heeft heel snel
heel veel last van obstipatie gehad. De kinderarts kon dat niet oplossen.
Later werd hiervoor een homeopathisch arts geraadpleegd. Deze vertelde
dat Cas last had van een parasiet. Cas kreeg er een homeopathisch
middel tegen, en dat hielp wel.

Verder zijn er niet zoveel opvallende dingen in de ontwikkeling. Nergens iets
waar ik de angst en de driftbuien aan kan ophangen. Nergens een antwoord
op de vraag waarom ook Cas zijn emoties ophoudt, net als zijn vader. Maar
juist daar maakt moeder zich ernstig zorgen over. Ik stel een psychologisch
onderzoek voor; moeder denkt dat dit wel heel goed zou zijn.

Ontwikkelingsonderzoek met de GOS 2,5-4,5 levert een score op die iets
meer dan gemiddeld is: een harmonisch profiel en geen aanwijzingen voor
neuropsychologische problematiek in de klassieke zin van het woord. Terloops
had moeder gevraagd of er mogelijk ADHD speelt. In het hele onderzoek
wordt, zowel in de observatie als bij profielanalyse, niets gevonden dat in die
richting zou wijzen. Er zijn twee directe aanknopingspunten voor de oorzaak
van de driftbuien en de angst: Cas moet in het begin erg wennen aan de nieu-
we situatie en er is een gebrek aan als-of-spel, aan verbeeldend spel. Als hem
het Sceno-materiaal wordt aangeboden, neemt hij heel rustig de verschillen-
de materialen uit de doos, bekijkt ze, benoemt ze, vertelt iets over de functie
ervan en zet ze op de grond. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de houten die-
ren - maar niet naar de uit zachtere materialen gemaakte hond. Hij lacht zo
nu en dan, een afgemeten lachje. Hij probeert verschillende speeltjes te kop-
pelen en materiaal in elkaar te passen. De krokodil lijkt hem te intrigeren en
hij vertelt dat die kan bijten, terwijl hij zijn vinger in de bek van de krokodil
stopt. Cas lijkt zichzelf nadrukkelijk gerust te stellen door te zeggen dat het
maar speelgoed is. Echte krokodillen bijten wel, zo rationaliseert hij verder.
Met een enigszins magische oplossing, door te zeggen dat het niet mag, gaat
de krokodil weg. Cas is snel klaar met spelen en op het einde laat hij de kro-
kodil wat dwangmatig de veel grotere koe en het varken opeten. Na aanmoe-
diging wil hij nog wel even gaan spelen met de blokken, maar geeft geen bete-
kenis aan wat hij bouwt.
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Kortom: het psychologisch onderzoek levert eigenlijk niet zo erg veel nieuwe
aanknopingspunten op bij wat moeder al had verteld en wat uit de CBCL naar
voren kwam. Het claimende gedrag en het regelmatig plotseling van stem-
ming veranderen, worden niet gezien in het onderzoek. Maar de aanvanke-
lijke verlegenheid van Cas is mogelijk van hetzelfde register en verklaart wel-
licht waarom hij zich anders toont in het onderzoek. 

Om een lang verhaal kort te maken: een kind met een wat zwakker integra-
tievermogen dan op deze leeftijd verwacht kan worden, wat al naargelang de
situatie en de ervaringen die Cas opdoet, de ene keer leidt tot druk en agres-
sief gedrag en de andere keer tot enige terughouding. Dat verklaart ook de
associatie met ADHD (en als Cas dit gedrag blijvend laat zien is er straks vast
wel een schooljuf die, na een enthousiast gevolgde bijscholingscursus, roept
dat het PDD-NOS is). Al bij al een wat vaag blijvend verhaal dus, waar je
alleen maar met veel persen en wringen een beetje de vinger op kunt leggen.
Maar een verhaal dat snel kan leiden tot de ons bekende diarrhee van goed-
bedoelde passe-partout diagnoses.

