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Prof. dr. Peter Whorwell:

“Hypnotherapie zou moeten
worden aangeboden binnen
totaalprogramma functionele
darmklachten”
Hypnotherapeut Tanja Caradonna en
redacteur Vera Mulder spraken met
prof. dr. Peter J. Whorwell

Professor dr. Peter Whorwell is als gastro-enteroloog verbonden aan het University Hospital of South Manchester en
richtte het Functional Bowel Service op.
Als bevlogen wetenschapper en specialist werkt hij daar als arts, supervisor,
onderzoeker en beleidsmaker. Door
zijn inzet is hypnotherapie als behandelmethode voor IBS stevig op de kaart
gezet.
Hoe bent u bij hypnose uitgekomen?
“De algemene interne geneeskunde
spreekt mij aan omdat het een groot
gebied bestrijkt en een brede kijk vraagt.
Darmproblemen gaan bijvoorbeeld vaak
samen met hoofdpijn- en gewrichtsklachten. Een total view is wenselijk en dat
typeert ook mijn aanpak. In het behandelen van IBS werd destijds onvoldoende
resultaat bereikt. Daar liep ik als arts tegen
aan. Dertig jaar geleden werd een verstoorde darmmusculatuur als de hoofdoorzaak van IBS werd gezien, daarom was
het een logische stap om te gaan kijken
naar de manier waarop die spierspanning
te beïnvloeden was. Relaxatie door hypnose blijkt een methode te zijn die zowel
positieve invloed heeft op de darmen als
op de angst die patiënten met IBS vaak
ervaren.”
Het door Whorwell opgerichte Functionele
Darm Centrum in Zuid Manchester verstrekt
een volledig zorgpakket aan mensen met IBS
en verwante aandoeningen. Daarnaast is er
een breed opgezet onderzoeksprogramma,
gericht op het verbeteren van kennis over
darmstoornissen en het ontwikkelen van
effectieve behandelingen.

Welke route doorloopt iemand met
darmklachten die zich aanmeldt bij het
centrum?
“Eerst wordt bekeken of nader onderzoek nodig is. Om de werking van de
darmen te beoordelen, voeren we tevens
een aantal laboratoriumtesten uit. De uitkomst hiervan kan ook nuttig zijn voor het
onderzoekprogramma.Vervolgens wordt
met eenvoudige maatregelen gestart,
geleidelijk aan overgaand op complexere
behandelvormen.”
Welke behandelvormen zijn dat?
“De hoeksteen van onze behandeling is
educatie, zodat patiënten inzicht krijgen
in hun aandoening en het brede scala
van symptomen dat hierbij kan optreden.
Het is belangrijk dat zij weten dat deze
symptomen bij IBS horen en niet bij een
of andere ernstige ziekte. Ook is het van
belang dat patiënten weten dat IBS geen
psychologisch probleem is. Hoewel stress
de symptomen verergert, is het niet de
hoofdoorzaak van deze aandoening. De
precieze oorzaak is nog steeds onbekend.
Daarom kunnen we IBS ook niet genezen.

