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Hoe ontstaan buikklachten 
eigenlijk? 



Buikklachten 
inleiding 

 Iedereen heeft wel eens buikklachten 

 Slechts een klein deel gaat naar de dokter 

 Buikklachten: 

– Gaan vaak vanzelf over (maar komen soms ook weer terug) 

– Zijn vervelend 

– Zijn vaak gerelateerd aan dieet en ontlasting 

– Maken je soms bezorgd 

– Zorgen dat je niet goed in je vel zit 

– Geven ziekteverzuim 
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Binnenkant maag-darmkanaal  

=  

buitenkant lichaam! 

 

70% van afweer in de darmen! 
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Functies van de darm 

1. Vertering van voeding en absorptie van 

voedingsstoffen 

2. Barrière tegen toxische stoffen en bacteriën  

 

absorptie barrière 



DARMGEZONDHEID 
doorlaatbaarheid 

Afweer / tolerantie 

MICROBIOOM 
(darmbacteriën) 

VOEDING 
bewegen 

Buikklachten 
darmgezondheid 

5 



6 

Buikklachten 
huisarts 

 Incidentie: 4-13 /1000/jaar 

 Prevalentie: 6-20/1000/jaar 

 

Per praktijk:  
– 9.6% van de consulten ivm buikklachten 

– 30% is IBS  

– normpraktijk: 8 patienten per week 

Thompson WG, Gut 2000; 46: 78-82 

20% heeft regelmatig buikklachten 





Buikklachten 
medisch consult 

8 

Met (uitgebreid) aanvullend onderzoek  

vaak geen oorzaak gevonden 

We hebben geen enkele 
afwijking gevonden.  
Hoepel op! 

 



Buikklachten 
Prikkelbaar Darm Syndroom 

 Symptomen herleidbaar tot 
maagdarmkanaal: 

– Wisselende ontlasting 

– Opgeblazen buik/winderigheid 

– Misselijk /snel vol gevoel 

– Pijn (steken / krampen)  

 Chronisch (> 6 maanden) 

 Geen afwijking zichtbaar. 

 (Vaak ook moeheid, 
gewrichtsklachten, hoofdpijn, 
concentratiestoornissen) 
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functionele buikklachten (FB) 

Is er hoop op een betere toekomst? 



Buikklachten 
mogelijke oorzaken 

 Darmbeweging  

 Overgevoelige darmen 

 Ontsteking 

 Veranderingen in microbioom (darmbacteriën) 

 Dieet: 
– Vezels 

– Glutenovergevoeligheid 

– FODMaP’s 

 Psychische factoren 

 Genetisch? 
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Buikklachten 
darmbeweging 

 Meer frequente  en onregelmatige 

samentrekkingen 

 Darmpassagetijd is veranderd 

 Reageren sterker op “prikkels” 

 Bepaald soort voeding 

 Spanningen/stress 

 veranderd volume van de endeldarm 
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Buikklachten 
Opgeblazen gevoel 

 

Houghton LA et al. Gastroenterology 2006;131:1003-1010 

Controle PDS-patiënt 
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Au! 
Patiënten met buikklachten 

hebben een lagere 

pijndrempel voor darm-prikkels 

• endeldarm 

• colon descendens 

• slokdarm 

• maag 

• dunne darm  

Neurogastroenterol Motil 2004;16:311-314 
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Patiënten met buikklachten 
hebben geen lagere 
pijndrempel voor lichamelijke 
pijnprikkels 

Whitehead WE et al. 

Gastroenterology 1990;98:1187-1192 



fMRI bij FB (reactie op ballon in endeldarm) 

grotere activiteit op verschillende belangrijke plaatsen 

Verne GN et al.  Pain 2003;103:99-110 



behandelopties 
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Behandeldoel : individualiseren!!  
 

• Angst voor kanker wegnemen 

• Ziekte-inzicht verbeteren 

• Verbeteren meest hinderlijke klacht 

• Dieet 

• Medicijnen 

• Psychologie/hypnotherapie 

• Bekkenbodem/defecatie-fysiotherapie 

• “Normaal” leven met klachten 
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Dank voor uw aandacht 
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Dagelijkse praktijk?  
We hebben geen enkele 
afwijking gevonden.  
Hoepel op! 

 