Het adviesgesprek verloopt ook al vol onbestemde gevoelens. 
Vader is meegekomen deze keer. Ik merk dat ik als het ware ongemakkelijk
op mijn billen zit. Moeder heeft immers in het intakegesprek veel over vader
verteld, maar ik kom er in dít gesprek maar niet achter of dit ook tussen hen-
zelf een bespreekbaar onderwerp is. Die vraag ben ik overigens ook vergeten
te stellen in het intakegesprek: een bevestiging voor mij dus dat er in dat
gesprek iets is gaan spelen in het spel van overdracht en tegenoverdracht. Als
ik er wel iets over zeg, dan zet ik moeder misschien, wat men in de volksmond
noemt, ‘te kakken’. En veroorzaak ik misschien ‘stront aan de knikker’ in hun
relatie. Als ik hierover daarentegen mijn kaken op elkaar hou, mis ik mis-
schien de clou van het probleem en van de oplossing. Vanuit de twijfel die dat
bij me oproept, geef ik hints in het gesprek: ik spreek in het algemeen van een
temperament dat in de familie zit. Maar geen van beide ouders laat iets los,
ook als ik stop met mijn verhaal en hen aankijk. 

De ouders gaan tevreden weg. Ik, echter, heb het gevoel mijn werk niet
goed gedaan te hebben, dingen gemist te hebben, ook al staat dat niet zo in de
boeken, en dat ik zaken op een andere manier had moeten open maken. En
ook het voorgevoel dat ik dit kind op middellange termijn mogelijk terugzie of
dat moeder zich op termijn meldt bij een collega met de mededeling dat ze eer-
der al bij mij kwam maar dat dat niets geholpen heeft.

Deze casus is exemplarisch. Er zijn wat dingentjes in de zuigelingentijd in het
grijze gebied tussen het normale en het pathologische. Medisch gezien geen
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reden voor paniek op voorwaarde dat de doorgang vrij blijft. Een obstipatie die
meestal langdurig is, maar soms ook op een gegeven moment op een alterna-
tieve manier verdwijnt. In mijn loopbaan heb ik veel kinderen met pervasie-
ve stoornissen gezien en ook veel kinderen bij wie ik, met o zo veel moeite,
geprobeerd heb de differentiaal diagnose te stellen. 

Bij opvallend veel van deze patiëntjes kwam vroege obstipatie voor. De
ouders klagen erover dat men toen niet goed naar hun klacht geluisterd heeft.
Ze klagen dan net zo goed over kinderartsen waarvan ouders die hen raad-
pleegden met andere problematiek, juist vertellen hoe goed die wel luisteren.
Er was kennelijk een vraag naar steun die meer analoog dan digitaal van aard
is - een vraag die zelf ook vooral analoog wordt gesteld en die je of kan missen
of verkeerd kan interpreteren. Een vraag waar ik in de handboeken voor
empirische ontwikkelingspsychopathologie tot hiertoe weinig of geen ant-
woord op kon vinden.

De context: de ‘motherhood constellation’

Laat ons even stilstaan bij de context waarin ouders van kinderen met vroe-
ge obstipatieklachten onze hulp inroepen. Zich baserend op zeer gedetailleer-
de studie en diepgaande gesprekken met ouders, publiceerde Daniel Stern in
1995 indrukwekkende inzichten. Hij beschrijft hoe er in feite een tijdelijke
maar fundamentele reorganisatie van de persoonlijkheid plaats vindt bij de
moeder in de periode van de bevalling en de 11/2 tot 2 jaar daarna. Hij geeft
aan die ‘motherhood constellation’ een status die dicht bij andere structurele
reorganisaties van de persoonlijkheid komt zoals bijvoorbeeld het oedipus-
complex. Alle aspecten van het handelen, van de gedachten, van de emoties en
gevoelens, wensen, angsten en fantasieën krijgen een andere samenhang en
een andere betekenis in die periode van kort voor de geboorte tot ongeveer het
moment waarop het kind communicatief gaat praten. Zonder het karakter en
de predominantie van de ‘motherhood constellation’ te onderkennen is het
onmogelijk, zo zegt Stern, de beleving van de moeder te begrijpen, de aard van
de problemen waarvoor ze hulp zoekt te vatten, en goed te begrijpen wat het
karakter is van de therapeutische relatie waar ze behoefte aan heeft. Dat
laatste punt is cruciaal voor Stern: de ‘motherhood constellation’ maakt een
therapeutische alliantie noodzakelijk die afwijkt van wat traditioneel ver-
wacht wordt.

