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Deze scriptie heb ik geschreven ter afsluiting van mijn opleiding tot Bowen therapeut aan opleidings-
instituut BowNed, Centrum voor Bowen Nederland en België.

Mijn scriptie gaat over onderzoek Bowen therapie bij patiënten met Inflammatory Bowel Disease 
(IBD). 

Hierbij wil ik een aantal mensen bedanken die mij hebben geholpen en gesteund hebben tijdens mijn 
onderzoek.
MDL-arts M. H. Wobbes, Maag-darm-leverarts in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda, zij corri-
geerde mij waar nodig, en haar uitermate goede visie m.b.t. IBD, ook om haar tips en positieve inzet. 

Daarnaast wil ik K. Aerssen bedanken voor zijn deskundigheid zijn kritische blik, waarin ik weer met 
beide benen op de grond kwam en de moet en motivatie kreeg om door te gaan.

Tot slot wil ik mijn gezin bedanken die het geduld hebben gehad om mij te laten studeren, en die mij 
soms hebben zien worstelen als het soms te druk werd, en mij hierin ondersteund hebben om door 
te gaan.

1. Voorwoord
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Mijn naam is Bianca Bogaard, ik ben geboren in het jaar 1972 en ben in 2017 de opleiding begonnen 
tot Bowen Therapeut. 

Ik ben de opleiding gestart omdat ik mij intens fascineer voor zowel mens en dier, zowel in de bio 
mechanica, geestelijke en fysieke gezondheid. Ik heb mijn passie dan ook in de Bowen Techniek 
gevonden, omdat ik vanuit de opleiding BowNed zeer veel case’s studies bij mensen heb dienen uit te 
voeren werd ik enorm gefascineerd door wat deze milde techniek die Bowen hanteert voor de mens 
en dier kan doen, ik raakte onder de indruk over hoe de procedures werken en de snelle resultaten 
die de Bowentherapie kan opleveren, maar zeker ook door alle positieve reacties van alle cliënten die 
ik in mijn cases tot nu toe heb mogen behandelen.

Gezien mijn eigen ervaring met de chronische ziekte, de ziekte van Crohn heb ik mij veel verdiept in 
het welzijn van de darmen en ben ik buiten de reguliere gezondheidzorg ook gefascineerd geraakt in 
de complementaire geneeswijze, wat Bowen therapie kan beteken en hoe fascia, vitamine, hormonen 
en het zenuwstelsel kan functioneren m.b.t. de darmen en hier een grote rol kan spelen bij eventuele 
vermindering van remissies en pijn reducering. 

Daarnaast heb ik mijn opleiding Medische Basis Kennis afgerond in 2018 op HBO niveau. Ik zal met 
veel passie en interesse mijn onderzoek dan ook gaan richten op wat de Bowentherapie en de 
procedures die de Bowentherapie hanteert en wat dit zou kunnen betekenen voor IBD. De volgende 
procedures zal ik inzetten in mijn onderzoek: Craniumsprocedure (spin), diafragmaprocedure, 
bekkenprocedure i.c.m. staartbeenprocedure. Ook zou ik het een mooi gegeven vinden als de 
complementaire en reguliere zorg meer zouden kunnen gaan samenwerken, dit omdat ik denk dat er 
in zekere zin besparing zou kunnen opleveren voor zowel mens als maatschappij, en zeker ook als een 
goede ondersteuning m.b.t. diverse ziekten. 

Met veel passie en voldoening wil ik dan ook de Bowen therapie gaan voortzetten in mijn eigen 
praktijk.

1.1 Inleiding
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In hoofdstuk 2 wordt de reguliere geneeskunde van IBD  toegelicht en worden de medicamenteuze 
behandeling die van invloed kunnen zijn op IBD besproken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de on-
derzoeken voor IBD bij Kinderen toegelicht en in hoofdstuk 4 preventie en onderzoek. Aan de orde in 
hoofdstuk 5 komt de methode van diverse onderzoeken bij chirurgie, vervolgens in hoofdstuk 6 het 
risico van IBD en darmkanker.
In hoofdstuk 7 wordt de complementaire geneeskunde uitgezet voor Bowen Therapie, hierin wordt 
de grondlegger besproken maar ook wat de diverse procedures en supplementen en wat deze voor 
de Bowen Therapie kunnen betekenen m.b.t. IBD. In hoofdstuk 8 de opzet en methode van het on-
derzoek. En tot slot volgt in hoofdstuk 9 beschrijving van onderzoekgegevens met daarin de conclu-
sie en meetinstrumenten. Ik wens eenieder veel leesplezier aan het onderzoek, ik heb het met veel 
voldoening beschreven.

1.2 Leeswijzer
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2.1 Inflammatory Bowel Disease (IBD)

IBD is een verzamelnaam voor twee ziektebeelden; de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Deze 
term mag niet worden verward met de afkorting IBS (Irritable Bowel Syndrome), Spastische Darm 
Syndroom waarbij geen ontsteking aan de darm aanwezig is, bij Spastische Darm Syndroom is er 
problematiek bij de beweging van de darm. Bij Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en IBD dient er op 
de verschillen gelet te worden dit omdat het soms niet geheel duidelijk is wanneer er wordt gesproken 
over IBD of PDS, het onderscheid tussen IBD en PDS kan lastig te zijn. De uitingen zoals continue buik-
pijn, opgeblazen gevoel slijm bij ontlasting en drukpijn bij colon zou sterk gedachte kunnen worden 
aan PDS, zelfs als IBD wordt vastgesteld kan de klachtenpatronen dat lijkt op PDS voorkomen. 
Ongeveer 80.000 mensen in Nederland hebben de ziekte IBD. Er is de afgelopen 25 jaar een stijging 
te zien in het aantal mensen met IBD. Per jaar groeit het aantal en  komen er zo’n 1000 patiënten met 
ziekte van Crohn en 1500 met de ziekte colitis ulcerosa bij. IBD wordt over het algemeen op vrij jonge 
leeftijd geconstateerd, Bij 25% a 30% van de patiënten met IBD voor het 18e levensjaar. De ziekte 
typeert zich in periodes van rust (remissies) en periodes van opvlamming. De oorzaak van IBD is nog 
onbekend, er zijn wel diverse aanwijzingen dat er een erfelijke factor speelt waarbij het immuunsys-
teem een overdreven respons geeft op de darmflora. Ook omgevingsfactoren, stress en roken kunnen 
een rol spelen bij IBD. 

Het menselijk lichaam beschikt over een verdedigingsmechanisme tegen indringers b.v. bacteriën 
en virussen. Bij IBD valt dit verdedigingsmechanisme als het ware het eigen lichaam aan, met een 
ontstekingsreactie in de dikke en/of dunne darm als gevolg. IBD is een chronische ziekte.er dient ten 
alle tijden aanvullend onderzoek gedaan te worden om IBD te diagnosticeren zoals laboratorium en 
colonscopie, endoscopie onderzoek. IBD is tot op heden nog niet definitief te genezen.  
Medische encyclopedie, herziene editie 2010

2.2 Ziekte van Crohn

ZvC is een chronische darmontsteking en manifesteert zich van kop tot kont, zowel bij mond als de 
anus kunnen ontstekingen ontstaan maar betreft ook het gehele spijsverteringskanaal (Tractus di-
gestivus). De ziekte is progressief, er zijn dan ook diverse periodes waarin rustige periodes (remissies) 
worden onderbroken door acuut optredende opvlamming (exacerbaties of rechutes). De ontstekin-
gen zullen zich langzaam uitbreiden in het terminale ileum en colon het rectum blijft vaak onaange-
daan, in het darmkanaal zal er uiteindelijk littekenweefsel ontstaan.
De darmwand is opgebouwd uit diverse lagen de eerst is een slijmlaag, in deze slijmlaag ontstaan 
bij patiënten verdikkingen, vernauwingen (stenose of strictuur) Ook kunnen de vernauwingen ertoe 
lijden dat er een operatie en/of tijdelijk of blijvende stoma plaatsvindt. Anale aandoeningen zoals 
fistels, aambeien, abcessen worden vaak geconstateerd (tot 30%) en deze bepalen mede de ernst 
van de klachtenpatroon van de ziekte.
Roken heeft een zekere invloed bij opvlammingen, de opvlammingen zullen daardoor heftiger zijn, 
hierdoor krijgen patiënten die roken vaker medicatie toegediend, herstellen slechter bij operatie en 
er vindt vaker opname in ziekenhuis plaats.
Erfelijke factoren, omgevingsfactoren en leefstijl kunnen een rol spelen bij het ontstaan van Crohn. 

2. Reguliere Geneeskunde
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De symptomen bij de ziekte van Crohn:
• Aanvallen van buikpijn
• (hoge) nachtelijke koorts
• Verminderde eetlust, vermagering
• Wondjes, fistels en abcessen rond de anus en/of vagina
• Diarree, soms met bloed
• Misselijkheid en braken
• Algehele vermoeidheid
• Vernauwing van de darm (stenose), vaak met kramp
• Lusteloosheid of somberheid

De complicaties en overige verschijnselen:

• Zweertjes in de mond (aften) Bloedarmoede
• Pijnlijke, stijve of gezwollen gewrichten (Artritis/artralgie) of peesaanhechtingen (enthesitis)
• MS
• Pijnlijke blauwrode bulten op de huid (erythema nodosum), oppervlakkige ontsteking 
 van het onderhuidse vetweefsel, voornamelijk voorzijde onderbenen. 
• Maligne degeneraties (20% kan kanker worden)
• Pyoderma gangrenosum een of meer zweren op de huid, zonder bacteriële oorzaak.
• Aandoeningen van organen, ogen (bv uveïtis), lever, huid, botten en bloedvaten (trombose)

2.3 Colitis Ulcerosa

CU komt alleen voor in het colon (dikke darm), de ontsteking begint vaak in de rectum (endeldarm) 
en breidt zich uit naar de dikke darm. Bij colitis ulcerosa beperkt de ontsteking zich tot het slijmvlies 
van de darmwand, stenosering en fistels komen zelden voor. Erfelijkheid, leefstijl, bacteriën en stress 
lijken nauw betrokken bij het ontstaan van Colitis Ulcerosa, Stress heeft een grote invloed bij het 
ontstaan van de opvlammingen van de ontstekingen. Roken kan de opvlamming verminderen, hoe dit 
in elkaar steekt is tot op heden nog onduidelijk. Het blijft dat roken ongezond is voor de gezondheid. 1 
op de 10 patiënten met CU heeft PSC (Primaire Scleroserende Cholangitis) Dit is een ontsteking van 
de galwegen in en buiten de lever. Dit kan littekens geven aan de lever en veroorzaakt leverfalen, er is 
een kans dat er leverkanker kan ontstaan.

De symptomen bij Colitis Ulcerosa:
• Aanvallen van buikpijn
• (hoge) nachtelijke koorts
• Vermagering
• Verminderde eetlust
• Diarree
• Misselijkheid en braken
• Vermoeidheid

In sommige gevallen komen
er ook klachten buiten de darm voor:
• Pijnlijke ontstoken ogen
 (uveitis)
• Pijnlijke ontstoken gewrichten
 (artritis)
• Pijnlijke ontstekingen van de huid
 (ulcers)
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2.4 Maag en spijsverteringsstelsel

Het spijsverteringskanaal (Tractus digestivus) bestaat uit de volgende gedeeltes
• Mond en Keel
• Slokdarm
• Maag
• Dunne darm
• Dikke darm
• Endeldarm

Tot het spijsverteringskanaal worden ook klieren en organen gerekend
• Speekselklieren
• Alvleesklier (pancreas)
• Lever en galblaas.

Het spijsverteringsstelsel is eigenlijk een buis van mond tot de anus, deze buis is ongeveer 6 meter 
lang en is verdeeld in een aantal onderdelen. Bovenaan de mond, keel en slokdarm die naar de maag 
leiden. De maag gaat over in de dunne darm en dikke darm, de dikke darm eindigt bij de anus. De 
andere drie organen zijn de lever, alvleesklier (pancreas) en galblaas, deze zorgt voor de afscheiding 
van het spijsverteringsproces.

In de darmen wordt het meeste werk verricht tijdens de spijsvertering 80% van de spijsvertering vindt 
hier plaats. De darmwand stelt de dunne darm in staat om de voedingstoffen op te nemen, de dunne 
darm is een kronkelende buis in de buik en het langste onderdeel van het spijsverteringskanaal, een 
meter of vijf. De voedingstoffen komen in de bloedbaan en worden door het lichaam heen verspreid. 
In de dikke darm bevinden zich de “goede bacteriën” hier worden de laatste bruikbare stoffen uit het 
voedsel gehaald. Het laatste deel van de spijsverteringskanaal bestaat uit 1.5 meter darm en loopt in 
een soort vierkant rechts ligt het opgaande deel (colon ascendens). Onder de maag horizontale deel 
ligt de (colon transversum), links van de buikholte ligt een neergaand deel (colon sigmoideum) de 
ligging verschilt van persoon tot persoon. Een belangrijk onderdeel van de dikke darm is de taak van 
absorptie van water, vitaminen en mineralen en het indikken van de resten van het spijsverteringspro-
ces. De endeldarm is het laatste deel loopt recht naar beneden en eindigt bij de anus (kringspier die 
de het spijsverteringskanaal afsluit), de hersenen zorgen ervoor dat u de aandrang van de ontlasting 
opmerkt, en hierdoor naar het toilet gaat voor de uitscheiding van de ontlasting. De weg van voeding 
door het spijsverteringskanaal duurt 24 tot 48 uur.

Medicamenteuze behandeling bij IBD
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2.5 Voedingstoestand bij IBD

Patiënten met IBD merken uit eigen ervaring dat bepaalde voeding niet goed valt, hierdoor wordt 
bepaalde voeding vermeden, het is dan voor de patiënten uitzoeken wat wel en niet goed verdraag-
baar is qua voeding het is dan ook nodig om voeding aan te passen. Als klachten aanhouden is er een 
verlies van eetlust, de darmwandontsteking neemt al minder voedingstoffen op en hierdoor worden 
tekorten steeds groter, er dient dan advies gevraagd te worden van een diëtist. Ook bij vernauwing 
van de darmwand (stenose) passeert de voeding minder makkelijk door een aanpassing van de voe-
ding waardoor ontlasting soepeler wordt is advies van diëtist nodig. 

• Ontstekingsremmend dieet bij IBD
De meeste diëten zijn nog niet uitgebreid onderzocht waardoor er geen richtlijnen lijken te bestaan 
naar de effecten van dieet op de ziekte IBD. Er is door Amerikaanse onderzoekers een anti-inflamma-
tory (IBD-AID) samengesteld dit dieet richt zich op koolhydraten, vezels, vetten en vermindering van 
lactose in geval van opvlamming van een ontsteking. Na onderzoek lijkt het erop dit dieet bij diverse 
patiënten enige  ondersteuning kan bieden bij reguliere therapie. Door kleine studies kan dit niet stel-
lig worden gezegd en er dient dan ook verder onderzoek gedaan te worden naar de effecten van dit 
dieet. (2014, Linda Warners, MDL-arts)

• Waarom zijn er tekorten bij opvlamming IBD
Patiënten met IBD hebben grootte kans op ondervoeding dit vanwege het hoge energieverbruik van 
de darmen en verlaagde voedselinname vanwege algehele malaise, buikpijnen  en krampen. Wat er 
vaak wordt gezien bij opvlamming IBD is dat er een afname is in eetlust, bij ernstige mate van ontste-
king reageert het lichaam m.b.t. afweer van het voedsel dit gaat gepaard met pijn, braak neigingen en 
of het hongergevoel stopt. Doordat het lichaam een hoge energiebehoefte heeft en mede verlies van 
eiwitten en voedingstoffen die ontstaan door “lekken” in de dikke en dunne darm is het onmogelijk 
voor de darm om voedsel op te nemen (malabsorptiesyndroom), ook zal er een slechte vertering 
plaats vinden door b.v. fistels die ontstaan doordat de ontsteking zich een weg naar buiten zoekt via 
de anus. Het is dan ook raadzaam om te blijven eten, vezelrijk voedsel en zoveel mogelijk calorieën 
tot zich te nemen, dit omdat er een mogelijkheid bestaat tot ondervoeding. Het advies is dan ook bij 
opvlamming, eiwitrijk en energierijk voedsel te nemen. Ook zou er via enterale voeding (kunstmatige, 
vloeibare voeding) die of via een sonde of als drinkvoeding aan het maagdarmkanaal wordt aangebo-
den. Het is dan ook raadzaam om voedsel die gasvorming geeft, zwaar verteerbaar voedsel en pikant 
gekruid eten te vermijden bij opvlamming.

Powerpoint: Marja Bijkerk, IBD verpleegkundige en Dr.R.J.L. Stuyt MDL arts
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2.5.1 Voeding

Gezonde voeding is van belang in onze samenleving waarin het ontstaan van welvaart ziektes in wes-
terse landen in opkomst is, er zijn 4 risicofactoren die bijdragen aan een ongezonde levensstijl, on-
gezonde voeding, stress, te weinig bewegen en overmatig alcohol inname zouden invloed hebben op 
onze gezondheid. Hierdoor kunnen ziektes zoals diabetisch, overgewicht, hart-en vaatziekten, maag- 
en darmproblemen ontstaan.
Volgens cijfers van het CBS stierven in 2007 133.022 personen. Daarvan stierf 30,7% aan kanker en 
(eveneens) 30,7% aan hart- en vaatziekten. 10,2% van het overlijden werd veroorzaakt door ziekten 
van de ademhalingswegen, 4% werd veroorzaak door ziekten van het spijsverteringsstelsel, 3% door 
endocriene-, voedings- en stofwisselingsziekten en immuniteitsstoornissen. Het overige deel van de 
mensen overleed aan andere ziekten of aandoeningen, ongelukken, vergiftiging of een onbekende 
oorzaak. Kanker van de dikke darm en endeldarm is de tweede meest voorkomende kankersoort, 
longkanker de derde.

Bij zo’n 50 tot 70% van de gevallen heeft een ongezonde levenswijze bijgedragen aan het ontstaan 
van de kanker

Wat is het verband tussen goede voeding het reduceren van IBD
Verschillende onderzoeken tonen aan dat (Voeding Leeft, in samenwerking met het LUMC) bewust-
zijn vergroten over voeding en de impact die voeding heeft op ons leven en op de effecten van IBD. Er 
werd 3 maanden lang gekeken naar een gezonde levensstijl en onbewerkte voeding zoals vis, noten 
en veel groenten te eten die de kans verkleint voor het ontwikkelen van IBD. (voedingsdeskundige 
Anne-Marie ernst, 2017) Er wordt tevens benoemd dat kauwen en bewust wording van eten (Ernst, 
2018) een dermate toegevoegde waarde kunnen hebben bij IBD. Het is bekend dat er veel patiën-
ten last hebben van droge mond en of minder speekselvorming hebben, waardoor het spijsvertering 
systeem minder goed werkt. Door bewust wording van eten en langdurig  kauwen zou dit een be-
vorderlijke werking hebben op het spijverteringsstelsel. Focus ligt hierbij op mediterraans voedsel 
en vette vis (Ernst, 2018).  Het programma ondersteunt tevens de darmfora, hierin werd er gekeken 
naar de toevoeging van pre- en prebiotische voeding, prebiotische voeding is vezelrijk en bestaat uit 
uien, bananen en appels, probiotische bestaat uit gefermenteerde voeding waar levende bacteriën 
in zitten zoals zuurkool, boerenkaas, yoghurt, miso en zwarte knoflook. We zien dat goede voeding 
de kwaliteit van de darmflora en leven kan verbeteren maar wetenschappelijk onderzoek is schaars 
(Barbara Kersten,2018) Croniek, september 2017

(MDL-arts Jeroen Maljaars (LUMC): ‘In de spreekkamer wordt vaak gevraagd of het eten van de 
juiste dingen een verschil kan maken. Het eerlijke antwoord hierop is dat dit niet zeker is. Echter, 
iedere MDL-arts heeft wel één of twee patiënten waar het niet goed mee ging, maar die opknapten 
na het veranderen van hun eetpatroon. Ik hoop dat we gaan zien dat mensen met IBD zich beter gaan 
voelen, meer energie krijgen en een betere kwaliteit van leven hebben als ze gezonder gaan eten en 
leven’.