Onderzoek naar
hypnotherapiebehandeling door
PDS-therapeuten
Een pilotstudie uit 2012, aangestuurd door dr. Niek de Wit (UMC),
laat zien dat PDS-klachten verminderen na behandeling door gespecialiseerde PDS-hypnotherapeuten.
Ruim de helft (61%) van de cliënten
toonden een groot verschil op de
totale symptoomscore. Ook nam de
kwaliteit van leven toe. Het onderzoek heeft, als op zichzelf staande
studie, onvoldoende bewijskracht
om het effect van hypnotherapie aan te tonen. De resultaten
motiveren echter zeker tot nader
onderzoek.
In het beschrijvende onderzoek hebben 285 deelnemende patiënten, in de
leeftijd van 18-65 jaar, zowel voorafgaand aan als na afloop van de therapie een gevalideerde vragenlijst (waaronder IBS-SSS en IBS-QOL) ingevuld,
waarin werd gevraagd naar de ervaren
symptomen van PDS, de kwaliteit van
leven en de zogenaamde extra-intestinale symptomen. De door de PDS-therapeuten uitgevoerde behandeling,
het zogeheten ‘darmmanagementprogramma’, omvatte een gecombineerde behandeling van darmgerichte hypnotherapie aangevuld met
lichaamsoefeningen. Dit vond plaats
gedurende 8-12 wekelijkse sessies van
een uur. Daarnaast kregen cliënten de
opdracht dagelijks thuis zelfhypnoseoefeningen te doen.
Positieve resultaten
Van de 265 patiënten die de IBS-SSS
vragenlijst volledig hadden ingevuld,
toonden 260 patiënten na behandeling een lagere symptoomscore dan
ervoor (zie tabel 1). Ten aanzien van
de totale symptoomscore werd een
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De meeste patiënten vertellen dat eten
hun klachten verergert en vaak concluderen ze dat ze een vorm van allergie hebben. Zij vragen dan ook standaard om een
voedingsadvies. Het beste advies is om
de hoeveelheid graanvezels in voeding te
verminderen. Dat betekent het elimineren
van bruin brood, volkorenbrood en ook
ontbijtgranen, behalve gepofte rijst. Dit
vermindert bij ongeveer vijftig procent
van onze p
 atiënten de klachten. Constipatie kan hierdoor echter verergeren bij
mensen die daar al eerder last van hadden.
Dat kan worden opgelost met een lichte
dosis laxeermiddel. Verder adviseren wij te
stoppen met fructose omdat sommige IBSpatiënten hier zeer intolerant op reageren.
Naast educatie en voedingsadvies is
behandeling met medicatie een mogelijkheid. Behalve antispasmolytica, antidiarrhoeals, laxeermiddelen en pijnstillers,
schrijven wij soms antidepressiva voor.
De ouderwetse tricyclische antidepressiva
lijken overigens effectiever te zijn dan de
moderne serotonine heropnameremmers.
Een derde mogelijkheid is hypnotherapie
als effectieve behandelvorm.”
Wat zijn jullie ervaringen met hypnotherapie bij mensen met IBS?
“Bij 70% is hypnotherapie succesvol; de
symptomen van IBS verminderen bij hen
aanzienlijk. Het werkt beter dan andere
behandelingen, is veilig en er zijn geen
bijwerkingen. Daarom bieden wij deze
behandelmethode aan bij patiënten die
niet reageren op de andere vormen van
behandeling. Omdat dit een unieke service
is, bestaat er inmiddels een lange wachtlijst voor.”

Hoe ziet de behandeling met hypnotherapie eruit?
“Wij passen ‘darmgerichte hypnotherapie’
toe. De aandacht gaat naar de buik en de
darmen in plaats van naar het hoofd. We
gaan niet in op het verleden of op verborgen problemen. Ons doel is patiënten
de controle te laten hervinden over hun
functionele buikklacht, in plaats van dat
zij beheerst worden door hun klachten. Er
wordt gewerkt met lichaamsgevoel, associaties en suggesties, terwijl de patiënt comfortabel in een stoel zit en luistert naar wat
de therapeut vertelt. Tijdens de sessie is de
patiënt gewoon bij bewustzijn. Na afloop
voelen patiënten zich meestal prettig, ontspannen en positief over de toekomst.”

nicatiemiddel ontwikkeld: het Manchester
Color Wheel. Het kan gebruikt worden als
screening. Middels de kleurenkaart wordt
snel duidelijk hoe het met iemand gaat en
het geeft een indicatie voor therapiesucces. Werken met deze kleurenkaart kan
een kosten- en tijdbesparing opleveren in
het gehele traject.”

Zijn er ook nadelen aan het gebruik van
hypnose verbonden?
“Hypnose is tijdrovend; het kost een aantal
sessies om mensen beter te krijgen.
Een ander punt is dat zowel patiënten als
professionals vaak vooroordelen hebben
over hypnose, ondanks onweerlegbaar
wetenschappelijk bewijs dat het positief
werkt. De publieke beeldvorming van
hypnose wordt beïnvloed door toneelhypnose. Ik vind het kwalijk dat een effectieve
behandelmethode wordt misbruikt ten
behoeve van entertainment. Het zou verboden moeten worden.”

Heeft u een verklaring voor het hoge
succespercentage van 70% dat uw
onderzoek laat zien, in vergelijking
met bijvoorbeeld het Zweedse onderzoek1 naar hypnotherapie (waar 40%
positief scoort) of het beschrijvend
onderzoek van de Samenwerkende
PDS-therapeuten (61%), zie pag. 1?
“Veel factoren kunnen de scores beïnvloeden. Eén verklaring zou kunnen zijn dat
patiënten die bij ons komen vaak hoge
verwachtingen hebben van een specialistische behandeling die is ingebed in een
instituut met een bredere benadering.
De context waarin de behandeling en het
onderzoek plaatsvinden, is heel anders.”