De ‘motherhood constellation’ betreft drie verschillende, maar met elkaar ver-
band houdende, bekommernissen, die zowel intern als extern gerealiseerd
worden. Het betreft in feite drie dialogen:
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• de dialoog van de moeder met haar eigen moeder, met name met haar
moeder-als-moeder-voor-haar-als-een-kind

• de dialoog met zichzelf, met name met zichzelf-als-moeder
• de dialoog met haar baby.
Deze ‘motherhood’-trilogie wordt haar belangrijkste bekommernis in de zin
dat dit haar qua mentale activiteit in die periode het meeste bezig houdt en
de meeste energie vergt. Een nieuwe psychische triade: 

moeder’s moeder - moeder - baby
komt tot leven en zal een tijd lang de dominante organiserende as worden. 
De oedipale triade:

moeder - moeder’s moeder - moeder’s vader 
en haar nieuwe editie:

moeder - vader - baby 
verhuizen als het ware van het centrale toneel naar de coulissen. Weliswaar
blijven ze belangrijke issues, maar als achtergrond-issues in deze periode
waarin de ‘motherhood constellation’ de overhand krijgt.

Stern noemt vier centrale thema’s die deze ‘constellation’ kenmerken:
1. Het leven-en-groei-thema
“Ben ik als moeder in staat mijn baby in leven te houden?” Tot in de kleine
dwangmatigheden die iedere moeder herkent toe, zoals even gaan luisteren of
de baby nog wel ademt. Tot dit thema hoort ook de angst dat de baby zou kun-
nen doodgaan, de angst dat de baby niet voldoende groeit of niet voldoende
voeding krijgt, de angst dat hij terug naar het ziekenhuis zou moeten, of de
angst van de moeder dat ze vervangen zou moeten worden door een betere
moeder. Dit zet de zogenaamde overbezorgdheid waarop moeders nogal eens
op een onvriendelijke manier worden afgerekend, wel in en heel ander dag-
licht. Deze bezorgdheid is immers een essentieel onderdeel van de bekom-
mernis van de moeder om haar rol voor het behoud van de soort te kunnen
spelen. En dus helemaal als er iets niet helemaal in orde is: kleine buikjes,
grote zorgen.

2. Het thema van de primaire betrokkenheid
Het sociaal-emotioneel engagement voor de baby: “Kan ik als moeder houden
van mijn baby? Kan ik zijn signalen begrijpen? Kan ik de baby echt als mijn
baby ervaren? Ben ik in staat mij te hechten aan mijn baby en ben ik staat zo
voor mijn baby te zorgen dat hij zich aan mij kan hechten? Kan ik zijn ritme
vinden en reguleren? Kan ik er voor zorgen dat de baby niet overmatig huilt?”
En uiteraard nog veel meer als er met dat buikje wat is: “Schiet ik te kort? Ik
voel me leeg, ik voel me niet in staat voldoende van mijn kind te houden. Wat
voor moeder ben ik nu toch dat ik aan een keuteltje moet peuteren?”
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3. Het thema van het ondersteunend netwerk
“Ben ik als moeder in staat een netwerk te creëren waarin ik voldoende
bescherming en steun vind om zelf zonder al te veel omkijken, voor mijn baby
te kunnen zorgen? Voel ik me als moeder gesteund, begeleid, gewaardeerd,
geïnstrueerd en geholpen?” Het is duidelijk dat op dit vlak de rol van de vader
van groot belang is. “En als het buikje pijn doet gaan de dokter en de zuster
(en eventueel de psycholoog) mij geen slechte moeder vinden? Laten ze me
niet in de steek, krijg ik wel gehoor, luisteren ze wel naar mij? Is er wel
iemand die zijn neus in deze luier wil steken?”