2.6 Vitamine en supplementen

Het belang van toevoegen supplementen
Het menselijk lichaam bevat behalve koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof een groot aantal andere 
elementen. De hoeveelheid waarin ze in het lichaam voorkomen, loopt sterk uiteen. Mineralen komen 
zowel voor in organische en in anorganische combinaties: ze zitten dus niet alleen in de levende na-
tuur. Ook in voeding zijn ongeveer 17 mineralen van belang. Mineralen zijn voornamelijk bestanddelen 
van de botten, de tanden, van spierweefsel en van het bloed. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan 
het instant houden van allerlei lichamelijke processen. Ze zijn betrokken bij spierreacties, overdracht 
prikkels in het zenuwstelsel, bij vertering, stofwisseling en bij de aanmaak van hormonen. Calcium, 
kalium, magnesium worden ook wel macromineralen genoemd omdat ze in relatief grote hoeveelhe-
den in het lichaam voorkomen. Andere mineralen komen in veel kleinere hoeveelheden voor, en we 
hebben er ook maar heel weinig van nodig om een tekort te voorkomen, dit zijn de spoorelementen, 
zoals selenium, zink en chroom, vitaminen en mineralen werken nauw samen: zo is vitamine D3 nodig 
voor de opname van Calcium en vitamine C voor de opname van ijzer. 
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• Probiotica
Er worden diverse onderzoeken gedaan die het belang aantonen van het toevoegen van supplemen-
ten voor een gezonde darmflora (darmmicrobioom), zo zou Probotica een goede toevoeging kunnen 
zijn voor het houden van diverse soorten “goede” bacteriën in de darm. Door het gebruik van pro-
biotica worden er diverse bacteriën toegevoegd zodat er een optimale “goede” balans zal ontstaan 
die door eventueel medicatie gebruik zoals b.v. antibiotica zijn gedood. Ook kan door de chronische 
darmontsteking minder diversiteit aan  goede bacteriën te vinden zijn. Hierdoor wordt de ziekte IBD 
gevoeliger voor ontstekingen inclusief het hebben van schadelijke bacteriën. Het toevoegen van Pro-
biotica op dagelijkse basis kan effect hebben op diarree, verstopping, huidaandoeningen, urinaire 
en vaginagel gezondheid en de gehele spijsvertering, ook kan er een verbetering plaatvinden in de 
weerstand en het immuunsysteem. Het is veilig om te nemen heeft geen of nauwelijks bijwerkingen, 
ook bij remmissietijd verlenging 

• B12 
B12 is een wateroplosbare vitamine en wordt opgenomen in het terminaal ileum (laatste deel van de 
dunne darm absorptie van nuttige voedingsstoffen). De opname B12 kan enigszins hinder geven als 
het laatste stukje van de ileum is weggenomen B12 wordt in de wand van de ileum opgenomen. B12 is 
belangrijk voor het aanmaken van rode bloedcellen en de werking van het zenuwstelsel. De lever kan 
3mg vitamine B12 opslaan, dit resulteert in een opslag van reserve voor een duur van 3 jaar, verschijn-
selen die door een tekort van B12 plaatsvinden zullen pas na jaren zichtbaar worden. De diagnose die 
wordt vastgesteld of er een tekort is van B12 zal door bloedonderzoek of gastroscopie plaatsvinden. 
Indien er tekorten ontstaan die door de IBD of verwijdering van ileum plaatsvinden zal hiervoor in 
het ziekenhuis B12 injecties worden toegediend, de toediening van B12 injecties zal levenslang van 
toepassing zijn. Het oraal toedienen van het supplement B12  in de vorm van tabletten is een optie, 
het betreft wel in een hoge dosering.

• Vitamine D3 i.c.m. Calcium
Uit onderzoek door Paul Bours arts-assistent Medisch Centrum Amersfoort is gebleken dat er ver-
band zou kunnen liggen in botontkalking (osteoporose) bij IBD patiënten door een tekort aan vitamine 
D3. Bij patiënten met IBD is er een ontregeling te zien in de opname van calcium het is daarom voor 
jejunum (tussenliggende stuk van de dunne darm vervoert verteerd voedsel) moeilijk om alleen Cal-
cium op te nemen uit voeding, het van belang om een goede opname van calcium een combinatie te 
maken met vitamine D3, ook de werking van het parthormoon zou beter functioneren met toevoeging 
van vitamine D3. parahormoon verhoogt het bloedcalciumgehalte door opname calcium uit de bot-
ten vitamine D is nodig voor de botverkalking. Ook wordt de aanmaak van vitamine D3 door zonlicht 
gestimuleerd en zou mede de kans op darmkanker verlagen hoe de relatie tussen zonlicht, vitamine 
D3 en darmkanker in elkaar zit is nog niet duidelijk. Het toevoegen van extra vitamine D3 in zomer en 
winter zou zeer bevorderlijk werken voor patiënten met IBD. 

• Magnesium
Magnesium is nodig voor de opbouw en functioneren van zenuwoverdracht en prikkeling en energie-
toevoer van ons lichaam. Als er niet voldoende magnesium beschikbaar is kunnen andere mineralen, 
bijvoorbeeld calcium niet worden opgenomen. Magnesium is belangrijk bij osteoporose, darmkram-
pen en spijsverteringsproblemen. De opname van magnesium vindt plaats in het maag-darm kanaal. 
Het gebruik van medicatie zoals bij IBD patiënten zoals een hoge dosis cortisonen, prednison en of 
antibiotica ’s kan een magnesiumtekort veroorzaken. Een magnesium tekort is moeilijk vast te stellen 
via bloedonderzoek, in bloedplasma bevindt zich slechts 1% magnesium in het lichaam. Vaak door 
vragenlijsten, gelijktijdige bloed-en urinewaarden en diverse symptomen zal er eventueel een tekort 
worden vastgesteld.  Er zijn diverse mogelijkheden voor magnesium opname. Via infuus (intraveneus) 
via tabletten of poeder vorm (oraal), via de huid opgelost in water via (voet)bad (transdermaal)
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• Vitamine K
Bij patiënten met IBD kan een tekort aan vitamine K invloed hebben op het ontwikkelen van os-
teoporose. Bij chronische inflammatoire darmziekten is men erbij gebaat vitamine K te suppleren. 
De “goede” bacteriën in de dikke darm produceren vitamine K en dit wordt geabsorbeerd door het 
slijmvlies van de dikke darm. Het behouden van goede vitamine K niveaus helpt bij een verbetering 
van de dikke darm functie. Dit is gunstig doordat de activering van NF-KB wordt geremd. Nuclear 
factor-kappa-B is een cel component dat een ontstekingsrespons aanstuurt en zo een kettingreac-
tie van verdedigingsmechanismen in werking zet. De verlaging wordt bepaald doordat de darmflora 
mogelijk is verstoord. Vitamine K supplementen heeft mogelijk een gunstige invloed op de chronische 
inflammatoire darmziekte door remming van NF-KB activering

• IJzer i.c.m. vitamine C
Bij patiënten met IBD is er vaak bloedverlies bij de ontlasting dit kan resulteren in ijzergebrek en 
bloedarmoede, ijzer is de bouwsteen voor rode bloedcellen, ijzer heeft de functie om het transport 
van zuurstof in het bloed via het eiwit hemoglobine (Hb), dat een onderdeel is van de rode bloedcel 
(erytrocyt). als er een tekort is hieraan heeft het lichaam moeite om dit zelf op te lossen. De ernst van 
het tekort wordt bepaalt door het Hb-gehalte in het bloed. Een verstoring in de absorptie van ijzer 
uit voedsel wordt vaak veroorzaakt door een absorptie stoornis van de wand van de darm of gedeel-
telijke verwijdering van de maag. Een behandeling voor aanvulling van tekort aan ijzer is meestal via 
orale toediening van ijzer supplementen om de opname van ijzer te versterken dient er vitamine C 
supplementen te worden toegevoegd, indien dit niet voldoende aanvulling geeft zal een parenterale 
therapie (via infuus in de bloedvaten of via de spieren) toegediend worden.

Richtlijnen (www.mdl.nl)
Er dient na elke opvlamming of na aanvang van de ziekte een screening gedaan te worden op te kor-
ten van ijzer, bloedarmoede, D3 en B12.

Indeling anemie naar ernst  

Mate van anemie Hb-gehalte

Mild

Mannen Hb > 6,5 mmol/L

L Vrouwen en kinderen Hb > 6,0 mmol/L

Matig ernstig

Mannen Hb < 6,5

L Vrouwen en kinderen 6,0 mmol/L > Hb > 5,0 mmol/L

Ernstig Hb < 5,0 mmol/L



Hoe verbeter je IBD-Inflammatory Bowel Disease

16

Bezochte Website’s
www.mlds.nl/ziekten/60/vitamine-B12-tekort/
www.gezondheidskrant.nl/vitamineD
www2.projects.science.uu.nl/wewipharm/geneesmiddelen/publicaties/PUG0801.pdf 
www.orthokennis.nl 
www.orthokennis.nl/artikelen/vitamine-k2-preventie-osteoporose-en-hart-en-vaatziekten#arti-
kel-9
www.dokter.nl item 72788 auteur Anita Mulderywww.encyclopedie.medicinfo.nl/vitamine B12-tekort
www.vitamine-info.nl
www.natuurdietisten.nl/vitamine-A-en-K-tekort-darmontstekingen.

Arts medica, ABC van de Geneeskunde, syllabus versie 2.1 2017

2.7 Vermoeidheid bij IBD

In de praktijk speelt vermoeidheid bij IBD patiënten een zeer grote rol 80% van de IBD patiënten 
heeft last van vermoeidheid, 40% van de IBD patiënten blijft de vermoeidheid bestaan wanneer de 
darm rustig is. Het is nog niet geheel bekend aan welke factoren dit te wijten is als er inzicht zou ko-
men in de achterliggende reden van vermoeidheid zou er beter ingespeeld kunnen worden door de 
artsen, hierdoor zou de kwaliteit van het leven van IBD patiënten kunnen verbeteren, er spelen na-
melijk veel factoren mee met het ontstaan van de vermoeidheidsklachten, dit zou bv te wijten kunnen 
zijn aan medicatie gebruik, psychosociale en somatische klachten (ziekte ernst en ziekteactiviteit) 
steun uit omgeving, hulpeloosheid, ziektecognities en ziekteacceptatie vertonen correlaties met de 
vermoeidheid. (Penninga.N.,2009,SN 102P) ook zou je kunnen vaststellen dat er een correlatie is met 

• Activiteit van de ziekte
• Bloedarmoede
• Voeding
• Slaapstoornis
• Emotioneel
• Pijn
• Bijwerking van medicatie
• Activiteiten niveau

Het heeft voor een patiënten met IBD dan ook een grote impact met betrekking tot het dagelijks 
leven, er zal hierdoor meer ziekteverzuim zijn, verzuim school en werk, dagelijkse activiteiten worden 
minder en er ontstaat veel onbegrip vanuit de omgeving. Om duidelijkheid te krijgen met betrekking 
tot de vermoeidheid die IBD patiënten ervaren zal er eerst een medische oorzaken worden uitgeslo-
ten zoals: bloedarmoede, schildklier problematiek, en of de ziekte IBD actief is. Dan pas kan er actief 
gezocht worden naar een eventuele oplossing voor de vermoeidheid die patiënten met IBD ervaren. 
Indien er geen medische verklaring is, zijn er een aantal aspecten waarmee je de vermoeidheid kan 
gaan beheersen.

2.8 Wat kunnen we eraan doen

Probeer zo veel mogelijk positief in het leven te staan en accepteer uw vermoeidheid, probeer hierin 
keuzes te maken, ga b.v. een uurtje rusten of doe een power nap bespreek het met uw omgeving, werk 
en partner wanneer u te moe bent, het is van belang om zoveel mogelijk te blijven bewegen in welke 
vorm dan ook dit bevorderd de spiermassa en heeft mogelijk een gunstig effect doordat de spieren 
een betere doorbloeding krijgen en het lichaam hierdoor meer zuurstof genereerd. Denk hierbij wel 
aan uw grenzen! Stel niet te hoge doelen, luister naar de signalen van het lichaam. Ga in therapie 
(psychotherapie) oplossing gerichte therapie blijkt invloed te hebben op vermoeidheid. Vermijd zo-
veel mogelijk stress, overweeg eens de sauna, mindfulness, yoga of Bowen therapie. Eet gezond en  
gevarieerd sla hierbij het ontbijt niet over, en beperk koffie en alcoholgebruik. 
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2.9  Themanummer Crohniek en vermoeidheid

Een keer per jaar verschijnt er in september een themanummer van Crohniek. In 2015 stond het the-
manummer geheel in het teken van vermoeidheid. Interesse in dit nummer? U kunt het downloaden 
via de site: www.crohn-colitis.nl/ccuvn/downloaden.

Meer informatie en contact
Heeft u behoefte om te praten over vermoeidheid met iemand die dit herkent. Bel met de CCUVN, 
telefoon 0348 – 420 780 (op werkdagen tussen 10.00 uur en 14.30 uur). De medewerkers bieden u 
een luisterend oor en een advies vanuit ervaringsdeskundigheid.
U kunt ook mailen naar 
info@crohn-colitis.nl.

Lees meer over
• Acceptatie
• Artikelen Crohniek 2014 en 2015: Vermoeidheid de baas en Dokter ik ben zo moe.

2.10 Zwangerschap / Vruchtbaarheid
Het is voor vrouwen met IBD geen probleem om zwanger te worden, indien men een kinderwens 
heeft is het noodzakelijk om dit met de MDL-arts te overleggen, hierdoor zal MDL-arts bespreken of 
behandeling aangepast dient te worden en dienen er met een aantal zaken rekening worden gehou-
den, en of er meerdere controles noodzakelijk zijn.

• Vruchtbaarheid
• Invloed van een zwangerschap IBD
• Medicijngebruik
• En eventuele risico’s 

In tijden van remmissie zullen er geen complicaties optreden tijdens de vruchtbaarheid, indien de 
ziekte actief is zullen vrouwen met IBD minder vruchtbaar zijn, dit doordat er problemen kunnen 
ontstaan zoals slechte voedingstoestand, medicijngebruik of doordat er verklevingen zijn door b.v. 
operatie. Ook heeft het invloed op de groei van het ongeboren kind, er kunnen miskramen ontstaan 
en eventueel vroegtijdig geboorte. 
Tijdens de zwangerschap is het verloop van de ziekte soms beter en soms slechter het verschilt per 
persoon. Over het algemeen is de ervaring als bevruchting plaatsvindt tijdens remissie, de verloop 
van de ziekte zeer gunstig is, vindt bevruchting plaats tijdens opvlamming heeft 2/3 van de vrouwen 
een negatieve invloed van het verloop van de ziekte.     
Bij mannen met IBD die het medicijn sulfasalazine gebruiken zijn vaak minder vruchtbaar omdat het 
sperma afwijkingen vertoont, minder bewegelijke spermacellen en er is gewoonweg minder sperma 
aanwezig. Indien er wordt overwogen om andere medicijnen te gaan toepassen het sperma zal zich 
na een tijd herstellen, dit kan enkele maanden duren.
Tijdens de zwangerschap kunnen de medicijnen die gebruikt worden sneller worden afgebroken door 
het lichaam. Over het algemeen kunnen de meeste medicaties gewoon worden voortgezet, behalve 
Methotrexaat en thalidomide deze zijn gecontra-indiceerd. Voor sommige medicatie dient de dose-
ring te worden aangepast, het is nog niet geheel duidelijk wat bepaalde medicatie doet op langere 
termijn van de zwangerschap, hier is nog onvoldoende onderzoek naar gedaan. Het wordt dan ook 
aangeraden om extra echo onderzoek te doen om de groei van het ongeboren kind in de gaten te 
houden bij activiteit van de darmziekte.  Er wordt aangeraden om een keizersnee te doen bij compli-
caties van fistel vorming en een stoma. 
Bij het gebruik van infliximab (Remsima/Remicade) en adalimumab (Humira/Amgevita) dient er met 
het volgende rekening te worden gehouden. 
Als het mogelijk is: Remicade/Remsima staken vanaf 22-24 weken. Humira vanaf week 33, er bestaat 
dan geen verhoogde kans op een opvlamming.
Bij vrouwen die zeer moeizaam in remissie zijn gekomen overwegen vanaf 30 weken te staken of 
volledig doorgaan met medicatie (P.Hurkmans, 2017)
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Als deze medicatie langer doorgegeven wordt dan moeten we letten op het toedienen van levende 
vaccinaties. Deze medicatie kunnen we dan namelijk in de circulatie van de baby terugvinden gedu-
rende de eerste 6 maanden. Kinderarts moet op de hoogte zijn als de medicatie wordt doorgegeven. 
Herstarten van de medicatie na bevalling in overleg met MDL-arts. (P. Hurkmans, 2017)

2.11 Medicatie en bijwerkingen

De medicatie die wordt voorgeschreven door MDL-arts zullen de ziekte IBD niet genezen. Welke 
medicatie van toepassing hangt af van de symptomen die zich voor doen tijdens de Exacerbatie.  
De medicatie kunnen de klachten verminderen en eventuele operatie voorkomen. In dit hoofdstuk  
vindt u de medicijnen tegen de meest voorkomende klachten van IBD. 
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In Nederland wordt de diagnose IBD jaarlijks bij ongeveer 250 kinderen en adolescenten gesteld. 
Exacte cijfers zijn niet bekend, mede doordat patiënten boven 14 jaar door veel huisartsen of kin-
derartsen ten onrechte naar een mdl-arts worden verwezen in plaats van naar een kinderarts MDL
Kinderen hebben over het algemeen ernstiger ziekteverschijnselen dan volwassenen met IBD. On-
der de leeftijd van 8 jaar en zeker bij zuigelingen is IBD zeldzaam, waardoor vaak niet aan IBD wordt 
gedacht en het lang kan duren voordat de diagnose is gesteld. Vaste onderdelen van de anamnese 
zijn de voedingsanamnese en de familieanamnese. De kans op IBD neemt toe wanneer de ziekte van 
Crohn of colitis ulcerosa voorkomt bij een eerstegraadsfamilielid.

3.1 Lichamelijk onderzoek

Gewicht, lengte, voedingstoestand en puberteitsstadium kunnen reeds aanwijzingen geven voor het 
bestaan van een chronische ziekte. Slechts 40 tot 60% van de kinderen maakt bij het eerste bezoek 
een duidelijk zieke indruk. Bij beoordeling van de buik let men op de aanwezigheid van een palpabele, 
pijnlijke massa in de rechteronderbuik, passend bij ziekteactiviteit in de rechter onderbuik streek 
(ileocecale regio). In het peri anale gebied wordt gezocht naar plooitjes of huidflapjes rond de anus 
(marisken), fistels, fissuren, abcessen.

Men let met name op ongewild gewichtsverlies of groeivertraging, extra darm (intestinale) afwijkin-
gen, huidafwijkingen als vlekkenziekten (exantheem), pijnlijke rode onderhuidse zwellingen (erythe-
ma nodosum),  oedeem, oogafwijkingen en oogontstekingen (iridocyclitis) en verder artritis, aften en 
huidzweren (ulcera) in het slijmvlies van lip of wang. Trommelstokvingers wijzen op een chronische 
aandoening. Achterstand in lengtegroei met vertraagde puberteitsontwikkeling is op het moment van 
diagnose aanwezig bij 20 à 40% van de kinderen met IBD, bij de ziekte van Crohn vaker dan bij coli-
tis ulcerosa. Buikpijn en (bloederige) diarree zijn veelvoorkomende klachten, naast IBD moet vooral 
worden gedacht aan (bacteriële) maagdarminfecties, obstipatie met overloopdiarree en poliepen. 
Zeldzamere oorzaken zijn afweerstoornissen en bij jonge kinderen aandoening bij het spijsverterings-
kanaal. Bij zuigelingen met bloederige diarree is koemelkallergie de belangrijkste oorzaak; bij malaise, 
klachten als onvoldoende gewichtstoename en peri-anale afwijkingen moet ook aan zeldzame ziek-
tebeelden worden gedacht. 

3.2 Diagnostiek Oriënterend onderzoek

Het belangrijkste verschil in behandeling van ziekte van Crohn tussen kinderen en volwassenen is   dat 
bij kinderen voedingstherapie de voorkeur heeft voor de remissie-inductie. Voedingstherapie is  even 
effectief als behandeling met corticosteroïden, het heeft een positief effect op de groei en heeft 
bovendien niet de bijwerkingen van corticosteroïden. De verdere behandeling is grotendeels afgeleid 
van die bij volwassenen, het beleid hoort te worden bepaald door of in overleg met een kinderarts 
MDL. Voor een overzicht van de medicamenteuze behandeling.
De overdracht van zorg van de meeste IBD-patiënten is de zorg die rond de leeftijd van 18 jaar wordt 
overgedragen aan de MDL-arts. De begeleiding op de polikliniek MDL verschilt aanzienlijk van die op 
de kinderpolikliniek. De kinderarts MDL richt zich niet alleen tot de patiënt, maar ook tot de ouders 
en het gezin. Voeding, groei en puberteitsontwikkeling spelen bij de behandeling een belangrijke rol. 
Bij de MDL-arts wordt de patiënt geacht zelfstandig, zonder steun of zelfs aanwezigheid van zijn of 
haar ouders, het woord te doen. Dan komen ook onderwerpen als seksualiteit, kankerrisico en nieu-
we behandelmogelijkheden aan de orde. Bovendien komt een groot deel van de begeleiding voor 
rekening van de IBD-verpleegkundige, die kleine problemen opvangt en de medicatie begeleidt. De 
overgang is de periode die voorafgaat aan de overstap van kinderarts naar mdl-arts. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van een transitiepolikliniek, waar kinderarts MDL, MDL-arts en IBD-verpleegkundige 
samenwerken om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen

Werkboek kindermaag-darm-leverziekten (3e druk, 2014)

3. Inflammatory Bowel Disease (IBD)
 bij Kinderen
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4.1 Diagnose

Het stellen van de diagnose van IBD is niet geheel gemakkelijk, het kan relatief lang duren voordat er 
een diagnose wordt vastgesteld; dit kan weken tot zelfs enkele maanden duren. De symptomen die bij 
IBD horen kunnen ook bij ander ziektes horen, b.v. vermoeidheid, diarree met of zonder bloedverlies, 
chronische pijn in de onderbuik. Er kan ook sprake zijn van gewichtsverlies en malaise dit zou een ge-
volg kunnen zijn van diarree met of zonder bloedverlies, het is daarom van belang dat  ziekte IBD niet 
verward wordt met PDS, dit onderscheid kan soms lastig zijn. Bij chronische diarree (diarree wordt 
chronisch indien het een duur heeft van 2 weken, (Witteman, 2002)) zal er door de huisarts een fe-
cesonderzoek worden gedaan, dit om uit te sluiten of er geen parasieten of bacteriën aanwezig zijn.  
Er wordt door de huisarts een uitgebreide anamnese afgenomen, hierin worden vragen gesteld over 
de voorgeschiedenis van de patiënt, wat voor ziekteverloop heeft de patiënt en hoe vaak komend de 
klachten voor. Er zal ook een bloedonderzoek worden afgenomen, een bloedonderzoek geeft waar-
devolle informatie, zoals het aantal bloedcellen die zicht in het lichaam bevinden deze zeggen iets 
over de conditie van de patiënt. Weinig rode bloedcellen duiden op bloedarmoede, en dit kan weer 
duiden op een bloeding in het spijsverteringsysteem, een verhoging van witte bloedcellen kan duiden 
op een infectie of een ontstoken deel in het spijsverteringssysteem. Aan de hand van de gegevens en 
beeld die de huisarts krijgt van de patiënt zal de hulpverlener de patiënt doorsturen naar een Medi-
sche-specialist. (MDL-Internist)
Als er door de MDL-specialist een vermoede ontstaat voor IBD zullen er diverse onderzoeken worden 
gestart om vast te stellen om welke vorm van IBD het gaat.
Bij kinderen zal de huisarts doorverwijzen naar een kinderarts en deze zal eventueel doorverwijzen 
naar kinder-gastro-enteroloog. 