Wat heeft op dit moment uw aandacht
op het gebied van onderzoek naar
functionele darmklachten?
“Ik volg mijn interesses zonder dat daar
direct een patroon in zit. Onlangs deden
we onderzoek naar het effect van probiotica bij IBS. Ook hebben we tijdens
het zoeken naar verbeteringen van het
behandeltraject een woordloos commu-

Wie is prof. dr. Peter Whorwell?
Peter Whorwell studeerde geneeskunde en biochemie in Londen. In 1981 promoveerde hij tot professor in de geneeskunde en gastro-enterologie aan de universiteit
van Manchester. Als zodanig ging hij aan de slag bij Wythenshawe en Withington
ziekenhuizen. Omdat zijn bijzondere interesse uitging naar het prikkelbare darm
syndroom (IBS) en verwante aandoeningen, richtte hij het Zuid Manchester Functionele Darm Centrum op. Whorwell heeft inmiddels ruim 280 artikelen in gerenommeerde medische tijdschriften op zijn naam staan en schreef tevens artikelen voor
populaire tijdschriften en kranten. Door zijn aanhoudende inspanningen wordt het
gebruik van hypnose bij IBS aanbevolen door het Nationale Instituut van het Verenigd Koninkrijk voor Gezondheid en Clinical Excellence.

Kan hypnotherapie ook worden ingezet bij andere aandoeningen?
“Ja, wij hebben inmiddels met verschillende onderzoeken aangetoond dat hypnotherapie ook effectief is bij functionele dyspepsie, niet-cardiale borstpijn en
ondersteunend werkt bij colitis ulcerosa
en de ziekte van Crohn. ”

Heeft u nog een advies voor collega’s in
Nederlandse ziekenhuizen?
“Mijn belangrijkste boodschap is: ‘Werk
integratief!’. Bij functionele darmklachten zou hypnotherapie moeten worden
aangeboden als onderdeel van het totale
programma. Dus ingebed in het behandelbeleid van het ziekenhuis en niet als geïsoleerde therapievorm. Verder ben ik er voor
dat hypnotherapeuten multifunctioneel
worden ingezet, bijvoorbeeld om patiënten op de eerste hulp gerust te stellen, om
mensen met claustrofobie te begeleiden
tijdens een scan, of om bijstand te verlenen bij operaties. ”

1 Broyd, N. (2012), IBS: Hypnosis an effective treatment, WebMD Health News, April 19, 2012
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Effectief behandelprogramma voor kinderen met
buikpijn in samenwerking met Carla Frankenhuis
Recente studies wijzen op de effectiviteit van hypnotherapie bij kinderen
met functionele buikpijn of PDS. Uit
het Nederlandse onderzoek (2007) van
prof. dr. M. Benninga, MDL-arts, en kinderarts dr. A. Vlieger, in samenwerking
met hypnotherapeut C. Frankenhuis,
blijkt dat hypnotherapie bij kinderen
met prikkelbare darmen zeer effectief is. Vervolgonderzoek (2012) toont
aan dat 70% van de kinderen ook op
lange termijn (na vijf jaar) pijnvrij is
gebleven.
In antwoord op de vraag van deze doelgroep en haar verwijzers, heeft de vereniging ‘De Samenwerkende PDS-therapeuten’, in nauwe samenwerking met Carla
Frankenhuis, haar aanbod recent uitgebreid met een behandelprogramma op
maat voor kinderen: ‘Hypnotherapie bij
kinderen met buikpijn’. Het programma
is gebaseerd op het wetenschappelijk
onderzochte hypnoseprotocol voor kinderen met chronische buikklachten. Om
hieraan uitvoering te geven zijn in 2012
zeventien PDS-therapeuten bijgeschoold
door hypnotherapeut Carla Frankenhuis
en drs. Johanna Dekker, docent orthopedagogiek. Monique Gelauff, voorzitter Samenwerkende PDS-therapeuten