4. De reorganisatie van de identiteit
De reorganisatie van de zelf-identiteit: van dochter tot moeder, van echtgeno-
te tot ouder, van carrière naar moederschap, van één generatie tot de voor-
laatste generatie, ... . Wanneer de moeder deze taak niet tot een goed einde
kan brengen, zal er ook een hypotheek rusten op de andere drie taken van de
“motherhood constellation”. Voor deze reorganisatie heeft de moeder voorbeel-
den nodig, modellen met wie ze zich kan identificeren. Veel herinneringen aan
de relatie met haar eigen moeder komen weer tot leven, herinneringen ook
aan andere moederfiguren.

Ieder thema brengt dus een georganiseerde set met zich mee van ideeën, wen-
sen, angsten, herinneringen en motivaties die de gevoelens van de moeder
bepalen of beïnvloeden.

Deze vorm van ‘motherhood constellation’, zo stelt Stern, is niet universeel en
is niet aangeboren. We weten dat er in andere periodes van de geschiedenis
en in andere culturen sprake kan zijn van heel andere thema’s en taken. De
wijze waarop Stern de ‘motherhood constellation’ beschrijft is typisch voor de
Westerse, postindustriële maatschappij. Uiteraard zijn er aangeboren mecha-
nismen en psychobiologische, met name hormonale, invloeden die bij de moe-
der gevoelens en tendensen in werking zetten om een bepaalde vorm van
‘motherhood constellation’ te ontwikkelen. En de natuur heeft het sowieso
zodanig geregeld dat gegarandeerd is dat een moeder vanuit een soort aange-
boren reflexmechanisme een veelvoud aan zorg aan haar baby biedt van wat
strikt noodzakelijk is om de baby in leven te houden voor het behoud van de
soort. Maar het zijn socio-culturele condities die de doorslaggevende rol spe-
len in de wijze waarop deze psychobiologische invloeden zich doen gelden. 

Overigens, in de discussies op de begin november 2000 gehouden confe-
rentie ‘Babywerk’ in Amsterdam wisten o.a. Surinaamse moeders aan te
geven hoe voor hen zelfs in Nederland de ‘motherhood constellation’ al ande-
re thema’s en bekommernissen kan inhouden.
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Stern is van mening dat in onze Westerse maatschappij de volgende factoren
een doorslaggevende rol spelen in de vormgeving van de ‘motherhood constel-
lation’:
1. De maatschappij hecht veel waarde aan baby’s: hun overleving, hun wel-

zijn en hun optimale ontwikkeling.
2. De baby wordt geacht gewenst te zijn.
3. Onze cultuur kent veel waarde toe aan de moederlijke rol en een moeder

wordt als persoon, ten dele, beoordeeld op basis van de mate waarin ze
haar moederlijke rol op zich neemt en daarin succesvol is.

4. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de baby wordt bij de moeder
gelegd, ook al delegeert ze veel van deze taak aan anderen.

5. Van de moeder wordt verwacht dat zij van haar baby houdt.
6. Van de vader en van andere volwassen naasten wordt verwacht dat er een

steungevende omgeving gecrëeert wordt, waarin de moeder haar moeder-
lijke rol kan vervullen voor de beginperiode.

7. De familie, de maatschappij en de cultuur bieden moeder noch de erva-
ring, noch de training, noch de adequate ondersteuning om het moeder-
schap alleen en goed uit te voeren.

Klinische ervaring leert dat deze ‘motherhood constellation’ langer duurt en
andere vormen aanneemt wanneer het niet goed gaat met het kind. Dit werpt
natuurlijk een ander licht op de veel gehoorde aantijging dat moeders (en
vaders) in die situaties ‘overbezorgd’ zijn. Dit is onder andere te zien bij
ouders van autistische kinderen in Kinderhuis Reek1: het niet kunnen begrij-
pen van de signalen van de eigen baby of eigen peuter, is niet alleen iets wat
verdrietig of machteloos maakt. Stern maakt ons duidelijk dat zoiets veel die-
per in het vlees snijdt: het tast je als moeder én vrouw, als vader én man, in
je wezen aan.