Bron: Richtlijnen Fecesonderzoek, (Schierenberg, 2016)

4. Preventie en onderzoek
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4.2  Medisch onderzoek

Er worden bij IBD diverse onderzoeken verricht om vast te stellen om welke vorm van IBD het gaat, 
deze onderzoeken zijn vooral noodzakelijk om de diagnose vast te stellen maar ook om de uitbreiding 
van het ziekteproces vast te stellen: De volgende onderzoeken worden uitgevoerd.

• Echo-endoscopie via de mond (slokdarm, maag en alvleesklieronderzoek)
• Echo-endoscopie via de anus (anus, endeldarm en/of dikke darmonderzoek)
• Colonscopie (dikke darmonderzoek)
• Gastroscopie (slokdarm en maagonderzoek)
• Sigmoïdoscopie (onderzoek van endeldarm inclusief het sigmoïd)
• Proctoscopie (anus en slijmvlies van de endeldarm onderzoek)
• ERCP (galwegen en alvleesklieronderzoek)

Wat is een echo-endoscopie?
Bij een endoscopie brengt de arts een bestuurbare slang (de endoscoop) via mond of anus in het 
lichaam. Hierdoor kan hij de binnenkant van slokdarm, maag of darmen inspecteren. Bij een echo-en-
doscopie is er op het uiteinde van de endoscoop een echoapparaatje geplaatst. Dit apparaatje zendt 
onhoorbare geluidsgolven uit. De echo’s van deze geluidsgolven weerkaatsen in het lichaam. Na 
weerkaatsing worden de echo’s van de geluidsgolven opgevangen en omgezet in zichtbaar beeld op 
een monitor. Doordat de geluidsgolven diep in het weefsel doordringen, is het mogelijk informatie te 
krijgen over diepere lagen van de darmwand en de organen om de darm heen.
Er bestaan twee soorten echo-endoscopieën. Er is de echo-endoscopie die via de mond wordt uit-
gevoerd. Deze manier gebruikt de arts om slokdarm, maag of alvleesklier te onderzoeken. Daarnaast 
bestaat er een echo-endoscopie die via de anus plaatsvindt. De arts kan dan de anus, endeldarm en/
of dikke darm inspecteren.

Endoscopie via de mond
Bij de echo-endoscopie wordt er een bestuurbare slang (endoscoop) via de keel de slokdarm binnen 
gebracht, ter bescherming van de slang wordt er door de verpleegkundige een ring geplaatst  tussen 
de kaken van de patiënt, Er is genoeg ruimte om te ademen.  Door via de endoscoop water in de slok-
darm te brengen, is het resultaat van de scopie beter. Een inspectie van de slokdarm duurt ongeveer 
30 minuten. Een scopie van de maag neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Een echo-endoscopie 
van de alvleesklier duurt ongeveer één uur.

Endoscopie via de anus
Tijdens een echo-endoscopie via de anus ligt de patiënt op zijn linkerzij op de onderzoeksbank. De 
MDL-arts schuift de endoscoop via de anus een klein stukje in de darm, zodat hij het gebied rond de 
anus en de endeldarm kan bekijken. Vervolgens wordt er water in de endeldarm gebracht. Dit doet 
de arts omdat water geluidsgolven beter geleidt.
Een echo-endoscopie via de anus neemt ongeveer een half uur in beslag.

Wat is een colonoscopie?  
Bij een colonoscopie onderzoekt de MDL-arts de binnenbekleding/het slijmvlies van de dikke darm. 
Hij doet dit door een flexibele slang – de colonoscoop - het lichaam van de patiënt in te brengen. 
Door deze colonoscoop kan de arts in de darm kijken. Hij doet dit om eventuele afwijkingen op te 
sporen of juist uit te sluiten. 

Hoe verloopt dit onderzoek
Tijdens een colonoscopie ligt de patiënt op zijn linkerzijde op de onderzoeksbank. Via de anus brengt 
de arts de colonoscoop in de endeldarm. Van hieruit voert de arts de colonoscoop steeds verder de 
darm in. De arts kan hierbij de kop van de flexibele slang besturen. Om de darmwand beter zichtbaar 
te maken, blaast de arts lucht in de darmen. Hierdoor kunnen soms krampen optreden. Meestal 
wordt het onderzoek goed verdragen,. Het opvoeren van de colonoscoop en het inblazen van lucht 
wordt soms als pijnlijk ervaren. Tijdens het terugtrekken van de colonoscoop controleert de arts de 
binnenbekleding van de darmwand nauwkeurig. Het onderzoek duurt ongeveer 15-30 minuten. Deze 
tijdsduur is onder andere afhankelijk van de lengte van de dikke darm en de scherpte van de bochten 
in de darm. Bij een lange darm met scherpe bochten kan het onderzoek wat langer duren.
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Verwijdering poliepen   
Afhankelijk van wat hij ziet, kan de arts het onderzoek met één van de volgende handelingen ver-
volgen. Wanneer de arts bijvoorbeeld poliepen ontdekt (dit zijn paddestoelachtige vormsels), zal hij 
deze meteen verwijderen. Dit gebeurt door een lus van metaaldraad als een lasso om de poliep heen 
te leggen. Een elektrisch stroompje dat op het metaaldraad wordt gezet, snijdt de poliep af. De ver-
wijderde poliepen worden na afloop van de behandeling nauwkeurig onderzocht in het laboratorium. 
Er bestaat een kleine kans op een bloeding. Deze bloeding kan vanaf het moment van de behandeling 
tot 14 dagen na de behandeling optreden. In het algemeen is het een veilige behandeling en doet 
geen pijn. 
 
Wegnemen van stukjes weefsel   
Wanneer de arts tijdens de colonoscopie iets onbekends of afwijkends signaleert of wanneer hij het 
slijmvlies op ontsteking wil nakijken, neemt de arts een stukje weefsel weg. Nader microscopisch 
onderzoek in het laboratorium zal moeten uitwijzen wat het onbekende of afwijkende is. Het nemen 
van biopten is niet pijnlijk, maar veroorzaakt vaak wel wat bloedverlies.  

Wat is een gastroscopie?
Bij een gastroscopie bekijkt de arts de binnenbekleding van de slokdarm, de maag en het eerste deel 
van de twaalfvingerige darm. Hij doet dit door een flexibele slang - de gastroscoop - het lichaam van 
de patiënt in te brengen. Door deze gastroscoop kan de arts in de darm kijken. Hij doet dit om even-
tuele afwijkingen op te sporen of juist uit te sluiten. 

Hoe verloopt dit onderzoek?   
De gastroscoop die via de keel van de patiënt de slokdarm ingebracht wordt, is soepel en bestuur-
baar. Om het instrument te beschermen plaatst een verpleegkundige een ring tussen de kaken van 
de patiënt. Door deze ring gaat de gastroscoop de keel in. Doordat de patiënt de flexibele slang als 
het ware inslikt, komt deze gemakkelijk in de slokdarm terecht. Vanaf dit punt bestuurt de arts de 
gastroscoop verder. Door via de gastroscoop lucht in te blazen, ontplooien de slokdarm, maag en 
twaalfvingerige darm zich. Hierdoor zijn ze beter te bekijken. Een minder fijn gevolg van het inblazen 
van lucht is, dat de patiënt last kan krijgen van opboeren.
Wanneer nodig neemt de arts tijdens de gastroscopie stukjes weefsel weg. Naderhand worden deze 
in het laboratorium onder de microscoop onderzocht. Van het nemen van deze monsters merkt de 
patiënt meestal niets.

Wat is een sigmoïdoscopie?
Bij een sigmoïdoscopie onderzoekt de MDL-arts de binnenbekleding van de laatste 50 – 60 centime-
ter van de dikke darm. Dit doet hij om eventuele afwijkingen op te sporen of deze juist uit te sluiten. 
 
Hoe verloopt dit onderzoek?   
Tijdens een sigmoïdoscopie ligt de patiënt op de linkerzij op de onderzoeksbank. De arts brengt een 
endoscoop, een flexibele slang die ongeveer een vinger dik is, via de anus in de endeldarm. Deze en-
doscoop wordt geleidelijk opgevoerd in de dikke darm. Om de darmwand goed te kunnen bekijken, 
blaast de arts door de endoscoop lucht in de darmen. Het opvoeren van de endoscoop en het inbla-
zen van lucht kan soms pijnlijk zijn. In het algemeen wordt het onderzoek goed verdragen.
De arts voert de endoscoop ongeveer 60 cm ver het lichaam in. Tijdens het terugtrekken controleert 
hij de binnenbekleding van de darmwand nauwkeurig. Afhankelijk van wat de arts ziet, kan hij het 
onderzoek met één van de volgende handelingen vervolgen.

Wat is een proctoscoscopie? 
Bij een proctoscopie onderzoekt de MDL-arts de anus en het slijmvlies van de endeldarm. Hij doet 
dit door een korte metalen buis – de proctoscoop - in het lichaam van de patiënt te brengen. Door 
deze proctoscoop kan de arts het gebied rond de anus en de endeldarm bekijken. Hij doet dit om 
eventuele afwijkingen op te sporen of juist uit te sluiten. 
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Hoe verloopt dit onderzoek?  
Een proctoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, dat goed te verdragen is. Tijdens het on-
derzoek ligt de patiënt in geknielde houding of op de linkerzij op de onderzoeksbank. De arts bekijkt 
de anus en onderzoekt deze even met de vinger. Vervolgens brengt hij de proctoscoop naar binnen. 
In zeldzame gevallen kan tijdens een proctoscopie de huid van de anus iets scheuren. Hierdoor kun-
nen pijnklachten en bloedverlies ontstaan. Dit wordt eventueel met medicijnen behandeld.  

Bandeling aambeien  
Het kan ook zijn dat de arts aambeien signaleert. Wanneer deze bloeden of gebloed hebben, worden 
ze behandeld. Een speciaal zuigertje trekt de aambei wat op, waarna de arts er een plastic bandje 
over plaatst. Hierdoor is de aambei afgesnoerd en zal binnen 1-2 weken loslaten. Deze behandeling 
is vrijwel pijnloos. Soms treedt er wel forse napijn op. Hierbij kunnen pijnstillers helpen. Wanneer de 
napijn aanhoudt of heel erg wordt, is het raadzaam contact op te nemen met de MDL-arts.
Aambeien zijn ook te behandelen met infrarood licht. Dit licht zorgt ervoor dat de aambei verschrom-
pelt.

Wat is een ERCP?   
Klachten rond de galwegen en/of de alvleesklier kunnen voor een arts reden zijn tot het uitvoeren van 
een ERCP. Deze afkorting staat voor Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie. Dit 
is een onderzoeksmethode die de arts inzicht verschaft in de situatie rond de gal- en de alvleesklier-
wegen. Een ERCP wordt vaak uitgevoerd wanneer de arts vermoedt dat er galstenen aanwezig zijn of 
wanneer er sprake is van geelzucht. Ook het vermoeden van een ontsteking in de alvleesklier of een 
vernauwing in de galwegen kan reden zijn tot het uitvoeren van een ERCP.  
 
Hoe verloopt dit onderzoek?   
Tijdens een ERCP ligt de patiënt op zijn buik of linkerzij op de onderzoeksbank. De arts brengt een 
flexibele slang via de keel van de patiënt in het lichaam. Deze slang is ongeveer een centimeter dik en 
wordt endoscoop genoemd. De endoscoop is soepel en bestuurbaar. Om de slang te beschermen 
plaatst een verpleegkundige een ring tussen de kaken van de patiënt. Door deze ring gaat de en-
doscoop de keel in. Er is nog genoeg ruimte in de keel om te ademen. Doordat de patiënt de flexibele 
slang als het ware inslikt, komt deze gemakkelijk in de slokdarm terecht. Vanaf dit punt bestuurt de 
arts de endoscoop verder tot in de twaalfvingerige darm. Hier bevinden zich de uitgangen van de gal-
wegen en de alvleesklier. Over het algemeen is het opvoeren van de slang een eenvoudige handeling.
Door de endoscoop kan de arts een katheter opvoeren die via de kop naar buiten komt. Hiermee 
kan de arts contrastvloeistof in de galwegen brengen. Deze vloeistof zorgt voor contrast, dat nodig 
is om duidelijke foto’s te maken. Vervolgens maakt de arts foto’s van de galwegen en de alvleesklier. 
Hiermee kunnen afwijkingen vastgesteld worden.
Een ERCP duurt doorgaans een 30 tot 45 minuten. Soms kan het onderzoek uitlopen tot meer dan 
een uur.
 
Direct behandelen   
Het kan zijn dat de arts besluit direct een behandeling uit te voeren. Wanneer hij bijvoorbeeld galste-
nen signaleert, kan hij deze met een speciaal grijpertje of met een ballon verwijderen. Deze instru-
menten worden door de endoscoop opgevoerd en bieden de arts de mogelijkheid tot handelen. Zo 
kan de arts bijvoorbeeld ook buisjes plaatsen bij vernauwingen in de galwegen. Hierdoor kan gal weer 
afvloeien en verdwijnt geelzucht. De buisjes helpen eveneens bij patiënten die last van galstenen 
hebben. Door buisjes in de galwegen te plaatsen, kunnen stenen de galwegen niet meer blokkeren. 
Soms is het nodig dat de arts de uitgang van de galwegen iets insnijdt. Dit insnijden gebeurt met een 
elektrisch mesje. Vaak gaat het daarbij om de uitgang van de galweg die uitkomt in de darm die krings-
pier of papil van Vater wordt genoemd.
Wanneer de arts op iets afwijkends stuit, kan hij een stukje weefsel hiervan wegnemen.
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Bron: Nederlandse Vereniging van Maag-Darm en Leverartsen-MDL-Patiënte informatie-Medisch 
onderzoek.



 Chirurgie

25

5.1  Aambeien (hemorroïden)

Aambeien zijn verwijde bloedvaten onder het slijmvlies in de endeldarm. Aambeien kunnen zowel 
inwendig als uitwendig zijn, en zijn meestal vrij onschuldig. De aambeien zaken vaak uit via de anus 
en gaan meestal gepaard met uitflappen rond de anus, als aambeien hardnekkig zijn, kan het bloed 
in de aambeien gaan stollen dit kan een zeer  vervelende irritatie zijn, die pijnlijke reacties geven bij 
bv fietsen of zitten. Aambeien kunnen worden veroorzaakt door hardnekkige diarree, verstoppingen 
of door te hard persen bij de stoelgang. De meeste voorkomende symptomen bij aambeien is jeuk, 
branderig gevoel, bloed in de ontlasting, vieze geurtjes en of bloed op het wc papier en vervuiling van 
het ondergoed. De grotere aambeien kunnen door het uitzakken een propgevoel veroorzaken en/
of de anale hygiëne belemmeren. Dit noemen we een anusprolaps. Over het algemeen veroorzaken 
inwendige aambeien weinig pijnklachten. In een uitwendige aambei kan een bloedstolsel ontstaan 
waardoor veel zwelling en ook pijn optreedt. Men spreekt dan van een “getromboseerde” uitwendige 
aambei of randvene.
Vooral veel mensen boven de 50 jaar hebben last van aambeien, aambeien komen vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen. Meestal verdwijnen de aambeien vanzelf door voor een goede stoelgang 
te zorgen niet te veel persen bij aandrang en veel water te drinken. Soms wordt er besloten om de 
aambeien te behandelen. 

Bron: Flevoziekenhuis: patiënten informatie

Rubberband ligatie
Indien de aambeien en de klachten niet verminderen, zal er door de chirurg een rubberband ligatie 
worden uitgevoerd. Het losse slijmvlies zal worden afgebonden (ligeren)  dit dient te gebeuren door 
kleine elastiekjes rond de aambeien te schieten (rubberband ligatie) Er worden 3 a 4 elastiekjes per 
aambei geplaatst na 7 a 14 dagen zal het afgebonden weefsel afsterven en zullen deze van de huid 
rond de anus afvallen. De overgebleven wondjes zullen uit zichzelf genezen, na ongeveer 6 weken zal 
het resultaat door de chirurg worden beoordeeld indien er nog zwellingen zijn, zal er eventueel een 
tweede rubberband ligatie plaatsvinden. Indien hierna de resultaten niet bevredigend zijn kan er een 
operatieve behandeling plaatsvinden, deze behandeling is echter ingrijpend en geniet niet de voor-
keur. “Getromboseerde” uitwendige aambeien kunnen niet met elastiekjes worden behandeld; deze 
worden operatief verholpen, maar alléén in een acute stadium. 

Medicamenteuze behandeling
De klachten die aambeien veroorzaken zoals jeuk en brandend gevoel kunnen worden bestreden met 
de een speciale aambeien zalf Diltiazem HCI 2% Vaseline cetomacrogolcrème. Deze crème dient zo 
nodig 2x per dag of meerdere keren worden aangebracht op de fissuur en de huid rond en in de anus 
totdat er geen klachten meer zijn gedurende 12 weken. De bijwerkingen kunnen lichte irritatie van 
de huid rond de anus geven. Bij chronische anale fissuren is niet goed onderzocht of gebruik langer 
dan 12 weken zinvol is. Indien chronische fissuren niet helemaal zijn genezen zijn er geen (veiligheid) 
overwegingen om langer gebruik af te raken

Bron: Farmaceutisch kompas voor professionals

5. Chirurgie
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5.2 Fistels

Fistels is een pijnlijk en vervelend probleem bij een groot aantal patiënten met IBD, bij de ZvC is het 
veel voorkomend bij CU hoog uitzonderlijk. De kenmerken voor fstels bi ZvC zijn
A. tussen darmlissen
B.  naar de urineblaas
C. naar de vagina
D. naar de huid
E.  peri-anaal

Fistels worden ook wel pijpzweren genoemd, een fistel is een pijpvormige zweer die een onnatuurlijke 
uitweg zoekt bij een flinke ontsteking in bv de darm, fistels kunnen ook op andere plekken van het 
lichaam voor komen, b.v onder de arm of in de mond. De plaats van de ontsteking en het verloop 
ervan bepaald het soort fistel. Bij ZvC en UC wordt de fistel bepaald door een abces vorming in de 
darm, de abces breekt door; de pus stroomt uit het abces en dient zich een weg te vormen uit het 
lichaam, dit gebeurd dan door zich een gangetje te vormen naar een andere orgaan zoals de huid 
of de darm. Indien deze door de huid uitbreekt zal het voortdurende afscheiding geven van pus en 
stinkende vocht vorming, hierdoor zal de huid gaan irriteren en pijnlijk zijn. Met behulp van een MRI 
of onderzoek onder narcose wordt de vorm en locatie van de fistel bepaald.

Inwendig fistel 
Indien er een verbinding van een fistel zit tussen twee stukken darm spreken we van een inwendige 
fistel. Bij deze vorm van fistels is er weinig tot geen last, het kan zijn dat er moeheid optreed omdat 
het lichaam energie verbruikt om de ontsteking te bestrijden. 

Medicamenteuze behandeling
Voor het remmen van de ontsteking kan antibiotica verlichting geven en de ontsteking doen afne-
men. Ook kan de MDL-arts starten met de zogenaamde immunosuppressieve medicijnen, dit zal een 
afremmende werking hebben, indien deze medicatie niet help zal een operatie overwogen worden.

Peri-anale fistel
Komt de fistel uit bij de anus spreekt men van een peri-anale fistel, deze vorm van ontsteking zal bijna 
nooit spontaan genezen, dit omdat het gaat om een ontsteking in de endeldarm, hier is geen darm 
aanwezig die de fistel kunnen inkapselen, het abces breekt door in het vetweefsel de ontlasting kan 
via de fistel naar buiten gaan en zal ervoor zorgen dat de fistel niet spontaan geneest. De peri-anale 
fistel geven doorgaans veel klachten zoals jeuk, pijn bij het zitten en tijdens het vrijen. Doordat de 
ontsteking open blijft zal het lichaam blijven aanmaken van afscheiding en pus, hierdoor wordt hygi-
ene zeer belangrijk, denk aan het verschonen van ondergoed of het dragen van luiers dit zal voor de 
dagelijkse leefwijze veel hinder kunnen geven.

