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Inleiding
Deze factsheet geeft informatie over de begeleiding van
kinderen op de Plas- en Poeppoli met poepklachten met of
zonder verlies van poep in de onderbroek (ook wel
overloopdiarree of fecale incontinentie genoemd).

Hoe werkt poepen normaal
Wanneer het laatste stukje van de darm (endeldarm) zich
vult met poep, krijgt het kind het gevoel dat het moet
poepen; dat noemen we aandrang. Het kind reageert op de
aandrang door naar de wc te gaan en rustig leeg te poepen.
Zonder dat er hierbij sprake is van bijvoorbeeld (buik)pijn of
ongewild verlies van poep in de onderbroek.

Obstipatie
Bij kinderen met obstipatie (ook wel verstopping genoemd)
zit er teveel poep in het laatste stukje van de darm
(endeldarm) waardoor poepklachten ontstaan. Hierbij kunt
u denken aan buikpijn, pijn bij poepen, ongewild verlies van
poep (veegjes) in de onderbroek, slechte eetlust,
vermoeidheid, lusteloosheid of hoofdpijn. In veel gevallen
ontstaan deze klachten tijdens de zindelijkheidsleeftijd.
Kinderen leren in die periode om hun poep en plas op te
houden. Wanneer zij hun poep te lang ophouden, vult de
endeldarm zich met te veel poep en ontstaat er obstipatie.
Bij obstipatie is het moeilijker om goed te kunnen voelen
wanneer je moet poepen, daarnaast is het moeilijker om
goed leeg te poepen. Hierdoor ontwikkelen kinderen (vaak)
een verkeerde poeptechniek, wat goed leegpoepen nog
moeilijker maakt en wat de kans op het verergeren van de
poepklachten nog groter maakt.

Een grote groep kinderen met obstipatie heeft ook moeite
om te voelen wanneer ze moet plassen. Dit komt omdat er
bij obstipatie vaak ontlasting op de blaas drukt. Hierdoor
wordt plasaandrang later herkent en kunnen natte broeken
én soms zelfs blaasontstekingen ontstaan.

Daarnaast is er een groep kinderen die door de
poepklachten angst ontwikkelen voor poepen (op de wc).

Deze angst vergroot het ophoudgedrag (uitstelgedrag)
waardoor de obstipatieklachten zullen toenemen.

Wat kan eraan gedaan worden
Om de poepklachten op te lossen, is voorlichting, training
en advies nodig. In de meeste gevallen wordt de training
ondersteund met laxantia (poepmedicatie). Wanneer er
sprake is van angst voor poepen zal de training
ondersteund worden middels een stappenplan waarbij het
kind leert om ontspannen op de wc (of het potje) leeg te
poepen. In enkele gevallen vindt een verwijzing plaats naar
een kinder(bekken)fysiotherapeut, kinderpsycholoog of
maagdarmleverarts.

Thuis trainen
U krijgt als ouder/verzorger de rol van enthousiaste
supporter. Iedere avond beoordeelt u het resultaat van de
opdracht(en) en bekrachtigt dit bijvoorbeeld door er een
leuke opmerking bij te schrijven. Na een aantal weken moet
uw kind terugkomen op de polikliniek om het resultaat te
bespreken. Tussentijds vinden ook telefonische afspraken