Carla Frankenhuis en Monique Gelauff
en medeorganisator van de bijscholing:
“We zijn als vereniging heel blij met deze
samenwerking: geregeld hebben PDStherapeuten in hun praktijken te maken
met de hulpvraag van kinderen. Van hieruit bestond al langer de wens naar een protocol op maat en aanvullende bijscholing
om deze kinderen deskundig te kunnen
behandelen. Met het nieuwe behandelprogramma kunnen we onze dienstverlening uitbreiden aan kinderen en tevens
de kwaliteit van de behandeling. waarborgen. Als je kwaliteit wilt leveren, moet je
ook helder zijn over je beperkingen: het
hypnoseprotocol voor kinderen met chro-

nische buikklachten sluit behandeling aan
kinderen met meervoudige problematiek
(chronische buikpijn in combinatie met
psychische en of sociale problematiek)
uit. Daartoe zijn wij niet gecertificeerd.
In zo’n geval verwijzen we door naar een
kindertherapeut, ofwel in de woorden van
Carla Frankenhuis: ‘Schoenmaker blijf bij
je leest’.”
Meer uitgebreide informatie over het
behandelprogramma vindt u op www.pdstherapeuten.nl. Zie voor meer informatie
over dit onderwerp ook www.medischehypnose.nl

Lopend onderzoek naar hypnotherapie bij PDS
Trial-onderzoek onder leiding van drs. C. Flik
In samenwerking met het Juliuscentrum (huisartsengeneeskunde) van het UMCU en het Antoniusziekenhuis in Utrecht is
onder leiding van drs. Carla Flik, klinisch psycholoog en psychotherapeut, onderzoek gestart naar het effect van hypnose op
PDS. De studieopzet is als volgt: randomised placebo gecontroleerde trial, waarbij de effecten van individuele behandeling versus groepsbehandeling met hypnotherapie worden vergeleken
met evenveel zittingen educatieve ondersteunende therapie. In
totaal doen veertien ziekenhuizen en vijf eerstelijns praktijken
(ELP) mee. De begeleidingscommissie bestaat uit een aantal PDSexperts, waaronder prof. dr. Smout, prof. dr. de Wit, prof. dr. Whorwell en dr. Weusten. Carla Flik: ”De resultaten van deze trial zullen
een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke basis van PDSmanagement. Indien de resultaten van dit onderzoek aantonen
dat hypnotherapie voor PDS-patiënten effectief is, zal het implementeren hiervan in de klinische praktijk het volgende doel zijn.”

Fantasia studie
De Fantasia studie is een door Zon-Mw gesubsidieerde multicenter trial, in negen Nederlandse ziekenhuizen, verspreid over
Nederland. Doel van de studie is het vergelijken van de kosten en
effectiviteit van individuele hypnotherapie versus thuisbehandeling met hypnotherapie bij kinderen met functionele buikpijn of
het prikkelbare darm syndroom. Bij de thuisbehandeling doen
kinderen zelfhypnose oefeningen, aan de hand van een werkboek met CD. Er zullen in totaal 260 kinderen tussen de 8 en 18
jaar worden geïncludeerd die voldoen aan de Rome III criteria
voor ofwel functionele buikpijn ofwel PDS. Tot een jaar na behandeling zullen de kinderen worden gevolgd, om ook de lange termijn effectiviteit van beide behandelingen met elkaar te kunnen
vergelijken.
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gemiddelde verlaging van de score na
behandeling gevonden van 56.82%.
61.1% van de patiënten toonde een groot
verschil in de totaalscore na behandeling
(een minimale verlaging van 50% op de
totale symptoomscore).
Ook voor de kwaliteit van leven werden na
de behandeling significant hogere scores
gevonden, in vergelijking met de scores
vóór de behandeling. Er werd een gemiddeld verschil van 49.17% geconstateerd.
Alle subschalen van de IBS-QOL toonden
tevens een significant hogere score na de
behandeling. Dysforie echter, toonde het
grootste gemiddelde verschil met 36.74
punten (82.75%), gevolgd door invloed
op de dagelijkse activiteit (29.89 punten,
61.5%) en relaties (25.25 punten, 43.2%).
De subschalen ‘lichaamsbeeld’, ‘seksualiteit’ en ‘zorgen om gezondheid’ veranderden het minste (zie tabel 2.).
Wat betreft de extra-intestinale symptomen is gekozen voor tien klachten die
vaak voorkomen bij patiënten met PDS:
misselijkheid/braken, moeite om de maaltijd volledig op te eten, hoofdpijn, rugpijn,
lusteloosheid, winderigheid of opboeren,
zuurbranden, vaak plassen of moeite om
de plas op te houden, pijn in de liezen
en onbegrepen pijn in spieren/gewrichten. Alle tien gemeten extra-intestinale
symptomen toonden na behandeling
significant lagere scores, met een gemiddeld verschil van 47.74%. Winderigheid
of opboeren en lusteloosheid toonden
vooraf de grootste ernst van de klachten
(respectievelijk 72.0 en 51.0 punten) en
het verschil in de symptoomscore vóór en
na de therapie was bij deze klachten ook
het grootst.