Wanneer het niet goed gaat met een kind, zal moeder zich ook minder gemak-
kelijk gesteund voelen door bijvoorbeeld de vader, de CB-arts of de wijkzuster.
Het vertrouwen op een ondersteunend netwerk komt ongewild en onwille-
keurig onder druk te staan. Dit brengt uiteraard nieuw licht op het ontstaan
van allerlei misverstanden binnen de echtelijke relatie of tussen ouders en
dokters, tussen ouders en zusters. En vooral nieuw licht op de wijze waarop
naar oplossingen gezocht moet worden. Wanneer een kind niet ‘voldoende
goed’ is, een handicap vertoont, kan dit ook, bewust of onbewust, het zelfbeeld
van de moeder aantasten: “Ik ben niet in staat een ‘goed product’ te maken”.
Of tot nieuwe dimensies en mogelijk spanningen in de eigen moeder-dochter
1 Residentiële instelling voor multidisciplinaire behandeling van jonge kinderen (3-8 jaar) met

ernstige ontwikkelingsstoornissen, onderdeel van de Stichting Maashorst, Reek.
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leiden: “Mijn moeder kreeg 6 kinderen vanzelf groot, mij lukt het nog niet met
één baby”.

Averechtse effecten van behandeling voorkomen

Hoe goed bedoeld ook, professionele, ‘evidence based’ hulpverlening kan een
moeder verschrikkelijk in de kou zetten - of sterker nog - leiden tot depres-
sieve gevoelens in plaats van te ondersteunen. Dat is bij voorbeeld de vraag
die me bezig blijft houden in het verhaal van Cas. Moeder zegt dat ze Cas
soms 11/2 tot 2 uur niet kan bereiken in zijn driftbuien. Heb ik me niet te veel
laten afleiden door de driftbuien en mijn “diagnostisch narcisme” en daarom
per sé een verklaring willen geven? En heb ik wel genoeg oor gehad voor moe-
ders zorgen om het ondersteunend netwerk, destijds toen Cas niet kon poepen
en van de weeromstuit nu nog steeds? Moeder vertelt in eerste instantie meer
over vader die er niet is dan over Cas. En de homeopaat die wel een luisterend
oor en soelaas bood. Wat ik, achteraf gezien, in het adviesgesprek waar-
schijnlijk onvoldoende voor ogen heb gehad is: dat in het verhaal van de in-
take eigenlijk de naweeën van het niet afgerond hebben van de taken van de
‘motherhood constellation’ op de voorgrond stonden - terwijl ik het adviesge-
sprek wilde voeren vanuit de oedipale driehoeksrelatie, overigens zonder de
vader te vinden die in eigen naam het woord neemt. Hij bleef vooral zwijgen,
ook in het gesprek bij mij. Moeder had vader in de intake geplaatst in de posi-
tie van een extra zorgenkind. Het uitgangspunt van mijn intake was
uiteraard vooreerst de problematiek zo goed mogelijk feitelijk en objectief in
kaart te brengen. Maar deze focus op het verhaal van moeder heeft er toe
geleid dat ik me daar te veel door heb laten inzuigen - en dat interfereerde
met mijn pogen ook vader als vader aan het woord te willen krijgen, zoals ik
dat in ieder gesprek nadrukkelijk probeer te doen. Er zijn tenslotte al zo wei-
nig mannelijke kinder- en jeugdpsychologen die vanuit eigen ervaring mee
kunnen voelen met vaders! Ik realiseer me zelfs dat ik deze keer niet belang-
stellend heb gevraagd of hij zijn aanwezigheid bij mij gemakkelijk heeft kun-
nen combineren met zijn ritten als vrachtwagenchauffeur.

