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De spijsvertering

8 meter





▪ 2 soorten contracties:

▪ Circulaire contracties

▪ Grote motorische golven

▪ Wakker worden

▪ Eten

Smout 2000





▪ Defecatie:

▪ Voortgeplante contracties met hoge amplitude

▪ Vulling rectum & (reflectoire) relaxatie interne anale sfincter

▪ Rectumvulling & contact feces met receptoren anale kanaal: aandrang

▪ (semi-)bewuste relaxatie externe anale sfincter

▪ Ontspanning M. puborectalis: anorectale hoek minder scherp

▪ Ondersteund door bewuste aanspanning middenrif en buikspieren, 

intra-abdominale druk verhoging



Aansturing 

Rust (parasympatische zeuwstelsel)

▪ Peristaltiek

▪ Ontlasting

Actie (sympatische zenuwstelsel)

▪ Vertraagt peristaltiek

▪ Bevordert opslag



Reflexen

▪ Defaecatie reflex 

▪ Rek rectum wand – rectum wand contractie

▪ Gastro-colon reflex 

▪ Rek maagwand – stimuleert colon motiliteit

▪ Na eten gaat de darm bewegen



Neurogene darm stoornissen 

▪ Stoornissen van het zenuwstelsel en daardoor verminderde aansturing 

van de darmen

▪ Resultaat: darm stoornissen

▪ Problemen om ontlasting

▪ vast te houden

▪ kwijt te raken 



Oorzaken

▪ Veranderde peristaltiek

▪ Veranderde reflexen

▪ Veranderde spanning anus



Types

Twee types

▪ Reflex darm: upper motor neuron – boven conus medullaris

▪ Slappe darm: lower motor neuron – tpv of onder conus medullaris



Upper motor neuron

▪ Ontlasting tgv intacte reflexen maar minder efficiënt

▪ Verlengde colon transit tijd 

▪ Obstipatie 

Lower motor neuron

▪ Anus vaak open 

▪ Verminderde peristaltiek, verlengde colon transit tijd

▪ Incontinentie & obstipatie



Symptomen

▪ Obstipatie: <3 keer per week

▪ Diarree: 3x of vaker per dag

▪ Incontinentie  

▪ Buikpijn / Opgeblazen gevoel
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Gevolgen

▪ Zeer invaliderend – bij al verminderde mobiliteit

▪ Sociale isolatie, schaamte 

▪ Taboe bij patiënten & zorgverleners



Gevolgen

▪ Groot negatief effect op kwaliteit van leven (Warms 2009)

▪ MS: 3e meest belemmerende secundaire complicatie

na vermoeidheid & mobiliteit (Preziozi 2018)



Hoe vaak komt het voor?

▪ MS: tot 73% (Preziosi 2018)

▪ Type MS niet van invloed (Hinds 1990)

▪ Obstipatie soms eerste symptoom (Lawthom 2003)

Effectief darmmanagement levenslange uitdaging!



Nationaal MS onderzoek 2022
in samenwerking met patiëntenvereniging

▪ 1082 deelnemers

▪ 73% heeft last van darmproblemen

▪ 13% van de deelnemers tevreden over darm functioneren

▪ 50% is ontevreden



▪ 40% ervaarde darmklachten voor de definitieve diagnose MS

▪ 47% wist niet dat er een relatie kan zijn tussen MS en darmproblemen

▪ Ruim 50% wacht een jaar voordat ze hulp zoekt

▪ 6 op de 10 heeft nog geen goede oplossing



Behandeling

Doel:

▪ Tijd efficiënt

▪ Vermijden incontinentie

▪ Vermijden complicaties 

▪ Minimaliseer effect op kwaliteit van leven



Behandeling

▪ Verbetering kost tijd, uitproberen van medicatie, verandering van 

levenstijl

▪ Vaak is 1 interventie niet de oplossing – trial and error



Behandeling

1. Grondige anamnese 

▪ Consistentie, Frequentie, Duur 

▪ Tijdstip 

▪ Continentie 

▪ Pijn 

▪ Hoe was t premorbide

▪ Medicatiegebruik 

▪ Mictie?