IBS Symptom Severity Score (IBS-SSS) voor en na de therapie

Totaalscore
Ernst buikpijn
Frequentie buikpijn
Opgeblazen gevoel
Tevredenheid
defaecatiepatroon
Beperking leven

Pre-therapie

Post-therapie

265
281
270
283
284

317.86 (69.04)
64.23 (20.21)
65.17 (30.71)
56.54 (25.32)
68.68 (21.85)

136.96 (86.69)
29.64 (24.66)
21.02 (25.23)
21.60 (21.43)
34.93 (18.75)

282

63.17 (17.55)

28.04 (20.19)

Intra-individueel verschil
Gemiddeld verschil
Range
180.90 (169.81-191.99)*
-72; 418
34.59 (31.36-37.81)*
-44; 95
44.15 (40.38-47.92)*
-43; 100
34.94 (31.81-38.07)*
-41; 100
33.75 (30.82-36.68)*
-34; 99
35.13 (32.45-37.82)*

-23; 100

Tabel 1 IBS symptom severity score (IBS-SSS) voor en na de therapie. De scores pre- en
post-therapie worden weergegeven als gemiddelde (S.D.). Hogere waarden representeren ernstigere klachten.
IBS Quality Of Life (IBS-QOL) voor en na de therapie
N
Pre-therapie Post-therapie
Totaalscore
Dysforie
Invloed op activiteit
Lichaamsbeeld
Zorgen om
gezondheid
Voedsel vermijding
Sociale reactie
Seksualiteit
Relaties

217
255
262
281
273

54.54 (17.78)
44.40 (22.10)
48.60 (22.96)
65.93 (23.68)
66.54 (22.32)

81.35 (15.56)
81.14 (18.73)
78.49 (18.14)
85.81 (16.45)
87.52 (13.75)

Intra-individueel verschil
Gemiddeld verschil
Range
-26.82 (-29.13, -24.50)*
-8; 85
-36.74 (-39.46, -34.02)*
-19; 97
-29.89 (-32.56, -27.23)*
-14; 96
-19.88 (-22.22, -17.55)*
-25; 88
-20.97 (-23.45, -18.50)*
-25; 100

271
273
269
272

46.25 (27.29)
61.03 (23.97)
65.24 (27.04)
58.49 (25.95)

68.73 (24.36)
83.17 (18.01)
85.83 (18.53)
83.73 (18.62)

-22.48 (-25.52, -19.43)*
-22.14 (-24.74, -19.54)*
-20.59 (-23.43, -17.74)*
-25.25 (-28.25, -22.24)*

-50; 100
-25; 100
-25; 100
-42; 100

Tabel 2 Scores IBS Quality Of Life (IBS-QOL) voor en na de therapie. De data pre- en posttherapie worden weergegeven als gemiddelde (S.D.). Hogere waarden vertegenwoordigen een betere kwaliteit van leven.
Stimulans
Elles Paassen (onderzoekscommissie
Samenwerkende PDS-therapeuten): “De
positieve resultaten zijn weer een stap in
de goede richting om het darmmanagementprogramma verder op de kaart te
zetten, zodat hypnotherapie uiteindelijk
beschikbaar wordt voor een brede doelgroep. Dit onderzoek, dat een positieve
samenhang toont tussen de behandeling door PDS-therapeuten en verbetering van de PDS-klachten, levert daar een

Comité van aanbeveling:
•
•
•
•

N

Prof. dr. Peter J. Whorwell, gastro-enteroloog, Manchester
Prof. dr. André P.M. Smout, MDL-arts , AMC
Michelle Vidakovic-Vukic, arts-hypnotherapeut
Rita Gras-Elfring, PDS opleider en docent
Nederlandse Academie voor Psychotherapie

bijdrage aan. Verder kan het mede een
stimulans vormen tot het oppakken van
groter opgezet, gecontroleerd onderzoek naar het effect van hypnotherapie
bij PDS.”

Het volledige onderzoeksverslag kunt u vinden op www.pds-therapeuten.nl/darmmanagement bij PDS
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