In die zin heb ik ook geleerd van de moeder van Margriet en Alicia: 

Ik zie Margriet op de leeftijd van 6 jaar. Margriet heeft als baby veel last
gehad van haar darmpjes en van harde ontlasting. De borstvoeding lukte
niet en flesvoeding ging slechts moeizaam bij deze rigide baby die niet van
knuffelen houdt. Vanaf de leeftijd van 21/2 is er echt sprake van obstipa-
tie. Zindelijkheidstraining lukt niet, ook niet na gedragstherapeutische
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interventies. Daarom komen de ouders nu bij mij met de vraag om psycho-
logisch onderzoek. Moeder weet goed wat dit inhoudt want ze is orthope-
dagoge. Als ik de uitkomsten van het persoonlijkheidsonderzoek meedeel,
schiet moeder vol. Ze zegt: het zou wel het verslag van mijn psychologisch
onderzoek kunnen zijn - en ze vindt dat heel erg. Juist om haar dochter
zoiets te besparen, was ze, voordat ze aan kinderen begon, in psychothera-
pie geweest. Ze wilde zo graag voorkomen dat haar kinderen dezelfde pro-
blemen zouden krijgen en ze dacht dat dit haar wel gelukt was. 

Deze moeder begint vervolgens over haar moeder en haar oma te vertellen en
hoe in feite minstens in 4 generaties dezelfde thematiek aan de orde is. En ook
obstipatie. Het doet me denken aan een casus, in 1963 beschreven door
Shirley, waarbij de oma aan moeders kant last had van obstipatie tot op het
moment van de geboorte van haar dochter; zij had last van obstipatie tot zij
de moeder werd van een dochter; deze dochter op haar beurt had van jongs af
aan obstipatieklachten.

Anderhalve maand later wordt Margriet’s jongste zusje Alicia opgenomen,
een baby van 6 maanden oud. Nee, niet vanwege obstipatie, maar omwille
van voedingsproblemen en hardnekkig spugen. Moeder is al die dagen in
het ziekenhuis en ze wil graag een gesprek met mij. Ze is zeer verdrietig en
voelt zich schuldig. Ze zegt ook: “Ik voel me afgewezen als moeder en in ver-
legenheid gebracht dat een ziekenhuisopname nodig is”. Ook voelt ze gebrek
aan steun van haar man, en nu ze al dagen in het ziekenhuis is bij haar
baby, is dat alleen maar erger geworden. Haar man zorgt immers thuis voor
de twee andere kinderen. Zij voelt de hele verantwoordelijkheid voor de
baby op haar schouders rusten.

Dit klopt geenszins met de indruk die me is bijgebleven van het adviesge-
sprek: een betrokken en warme vader. In het gesprek onthou ik me van het
geven van adviezen of van het meegaan in de ontgoocheling over andere per-
sonen. Het enige wat ik doe is proberen een soort ‘containment’2 te bieden voor
haar teleurstellingen en verwarrende gevoelens. Ik probeer haar aldus te
steunen in het gevoel een voldoende goede moeder te zijn. Dat biedt moeder
dan weer ruimte om iets anders over vader te praten. Het is een vervelende
consequentie van de rooming-in, geen gebrek aan loyaliteit. 

2 Zie Bion die beschrijft hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling dat een kind de ervaring heeft
van een psychische ‘container’: dit wil zeggen een persoon die in staat is om chaotische gevoe-
lens en (vooral negatieve) sensaties voor hem op te vangen, te bewaren en te verdragen. Door
haar ‘bevattingsvermogen’ constitueert de moeder een betekenisvolle psychische inhoud voor het
kind. Zij geeft een draagbare vorm aan de chaos (Cluckers, 1986).
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Ik bied moeder aan dat, als ze dat wil, we vervolggesprekken kunnen orga-
niseren. “Nee”, zegt moeder, “als ik zie wat we in dit gesprek aan de orde
hebben, dan moet ik eerst met mijn moeder en mijn zus gaan praten. Dat
zijn ook de enige die mij echt kunnen helpen.” Alicia doet het overigens
steeds beter, en 2 dagen later gaan moeder en baby weer naar huis.