Medicamenteuze behandeling
Er zijn meerdere medicijnen en chirurgische ingrepen van toepassing voor het behandelen van pe-
ri-anale fistels. De behandeling van het biologische medicijn infliximab of adalimumab kan op korte 
termijn verbetering geven bij Crohnse fistels bij 30 -40% van de patiënten werkt deze behandeling. 
Het blijkt wel op langer termijn minder effectief te zijn. Ook kan er door operatie de fistel worden 
doorgesneden, dit kan een complicatie geven doordat  een deel van de kringspier rond de anus wordt 
doorgesneden. Patiënten kunnen daardoor, afhankelijk van de grootte van dat deel, problemen krij-
gen met de controle over hun ontlasting (incontinentie). Daarom is dit alleen een goede optie bij 
een eenvoudige en oppervlakkig gelegen fistel. Ook kan er een seton worden aangelegd, dit is een 
draad die door het fistel heen loopt waardoor de pus niet meer naar de ontsteking kan lopen en er 
geen nieuwe gangetjes meer kunnen ontstaan zodat de ontsteking kan genezen. Sinds 2007 zijn er 
smoothsetons in gebruik, deze worden aan elkaar “gelast” zodat er geen knopje meer is. De seton is 
voor de patiënt niet of nauwelijks voelbaar, de seton blijft zitten, zodra deze verwijderd wordt kan de 
patiënt wel weer pijn krijgen van de fistels.  Bij fistels waar ontlasting doorheen loopt, wordt vaak be-
sloten een stoma aan te leggen. Hierdoor komt de fistel tot rust en verdwijnen de klachten. Geneest 
de fistel niet, dan zal het een definitief stoma worden.
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De recto-vaginale fistel
De fistel ligt tussen de vagina en de endeldarm, doordat er ontlasting in de vagina terecht komt kun-
nen er infecties ontstaan in de vagina en in de urinewegen. De klachten van de recto-vaginale fistel 
staan nagenoeg gelijk aan die van de peri-anale fistel. 

Medicamenteuze behandeling
De enige behandeling hiervoor is het chirurgisch verwijderen van de fistels, door een stoma aan te 
leggen kan de ontsteking in de endeldarm en vagina genezen. De stoma kan tijdelijk of blijvend zijn dit 
is afhankelijk van de grootte en plaats van de organen waar de fistels aanwezig zijn. 

Entero-vesicale fistels
Dit is een ontsteking die via de darm naar de blaas doorbreekt, dit veroorzaakt pijn bij het plassen 
en nierinfecties ontstaan. De klachten hiervan zijn het plassen van lucht, buikpijn en blaasontsteking 
komen vaak voor.

Medicamenteuze behandeling
Dit wordt altijd operatief verwijderd, ook wordt hier een tijdelijke stoma aangelegd om het genezing 
proces te bespoedigen, zijn de fistels zeer complex (bij het raken van andere organen) kan de stoma 
blijven zijn.

Welke medicatie de patiënten krijgen is afhankelijk van de complexiteit van de fistels. Vaak worden bij 
fistels en abcessen verschillende medicijnen ingezet. Meestal worden de abcessen behandeld met 
antibiotica zoals, metronidazol (Flagyl ®) en ciprofloxazine (Ciproxin®). Bij een actieve ontsteking zijn 
antibiotica effectiever dan andere middelen. Langdurig gebruik is echter af te raden omdat resisten-
tie tegen bacteriën kan optreden. Daarnaast bestaat bij langdurig gebruik de kans op bijwerkingen. 
Ook gebruikt een grote groep patiënten ontstekingsremmende middelen, zoals corticosteroîden, 
mesalazines en immunosuppressiva. Bij complexe fistels die samengaan met endeldarmontsteking 
of proctitis, wordt met immunosuppressiva goede resultaten geboekt. Behandeling met biologische 
geneesmiddelen heeft bij meer dan zestig procent van de patiënten resultaat.

Bron: colon, CCUVN, editie 2018

Fissura Ani

Acute Fissura Chronische Fissura
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5.3 Stoma

Ongeveer wereldwijd hebben 1.3 miljoen mensen een stoma. Alleen al in Nederland zijn er 38.000 
mensen die een stoma dragen. Daarvan is 10% jonger dan 40 jaar, ongeveer 18.500 mensen hebben 
een colonstoma, 9000 mensen een ileostoma en 2.700 mensen een urinestoma. 
Als de ZvC en UC niet meer te bestrijden is met medicatie en er vernauwing, fistels en ontstekingen 
zijn van de endeldarm of rond de anus is het aanleggen van een stoma en of pouch  soms een optie. 
Het kan nodig zijn om een deel van de darmen te verwijderen en een stoma te plaatsen zodat de dar-
men rust krijgen om te kunnen genezen, een stoma kan tijdelijk of blijvend zijn. voor veel patiënten een 
zeer ingrijpende verandering. Een stoma is een kunstmatige uitgang van de darm waarin de ontlasting 
wordt afgevoerd, er kunnen bij een stoma twee soorten openingen zijn: dubbelloops of eindstandig.
Dubbelloops heeft twee openingen naast elkaar een vangt slijm op en de ander de ontlasting, eind-
standig heeft maar één opening. Ook zijn er twee soorten stoma’s: Colostoma, deze stoma wordt op 
de dikke darm (het colon) geplaatst, de dikke darm is dan op de buikwand aangesloten. Ileostoma: 
deze stoma wordt op de dunne darm (ileum) geplaatst. 
Patiënten kunnen met een stoma in principe alles doen, zoals sporten, uit eten, vakantie en zwanger 
worden. Het is voor de meeste patiënten dan ook een opluchting het is het einde van een periode 
met pijn, ziekte en ongemak en ook zal het de medicijngebruik vaak beperken. 
Het is van belang om na het plaatsen van de stoma meer vocht en zout te gebruiken, dit omdat door-
dat er een groot deel van de darmen is weggenomen. 

Beschadiging functies
Door de aanleg van een stoma kan er bij mannen de seksuele opwinding vestoord raken dit doordat 
de zenuwbanen tussen ruggenmerg en geslachtsorganen die zijn geraakt en niet meer te herstellen 
zijn. Dit zou erectie problematiek kunnen veroorzaken bij mannen. Indien dit bij vrouwen voorkomt zal 
het vochtig worden van de vagina en het orgasme uitblijven. 

De ileumpouch (IPAA)
De pouch is een opvangzakje, reservoir of buidel. Dit wordt geplaatst als de gehele dikke darm en 
endeldarm is weggenomen maar de sluitspier blijft bestaan, hierdoor kan de dunne darm op de anus 
worden vastgehecht, je komt voor een pouch in aanmerking als de sluitspier goed functioneert omdat 
er een constant diarree aanwezig is, dit komt omdat de dunne darm rechtstreeks op de anus is aan-
geslopen en hierdoor er een constante toiletgang aanwezig zal zijn, vandaar dat er op het laatste deel 
van de dunne darm een reservoir wordt gemaakt “de pouch” deze pouch is met de anus verbonden 
hierdoor wordt de opslagfunctie van de dunne darm nagebootst, de ontlasting wordt in de pouch 
opgevangen en ingedikt hierdoor is een opvangzakje buiten het lichaam niet nodig.

Toiletgang
In een half jaar tijd zal de pouch zoveel opzetten dat er ongeveer 300ml ontlasting in kunnen, dit 
zal er voor zorgen dat je overdag meerdere malen naar het toilet moet, in de nacht meestal 1 keer. 
Wanneer dit voor patiënten niet lukt en ongemakkelijk wordt zal er een medicatie advies gegeven 
worden hierdoor zal de frequentie van de ontlasting afnemen en indikken. Er zal dus een wat langere 
herstelperiode zijn. Ook zal het rond de anus en de huid heen wat schraal en pijnlijk zijn dit is goed op 
te lossen met een crème. 
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Complicaties
De meest voorkomende complicatie is de pouchitis dit is een ontsteking van de pouch. Soms treed 
er fistel vorming op maar de zwaarste complicatie is incontinentie van de dunne darm. Het is dan ook 
een zware operatie 75-85% van de patiënten wereldwijd heeft een goed functionerende pouch na 1 
jaar en is 67% uiteindelijk zeer tevreden. Na langere tijd zal 5-8% van de pouch niet goed functioneren 
en kunnen er problemen ontstaan dit kan aanleiding geven tot een definitieve stoma, voor vrouwen 
kan dit problemen geven met de vruchtbaarheid omdat er veel verklevingen kunnen zijn. Indien er 
een kinderwens is zal er worden geadviseerd om dit als eerste te realiseren voordat er een pouch 
geplaatst zal worden. 
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Patiënten met een chronische darmontsteking, ook wel inflammatory bowel disease (IBD) genoemd, 
waarbij tijdens een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) ontstekingspoliepen zijn gevonden 
lijken - in tegenstelling tot wat tot nu toe gedacht werd - géén verhoogd risico op darmkanker te 
hebben. Dit is de verrassende uitkomst van een groot Nederlands-Amerikaans onderzoek dat werd 
gepubliceerd.
 
Dit resultaat zou van invloed kunnen zijn op de frequentie van controle-coloscopieën die IBD-pati-
enten moeten ondergaan. Nu adviseren Europese en Nederlandse richtlijnen om bij patiënten met 
ontstekingspoliepen vaker surveillance coloscopieën te verrichten, ondanks dat er slechts een be-
perkte onderbouwing is voor dit beleid. De resultaten van deze studie maken waarschijnlijk dat dit 
niet nodig is.
 
Geen voorspeller van darmkanker
Studies uit het verleden suggereren dat patiënten met IBD een verhoogd risico hebben op het ont-
wikkelen van darmkanker. Het is de vraag of ontstekingspoliepen, die worden aangetroffen bij 20-45 
procent van de patiënten met IBD, dit risico verder doen toenemen.

 

Poliep

Een team van onderzoekers uit de Verenigde Staten (Mount Sinaï Hospitaal, New York) en Nederland 
(UMC Utrecht) voerde tussen 1997 en 2017 een multicenter onderzoek uit onder 1.582 patiënten met 
IBD, waarvan 462 (29%) ontstekingspoliepen hadden. Het doel van de 20-jarige studie was het be-
palen van het risico op darmkanker en colectomie (verwijdering van de dikke darm) bij IBD-patiënten. 
De onderzoekers vonden dat patiënten met ontstekingspoliepen vaker meer ernstige ontstekingen 
hadden, een groter ontstoken oppervlak en een lagere kans op primaire sclerotische cholangitis (een 
zeldzame chronische aandoening van lever en galwegen). Echter, ontstekingspoliepen op zichzelf 
waren geen onafhankelijke voorspellers van darmkanker.
 
In deze studie, waarbij patiënten ongeveer 5 jaar werden gevolgd, was het risico op ontwikkeling 
van darmkanker niet significant verschillend tussen patiënten met poliepen of zonder poliepen (HR 
1.17; 95 procent CI 0.59-2.31). IBD-patiënten met poliepen ondergingen wél vaker een colectomie 
(P=0.01).
 
Minder vaak kijkonderzoek
“Dit is goed nieuws voor IBD-patiënten met ontstekingspoliepen. De resultaten van deze studie kun-
nen leiden tot een aanpassing van de richtlijnen, waarbij veel vaker gekozen kan worden om minder 
frequent controles doormiddel van een kijkonderzoek van de dikke darm te verrichten. Hierdoor kun-
nen onze bevindingen bijdragen aan een betere levenskwaliteit en lagere zorgkosten,” zegt senior 
co-auteur dr. Bas Oldenburg, MDL-arts in het UMC Utrecht.
 
Publicatie
Mahmoud R, Shah SC, ten Hove JR, Torres J, Mooiweer E, Castaneda D, et al. No association 
between pseudopolyps and colorectal neoplasia in patients with inflammatory bowel diseases. 
Gastroenterology 2018, in press.
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7.1  Wat is Bowen Therapie

De Bowen Therapie is een milde techniek die werkt op de Fascie (bindweefselstructuren) van het 
lichaam. De rolbeweging die de Bowentherapie hanteert brengt via de bindweefselstructuren een 
keten van reacties op gang welke effect hebben op alle systemen van het lichaam. In de meeste ge-
vallen leiden deze processen tot een terugvinden van de homeostase. Het terugvinden van evenwicht 
en ontspanning in het lichaam

De techniek wordt uitgevoerd doordat de behandelaar met vingers of duimen op meerder, specifieke 
plekken met zachte druk een rolbeweging (move) maakt over myofasciaal weefsel. De move’s hebben 
een zeer diepe werking op het bewegingssysteem, vanwege diepe doorwerking van de impulsen die 
worden veroorzaakt door de move’s

De fascie is het weefsel dat alle andere weefsels omgeeft: organen, botten, bloedvaten, spieren 
(spierbundels en spiervezels), zenuwen, lymfeknopen, alle ruimtes in ons lichaam tussen weefsels of 
weefsellagen worden opgevuld door ons lichaam met fascia weefsel. 
Met de Bowen Therapie werken we daardoor over het hele lichaam en daarmee op alle systemen 
(bewegingsapparaat, zenuwstelsel, ademhaling, circulatie, spijsvertering, lymfestelsel, immuunsys-
teem, hormoonstelsel, stofwisseling, etc.) die in het lichaam werkzaam zijn. Het is nu eenmaal onmo-
gelijk om bij aanraking van het lichaam een of meer van deze systemen uit te sluiten. 
Bij de Bowen Therapie kun je in principe alles behandelen. De techniek is een hele lichte, zachte en 
vriendelijke techniek. Het is niet leeftijd gebonden. Het kan zelfs op pasgeboren baby’s en op zeer 
oude fragiele mensen worden toegepast. Mogelijk kan Bowen balans creëren waardoor uw lichaam 
beter in staat is zichzelf te herstellen. Het spreekt het zelfhelend vermogen aan van het menselijk 
lichaam. 

Bowen gebruikt zowel de Westerse wetenschappelijke benadering betreffende fysieke anatomie en 
fysiologie als de Oosterse tradities betreffende energie.
De herstelmechanismen werken niet onafhankelijk van elkaar ze hebben een overlap. Welk herstel-
mechanisme in gang wordt gezet hangt af van de procedure en locatie van de move. Wetenschappe-
lijk onderzoek naar de effectiviteit van de Bowen techniek staat nog in de kinderschoenen. 

Grondlegger van de Bowen Therapie
De Bowen techniek is ontwikkeld door de Australiër Tom Ambrosius Bowen (1916-1982),wonende in 
de plaats Geelong. Er is weinig bekend van Bowens vroegere jaren maar we weten dat hij geen oplei-
ding heeft gehad op welk therapeutisch of medisch gebied dan ook.

In de jaren 50 ontwikkelde Thomas A. Bowen zijn techniek nadat hij in contact was gekomen met een 
manueel therapeut. Al snel ging Tom A. Bowen met zijn unieke visie zelfstandig verder. 
Als sport fan besteedde hij vele uren aan voetbal, waarbij hij de gelegenheid had om masseurs op het 
werk te observeren. Tom A. Bowen ontleende zijn anatomische kennis aan boeken en was autodi-
dact. En ontwikkelde zijn unieke techniek door onvermoeibaar te experimenteren. 

Het werk van Tom A. Bowen was niet een systeem van series van moves of technieken, hij wist ge-
woon wanneer er geen balans in het lichaam was en hij had de capaciteit om te weten wanneer die 
balans aan het veranderen was. Zo gauw Tom A. Bowen het proces in gang had gezet, wist hij dat 
gedurende de week het lichaam dit over zou nemen om de rest te doen. Hij had het zelden mis.
Tom A. Bowen werkte niet alleen met mensen, maar ook met dieren, onder meer honden, katten en 
paarden. Hij had een speciale connectie met dieren en leek altijd precies te weten wat te doen om 
ze te helpen met blessures. 

7. Complementaire geneeswijze
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Tom Bowen had het ontzettend druk in zijn praktijk. Een onderzoek door de overheid naar alternatie-
ve gezondheidstherapeuten gaf aan dat Tom Bowen 13.000 patiënten per jaar behandelde over een 
periode van 27 weken. Rekening houdend met het feit dat tussen de behandelingen 7 dagen zaten en 
de meeste mensen maar 2 of 3 behandelingen nodig hadden, is dit een immens aantal cliënten per 
jaar. In Geelong (Australië) staat een monument voor Tom Bowen, The Healing Hands. Vanuit deze 
beginselen is de Bowen Techniek nu ontwikkeld tot een wereldwijd bekende Therapie.

 

Bowen therapie kunnen we in diverse stromingen verklaren

“zoals de natuur zijn eigen wetten heeft, heeft het lichaam dat ook. De Bowen Therapie respec-
teert deze niet alleen, maar heeft ze tot de kern van de behandeling gemaakt”

Hans Thijssen, oprichter Bowned, centrum voor Bowen Nederland en België

Piëzo-effect
het piëzo-effect is een belangrijk onderdeel voor het genezingsproces, hierin speelt collageen- en 
matrixproductie een rol, het genezing proces wordt op gang gebracht als positieve en negatieve la-
ding ten opzichte van elkaar in beweging komen. Dit is op te roepen door actieve beweging, hierdoor 
ontstaat er een wrijving tussen collageen en de matrixproductie. Van dit effect is bekend, dat het 
onder andere een rol speelt in de aanmaak van nieuw bot bij trauma, doordat wrijving de aanmaak 
van colageensynthese bevordert en hierdoor de aanmaak van fibroblasten deze helpen het bot tot 
een nieuwe structuur te vormen. 
Voor botweefsel (osteoblasten) zijn druk en ontlasting de actieve bewegingen die tot het PE-effect 
leiden, voor kraakbeen (chondroblasten) glijden en rollen, terwijl voor spieren, pezen, ligamenten, 
kapsels en fascie (fibroblasten) gedoseerde rek en ontspanning de adequate prikkels vormen. Voor 
de Bowen therapie zou de impuls van de rolbeweging (move) die gemaakt worden een zenuwimpuls 
geven, deze bevordert de communicatiebanen van het lichaam en deze activatie leidt zelfs tot aan 
het brein. Neuroreflexen geven een signaal tot ontspanning van het weefsel hierdoor kan er opnieuw 
een balans ontstaan van de tonus, die zo het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam kunnen 
bevorderen.  

Publicatie
Bron: Document, Fysiologie van bindweefsel, algemeen
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Collageen
In het menselijk lichaam vinden we in de fascia collagene (lijmvorming eiwit) vezels, deze vezel komt in 
het bindweefsel het meest voor (In ligamenten 70-80% van het droge ligamentsgewicht) het zijn gro-
te platte cellen met vertakking processen. Het is van belang om te starten met beweging bij trauma 
binnen de pijngrens. Beweging binnen de pijngrens zorgt ervoor dat vezels in de goede richting wordt 
aangelegd, ook zorgt beweging ervoor dat er geen crosslinks worden aangelegd dit zijn verbindingen 
die de beweging beperken. Er ontstaan lading verschillen in het trauma gebied, dit is informatie voor 
fibroblast om collageen vezels aan te leggen. Bewegen tijdens proliferatiefase is van belang om het 
herstel optimaal de actualiseren en bewegingsbeperking tegen te gaan. Over het algemeen herstelt 
goed doorbloed weefsel het snelste. Voor bijvoorbeeld botweefsel staat tussen de 6-8 weken, spier-
weefsel tussen de 12-16 weken en banden en gewrichtskapsel tussen de 24-36 weken.

Extra info
Het koelen (ijs) in de proliferatiefase wordt sterk ontraden, ijs onderdrukt pijn en patiënt kan niet 
aangeven waar pijngrens is bereikt. De doorbloeding neemt sterk af, fibroblast heeft zuurstof nodig 
om te kunnen delen en collagene vezels aan te leggen. Door te koelen neemt de toevoer van bloed 
en zuurstof dus af.

Soliton-wave
Wordt al in sinds de 19e eeuw waargenomen in de natuur. Een golf die door alle materie (weefsel) 
heen trekt zonder van vorm of kracht te veranderen. 

 

De golf gaat onverminderd door structuren als water, vezels lucht en lichaam. Volgens James Osch-
man kan een soliton-golf elektrische lading opvangen en deze verder dragen. Als deze soliton-golf 
eenmaal is gevormd heeft de lading geen verdere input of energie nodig. Zo wordt een soort superge-
leider gecreëerd. Bekend is dat signalen door de fascie kunnen worden getransporteerd met de snel-
heid van geluid in water, wat vele malen sneller is dan de informatieoverdracht in de snelste zenuwen. 
Gezien de snelheid van de effecten die we bij de Bowentechniek waarnamen zou dit een plausibel 
verklaringsmodel kunnen zijn, waarbij misschien niet gedacht dient te worden aan een elektrische 
golf zoals bij het piëzo-effect maar eerder een die vergelijkbaar is met een geluidsgolf.

Het effect van de werking van de Bowen Therapie is beslist niet onder alle omstandigheden te clai-
men en met geen enkele behandeling, ook de Bowen Therapie, kunnen garanties worden gegeven. 
Toch kunnen we wel vaststellen dat het gebruik van deze techniek voldoende resultaten geeft. Daarbij 
blijft het belangrijk te beseffen dat de Bowen Therapie en niet de behandelaar het lichaam de gele-
genheid geeft het werk te doen dat nodig is. Dat betekent dat je als behandelaar geduldig dient te zijn 
en niet tracht het resultaat te forceren: de Bowenbehandelaar laat het herstelproces volledig aan het 
lichaam over en probeert niet zelf een eventuele blokkade op te lossen.

