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Ingezonden

Bij het artikel ‘Hypnotherapie bij prikkelbaredarmsyn-
droom’ van Carla Flik (H&W 2019;62(4):21-3) verscheen op 
www.henw.org deze reactie. 

Fijn dat hypnotherapie bij het prikkelbaredarmsyndroom 
effectief kan zijn. De laatste zinnen stuiten echter wat tegen 
de borst, namelijk dat de poh-ggz weer de goedkope optie 
kan zijn en zo de tekorten aan personeel en gelden elders kan 
oplossen. Denkt de schrijver dat de poh-ggz hier de tijd nog 
voor heeft? Of dat die formatie binnen een huisartsenpraktijk 
eindeloos uit te breiden is? Naar mijn idee heeft deze poh, 
mogelijk nog meer dan de huisarts, te lijden onder het eigen 
succes. ■

Jeroen Vos

Heeft poh-ggz tijd voor hypnotherapie bij PDS?

REACTIE AUTEUR
De belangrijkste boodschap van het artikel is om de behan-
deling van het prikkelbaredarmsyndroom, waar mogelijk, in 
de eerste lijn te laten plaatsvinden. In de eerste plaats om te 
voorkomen dat patiënten jarenlang met deze klachten (met 
veel psychologische en sociale gevolgen) rondlopen zonder 
effectieve verlichting. Het is een veelvoorkomende aandoe-
ning, waarvan 14 tot 24% van de vrouwen en 5 tot 19% van 
de mannen last heeft. Aangezien hypnotherapie in principe 
een kortdurende behandeling is, zou deze het best passen bij 
de poh-ggz of bij psychologen met een eigen praktijk in de 
basiszorg.
Ik denk niet dat de poh-ggz nu oningevulde uren heeft. Zoals 
bij vrijwel iedere werknemer in de (geestelijke) gezondheids-

zorg is er een hoge werklast. Het gaat dus om keuzes maken 
in de praktijken. Willen wij deze behandeling gaan aanbieden 
aan onze patiënten en wie gaat dit dan doen? Ik kan me ook 
voorstellen dat er in grotere woongebieden afspraken worden 
gemaakt tussen huisartsenpraktijken om in een van de praktij-
ken een groepsbehandeling aan te bieden. Er zijn momenteel al 
poh’s-ggz die een basisopleiding hypnose volgen bij de Neder-
landse Vereniging voor Hypnose, temeer daar de basisprincipes 
daarvan ook voor andere klachten bruikbaar zijn. Het leren van 
nieuwe, wetenschappelijk bewezen, effectieve behandelingen 
kan ook nieuwe energie geven.

Carla Flik
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Beschouwing

De kwaliteit van leven van patiënten met het prikkelbare-
darmsyndroom (PDS) is vaak slecht. Medicijnen helpen 
maar in beperkte mate en daarom worden ook psychologi-
sche behandelingen ingezet. Hypnotherapie blijkt een effec-
tieve behandeling, die bij patiënten uit de eerste en tweede 
lijn vooral effect heeft op de perceptie van de PDS-klachten. 
Praktijkondersteuners kunnen deze behandeling heel goed 
uitvoeren, wat ook nog eens kosten bespaart.
INLEIDING
Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is een chronische 
functionele stoornis, gekenmerkt door terugkerende episodes 
van buikpijn en een veranderde stoelgang zonder structurele 
of biochemische afwijkingen. De diagnose is gebaseerd op 
criteria die via consensus tot stand zijn gekomen. De meest 
recente zijn de Rome IV-criteria uit 2016. Door de klachten 
ervaren veel patiënten een slechte kwaliteit van leven, met 
grote economische gevolgen voor de maatschappij. Farmaco-
therapie heeft een beperkt effect, hoewel bepaalde antibiotica, 
antispasmemiddelen, pepermuntolie, antidepressiva, linacloti-

de en lubiprostone bij sommige patiënten effectief zijn.1 Sinds 
de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er veel onderzoeken 
gedaan naar de effecten van psychologische behandelingen 
van het PDS, waaronder relaxatietherapie, biofeedback, (cog-
nitieve) gedragstherapie, kortdurende psychodynamische the-
rapie, hypnotherapie en recentelijk mindfulness. Sinds 1984 
zien we een toenemende aandacht voor de mogelijkheden van 
hypnosebehandeling bij het PDS.2 Verschillende systematische 
reviews concluderen dat behandeling met hypnose effectief is 
bij het PDS, maar dat er meer methodologisch goed opgezette 
randomised controlled trials (RCT’s) nodig zijn, met een gro-
tere patiëntenpopulatie en speciaal gericht op de toepassing in 
de eerste en tweede lijn.3,4 Daarom ontwierpen wij een RCT 
om een vergelijking te maken tussen: ■■ het effect van behandeling met hypnotherapie bij PDS-pa-

tiënten uit de eerste en tweede lijn en dat van een behande-
ling met een educatieve, ondersteunende inhoud (contro-
legroep).

■■ het effect van groepsbehandeling met hypnotherapie en dat 
van individuele behandeling met hypnotherapie.
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In de hypnotherapiesessies kregen patiënten voorstellingen aangeboden om de werking van de 

darmen en de pijnklachten te beïnvloeden. 
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