
Lucas (8) is een jongen met langdurige 
buikpijnklachten. Hij werd geboren als 
huilbaby en had veel last van krampjes en 
moeite met poepen. Zijn ouders startten al 
snel de zoektocht naar de oorzaak en een 
passende behandeling voor hun zoon. Na 
een lange omweg en vele behandelingen en 
controles verder bij huisarts en ziekenhuis, 
komen Lucas en zijn ouders jaren later bij 
Kinderbuik&co terecht.

Niet gehoord
Tijdens de intake bij Kinderbuik&co kwamen 
er bij de ouders veel emoties los. Jarenlang 
hadden ze zich niet gehoord gevoeld, ze 
waren steeds met medicatie naar huis 
gestuurd. Door de buikpijnklachten kon 
Lucas wekenlang niet naar school. Hij miste 
de aansluiting met zijn leeftijdsgenoten. 

“Tijdens het eerste bezoek aan 
Kinderbuik&co werd er voor het eerst echt 
naar ons kind en naar ons geluisterd. Er werd 
tijd genomen voor ons verhaal. We voelden 
ons eindelijk gehoord”, vertellen de ouders 
van Lucas. 
De behandeling die volgde liep als een 
trein. Lucas veranderde van een in zichzelf 
gekeerde en opgefokte jongen, naar een 
open en rustig kind dat gelukkig is met 
zichzelf. Hij heeft geleerd zich uit te spreken 
en heeft vertrouwen in zijn lichaam 
gekregen. Lucas: “Mijn buik laat me niet 
meer in de steek en ik weet nu wat ik kan 
doen als mijn buik pijn doet.”

Natuurlijke en reguliere behandelwijzen
Er lopen in Nederland veel kinderen rond met 
langdurige buikpijn zonder aantoonbare 

oorzaak. Dit is onnodig. Dr. Judith M. 
Deckers-Kocken, kinderarts voor maag-, 
darm en leverziekten, doet een dringende 
oproep: “Huisartsen, zorgverzekeraars, 
overheid, universiteiten en de farmaceuti-
sche industrie zouden juist meer buiten het 
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Blije kinderen door 
doelgerichte behandeling
Andrea Bouhuys

In Nederland zijn er 800.000 kinderen met een chronische aandoening. 
Ruim 100.000 van deze kinderen hebben langdurige buikpijn zonder 
aantoonbare oorzaak. Medisch centrum Kinderbuik&co zet zich in om 
deze kinderen te helpen.

Bij Kinderbuik&co werd er 
voor het eerst echt naar ons 
geluisterd.
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Buikklachten bij kinderen
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strikt somatische en rationele stuk naar een 
kind moeten kijken, en veel meer naar dat 
wat er is. Zo krijgen mensen de zorg die het 
beste bij hen past. Daarbij wil ik natuurlijke 
en reguliere behandelwijzen samenbrengen. 
Er mag meer compassie zijn in de zorg.”
Dr. Deckers-Kocken startte Kinderbuik&co, 
een ziekenhuis waar kinderen met lang-
durige of onbegrepen klachten geholpen 
worden door medisch specialisten én op 
natuurwijze werkende deskundigen. Ze 
moedigt kinderen aan te leren ontdekken 
wat ze lichamelijk en geestelijk nodig 
hebben om zich goed te voelen. Er wordt 
gekeken naar mogelijkheden, in plaats van 
te vechten tegen het probleem. Hierbij krijgt 
het kind (en de ouders) de regie en wordt 
voor ieder kind een persoonlijk behandelplan 
gemaakt. De missie van Kinderbuik&co is 
dat ieder kind zich gelukkig voelt, met of 
zonder lichamelijke beperkingen, en 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen 
leven. In de afgelopen drie jaar hebben ruim 
700 kinderen met succes de behandeling 
afgerond. Zij kunnen weer kind zijn en 
nemen actief deel aan onze samenleving.

Niet nog meer pillen
Dr. Deckers-Kocken: “Stress, schoolverzuim, 
moeheid, ongezonde voeding, veel 
problemen van deze tijd hebben invloed op 
de buik. Vanwege mijn specialisme als 

MDL-arts ben ik vaak een eindstation. 
Ouders zijn al heel vaak bij de huis- en 
kinderarts geweest voor ze (na gemiddeld 
vier jaar) bij mij terechtkomen. Ik werk veel 
met chronisch zieke kinderen, die al heel 
wat onderzoeken achter de rug hebben en 
niet zitten te wachten op nog meer potjes 
met pillen of nog een darmonderzoek. 
Ziekte is vaak een gevecht tegen de 
werkelijkheid. Zeker als er geen lichamelijk 
aantoonbare oorzaak te vinden is, wat 
regelmatig het geval is. Ik draai het graag 
om en vraag aan een kind: wat heb je 
nodig? Dan zeggen kinderen dat ze naar 
school willen of lekker spelen. Nou, daar 
kunnen we wat aan doen. Met professionele 

integratieve behandelwijzen kun je naast de 
strikt medische benadering bijvoorbeeld de 
ademhaling verbeteren en de levensstijl 
aanpassen, zodat er minder stress is. 
Voeding is daarnaast een van de beste 
medicijnen die er bestaat, daar is nog enorm 
veel winst te boeken”, aldus de kinderdokter.

Gevoel
Behalve voor het lichaam is er aandacht 
voor emotie, denken en gevoel. Een kind 
leert zo hoe het voor zichzelf kan zorgen, 
positief kan denken en zichzelf kan zijn. De 
ouders worden daarbij ook begeleid door 
een team van experts. Naast medische 
behandeling door ervaren kinderartsen 
voor maag-darm-leverziekten (MDL), 
besteedt Kinderbuik&co aandacht aan 
voeding als beste medicijn. Daarnaast is er 
aandacht voor stress, levensstijl, bewegen 
en body-en-mindtechnieken zoals yoga en 
meditatie. Het team bestaat uit artsen, 
diëtisten, body-en-mindtherapeuten en 
kindertherapeuten. Ieder kind bezoekt de 
verschillende teamleden. Ook de ouders 
worden begeleid door een team van 
experts.
De ouders van Lucas vertellen: “We zijn zo 
trots op onze zoon, die nu zelf met de 
buikpijn kan omgaan. We hebben geleerd 
een stapje terug te doen en blijven nu dicht 
bij ons gevoel. We zijn als gezin erg 
gegroeid en dit is in deze hectische wereld 
heel bijzonder. We zijn blij dat een 
gezondheidshuis als Kinderbuik&co 
bestaat. Kinderbuik&co gaat naar de kern 
van het probleem, naar waar het is ontstaan 
en laat een kind en de ouders het daar zelf 
veranderen.”

Er mag meer 
compassie zijn 
in de zorg.
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Kijk voor meer informatie op 
www.kinderbuikenco.nl.

Dr. Judith Deckers 
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