Bron: Bowned 2018, inleiding in de Fascia, pagina 8 en 9
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Fascia en wetenschappelijk onderzoek
Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van Fascia. Inmiddels weten 
we dat de fascie (een onderdeel van het bindweefselsysteem van het lichaam) een veel belangrijkere 
functie heeft in onze gezondheid dan werd aangenomen.
Door de Bowen therapie normaliseert de spanning in de fascie; dit is het meest merkbaar in het 
bewegingsapparaat, maar blijkt ook impact te hebben op organen, het spijsverteringssysteem, het 
immuunsysteem, het ademhaling stelsel, het hormoonstelsel enz. Binnen in en om al deze systemen 
bevindt zich faciaal weefsel wat door het hele lichaam met elkaar verbonden is.

Bindweefsel is meer dan alleen maar een verbinding tussen verschillende lagen. Het is niet altijd al-
leen een losse anatomische structuur, maar is onderdeel van een dynamisch faciaal netwerk. Zo kan 
een verstoorde spierfunctie ervoor zorgen dat het spierkapsel minder goed kan glijden, Bij uitdroging, 
verklevingen, littekens en verkrampingen in dit zachte weefsel, ontstaat er een disbalans. We zijn min-
der mobiel, ervaren pijn en stijfheid en vaak ook verminderde functie van organen. Hierdoor kunnen 
ook problemen ontstaan in en met bewegen.

De Functie van de Fascie
Onderzoeken wijzen uit dat de fascie een belangrijke en wellicht cruciale rol speelt bij verschillende 
functies in het lichaam. Hieronder zullen de belangrijkste functies van de fascie worden opgesomd. 
In het verdere verloop van dit onderzoek worden verschillende functies nader besproken, zodat we 
hier niet verder op in zullen ingaan. Zo wordt de fascie in relatie gebracht met de volgende functies:

• Verdediging tegen giftige en lichaam onteigen stoffen;
• Stofwisseling tussen bloed en organen;
• Ondersteunt en stabiliseert en speelt dus een rol bij de houding;
• Krachtgeleiding via ligamenten of peesvliezen;
• Ontstekingsprocessen vinden vaak in de fascie plaats;
• Acuut trauma in de fascie resulteert vaak in pijn;
• Fascie heeft elasticiteit;
• Fascie is betrokken bij alle aspecten van bewegen.

Bowen en het zenuwstelsel
Naast het centrale zenuwstelsel die bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Is er het perifere 
zenuwstelstel, deze bestaat uit twee delen: autonoom en Somatisch deel. Het autonome bestaat uit 
een sympathisch en parasympatisch deel

De stressrelease theorie: stressreacties veroorzaakt door bv emotionele belasting en/of mentale of 
fysieke trauma’s geven een disbalans in het autonome zenuwstelsel. Dit beperkt de mogelijkheid van
het lichaam om te herstellen. In deze theorie wordt aangenomen dat de Bowen Therapie de stressre-
actie in het lichaam reduceert door de sympathicus en parasympaticus meer met elkaar in balans te 
brengen waardoor herstel weer op gang kan komen.
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Het autonome zenuwstelsel 
Het autonome zenuwstelsel ook wel vegatieve of viscerale zenuwstelsel genoemd. (autonoom = zelf-
standig, onwillekeurig) regelt automatisch bijna alle onbewuste functies en  processen in het lichaam. 
Het reguleert de hartslag, hart frequentie, spijsvertering, stofwisseling, ademhaling en de zweetse-
cretie. 

Het sympathische zenuwstelsel
Het sympathische zenuwstelsel bevordert een toestand van het lichaam waarin activiteiten zoals 
lichamelijke inspanning mogelijk zijn. Je zou het sympathische deel kunnen zien als de versneller. 
Het wordt geactiveerd zo gauw er situaties zijn die een snelle respons nodig hebben. Het maakt het 
lichaam klaar voor actie en situaties waarbij angst, boosheid of enthousiasme op de voorgrond staan. 
Het is het systeem dat ons beschermt bij verondersteld gevaar. Het is onze vecht of vlucht (fight or 
flight) respons en wordt gekarakteriseerd door gespannen spieren, hoge bloeddruk en het aanmaak 
van adrenaline. 

Voor veel mensen is deze balans verstoord in het voordeel van het sympathische deel. Er is dus 
een overactiviteit van dit deel van het autonome zenuwstelsel. Het komt vaak voor dat deze mensen 
slecht slapen. En slaap is wanneer het lichaam zich ontspant en zich hersteld. Deze disbalans zorgen 
voor grote stress op het zenuwstelsel en de bijnieren, die continu hormonen moeten produceren om 
te proberen het lichaam in balans te houden. Uiteindelijk kunnen de bijnieren en het autonome ze-
nuwstelsel het niet meer bijhouden en ontstaat er een disbalans en mogelijk symptomen van ziekte, 
zowel fysiek als mentaal

Het parasympatische zenuwstelsel
Het parasympatische zenuwstelsel zorgt voor een toestand van rust in het lichaam, waarbij omstan-
digheden gecreëerd worden die opbouw van weefsel en herstelmechanismen van het lichaam be-
vorderen. 

De sympatische-parasysmpatische balans
Een Bowen behandeling stimuleert of activeert het parasympatisch zenuwstelsel. Dit zorgt voor een 
diepe ontspanning van de cliënt en het gebeurt dan ook regelmatig dat de cliënt in slaap valt of zich 
in een zeer diepe ontspannen toestand bevindt.

Centraal zenuwstelsel 1. Hersenen en ruggenmerg

Perifeer zenuwstelsel 1. Autonoom A. Sympathisch
   
   B. Parasympatisch
  2. Somatisch
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Proprioceptieve feedback
Omdat de hersenen constant dezelfde informatie binnenkrijgt raakt het centrale zenuwstelsel ge-
wend aan informatie die binnenkomt en reageert hier op een gegeven moment niet meer op! Voor 
spieren kan dit het gevolg hebben, het lichaam vergeet dat een spier niet optimaal meer functio-
neert. Dit geldt zowel voor spierspanning als de rusttoestand, dus niet langer iets doet aan de situatie. 
Bowen activeert de werking op verschillende systemen, bv door de activering van de Golgi pees 
lichaampjes en via rekreceptoren. Hierdoor veranderd de informatie die binnenkomt in het lichaam 
en wordt doorgestuurd naar de hersenen hierdoor zal het lichaam de spierspanning en lengte kunnen 
optimaliseren

Het somatische zenuwstelsel
Het somatische deel van het perifere zenuwstelsel controleert de willekeurige bewegingen van het 
lichaam.

Indicaties voor de Bowen Techniek
Bij de Bowen Therapie kun je in principe alles behandelen. De techniek is een hele lichte, zachte 
techniek. Het is niet leeftijd gebonden. Het kan zelfs op pasgeboren baby’s en op zeer oude fragiele 
mensen worden toegepast. Mogelijk kan Bowen balans creëren waardoor uw lichaam beter in staat 
is zichzelf te herstellen. 

Sympathisch (sympathisch grensstreng = hoofdzenuw van het sympathisch zenuwstelsel)
• Vecht / vlucht reactie (freeze) 
• Adrenaline
• Cortisol

Parasympatisch de Nervus vagus
• Ontspanning
• Spijsvertering



 Complementaire geneeswijze

37

Balans
Het doel van de Bowen therapie is het creëren van homeostase. 
• Balans op niveau van spieren en gewrichten
• Balans op interne organen
• Balans op mentaal en emotionele toestand
• Balans op energetische niveau

Litartuur: De Bowen techniek, auteur, Anneke Loods  1e druk 2015
www.bowentherapie-bogaard.nl
www.vabs.nl

7.2 Bowen en darmklachten 

• Toepassing van de Bowenprocedures 

Basis behandeling: Lumbale, thoracale en cervicale behandeling.

Bekken (pelvis) procedure
De bekken speelt een rol bij beweging en houding, het laat de zowel de benen als het romp gedeelte 
bewegen. Het bekken kun je zien als een soort vlinder en bestaat uit vier gedeeltes, botten, heilig-
been, staartbeen en linker en rechter heupbeen. De heupbenen en heupkom zijn opgebouwd uit drie 
in de puberteit vergroeide botten: darmbeen, zitbeen en schaambeen. 

Het bekken verbindt de wervelkolom met de benen. Het draagt het gewicht van het bovenlijf en be-
schermt de organen in de bekkenholte. Bij de vrouw is het bekken breder dan bij de man, dit om de 
geboorte van een kind mogelijk te maken; bij de vrouw heeft  het bekken een scherpere hoek bij de 
hals van het dijbeen (tussen gewricht en corpus femoris)

De botdelen zijn aan de achterzijde de staartwervels (os coccygis) en het heiligbeen (os sacrum). Aan 
weerszijden van het heiligbeen liggen twee heupbeenderen (ossa coxae). Aan de voorzijde sluiten de 
heupbeenderen de ring met de symfysenaad. Het heiligbeen vormt aan de onderzijde de verbinding 
met de staartwervels, aan de bovenzijde de verbinding met de lendenwervels en aan weerszijden 
de verbinding met de heupbeenderen. De verbinding tussen het heiligbeen en de heupbeenderen 
wordt het sacro-iliale gewricht of SI-gewricht genoemd. Elk heupbeen ontstaat uit drie botstukken: 
darmbeen (os ilium), zitbeen (os ischii) en schaambeen (os pubis) 

Tekst: Grégoire Larson (1997) pag. 392
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Betekenis van het bekken.
Fysiek gezien is het bekken de basis en draagt de wervelkolom het gehele bovenlichaam. Emotioneel 
gezien liggen in het bekken de oudste herinneringen opgeslagen en de meest onbewuste emoties. 
Het bekkengebied is vaak om emotionele redenen gespannen. Dit kan verstijving van het bekken en 
de onderrug tot gevolg hebben. Door die verstijving is er minder ruimte voor de adem in het bekken. 
Door de verbinding te voelen met het bekken kan de adem in het bekken gevoeld worden. De adem 
in het bekken is stabiel en krachtig, brengt je bij een diep vertrouwen in jezelf, gevoel van stabiliteit. 
Verbondenheid met het bekken heb je nodig om je weg te vinden, om aan te voelen “op deze plek kan 
ik aarden en dit is een veilige plek voor me”, je thuis te voelen in je eigen lichaam en om je soepel en 
vrij te bewegen. Een gezond functioneren van het onderlichaam zorgt voor een bepaalde stabiliteit, 
zoals regelmaat in de menstruatie, voldoende tijd om voeding op te nemen. Aan de andere kant zorgt 
het ook voor uitdrijving zoals ontlasting, menstruatie, geboorte, zaadlozing en urineren. Vanuit eerste 
chakra staat de energie van het bekken voor overlevingskracht. Voedsel, bescherming en veiligheid 
zijn nodig om te overleven. De energie vanuit tweede chakra staat voor levenslust en overgave aan 
het leven en genot

De bekken (Pelvis) procedure is interessant omdat het op de frontale faciale relatie werkt, en spieren 
bestuurd bij de femoralis zenuw omdat de laatste move gaat over de hechting van de psoas-minor  
en dijbeen zenuw, slagader en ader gaat, deze procedure heeft een enorm effect op de bloed- en 
zenuwvoorzieningen op het been en lymfestelsel. Het werkt door op de buikwand, zowel direct via 
het ligament inguinale als indirect via de verbinding vanuit de adductoren naar de buikwand. 
Het bekken vormt de basis in ons lichaam en een goed functionerend bekken brengt levenslust.
De bekken procedure ondersteunt bij darmklachten

www.yogajournal.com/article/health/yoga-works 
Bock, de M (2012) pag. 70. 
Jacqueline Holtrop Wat is de betekenis van het bekken? Pagina 18 van 21 gevoel van stabiliteit.

Diafragma procedure
Het middenrif en pulsatie 
Het middenrif doet in belangrijke mate mee aan het stimuleren van pulsatie door het gehele lichaam. 
Het middenrif masseert de organen en zet aan tot metabolische processen en zuivering van weefsel.
Hoe flexibeler het middenrif hoe dieper onze ademhaling, een diepe en volle ademhaling zorgt voor 
toevoer van zuurstof aan lichaamscellen, iedere cel ademt, neemt voeding tot zich en ontdoet zich 
van afvalproducten. Aan de onderkant is het middenrif verbonden met de fascia van de belangrijkste 
buikspieren en met het buikvlies (het peritoneum, het epitheelweefsel dat de binnenkant van de 
buikholte en de buitenkant van de daarin gelegen organen bekleedt) 
Je zou de diafragma kunnen zien als de centrum van het lichaam. Het beïnvloedt zowel de boven en 
onderkant van het lichaam. 
Deze koepelvormige spier en pees is moeilijk te zien en zelfs harder om te palperen, maar het is een 
horizontale structuur op zichzelf en zal de neiging hebben om te beïnvloeden en beïnvloed te worden 
door alles wat er boven en onder het lichaam ligt. Velen van ons houden in het buik gedeelde (solar 
plexus) er allerlei emotionele en diepgewortelde angsten in- en omheen vast. Ten eerste is er natuur-
lijk de kwetsbaarheid van de solar plexus (zonnevlecht). Er zijn bepaalde bewegingen die in de solar 
plexus plaatsvinden, als deze in balans is, draagt het bij aan begrip en helderheid, deze chakra die 
zich hier bevind (de derde chakra) gaat over controle hebben over eigen wil. Deze procedure heeft 
invloed op de galblaas en de lever het helpt bij oprispingen, overgeven en buikpijn het is dus een 
zinvolle procedure voor het harmoniseren van de spijsverteringsproblemen en bij toxische belasting.
Het diafragma heeft ook diepe verbindingen met de psoas major, een spier die diep naar beneden 
reist en zich hecht aan de bovenkant van het dijbeen bij de kleinere trochanter, deze spier kan diepe 
en oorspronkelijke gevoelens bevatten die te maken hebben met overleven en angst.
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De bowen Techniek, Anneke Loode, 1ste druk, 2015
The Bowen Technique – The Inside Story, John Wilks 2017 ISBN 987-0-9557063-0-1

Coccyx (staartbeen) procedure

Onderin de menselijke wervelkolom vinden we het staartbeen of stuitje, wat in feite een vergroeiing is 
van verschillende wervels: de staartwervels. De stuit is gelegen vlak boven de bilspleet, waar dit on-
derste stukje van de wervelkolom ook eenvoudig gevoeld kan worden. Bij de meeste mensen bestaat 
het staartbeen uit vier samengegroeide wervels, maar het kunnen er ook drie of vijf zijn. Het staart-
been is door middel van een (kraakbeen)gewricht verbonden met het daarboven gelegen heiligbeen. 
Dat gewricht kan slechts zeer beperkt bewegen.
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De coccyx procedure is een zeer sterke procedure die het gehele lichaam kan beïnvloeden, de eerste 
move van de coccyx procedrue stuurt een signaal naar het ruggenmerg helemaal naar het eind van 
de dura bij het os ethmoideus, net tussen de ogen. De coccyx speelt een rol bij de balans van het au-
tonome zenuwstelsel, zowel sympatisch als parasympatisch omdat de ganglionen en zenuwen dicht 
in de buurt liggen van de coccys. Het is zinvol bij problemen op alle organen in de buikholte zoals 
de darmen. Het is interessant om de valvula ileocaecalis, ook wel de klep van Bauhini genoemd te 
vermelden. Deze klep is de uitmonding van het laatste deel van de dunne darm, het terminale ileum, 
in de dikke darm het is meer een functionele klep van een anatomische klepstructuur dit zorgt ervoor 
dat de darminhoud niet terugstroomt. 

Wortel- of basischakra m.b.t. de coccyx
Het eerste chakra is het wortel- of basischakra. In het Sanskriet wordt het Muladhara genoemd. Het 
bevindt zich bij je stuitje aan de onderzijde van de ruggengraat en haalt energie uit het magnetisch 
veld van de aarde. Op fysiek niveau is het eerste chakra verbonden met voeten, benen, de onderkant 
van de rug, de bijnierschors en de dikke darm. Enkele thema’s die op een ander gebied spelen en die 
horen bij dit chakra zijn gronden, veiligheid, overleving, huis, gezin, vertrouwen en grenzen stellen. 
Energetische betekenis darmproblemen, problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken. 
En het uitspreken hiervan.

Kenmerken wortelchakra lichamelijk:
• Heupen
• Billen
• Dikke darm
• Onderrug

Kenmerken wortelchakra emotioneel:
• Veiligheid
• Financiële zekerheid
• Vertrouwen
• Ruimte innemen (ik ben, en ik mag er zijn)

bron: https://www.altamira.nl/spiritualiteit/chakra/recente-artikelen/eerste-chakra/
De bowen Techniek, Anneke Loode, 1ste druk, 2015
The Bowen Technique – The Inside Story, John Wilks 2017 ISBN 987-0-9557063-0-1

De Cranium (spin) procedure
Deze procedure, werkt met zachte bewegingen over de grote diepe ontspanningspunten in de ki-
nesiologie. Afgezien van het oproepen van relaxatie, hebben deze bewegingen ook effect op de 
sinussen, kunnen ze helpen bij het oplossen van geboortetrauma door de stroom van hersen-rug-
genmergvocht te beïnvloeden en de natuurlijke subtiele, getijde-achtige bewegingen van de schedel-
beenderen te beïnvloeden

Deze procedure bevordert de algehele en diepe ontspanning het is goed voor hoge bloeddruk, hoofd-
pijn, stress, misselijkheid en angstgevoelens. Er wordt op het hoofd met een lichte druk gewerkt, op 
een aantal drukpunten te beschouwen als holding points voor de Bowen therapie, kan op diverse 
vlakken zeer effectief werken. 
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8.1  Onderzoekgegevens      
Voor de behandeling van mijn onderzoek heb ik gekozen voor het toepassen van een aantal procedu-
res, gezien de procedures die ik hanteer niet alleen werken op faciaal gebied maar ook op hersenen 
en zenuwstelsel, spelen mede de meridianen uit de oosterse geneeskunde zoals acupunctuurpunten 
een rol. De rolbeweging (move) worden op diverse momenten impulsen afgegeven, deze informatie 
is belangrijk voor de toestand van het weefsel. Onderzoek heeft aangetoond dat faciale weefsel een 
functie heeft in ons lichaam vergelijkbaar met de werking van ons brein, minder complex maar vooral 
snel, Bowen Therapie normaliseert spanning in het faciale weefsel en heeft o.a. impact op organen, 
het spijsverteringssysteem, het immuunsysteem, het ademhalingssysteem en het hormoonstelsel. Al 
deze systemen hebben een overlap op elkaar op faciaal gebied en vullen elkaar dan ook aan. De 
procedure die ik voor het onderzoek heb gebruikt zijn de Bekken procedure, Diafragma, staartbeen 
procedure en als afsluiting de Cranium (spin).

Ter beantwoording van de centrale vraag formuleer ik de volgende hypotheses:

Hypothese 1
Ik ben zeer benieuwd en nieuwsgierig naar wat de resultaten van de procedures en rolbewegingen 
moves die ik in mijn onderzoek zal toepassen een bijdrage zullen leveren op het reduceren van de 
remissie bij IBD. Ik hanteer de volgende aanname: Ik denk dat er in zeker mate een verschil kan zijn 
bij minder toepassen van rolbeweging voor de procedures die ik hanteer, met minder rolbewegingen 
(moves) zou ik hetzelfde kunnen bereiken, ik denk dat er met gericht werken en het minimaliseren van 
diverse moves bij procedures die ik uitkies ook optimaal resultaat kan behalen. Omdat de move een 
verbinding teweeg brengt in het fasciaal stelsel van het lichaam. Fascia is overigens een levende ma-
terie, dat reageert op stimulus, er liggen ook verschillende receptoren, zenuwcellen die gevoelig zijn 
voor druk en rek en informatie over de toestand van het lichaam en dit doorgeven aan de hersenen. 

De procedures die ik hanteer zijn Bekken, Diafragma staartbeen en Cranium procedures. De moves 
die hierbij horen zal ik zowel in basis volgorde toepassen, maar ik gebruik hierbij ook de AH methode, 
in deze methode kan ik de moves afzonderlijk inzetten naar gelang wat mijn intuïtie zegt. 

Conclusie hypothese 1
Om een goed beeld te krijgen wat de rolbeweging (move) teweeg kan brengen,  heb ik de volgen-
de waarneming. Bowen hanteert diverse procedures voor een aantal ziektes, er zijn vele moves die 
op diverse gebieden op het lichaam gehanteerd kunnen worden dit kan zorgen voor  tegenwerking 
waardoor het effect zijn doel voorbij schiet, er wordt te veel gericht gewerkt op de procedures als 
standaard en er wordt te veel gelet op het fysieke gedeelte en minder op het mentale stuk.  
Als er op een andere manier gericht wordt gewerkt “less is more” zal er voor veel therapeuten meer te 
behalen zijn op werkvlak, als er op  energetisch vlak meer naar het mentale gedeelte wordt gekeken 
i.c.m. een gerichte move zal er op fysiek en metaal vlak een hoop kunnen worden opgelost.  