Behandeling

Alarmsignalen 

▪ Plotse ernstige toename

▪ Bloedverlies

▪ Gewichtsverlies 



Behandeling

Houd rekening met handfunctie, mobiliteit, zitbalans en cognitie!



Behandeling

2. Tijdstip

▪ Ontwaken

▪ Eten (gastro-colische reflex)

▪ Niet uitstellen!

▪ Hoe was het premorbide?

▪ Privacy



Behandeling

3. Houding



Behandeling

4. Voeding 

▪ Effecten voeding op neurogene darm stoornissen onderbelicht

▪ Regelmatig dieet met voldoende vezels 

▪ te weinig: obstipatie 

▪ te veel: opgeblazen gevoel



▪ Pas op met cafeïne, alcohol, sorbitol

▪ Sambal, olijfolie

▪ Vocht – minimaal 1,5 - 2 liter



Behandeling

5. Bewegen

• Stimuleert doorbloeding

• Stimuleert peristaltiek 

6. Ontspanning en slaap

• Slaap stimuleert leptine – onderdrukt honger



Behandeling

7. Buik massage (bij obstipatie)

▪ Ondersteuning peristaltiek

▪ Klein pos effect, niet significant (Birimogli 2019)

▪ Nieuw: MooWoot



8. Toucheren

▪ Stimuleert recto-colon reflex en daarmee darm beweging

9. Digitale evacuatie

Behandeling



Behandeling

10. Bekkentherapie

▪ Weinig literatuur over effect op neurogene darm (Preziosi 2018)

▪ Ontspanning bekkenbodem

▪ Biofeedback anale kringspier



Behandeling

11. Medicatie

▪ Beïnvloeding van consistentie, transit tijd en lediging

▪ Middels vasthouden van vocht, vergroten fecaal volume, 

bevorderen peristaltiek



Behandeling

12. Beïnvloeding microbioom?

Microbioom:

▪ bacteriën, schimmels, gisten, virussen en andere 

eencellige wezens - biljoenen

▪ grootste gedeelte in (dikke) darm

▪ 150 verschillende soorten



Microbioom

Gezonde populatie

▪ Verstoring kan leiden tot darmproblemen (Albenberg 2014)

▪ Microbioom wordt beïnvloed door:

▪ Darm functioneren  (Tottey 2017)

▪ Antibiotica (Flores 2012)

▪ Probiotica (Koning 2010)

▪ Voeding (David 2014)



Microbioom

▪ Systematische review (Faber 2021)

▪ Diversiteit microbioom: lager of vergelijkbaar

▪ Weinig rekening met dieet, antibiotica, voeding,  

darm functioneren 

• Vaak maar gekeken op 1 moment

Goed microbioom onderzoek is lastig!



Microbioom

▪ Patiënten met MS minder divers microbioom

▪ Oorzaak neurogene darmstoornissen?

▪ Gevolg neurogene darmstoornissen?

▪ Probiotica (levende bacteriën) zouden pos effect kunnen hebben….



Behandeling

13. Darmspoelen

▪ Water via de anus in rectum en colon

▪ Induceert colo-rectale reflex, spoelt darm leeg

▪ 60% chronische oplossing

▪ Voorkomt blaasontstekingen



Behandeling

14. Stoma

▪ Laatste optie?

▪ Meesten hadden hun stoma liever eerder (van Ginkel 2021)



Take home message

▪ Neurogene darmklachten komen veel voor bij MS

▪ Vaak onderbelicht en nog steeds een taboe

▪ Grote negatieve invloed op kwaliteit van leven

▪ Behandeling vergt geduld, trial & error, en is maatwerk

Maak darmklachten bespreekbaar!



Dank voor uw aandacht