Er is zover bekend ook geen terugval meer geweest. De oudere zus Margriet
moet nog wel een aantal keren naar het ziekenhuis komen voor klysma’s, maar
dat is nu geen drama meer voor Margriet. Ook met haar gaat het steeds beter.

Conclusie

Stern’s bevindingen omtrent de ‘motherhood constellation’ maken ons duide-
lijk dat we, als we werken met baby’s of zeer jonge kinderen en hun ouders,
we er alert op moeten zijn dat er een forse discrepantie kan ontstaan tussen
het register van de zorgen van de ouders en van hun bekommernissen over
het buikje van hun kind, en het register waarin de dokter of psycholoog
gewend zijn hun diagnose te stellen en over de behandeling te denken, te pra-
ten en te doen. Want als het moeizaam loopt tussen de dokter en de ouders en
met name de moeder, lopen ze ernstig risico dat ze elkaar blijven mislopen. De
dokter discussieert over mogelijke verschillen wat betreft wel en niet doen, en
over wat wel of niet functioneert in het kind als organisme. De moeder echter
loopt vast vanwege het verschil tussen wat zich in het hoofd van de dokter
afspeelt met wat haar hart en eigen buik in beweging brengt op het moment
dat een baby heel nieuwe betekenissen geeft aan haar leven. Het verdiscon-
teren van de kenmerken van deze psychische constellatie in onze research en
de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, is ook een voorwaarde om
deze complexe realiteit te vatten en onderzoek te laten resulteren in klinisch
relevante uitkomsten. 

Deze research (zie ook Walker, 1995) dringt zich overigens op: vanuit de kli-
niek zijn er aanwijzingen dat vroege obstipatieklachten mogelijk een signifi-
cante plaats kunnen innemen in psychopathologische ontwikkelingstrajecten.
Sinds een dertigtal jaren weten we nu dat ook de foetus reeds waarneemt en
daarvan kan leren. De vorming van de neurale netwerken wordt daar in hoge
mate door beïnvloed, zowel prenataal als postnataal, waarbij de functie voor-
af gaat aan de structuur (Nelson en Bosquet, 2000). Mede daardoor is de ont-
wikkeling van genotype naar fenotype van meet af aan een uiterst complex
proces met een zeer subtiel samenspel tussen genetische en omgevingsfacto-
ren. Stressfactoren (Gunnar, 2000) zowel als protectieve factoren (Shonkoff en
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Marshall, 2000) spelen daarbij een belangrijke rol. De omgeving die de
expressie van een gen uitlokt is overigens niet objectief, maar berust op een
beoordeling, een interpretatie, een beleving (Fonagy, 2000). 

Klinisch vragen baby’s en zeer jonge kinderen, en hun ouders, om een zeer
specifieke blik en een zeer specifieke wijze van luisteren. Cas, Margriet, Alicia
en hun ouders leren ons hoeveel moeite en pijn het kan kosten om de zorgen
over een zeer jong kind te delen - en dat het moeilijk kan zijn om goed te
begrijpen wat begrepen moet worden, en zich daarbij niet te laten afleiden
door een verhard keuteltje. Kleine buikjes, hele grote zorgen dus.
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PSYCHE & BUIK: OVER PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN DE GASTRO-ENTEROLOGIE

Op 24 november 2000 organiseerde de sectie PAZ van het NIP een symposium
over medische en psychologische aspecten van de gastro-enterologie, getiteld
Psyche & Buik. Dit boekje (deel 6 in de serie PAZ-publicaties) bundelt de ge-
varieerde lezingen van dit symposium.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- medische diagnostiek en behandeling van IBS
- psychologische diagnostiek en behandeling van buikklachten
- psychologische interventies: cognitieve- en hypnotherapie
- medische en psychologische aspecten van buikpijn bij schoolkinderen
- de impact van het zeer jonge kind met buikklachten op de moeder.