Hypothese 2
Ik ben van mening dat er op mentaal vlak een correlatie is op fysiek vlak, bij de ziekte IBD en deze  
kenmerken van invloed zijn als het gaat om het beïnvloeden van de darmproblematiek zoals het op-
vlammen als in remmissie treden van de ziekte IBD. Ik hanteer de volgende aanname:  ik denk dat er 
een verband zou kunnen zijn met darmstelsel op het gebied van positieve als negatieve emoties, ik 
denk dat er op persoonlijk vlak de cliënten die ik onderzoek er een rode lijn is die ik ga zien in denk-
wijze bij de cliënten die ik ga onderzoeken.

Conclusie hypothese 2
Er is een rode lijn die terugkomt bij alle cliënten op mentaal vlak, de vrouwen die behandeld zijn heb-
ben last van perfectionisme, ze willen graag alles goed doen, bij de man is er vaak twijfel of de juiste 
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keuze wordt gemaakt en er ontbreekt een vorm van eigenwaarde. Alle cliënten willen gehoord en 
gezien  worden dit ontbreekt vaak bij alle behandelde cliënten in zijn of haar omgeving. 
De Bowen therapie heeft toegevoegde waarde als het gaat om mentaal in balans brengen en even-
wicht te krijgen op psychisch vlak, ook bewustwording die bereikt werd op energetisch vlak was doel-
treffend.  
     

Discussie Hypothesen 
De conclusies uit dit onderzoek komen gedeeltelijk overeen met de opgestelde hypothesen. 
Hieronder wordt voor de hypothesen aangegeven of ze worden bevestigd met de 
conclusies uit dit onderzoek.  Er is te weinig onderzoek gedaan naar wat de daadwerkelijke conclusie 
zou kunnen zijn, er zijn veel meer patiënten nodig om tot een daadwerkelijk standpunt te komen.  Voor 
alle patiënten die nu onderzocht zijn is er een verbetering gekomen van …% en heeft geleidt dat alle 
patiënten een veel betere balans hadden in het lichaam. Ik ben van mening dat voor zowel regulier als 
complementair een toegevoegde waarde kan hebben we hebben het allebei nodig en de een is niet 
beter dan de andere in therapie vorm, een ieder heeft zijn vaardigheden en kennis op zijn of haar vak-
gebied. Als Bowen therapeut vind ik dat je indien nodig een doorverwijzen naar regulieren zorg dient 
toe te passen als de behandelmethode niet de balans teweegbrengt voor de patiënt. Er is geen goed 
of slecht en het zou zeker een toegevoegde waarde kunnen hebben als er meer verdieping zou zijn 
vanuit de gezondheidszorg op de alternatieve (holistische) geneeswijze. De verbeteringen die Bowen 
teweeg brengt op diverse vlakken van het menselijk lichaam is zeer omvangrijk, gezien het zich richt 
op verbindingen op alle vlakken van het menselijk lichaam en wat het kan bereiken voor de mensheid 
in zijn algemeenheid.       
      
1e week 1x per week behandeling: Lumbale, Thoracale en Cervicale basis Bowen behandeling
2e week 1x per week behandeling: LTC, Pelvis, diafragma, cranium (spin) procedure
3e week 1x per week behandeling: LTC, Pelvis, diafragma, cranium (spin) 
5e week 1x per week behandeling: LTC, Pelvis, diafragma, staartbeen, cranium (spin)
9e week 1x per week behandeling: LTC, Pelvis, diafragma, staartbeen, cranium (spin)

8.2 Resultaten per client

Client 1 

Medicatie en dosering
Advies van arts: geen medicatie omdat dit te veel bijwerkingen zou geven,  gezien haar jonge leeftijd 

Medische geschiedenis en diagnose klachten
11 jaar: ziekte van Crohn
17 jaar: Patella luxatie
18 jaar: Attention Deficit Disorder (ADD) 
23 jaar: rechterknieschijf, diverse scheuren
23 jaar: vaginale schimmelinfectie

Situatie van client en invloed op dagelijks functioneren 
Client heeft diverse buikonderzoeken gehad, heeft veel last van haar baarmoeder en PMS verschijn-
selen. Client heeft een endoscopie gehad via het rectum. hierin werd geconstateerd dat er in de dikke 
darm veel ontstekingen zichtbaar waren. 
Client ervaart veel stress in haar leven (Vas Score 7) , haar vader is overleden aan de gevolgen van al-
cohol toen client 10 jaar oud was. Haar moeder heeft een persoonlijkheid stoornis en is kamp met de-
pressiviteit, zij zal dan ook in korte tijd euthanasie ondergaan. Client heeft sessies bij een psycholoog, 
ook heeft ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt volledig de zorg voor haar moeder 
op zich, ze heeft 2 zussen die niet voor haar moeder kunnen zorgen omdat 1 burn-out problematiek 
heeft en een kind dat gehandicapt is. De andere zus heeft PTSS en woedeaanvallen. Client heeft ADD 
en vindt veel steun bij haar vriend, zoals ze zegt vinden ze veel steun en begrip bij elkaar, haar vriend 
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heeft PTSS en angstaanvallen. Ze heeft momenteel veel last van haar Crohn er zijn opvlammingen 
(Vas Score 8), stekkende pijn koorts aanvallen (Vas Score 7) ook rommelen de darmen veel en is 
ze kortademig. Ze heeft meerdere keren stoelgang per dag (Vas Score 3),  haar ontlasting kan heel 
waterig zijn maar dit verschilt per keer soms is het ook dik (Vas Score 8). Er wordt regelmatig bloed 
en ontlasting onderzoek gedaan. Heeft ook veel last van vaginale schimmel en vindt dit zeer stressvol 
gezien haar liefdesleven met haar vriend. In haar werk ondervindt ze veel stress omdat ze nogal eens 
moet gaan zitten gezien de pijn, ze vind het moeilijk om hieraan toe te geven en gaat vaak gewoon 
door. Ze verteld dat ze nogal eens wakker wordt, dit is meestal rond 3 uur ‘s nachts (Vas Score 4)
In de ochtend valt ze dan weer in slaap, ook is ze erg vermoeid hierdoor. Ze verteld dat als ze naar bed 
gaat geluid aan wil hebben anders wordt het veel te druk in haar hooft. Ook drinkt ze 2lt melk per dag 
en eet veel sushi. Als ze sushi eet heeft ze hierna last van haar maag.

Objectief en onderzoek tijdens 1ste  behandeling basis LTC 
Ik ben begonnen met de basis behandeling dit omdat ik wil zien hoe de client reageert op de Bowen 
behandeling, de eerste behandeling geeft zowel ontspanning en het lichaam leert te herkennen wat 
de procedures doen zodat het lymfestelsel zijn werk optimaal zijn werk kan doen, mede voor de af-
weer tegen ziekten, infecties en het opruimen van de afvalstoffen uit de weefsels. Als ik begin voelt 
de Client voelt zeer klam en warm aan, ze is sceptisch en ondergaat de behandeling en ze ziet het wel 
geeft ze aan. Haar huid is zeer droog en hoofdhuid vertonen korsten, dit zou eventueel een vorm van 
psoriasis kan zijn, gezien haar lage weerstand en het feit dat haar vochtregulatie vanuit haar darmen 
niet optimaal werken. Bij lumbale basis merk ik spanning bij de  glutus medius aan beide kanten ook 
geeft haar huid bijna geen huidrek, bij bicep fimores, fossa poplitea  is er geen energiestroom. De 
Hamstrings m. Biceps femoris, m. semitendiosus en de m. semimebranosus geven zichtbaar trilbewe-
ging.  Bij thoracaal is er spanning in de margo medialis, Rhomboideus en levator scapulea.

Objectief en onderzoek tijdens 2e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
De basis LTC ondergaat de client goed en ze geeft aan het fijn te vinden. Lumbaal: er is spanning bij 
biceps femores, fossa poplitea, er zijn geen zichtbare trillingen bij de Hamstrings m. Biceps femoris, 
m. semitendiosus en de m. semimebranosus , thoracaal: erector spinea springt weg, bij de pelvic 
werkt het linker been niet mee bij het brengen naar de hetorolaterale zijde, m. tensor fascia lata plopt 
weg.

Objectief en onderzoek tijdens 3e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
AH methode: Bij behandeling Lumbaal; merk ik op dat er bij glutus medius een schok ontstaat in 
haar linker been, bij Hit the Lat komt haar spijsvertering op gang en dit is hoorbaar. Thoracale: links 
bij scapula geeft trapezius een licht trillende reactie. Na de een aantal move’s bij pelvic gaan haar 
darmen rommelen. 

Objectief en onderzoek tijdens 4e behandeling LTC, bekken, diafragma, staartbeen, cranium (spin) 
procedure
Na de basis behandeling ontspant het lichaam, bij de glutus medius schokt het niet meer in haar lin-
ker been maar is dit meer een kleine samentrekking. het fascia weefsel voelt meer rekbaar ook geeft 
haar huid meer mee. De trapezius thoracaal geeft geen trilling meer.

Objectief en onderzoek tijdens 5e behandeling: TMJ en Cranium
spanning in de spieren en lichaam, Kaken zijn stijf en gezicht toont gespannen.
Client is hierna zichtbaar gaan ontspannen. 

Reacties tijdens 1ste behandeling
De client vertelt niet veel en vindt het moeilijk om aan te geven wat ze nu precies voelt in haar li-
chaam. Ze weet het niet zo goed maar zegt wel dat ze wat rustiger lijkt te worden.

Reacties tijdens 2e behandeling
Ze verteld dat ze nog wat moeite heeft om zicht te ontspannen, maar verteld ook dat het haar goed 
doet en ze het fijn vindt om met mij te praten over wat er allemaal speelt ook voelt ze zich begrepen 
en heeft een gevoel van veiligheid. Haar lichaam voelt warm aan en comfortabel.
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Reacties tijdens 3e behandeling
Het is opmerkzaam dat de client wat losser wordt in haar lichaam, ze merkt op een steekje op bij haar 
rechter pols en tintelingen in haar handen als ik haar thoracaal behandel, ook bij als ik met haar pelvis 
bezig ben dan lijkt het of haar buik warm wordt, en vindt het een bijzondere ervaring mede omdat ze 
haar lichaam nu voelt. Als ik de Cranium procedure uitvoer, dan valt ze bijna in slaap, ze is soezig en 
vindt het heerlijk om te ervaren.  

Reacties tijdens 4e behandeling
De client geeft aan dat ze beter in haar vel zit en ervaart een aangename ontspanning. Thoracaal zijn 
de tintelingen in haar armen nog aanwezig. Bij de pelvis zijn er geen rommeling in haar buik

Reacties tijdens 5e behandeling
Ze heeft veel spanning en is zichtbaar onrustig in haar diafragma. Client verteld dat ze moe is en 
verdrietig.

Terugkoppeling dag na de 1,2,3,4 en 5e behandeling 

Na 1ste behandeling: Client verteld dat ze heerlijk heeft geslapen en was de dag na de behandeling 
ontspannen. Later in de week weer wakker om 3 uur in de nacht. Haar buik was wat aan het romme-
len, nog wel buikpijn meerder keren per dag. Haar ontlasting lijkt wat te veranderen. De haar koorts 
aanvallen worden minder.

Na 2e behandeling zijn er problemen met haar buik en client is erg vermoeid, menstruatie komt door 
haar anticonceptiepil heen, heeft ze meer last van diarree na de behandeling zo’n 8 a 9 keer op een 
dag, de 2e dag neemt dit sterk af en hoeft ze nog maar 2x maar naar de wc. Als ze rust neemt valt ze 
direct in slaap, ze wordt boos op zichzelf en naar andere omdat haar lichaam zo moe is. Heeft 2x per 
dag last van haar maag, haar misselijkheid is wel veel minder dan dat het was. Haar slokdarm deed 
voordat ze kwam zeer maar heeft hier geen last meer van. Ze heeft het besef gekregen dat er meer 
rust dient te komen en heeft op het werk aangegeven dat ze minder wil werken. Client wil veel con-
trole en vindt het fijn alles exact te weten. 

Na 3e behandeling gaat client veel beter slapen ze wordt niet meer wakker om 3 uur en ervaart 
dit als zeer prettig. heeft nagenoeg geen last meer van stemmingswisselingen, en nauwelijks geen 
maagklachten meer. Ze heeft het na de behandeling erg warm, ze geeft aan dat de Bowen een goede 
uitwerking heeft op haar en vindt het fijn om te doen. 

Na 4e behandeling heeft client hoofdpijn gehad maar deze was de volgende dag verdwenen, haar 
buik ook veel minder opgezet dan voorheen, en de krampen zijn na een aantal behandelingen veel 
minder scherp,  wel is ze wat afgevallen. M.b.t. haar werk heeft ze sterk het gevoel dat er geen begrip 
is voor haar ziekte vanuit haar manager, geeft aan dat er ook een stuk bij haarzelf ligt omdat ze altijd 
maar doorgaat, ze weet niet zo goed hoe hier mee om te gaan, en kan moeilijk haar grenzen aan geven 
zowel privé als op het werk. Als client voor 

Na 5e behandeling komt verteld ze dat het voor een aantal weken heel erg goed is gegaan. De laat-
ste week heeft ze zeer veel stress gehad en er is bij de psycholoog vastgesteld dat ze een depressie 
heeft. Client geeft aan veel met andere bezig te zijn en zichzelf emotioneel ontwijkt, ze zit met zichzelf 
in de knoop en weet het even niet meer, gezien de thuis situatie en alles wat hierbij komt kijken. Ze wil 
niet meer in behandeling het kost haar moeite om te komen, wel heeft ze veel baat gehad bij de be-
handelingen en haar Crohn een stuk rustiger is geworden. Ze verteld dat ze zich bewust is geworden 
van een aantal zaken en de zaken wat duidelijker ziet, ze is ook veel gezonder gaan eten en heeft niet 
zoveel behoefte meer aan zoetigheid.  
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Conclusie Client 1 fysiek
haar misselijkheid, maagklachten opgezette buik, diarree en winderigheid zijn sterk afgenomen. De 
buikpijn heeft een sterke daling in de laatste fase van de behandelingen. De client had nooit van Bo-
wen Therapie gehoord en vond het een bijzondere ervaring en zeer prettig. Ze gaf aan hier zeker mee 
verder te willen, maar voor nu wilde ze haar leven op orde krijgen en leren hoe ze wat meer emotio-
neel zichzelf kan gaan uiten zonder altijd maar te “rennen” 

 

Conclusie Client 1 mentaal
Wat mij opvalt is dat de Bowen therapie procedures voor deze jonge client een sterke werking had fy-
siek en metaal. Opvallend is het slaappatroon wat snel een verbetering gaf, hierdoor verbeterde haar 
stemmingswisselingen. Haar vermoeidheid blijven gedurende haar behandelingen gelijk, dit wijdt ik 
zelf aan het feit dat de client perfectionistisch kan zijn, haar omgevingsfactoren spelen mede hierin 
een grote rol.  Opvallend is dat tijdens de behandelingen haar stress niveau daalt, de stress volle ge-
beurtenissen in haar leven is de terugval op mentaal gebied te plaatsen in behandeling 4 en 5.
Verder is ze niet makkelijk in het toelaten van emoties en heeft een onveilige indruk naar haar omge-
ving. Ze laat mensen dan ook moeilijk toe. 

rust dient te komen en heeft op het werk aangegeven dat ze minder wil werken. Client wil veel 
controle en vindt het fijn alles exact te weten.  
Na 3e behandeling gaat client veel beter slapen ze wordt niet meer wakker om 3 uur en ervaart dit 
als zeer prettig. heeft nagenoeg geen last meer van stemmingswisselingen, en nauwelijks geen 
maagklachten meer. Ze heeft het na de behandeling erg warm, ze geeft aan dat de Bowen een goede 
uitwerking heeft op haar en vindt het fijn om te doen.  
Na 4e behandeling heeft client hoofdpijn gehad maar deze was de volgende dag verdwenen, haar 
buik ook veel minder opgezet dan voorheen, en de krampen zijn na een aantal behandelingen veel 
minder scherp,  wel is ze wat afgevallen. M.b.t. haar werk heeft ze sterk het gevoel dat er geen 
begrip is voor haar ziekte vanuit haar manager, geeft aan dat er ook een stuk bij haarzelf ligt omdat 
ze altijd maar doorgaat, ze weet niet zo goed hoe hier mee om te gaan, en kan moeilijk haar grenzen 
aan geven zowel privé als op het werk. Als client voor  
Na 5e behandeling komt verteld ze dat het voor een aantal weken heel erg goed is gegaan. De laatste 
week heeft ze zeer veel stress gehad en er is bij de psycholoog vastgesteld dat ze een depressie 
heeft. Client geeft aan veel met andere bezig te zijn en zichzelf emotioneel ontwijkt, ze zit met 
zichzelf in de knoop en weet het even niet meer, gezien de thuis situatie en alles wat hierbij komt 
kijken. Ze wil niet meer in behandeling het kost haar moeite om te komen, wel heeft ze veel baat 
gehad bij de behandelingen en haar Crohn een stuk rustiger is geworden. Ze verteld dat ze zich 
bewust is geworden van een aantal zaken en de zaken wat duidelijker ziet, ze is ook veel gezonder 
gaan eten en heeft niet zoveel behoefte meer aan zoetigheid.   
 
 
 

 
 
Conclusie Client 1 fysiek 
haar misselijkheid, maagklachten opgezette buik, diarree en winderigheid zijn sterk afgenomen. De 
buikpijn heeft een sterke daling in de laatste fase van de behandelingen. De client had nooit van 
Bowen Therapie gehoord en vond het een bijzondere ervaring en zeer prettig. Ze gaf aan hier zeker 
mee verder te willen, maar voor nu wilde ze haar leven op orde krijgen en leren hoe ze wat meer 
emotioneel zichzelf kan gaan uiten zonder altijd maar te “rennen”  
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Conclusie Client 1 mentaal 
Wat mij opvalt is dat de Bowen therapie procedures voor deze jonge client een sterke werking had 
fysiek en metaal. 
Opvallend is het slaappatroon wat snel een verbetering gaf, hierdoor verbeterde haar 
stemmingswisselingen. Haar vermoeidheid blijven gedurende haar behandelingen gelijk, dit wijdt ik 
zelf aan het feit dat de client perfectionistisch kan zijn, haar omgevingsfactoren spelen mede hierin 
een grote rol.  Opvallend is dat tijdens de behandelingen haar stress niveau daalt, de stress volle 
gebeurtenissen in haar leven is de terugval op mentaal gebied te plaatsen in behandeling 4 en 5. 
Verder is ze niet makkelijk in het toelaten van emoties en heeft een onveilige indruk naar haar 
omgeving. Ze laat mensen dan ook moeilijk toe.  
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Client 2

Medicatie en dosering
Prednison 20mg per dag
Calci – Chew D3 500 mg per dag
Azathioprine 50mg per dag
 
Medische geschiedenis en diagnose klachten
12 jaar:  liesbreuk
13 jaar:  migraine hormonaal, klachten patroon 1 dag
16 jaar: gewrichtsklachten polsen en enkels
27 jaar:  pols uit de kom
33 jaar:  herpes infectie
39 jaar:  ziekte van Crohn, problemen spijsvertering 
39 jaar: vaginale schimmelinfectie

Situatie van client en invloed op dagelijks functioneren 
Client is zeer stijf in de ochtend, heeft veel buikklachten obstipatie, is veel misselijkheid, en last van  
aambeien ook heeft mevrouw sneetjes rondom haar anus. 
Heeft migraine en is tijdens aanval zeer misselijk, kan geen licht verdragen en kan alleen maar liggen 
ze is 1 dag uitgeteld. Client heeft veel last van huilbuien en is volgens haar aan het overleven. Client is 
bang om gekwetst te worden. Ze wil veel controle en structuur, wil graag alles goed doen. Bij de huis-
arts is er verteld dat ze lijdt aan hypochondrie ze voelde zich niet serieus genomen en was zeer aan-
geslagen. Na vaststellen ziekte IBD heeft mevrouw het gevoel dat haar leven op ze kop staat. Volgens 
de arts komen de symptomen zeer overeen met die van Crohn. De ziekte heeft veel impact op haar 
leven en is emotioneel en fysiek niet stabiel.  In haar relatie ondervindt ze problematiek omdat haar 
man hij dient meer mee te moeten werken in de huishouding dit is lastig omdat hij kok is en veel werkt. 
ze kan met hem moeilijk praten omdat hij zeer gesloten is. Ze heeft een groot verantwoordelijkheid 
gevoel ten opzichte van haar dochter. Client wil graag voor zichzelf opkomen en grenzen aangeven. 
Client is  hier dan ook naar opzoek en veel bezig met zelfreflectie. Het is alsof alles ongrijpbaar is. 
Werkt 4x7 en heeft een groot loyaliteit tegenover haar werkgever. Ze vindt zichzelf perfectionistisch 
en legt de lat zeer hoog. 

Objectief en onderzoek tijdens 1ste  behandeling basis LTC 
Lumbaal; Spanning in de lage rug erector spinea, tinteling in glutus maximus thoracaal; romboideus, 
margo medialis en levator scapulae zit veel weerstand in de bovenste laag van de huid. Cervicaal; 
spinalis en semispinalis captitis pijnlijk.

Objectief en onderzoek tijdens 2e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Cliënt ervaart stroomstootjes bij haar onderbenen bij fossa poplitea en tractus Ilotibialis. Hit the lat 
geeft tinteling in haar enkel. Bij diafragma voelt xyphoid, linea alba beweging in fascia en trekking van 
de spieren. 

Objectief en onderzoek tijdens 3e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Basis procedures: Stroom pulsen bij erector spinea, inguinal ligament springt weg. m. sartorius voelt 
stijf.

Objectief en onderzoek tijdens 4e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Thoracaal; margo medialis en rohmboideus komen er tintelingen in haar handen. Bij bekken; ingeuina-
le ligament voelbaar minder spanning en kan dieper inzakken met mijn vingers. 

Objectief en onderzoek tijdens 5e behandeling LTC, bekken, diafragma, staartbeen, cranium (spin) 
procedure 
Erectus spinae, liggen meer op de oppervlakte en rollen meer, inguinale ligament is gevoeliger. 
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Reacties tijdens 1e behandeling
Client is duizelig na behandeling, ze ervaart tintelingen op diverse plekken in haar lichaam, lumbaal 
voelt ze mijn vingertoppen nog een tijdje. Voelt kriebels in haar buik bij Hit the Lat.
Cervicaal ziet ze kleuren. Is zeer ontspannen na behandeling

Reacties tijdens 2e behandeling
Client praat met hoge tonen in haar stem. Na bodemstoppers komt de ontspanning. Huid van client 
wordt klam en haar huid voelt als “pudding” ze krijgt een sterke lijfgeur. 
Bij Hit the Lat tinteling in haar enkel, alsof er een zware schoen aan haar voet zit. Cervicaal move 3 
en 4 merkt client veel trekking  in de Scaleni ook ervaart ze lichtflitsen. Client moet nodig plassen als 
de behandeling klaar is

Reacties tijdens 3e behandeling
Haar huid voelt als schrikdraad bij bijna elke move, er komt een licht druk op haar hoofd en bij de 
diafragma komen er vlinders in haar buik. Tijdens de bekken procedure krijgt ze mentaal weerstand 

Reacties tijdens 4e behandeling
Client ervaart overal tintelingen en het stroomt in haar lichaam, heeft aandrang om te bewegen 
Bij de bekken procedure komen er veel emoties los en huilt de client hierna krijgt client een lachbui,
Het lijkt alsof de client meer vocht vasthoudt in haar lichaam. 

Reacties tijdens 5e behandeling
Client ervaart tintelingen in handen, en ziet kleuren als ik bezig ben thoracaal. verder is ze ontspannen 
en alle move’s lijken soepeler te gaan. Client zegt haar lichaam “gewoon” goed te voelen.

Terugkoppeling dag na de 1,2,3,4 en 5e behandeling 

Na 1ste behandeling: zware benen en vermoeidheid, er is een lichte druk op haar hoofd, is 8x wakker 
geweest van haar buik, ze had last van winderigheid, opgezette buik en soms pijn. Viel wel snel weer 
in slaap. Werd vroeg wakker en had in de ochtend hoofdpijn vooral aan de voorkant en linksachter. Na 
paracetamol is de hoofdpijn weggegaan.

Na 2e behandeling: hoofdpijn klachten en wazig zien, opgezwollen buik, winderigheid lijkt te redu-
ceren en stinkt iets minder, pijn tijdens ontlasting, is 14x naar toilet geweest maar heeft voornamelijk 
aandrang. Heeft meerdere keren koorts aanvallen gehad. In de loop van de week werd dit aanzienlijk 
minder, veel dorst s ’nachts. Aderen op haar benen zijn zichtbaar, dit verdween in de loop van de 
week. Ze heeft meer energie, en voelt zich licht en vrolijk en had na de behandeling een zeer goed 
gevoel….

Na 3e behandeling: client gaat verschil merken, menstruatie, misselijkheid zijn een stuk minder ge-
worden, buikklachten zijn minder scherp.
Hoofdpijn en slokdarm klachten zijn weg. Heeft veel energie dit schommelt nog wel maar op een po-
sitieve manier. Aambeien worden minder. Nog veel dorst in de s ‘nachts. Prednison wordt afgebouwd. 

Na 4e behandeling: ontlasting is nu dik en ze kan soms een aantal dagen niet naar het toilet. Urine is 
donker en stinkt. Veel dorst s ‘nachts, haar energie is stabiel. Zeer gevoelig voor luchtjes. Aambeien 
worden weer wat groter. Af en toe wat buikpijn.

Na 5e behandeling: heeft opvlamming gehad en weer wat koorts s ‘nachts, volgens arts is de endel-
darm nog ontstoken. Meer energie en stabiel. Geen pijn meer bij stoelgang, haar ontlasting is iets 
vettig.
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Conclusie Client 2 fysiek
Haar misselijkheid die wisselend op de dag plaatsvond is van (VAS 7)  naar (VAS 0) gegaan , opgezette 
buik meestal aan het einde van de dag (VAS 9) het opzetten van de buik is omlaag gegaan (VAS 4). 
Winderigheid (VAS 9) en stank nam tijdens de gehele behandelingen af (VAS 4) Buikpijn (VAS 7) is 
minder heftig en scherp (VAS 3). Opvallend is de verstopping die sterk toeneemt bij behandeling 4 
(VAS 6) en in behandeling 5 (VAS 0) volledig is genormaliseerd.  Patiënt ervaart de Bowen behande-
ling als zeer prettig voor haar lichaam en wil in de toekomst zeker doorgaan met de therapie.

Conclusie Client 2 mentaal
Bij de laatste fase van de behandeling is een sterke verbetering te zien op alle klachten. De vermoeid-
heid werd aanzienlijk minder (50%) mevrouw had meer energie en voelde zich steeds beter. Haar 
stemmingswisselingen verbeterde met 30% er is een kleine stijging te zien in behandeling 3 de patiënt 
ervaart dit niet negatief maar positief. Stressniveau verlaagd met (50%) patiënt ervaart een fijne en 
steeds diepere ontspanning na elke Bowen behandeling en dit zet zich door gedurende de weken die 
volgen. Door de Bowen therapie is het emotioneel beter te handelen, ook omdat haar energie niveau 
vooruit gaat. Ze voelt zich aangenaam en heeft een goed gevoel, patiënt ervaart meer rust en kan 
beter aangeven waar haar grens ligt. Houdt ook sinds kort een dagboek bij over de belevingen van IBD 
en wat dit voor haar betekend in het dagelijks leven. Patiënt ervaart de Bowen behandeling als zeer 
prettig voor haar lichaam en geest en wil in de toekomst zeker doorgaan met de therapie.

Conclusie Client 2 fysiek
Haar misselijkheid die wisselend op de dag plaatsvond is van (VAS 7) naar (VAS 0) gegaan , opgezette 
buik meestal aan het einde van de dag (VAS 9) het opzetten van de buik is omlaag gegaan (VAS 4).
Winderigheid (VAS 9) en stank nam tijdens de gehele behandelingen af (VAS 4) Buikpijn (VAS 7) is 
minder heftig en scherp (VAS 3). Opvallend is de verstopping die sterk toeneemt bij behandeling 4
(VAS 6) en in behandeling 5 (VAS 0) volledig is genormaliseerd.  Patiënt ervaart de Bowen 
behandeling als zeer prettig voor haar lichaam en wil in de toekomst zeker doorgaan met de 
therapie.

Conclusie Client 2 mentaal
Bij de laatste fase van de behandeling is een sterke verbetering te zien op alle klachten. De 
vermoeidheid werd aanzienlijk minder (50%) mevrouw had meer energie en voelde zich steeds 
beter. Haar stemmingswisselingen verbeterde met 30% er is een kleine stijging te zien in behandeling 
3 de patiënt ervaart dit niet negatief maar positief. Stress niveau verlaagd met (50%) patiënt ervaart 
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Conclusie Client 2 fysiek
Haar misselijkheid die wisselend op de dag plaatsvond is van (VAS 7) naar (VAS 0) gegaan , opgezette 
buik meestal aan het einde van de dag (VAS 9) het opzetten van de buik is omlaag gegaan (VAS 4).
Winderigheid (VAS 9) en stank nam tijdens de gehele behandelingen af (VAS 4) Buikpijn (VAS 7) is 
minder heftig en scherp (VAS 3). Opvallend is de verstopping die sterk toeneemt bij behandeling 4
(VAS 6) en in behandeling 5 (VAS 0) volledig is genormaliseerd.  Patiënt ervaart de Bowen 
behandeling als zeer prettig voor haar lichaam en wil in de toekomst zeker doorgaan met de 
therapie.

Conclusie Client 2 mentaal
Bij de laatste fase van de behandeling is een sterke verbetering te zien op alle klachten. De 
vermoeidheid werd aanzienlijk minder (50%) mevrouw had meer energie en voelde zich steeds 
beter. Haar stemmingswisselingen verbeterde met 30% er is een kleine stijging te zien in behandeling 
3 de patiënt ervaart dit niet negatief maar positief. Stress niveau verlaagd met (50%) patiënt ervaart 
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Conclusie therapeut
Het was een aangename ervaring om met patiënt 2 te werken, wist goed aan te geven wat haar er-
varing was m.b.t. haar lichaam en gevoelens. Stond open voor wat Bowen Therapie kan betekenen. 
Patiënt was soms kritisch en stelde veel vragen.  Opvallend is haar ochtendstijfheid verdwijnt dit is 
niet meegenomen in het onderzoek maar wil ik wel benoemen. Ook het slaappatroon verbeterd van 
de patiënt, het is mij opgevallen dat patiënt meer en beter haar grenzen kan aangeven en milder 
wordt ten opzichte van zichzelf.  

Client 3

Medicatie en dosering
Prednison 20mg 
Salofalk 1 zakje per dag
 
Medische geschiedenis en diagnose klachten
30 jaar:  hooikoorts 
45 jaar:  operatie schouder
47 jaar:  Colitis Ulcerosa 
52 jaar:  blinde darm operatie

Situatie van client en invloed op dagelijks functioneren 
Na scheiding veel stress klachten en darmen zijn gaan opspelen, kan moeilijk haar gevoelens uiten en 
stopt deze vaak weg, ze heeft het idee dat niemand er wat aan heeft al zou ze haar gevoelden gaan 
uiten. Client mist veel genegenheid, maar wil dit niet aan de buiten wereld laten zien. Ze heeft een 
tijdje buiten de stad gewoond om tot rust te komen, kan moeilijk bij haar gevoel komen. Client ligt 
soms dagen in bed, heeft veel buikkrampen en is misselijk, heeft wel last van winderigheid, ze eet niet 
altijd regelmatig en als ze dan eet krijgt ze buikpijn, ook heeft ze niet altijd controle over haar sluitspier 
en vindt dit heel erg. Ze neemt altijd schoon ondergoed mee omdat ze soms wel eens een ongelukje 
heeft, dit belemmerd haar om iets te ondernemen. Client heeft last van krampen met name in haar 
kuiten. Client is druk van zichzelf en “rent” vaak gewoon door. Client ervaart het leven niet altijd even 
leuk meer. Gaat meerdere keren per dag naar het toilet.

Objectief en onderzoek tijdens 1ste  behandeling basis LTC 
Lumbaal; ecertor spinea ligt zichtbaar op de rug. Deze voelen als kabels en zijn stijf. Lichaam is klam 
en de huid is slap. Fasciaal lijkt het alsof er weinig beweging is.

Objectief en onderzoek tijdens 2e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Bekken; m sartorius sprint weg. inguinale ligament is zeer gespannen. 

Objectief en onderzoek tijdens 3e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Thoracaal; Romboideus Levator Scapulae voelt alsof er doperwten zitten, bij het maken van de boe-
merang voelt het hobbelig. Glutaeus maximus geeft trillingen naar de benen. 

Objectief en onderzoek tijdens 4e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Bekken, m sartorius geeft een beurs gevoel, springt niet meer weg. lichaam is nog gespannen. 

Objectief en onderzoek tijdens 5e behandeling LTC, bekken, diafragma, staartbeen, cranium (spin) 
procedure 
Diaframa, geeft weerstand processi spinosi en bij wervelkolom
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Reacties tijdens 1e behandeling
Client ligt op de behandeltafel en laat alles over zich heen komen, zegt niet heel veel maar vindt het 
wel heel relaxed.

Reacties tijdens 2e behandeling
Ze merkt niet veel aan haar lichaam, client verteld dat ze het moeilijk vindt om te voelen wat haar 
lichaam zegt, ervaart wel wat rustiger te worden tijdens de behandeling

Reacties tijdens 3e behandeling
Client ervaart tintelingen in haar buik bij HTL en haar darmen rommelen. Verder weet de client niet zo 
goed wat ze dient te voelen, maar zegt sneller rustiger te worden als ik de behandeling inzet.

Reacties tijdens 4e behandeling
Client moet nodig plassen tijdens de behandeling. Verder is voelt haar lichaam minder klam. 

Reacties tijdens 5e behandeling
Geeft aan dat ze de behandeling lekker vindt, praat veel en gaat van hak op de tak. Geeft aan veel te 
moeten denken.

Terugkoppeling dag na de 1, 2, 3, 4 en 5e behandeling 

Na 1ste behandeling:
Is erg moe na de behandeling en heeft in de middag liggen slapen, haar slaappatroon is onrustig en 
wordt meestal rond 4 uur wakker, na een tijdje wakker te hebben gelegen valt ze weer in slaap, in de 
nacht wordt ze soms zwetend wakker.

Na 2e behandeling:
Haar darmen rommelen wat meer en heeft meer trek in eten. Ze heeft iets hoofdpijn gehad, ze is nog 
steeds moe en wil het liefst slapen. 

Na 3e behandeling
Heeft beter geslapen en voelt zich iets fitter. Toch wordt ze nog wel wakker en piekert dan. Haar 
lichaam voelt zwaar, ook heeft ze zware benen. Zweet aanvallen lijken minder intens. 

Na 4e behandeling
Buikkrampen worden minder en ze gaat minder vaak naar het toilet, het lijkt alsof ze mentaal sterker 
wordt.

Na 5e behandeling:
Client geeft aan beter in haar vel te zitten is minder moe en alles voelt niet meer heel zwaar. Hoofdpijn 
is er nog wel lichtelijk. Haar slaappatroon wordt beter.
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Conclusie Client 3 fysiek
Client haar misselijkheid is tussentijds opgekomen (Vas 1) en verder in de behandeling is dit naar 
(Vas 0) gegaan. Haar opgezette buik werd tijdens de behandelingen minder (Vas 3) na de laatste 
behandeling daalde deze naar (Vas 1). Winderigheid (Vas 2) nam na eerste behandeling af en blijf 
naderhand gelijk (Vas 2). Slijm bij ontlasting (Vas 3) naar (Vas 2). Buikpijn werd steeds minder (Vas 
4) naar eindscore (Vas 2) de koorts aanvallen zijn gezakt (Vas 7) naar (Vas 5) Client merkt toch wel 
verschil in lichamelijke klachten, en vindt de behandelingen prettig, weet niet of ze door gaat met de 
Bowen behandeling. 

Conclusie Client 3 mentaal
Client haar slaapgedrag bleef enigszins gelijk na de 3e behandeling ging client beter slapen en ver-
beterde haar slaappatroon met 40%. Ook haar vermoeidheid nam sterk af 50%, de stoelgang nam in 
mindere mate af client had minder stoelgang 20%
Client haar hoofdpijn bleef gelijk, dit wijdt ik aan dat client zeer hoog in haar spanningsboog zat. 
Maagklachten werden minder 10% haar gebrek aan eetlust zal te wijten zijn aan haar hoge mate van 
spanning in het lichaam.   

Terugkoppeling dag na de 1,2,3,4 en 5e behandeling 

Na 1ste behandeling
Is erg moe na de behandeling en heeft in de middag liggen slapen, haar slaappatroon is onrustig en 
wordt meestal rond 4 uur wakker, na een tijdje wakker te hebben gelegen valt ze weer in slaap, in de 
nacht wordt ze soms zwetend wakker.
Na 2e behandeling:
Haar darmen rommelen wat meer en heeft meer trek in eten. Ze heeft iets hoofdpijn gehad, ze is nog 
steeds moe en wil het liefst slapen.
Na 3e behandeling
Heeft beter geslapen en voelt zich iets fitter. Toch wordt ze nog wel wakker en piekert dan. Haar 
lichaam voelt zwaar, ook heeft ze zware benen. Zweet aanvallen lijken minder intens. 
Na 4e behandeling
Buikkrampen worden minder en ze gaat minder vaak naar het toilet, het lijkt alsof ze mentaal sterker 
wordt.
Na 5e behandeling:
Client geeft aan beter in haar vel te zitten is minder moe en alles voelt niet meer heel zwaar. 
Hoofdpijn is er nog wel lichtelijk. Haar slaappatroon wordt beter.

Conclusie Client 3 fysiek
Client haar misselijkheid is tussentijds opgekomen (Vas 1) en verder in de behandeling is dit naar (Vas 
0) gegaan. Haar opgezette buik werd tijdens de behandelingen minder (Vas 3) na de laatste 
behandeling daalde deze naar (Vas 1). Winderigheid (Vas 2) nam na eerste behandeling af en blijf 
naderhand gelijk (Vas 2). Slijm bij ontlasting (Vas 3) naar (Vas 2). Buikpijn werd steeds minder (Vas 4) 
naar eindscore (Vas 2) de koorts aanvallen zijn gezakt (Vas 7) naar (Vas 5) Client merkt toch wel 
verschil in lichamelijke klachten, en vindt de behandelingen prettig, weet niet of ze door gaat met de 
Bowen behandeling. 

Conclusie Client 3 mentaal
Client haar slaapgedrag bleef enigszins gelijk na de 3e behandeling ging client beter slapen en 
verbeterde haar slaappatroon met 40%. Ook haar vermoeidheid nam sterk af 50%, de stoelgang nam 
in mindere mate af client had minder stoelgang 20%
Client haar hoofdpijn bleef gelijk, dit wijdt ik aan dat client zeer hoog in haar spanningsboog zat. 
Maagklachten werden minder 10% haar gebrek aan eetlust zal te wijten zijn aan haar hoge mate van 
spanning in het lichaam.   
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Client 4

Medicatie en dosering
Mizollen 10 mg 
Fluticasonproponaat

Medische geschiedenis en diagnose klachten
25 jaar:  hooikoorts
30 jaar:  whiplash
30 jaar: Colitis Ulcerosa

Situatie van client en invloed op dagelijks functioneren 
Client is bouwvakker en bevind zich vaak in koude ruimtes. Heeft veel last van zijn nek, client verteld 
vaak last te hebben van zware benen en voeten. Client gaat een paar keer per dag naar de toilet, en 
zijn ontlasting is zeer dun. Heeft veel krampen in zijn buik, de krampen hebben een soort beurs gevoel. 
In zijn onderbuik heeft hij stekende pijn en het voelt als speldenknopjes die in zijn huid prikken. Client 
heeft last van eczeem en psoriasis die geeft enorm veel jeuk het belemmerd zijn leven in die zin dat 
zijn huid soms openscheurt van de droogheid en en het kost de client dan ook veel energie. Hij is in de 
avond dan ook zeer vermoeid. Ook heeft hij de laatste jaren veel last van zijn hooikoorts en zegt dat hij 
bijna overal allergisch voor is. Hij gebruikt momenteel geen medicatie voor zijn darmklachten hij vindt 
het zelf nog niet nodig om naar de interniste te gaan. Hij wil graag eens ondervinden wat de Bowen The-
rapie inhoud hij heeft hierover gelezen en staat open voor wat de Bowen Therapie teweeg kan brengen. 

Objectief en onderzoek tijdens 1ste  behandeling basis LTC 
Lumbaal; adductor longus springt weg en de tractus Illiotibialis zie je goed liggen is verhard. cervicaal  
7e wervel vertebra een grote bobbel die zeer hard aanvoelt. 

Objectief en onderzoek tijdens 2e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Zeer gevoelig op inguinale ligament, bij naar binnen plaatsing van de vingers in de lies bij Adductie is 
zeer gevoelig. 

Objectief en onderzoek tijdens 3e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Latissimus dorsi schiet weg en is gevoelig voor client. Levator scapula geeft weerstand cervicaal. 
Plaatsing vingers in lies gevoelig

Objectief en onderzoek tijdens 4e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Tractus illiotibialis is nog goed te zien en verhard. Cranium, huid voorhoofd voelt strak aan 

Objectief en onderzoek tijdens 5e behandeling LTC, bekken, diafragma, staartbeen, cranium (spin) 
procedure 
Os coccygis geeft bij rolbeweging reactie lumbaal, vingers kunnen dieper in de lies en is minder ge-
voelig.

Reacties tijdens 1e behandeling
Client ondergaat behandeling en zegt niet heel veel, gaat lachen als ik bij de bekken bezig ben.

Reacties tijdens 2e behandeling
Client ervaart de behandeling als aangenaam en zegt relaxed te zijn als hij klaar is

Reacties tijdens 3e behandeling
Client krijgt kramp in zijn linker been als de behandeling klaar is, client is vermoeid en wat wazig.

Reacties tijdens 4e behandeling
Zegt dat hij het prettig vindt als ik thoracaal bezig ben. Gaat lachen bij de bekken procedure

Reacties tijdens 5e behandeling
Client is ontspannen en valt bijna in slaap tijdens de behandeling.
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Terugkoppeling dag na de 1, 2, 3, 4 en 5e behandeling 

Na 1ste behandeling:
Heeft veel dorst gekregen in de nacht en nog een paar dagen na de behandeling

Na 2e behandeling:
Heeft goed geslapen en het lijkt wel alsof hij rustiger is in zijn slaap, ook vertelde zijn vrouw dat hij wat 
minder snurkt. 

Na 3e behandeling:
Heeft veel jeuk gehad op zijn benen en rug, speldenknopjes die hij voelt als hij krampen heeft lijken 
minder heftig, de nekklachten zijn 2 dagen heel erg geweest en zijn hierna verdwenen. Ook is hij min-
der kortademig en gaat nog maar 2x per dag naar het toilet.

Na 4e behandeling:
Client heeft geen buikkrampen en pijnlijke speldenknopjes zijn er niet meer als hij naar het toilet 
moet, hij niest veel minder en zijn ogen zijn niet meer rood, is zelfs zijn medicatie een dag vergeten.  

Na 5e behandeling:
Client voelt zich een stuk beter en is minder snel moe, ook slaapt hij goed en door zonder wakker te 
worden. Zijn benen voelen niet meer zwaar, zijn voeten zijn nog wel moe. Heeft bijna geen buikpijn 
meer, wel 2x per dag naar toilet.

 

Conclusie Client 4 fysiek
Client is af en toe misselijk dit is in het geheel afgenomen na 2  behandeling  (Vas 3) naar (Vas 0),   
opgezette buik laat een kleine schommeling zien in afname (Vas 4) naar (Vas 3) maar blijft opgezet. 
Client laat veel winden deze nemen aanzienlijk af (Vas 7) naar (Vas 4) ook de stank is minder intens. 
Diarree wordt minder na elke behandeling is er minder drang en de substantie van de ontlasting 
wordt dikker (Vas 8) naar (Vas 5). De slijm bij ontlasting (Vas 4) naar (Vas 1). Buikpijn is minder intens 
en krampen zijn sterk vermindert (Vas 8) naar (Vas 5). Koorts verminderd (Vas 2) naar (Vas 1). Huid-
problemen, jeuk en hooikoorts klachten nemen af (Vas 4) naar (Vas 2)     
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Conclusie cliënt 4 mentaal
Het slaapgedrag wat zich uiten in snurken nam uiteindelijk met 80% af. de vermoeidheid die de pati-
ent had verminderde met 20%. De stoelgang die meerdere keren per dag plaatsvond is verlaagd met 
40%. Hoofdpijnen waren minimaal en nam in geheel af van 10% naar 0%. De maagklachten die zich 
na het eten aandiende of voor de ontlasting is afgenomen met 30%

Cliënt 5

Medicatie en dosering
Infliximab (Remicade) om de 3 maanden infuus
Paracetamol 2 a 3 per dag

Medische geschiedenis en diagnose klachten
24 jaar :  Amandelen geknipt
26 jaar : Ziekte van Crohn
35 jaar : Reumatoïde Artritis
40 jaar : Psoriasis hoofdhuid

Situatie van client en invloed op dagelijks functioneren
Client heeft zeer lange tijd rond gelopen met klachten voordat de diagnose ziekte van Crohn werd 
gesteld, is ze heel veel afgevallen en woog nog maar 40 kilo, ze is 4 weken in het ziekenhuis opge-
nomen en  ondervond  heel veel pijn, haar hele spijsvertering stelsel is stilgelegd, mocht alleen nog 
helder vloeibaar drinken en voeding is via een slagader in haar borst via infuus toegediend. Hierna 
heeft ze een tijd in remissie gezeten maar bij stress kwamen de ontstekingen weer terug, is vaak op-
genomen in het ziekenhuis. Ook ontstoken enkels en polsen en kon zelfs een tijd niet meer lopen,  via 
de reumatoloog geconstateerd dat ze Artritis heeft, na de toediening van de Remicade ging het snel 
veel beter en is patiënt voor lange tijd in remissie geweest. Nu heeft ze vaak last van opgezette buik 
en buikpijnen ook in de nacht koorts aanvallen, haar ontsteking waarde nemen weer toe en patiënt is 
zeer moe en verdrietig. Wordt s ‘nachts rond 3 a 4 uur wakker na een tijdje valt ze wel weer in slaap,  
haar ziekte heeft weerslag op haar sociale omgeving. Zit nu in de ziektewet en gaat regelmatig rusten, 
valt dan ook spontaan in slaap. Is misselijk en gaat vaak naar het toilet. 4 a 6 keer per dag. Patiënt 
geeft aan dat ze alles wilt aanpakken om zo snel mogelijk weer in remissie te komen, Patiënt geeft 
niet snel toe en wil graag doorgaan. Heeft veel meegemaakt in haar jeugd en heeft veel alleen moeten 
doen stond in de overleving stand, zorgde vanaf haar 15e voor haar vader en had in haar jeugd geen 
emotionele steun. 

 
 
Conclusie cliënt 4 mentaal 
Het slaapgedrag wat zich uiten in snurken nam uiteindelijk met 80% af. de vermoeidheid die de 
patiënt had verminderde met 20%. De stoelgang die meerdere keren per dag plaatsvond is verlaagd 
met 40%. Hoofdpijnen waren minimaal en nam in geheel af van 10% naar 0%. De maagklachten die 
zich na het eten aandiende of voor de ontlasting is afgenomen met 30% 
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Objectief en onderzoek tijdens 1ste  behandeling basis LTC 
Thoracaal bij T4 T5 pijnlijke plekken, spinae verdikt. 

Objectief en onderzoek tijdens 2e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Thoracaal nog steeds pijnlijk op T4 en T5, inguinale ligament zeer gevoelig, psoas staat erg strak

Objectief en onderzoek tijdens 3e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Spinae lijkt te gaan ontspannen, xyphoid geeft weerstand, inguinale ligament nog steeds gevoelig. 
Sartorius plopt weg.

Objectief en onderzoek tijdens 4e behandeling LTC, bekken, diafragma, cranium (spin) procedure
Thoracaal is minder pijnlijke T4 T5 ook spinae is zachter, kan dieper zaken met vingers inguinale liga-
ment zachter. Psoas is minder stijf 

Objectief en onderzoek tijdens 5e behandeling LTC, bekken, diafragma, staartbeen, cranium (spin) 
procedure 
Thoracaal is mijn minder, client ontspant zeer snel en met het inzakken van de vingers bij inguinale 
ligament weinig weerstand.  

Reacties tijdens 1e behandeling
Client laat de behandeling over zich heen komen en vindt de aanrakingen zacht.

Reacties tijdens 2e behandeling
Client geeft aan niet veel te voelen, krijgt het wel warm 

Reacties tijdens 3e behandeling
Client vraagt veel en zegt geëmotioneerd te zijn 

Reacties tijdens 4e behandeling
Snelle ontspanning, geeft weinig reactie m.b.t. het lichaam en lijkt dromerig 

Reacties tijdens 5e behandeling
Client geeft aan de aanraking prettig te vinden. Bij de spin valt ze in slaap. 

Na 1ste behandeling: 
Client heeft niet heel veel gemerkt, was een beetje duf, trok weg in de middag.

Na 2e behandeling:
Client heeft veel dorst en heeft s ’nachts kramp in haar kuiten. Client ervaarde erge vermoeidheid.

Na 3e behandeling:
Buikklachten worden minder en hoeft minder vaak naar het toilet. Is minder moe, heeft 1 nacht on-
rustig geslapen, verder in de week ging het slapen goed.

Na 4e behandeling:
Client haar buikklachten worden minder en ook het boeren en winderigheid neemt af, ervaart minder 
stress, dagen na de behandeling goed geslapen. En is minder prikkelbaar.

Na 5e behandeling:
Gaat veel beter slapen, de vermoeidheid neemt af, de dagen na de behandeling is ze opgewekt.
Gaat minder naar het toilet.
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Conclusie cliënt 5 fysiek
Client ervaart veel misselijkheid (Vas 8) dit reduceert naar (Vas 1), opgezette buik neemt af naar (Vas 
1). De winderigheid i.c.m. met boeren gaat van (Vas 8) naar (Vas 3). De diarree neemt na behandeling 
2 toe maar reduceert uiteindelijk naar (Vas 2) Slijm en bloed bij ontlasting worden minder en  blijven 
hangen op (Vas 1). De buikpijn die als aanvallen komen nemen sterk af, pijn en krampen zijn minder 
heftig (Vas 8) naar (Vas 2). Nachtelijk zweten door koorts aanvallen blijven na behandeling 3 weg (Vas 
4) naar (Vas 0). De aften in haar mond verdwijnen (Vas 2) naar (Vas 0). De korsten op haar hoofdpijn 
zijn minder pijnlijk en sommige plekken verdwijnen in zijn geheel (Vas 5) naar (Vas 3).   

Conclusie client 5 mentaal
Het slaapgedrag van client verbeterd met 40%. Hierdoor verbeteren haar stemmingswisselingen 
En vermoeidheid met 30%. Ook haar stoelgang die meerdere keren per dag plaatvond gaat vooruit 
met 30% en er vindt minder toiletgang plaats. Client heeft geen hoofdpijnen ook tijdens de behande-
ling is er geen reactie geweest m.b.t. hoofdpijn klachten.

Reacties tijdens 4e behandeling
Snelle ontspanning, geeft weinig reactie m.b.t. het lichaam en lijkt dromerig 
Reacties tijdens 5e behandeling
Client geeft aan de aanraking prettig te vinden. Bij de spin valt ze in slaap. 

Na 1ste behandeling:
Client heeft niet heel veel gemerkt, was een beetje duf, trok weg in de middag.
Na 2e behandeling:
Client heeft veel dorst en heeft s ’nachts kramp in haar kuiten. Client ervaarde erge vermoeidheid.
Na 3e behandeling:
Buikklachten worden minder en hoeft minder vaak naar het toilet. Is minder moe, heeft 1 nacht 
onrustig geslapen, verder in de week ging het slapen goed.
Na 4e behandeling
Client haar buikklachten worden minder en ook het boeren en winderigheid neemt af, ervaart 
minder stress, dagen na de behandeling goed geslapen. En is minder prikkelbaar.
Na 5e behandeling:
Gaat veel beter slapen, de vermoeidheid neemt af, de dagen na de behandeling is ze opgewekt.
Gaat minder naar het toilet.

Conclusie cliënt 5 fysiek
Client ervaart veel misselijkheid (Vas 8) dit reduceert naar (Vas 1), opgezette buik neemt af naar (Vas 
1). De winderigheid i.c.m. met boeren gaat van (Vas 8) naar (Vas 3). De diarree neemt na behandeling 
2 toe maar reduceert uiteindelijk naar (Vas 2) Slijm en bloed bij ontlasting worden minder en  blijven 
hangen op (Vas 1). De buikpijn die als aanvallen komen nemen sterk af, pijn en krampen zijn minder 
heftig (Vas 8) naar (Vas 2). Nachtelijk zweten door koorts aanvallen blijven na behandeling 3 weg 
(Vas 4) naar (Vas 0). De aften in haar mond verdwijnen (Vas 2) naar (Vas 0). De korsten op haar 
hoofdpijn zijn minder pijnlijk en sommige plekken verdwijnen in zijn geheel (Vas 5) naar (Vas 3).   
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8.3  Algemene onderzoeksresultaten

In de onderstaande grafieken wordt weergeven wat de resultaten zijn tijdens het onderzoek naar cli-
enten met de klachten IBD, hierin worden de symptomen en het aantal weken meegenomen die van 
toepassing zijn tijdens het onderzoek. De totaalresultaten van de Var Score worden in de grafieken 
weergeven van alle 5 cliënten die hebben deelgenomen aan het onderzoek, zowel op mentaal als 
fysiek niveau.

Client 1

De grafiek laat een daling zien van -12.9% op mentaal gebied

De grafiek laat een daling zien van -17.3% op fysiek gebied.
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Client 2

 

De grafiek laat een daling zien van -28.6% op mentaal gebied

 

De grafiek laat een daling zien van -20.7% op fysiek gebied.
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Client 3

 

De grafiek laat een daling zien van -15.7% op mentaal gebied
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Client 3 
 
 

 
 
 
De grafiek laat een daling zien van -15.7% op mentaal gebied 
 
 

 
 
 
De grafiek laat een daling zien van -7.3% op fysiek gebied. 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

1e week 2e week 3e week 4e week 5e week

Mentaal

0

20

40

60

80

100

120

140

1e week 2e week 3e week 4e week 5e week

Fysiek

Client 3 
 
 

 
 
 
De grafiek laat een daling zien van -15.7% op mentaal gebied 
 
 

 
 
 
De grafiek laat een daling zien van -7.3% op fysiek gebied. 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

1e week 2e week 3e week 4e week 5e week

Mentaal

0

20

40

60

80

100

120

140

1e week 2e week 3e week 4e week 5e week

Fysiek



Hoe verbeter je IBD-Inflammatory Bowel Disease

60

Client 4

 

De grafiek laat een daling zien van -8.6% op mentaal gebied
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Client 5

 

De grafiek laat een daling zien van -22.9% op mentaal gebied
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Objectieve fysieke resultaten
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Afname -30.0%
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Objectieve Mentale resultaten
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Oproep aan deelname onderzoek Bowen therapie naar:

Inflammatory Bowel Disease (IBD)
Praktijk Bowentherapie-Bogaard in Gouda doet onderzoek naar het effect van Bowen Therapie, een 
manuele behandeltechniek die werkt op alle systemen van het lichaam, het onderzoek richt zich op 
de symptomen van IBD bij volwassenen.

Je kan meedoen aan het onderzoek als je…
• Ziekte van Crohn hebt,
• Colitis ulcerosa hebt,
• Wel of geen medicatie gebruikt 
• 18 jaar of ouder bent.

Je krijgt…
• 5 gratis behandelingen met de Bowen Techniek,
• een vragenlijst vooraf en achteraf in te vullen.
• Informatie formulieren en overeenkomstverklaring.

Bowentherapie is een milde, ontspannende en effectieve natuurlijke manuele behandelmethode. 
Deze methode werkt op de fascie (bindweefsel) van het lichaam via kleine rolbewegingen met de 
handen. De behandeling geeft het lichaam impulsen om blokkades op te heffen en daarmee de na-
tuurlijke balans van het lichaam te herstellen.

Wil je meedoen? 
Mail dan naar info@bowentherapie-bogaard.nl
Je kunt ook informatie vinden op: www.bowentherapie-bogaard.nl

Met vriendelijke groet,
Bianca Bogaard
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Overeenkomstverklaring 

Onderzoek naar effect van Bowen Therapie bij Inflammatory Bowel Disease.
In te vullen door B.M. Bogaard; doeleinde scriptie onderzoek tijdens intake  

Hierbij verklaar ik: 
• Dat ik mondelinge toelichting zal geven ten aanzien van het onderzoek.   
• De deelnemer een informatieformulier heeft ontvangen met informatie over onderzoekgegevens,  
 Bowentherapie en AVG privacy wetgeving.  
• Dat ik de resterende vragen eventueel van de deelnemer gedurende  het onderzoek naar
 vermogen zal beantwoorden.  
• Dat er voor de deelnemer geen kosten aan dit onderzoek verbonden zijn.  
• Dat ik de onderzoeksresultaten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
 zal houden en verwerken.  

Naam onderzoeker: Bianca Bogaard   
 

Datum: …………………………..   Handtekening onderzoeker: ……………………………….. 
 

In te vullen door deelnemer tijdens de intake  

Hierbij verklaar ik: 
• Dat ik op een duidelijke wijze ben ingelicht over de aard, de methode, risico’s, het doel en het  
 belang van het onderzoek.  
• Dat ik ervan op de hoogte ben dat de gegevens anoniem verwerkt worden in de scriptie en niet 
 te herleiden zijn. Dat deze scriptie misschien gepubliceerd wordt op de website van
 www.bowentherapie-bogaard.nl en op de site van Bowned.    
• Dat ik begrijp dat fotomateriaal of bewerking daarvan uitsluitend en alleen voor analyse,
 wellicht met de scriptiebegeleidster of docent van de onderzoeker, gebruikt zal worden. 
• Dat ik weet dat in het belang van het onderzoek, het gewenst is dat de behandelingen op
 afgesproken data zullen plaatsvinden en hiervoor tijd kan vrijmaken.     
• Dat ik tijdens het onderzoek geen andere vorm van therapie zal ondergaan tenzij dit in overleg  
 gebeurt met de onderzoeker. Dit om het onderzoek op geen enkele wijze te beïnvloeden.  
• Dat er voor de deelnemer geen kosten aan verbonden zijn.   
• Dat ik de vragen tijdens de intake en evaluatiemomenten naar vermogen en eerlijkheid zal
 beantwoorden.  
• Dat ik geheel vrijwillig instem met deelname aan dit onderzoek. 
• Dat ik het recht heb om op elk moment zonder opgave van redenen, mijn deelname aan
 dit onderzoek kan beëindigen. 
  

Naam deelnemer: ……………………………….. 
 

Datum: …………………………..   Handtekening deelnemer: ……………………………….. 
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Klachten Score 0/1 0

1e week 2e week 3e week 4e week 5e week %

Misselijk

Braken

Opgezette buik

Winderigheid

Diarree

Verstopping

Buikpijn

Vermagering

Aambeien

Slijm bij ontlasting

bloed bij ontlasting

Ontstekingen 

mond

ogen 

huid

Scorelijst

Vul bij onderstaande klachten, elke week een score in van 0 t/m 10
Het cijfer 0 staat voor geen pijn, last of belemmering
Het cijfer 10 staat voor hevige pijn, extreme last of belemmering
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Klachten Score 0/1 0

1e week 2e week 3e week 4e week 5e week %

Slaapgedrag 

hoe vaak per nacht wakker 
van de buikpijn (gemiddeld 
per week)

Vermoeidheid

Hoeveel rust momenten per 
dag (gemiddeld per week)

Stoelgang

hoe vaak per dag 
(gemiddeld per week)

Hoofdpijn

Hoe vaak per dag 
(gemiddeld per week)

Stemmingswisselingen

Hoe vaak per week 
(gemiddeld per week)

Maagklachten

Hoe vaak na het eten 
(gemiddeld per week)
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Vertrouwelijk cliëntenverslag opleiding Bowen Therapie van BowNed

Naam Cursist: 1a onderzoekgroep

Cliënt geeft toestemming verslag met studiebegeleider te bespreken:  
Paraaf cliënt:

Naam:        
Adres:
Woonplaats:
Tel.:        Beroep: 
Geboortedatum: 

Medicatie en dosering:

Medische geschiedenis en diagnose huidige klacht: 

Behandeling 1, datum: 
Situatie van cliënt in eigen bewoordingen en invloed op het dagelijks functioneren:
S: 

Client haar lichaamstaal 
Objectief en onderzoek:

A: Basis LTC, Spin

1e dag na behandeling ervaart ze:

Na de behandeling heeft ze de volgende waarneming:

Planning en Opmerkingen:
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Behandeling 2, datum: 
S:

Ojectief en onderzoek:
 

A:basis LTC, Bekken, Diafragma procedure, Spin

1e dag na behandeling ervaart ze:

Na de behandeling heeft ze de volgende waarneming:

Planning en Opmerkingen:
hoe gaat het verder, wat heb je daarover met je client besproken en wat is de prognose. (bijkomende 
klachten)

Behandeling 3, datum:
S:

Objectief en onderzoek:

A: Basis LTC, Bekken en diafragma procedure, spin

1e dag na behandeling ervaart ze:

Na de behandeling heeft ze de volgende waarneming:

Planning en Opmerkingen:

Handtekening cliënt verslag gelezen:
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Behandeling 4 terugkomst na 2 weken, datum:
S:

Objectief en onderzoek:

A: Basis LTC, Bekken en diafragma procedure, staartbeen, spin

1e dag na behandeling ervaart ze:

Na de behandeling heeft ze de volgende waarneming:

Planning en Opmerkingen:

Handtekening cliënt verslag gelezen:
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Behandeling 5 terugkomst na 4 weken, datum:
S:

Objectief en onderzoek:

A: Basis LTC, Bekken en diafragma procedure, staartbeen, spin

1e dag na behandeling ervaart ze:

Na de behandeling heeft ze de volgende waarneming:

Planning en Opmerkingen:

Handtekening cliënt verslag gelezen:

Evaluatie client : wat heeft ze ervaren en hoe staat zij nu ten opzichte van de ziekte van Chrohn 
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Begeleidende brief  

Beste deelnemer, 
  
Bedankt voor uw deelname aan mijn onderzoek naar darmklachten en spijsvertering in  
de Bowen Therapie  
 
Bij deze brief vind u een informatieformulier over Bowen therapie, Algemene voorwaarden  
een Vas Scorelijst en een de overeenkomstverklaring. 
Het informatie formulier de overeenkomst en overige documenten kunt u alvast doorlezen,  
deze mag u tekenen op het moment van de intake. Dat is ook het moment waarop ik deze  
zal tekenen. 
 
Gaarne de informatie formulieren meenemen bij de eerste afspraak en of behandeling,  
de formulieren zullen wij samen doornemen en eventueel aanvullen, zodat er een duidelijk  
beeld komt van de klachten die er zijn en onderzocht zullen worden. Indien er vragen zijn  
die u niet wilt beantwoorden dan kunt u deze open laten. Mochten er klachten tussen s 
taan waarmee u niet bekend bent dan vult u een 0 in op de Vas Scorelijst.  
 
Mochten er naar aanleiding van deze informatie onduidelijkheden of vragen zijn,  
kunt u deze via e-mail aan mij stellen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bianca Bogaard behandelaar
Bowentherapeut in opleiding
www.bowentherapie-bogaard.nl
Het buurtje 2 
2802 BE Gouda
Info@bowentherapie-bogaard.nl
Tel: 06-44766710
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