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Introductie

Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES) is een aandoening die gekarakteriseerd wordt door 
neuropatische pijn in de buik. Het diagnosticeren van ACNES, zeker bij kinderen, is een uitdagende 
onzekerheid door het nog ontbreken van een gouden standaard. Een relatief simpele vragenlijst die gevalideerd 
is om bij volwassenen onderscheid te maken tussen buikpijn door ACNES of IBS, is nu ook geïntroduceerd bij 
kinderen. Met 17 gesloten vragen kun je een tussen de 0 (ACNES zeer onwaarschijnlijk) en 17 (ACNES zeer 
waarschijnlijk) halen. In deze studie onderzoeken we of deze 17-item vragenlijst ook een voorspellende 
waarden heeft op de uitkomst na een behandeling voor ACNES.

Methode

Kinderen <18 jaar die zijn aangemeld in het MMC tussen februari 2016 en Oktober 2021 met ACNES-
waarschijnlijke symptomen hebben voorafgaand aan hun eerste consult de 17-item vragenlijst ingevuld. De 
resultaten na een behandeling, die geëvalueerd werd na 6-8 weken, zijn gedefinieerd in 3 groepen; ‘pain-free’ 
(groep 1), ‘>50% less pain’ (groep 2) and ‘<50% less pain’ (groep 3). Verschillen tussen de groepen aangaande 
sekse, leeftijd, BMI, duur van de klachten en vragenlijst-score zijn vergeleken met gebruik van adequate 
statistische testen.

Resultaten

De data van 145 kinderen (vrouw 78%, gemiddelde leeftijd 14.7 ± 2.3 jaar, gemiddelde BMI 21.1 ± 3.9) zijn 
geanalyseerd. Alle kinderen hebben tenminste een diagnostische trigger-point injectie gekregen (gebruik 
makend van een verdovingsmiddel) waarna 75.5%, wegens terugkerende pijn, een operatie is ondergaan. 
Geslachtsverdeling, leeftijd, BMI en duur van de klachten zijn vergelijkbaar tussen de groepen. Ook zagen we 
geen verschillen tussen de vragenlijst-scores tussen de 3 groepen (groep 1: n=89, gemiddelde score 13.37 ± 
2.70, groep 2: n=24, 13.38 ± 2.30 en groep 3: n=32, 13.03 ± 2.69 (p>0,05)).



Conclusie

78% van de kinderen die zijn geopereerd aan ACNES is succesvol afgerond. Echter, een simpele vragenlijst die 
een ondersteunende waarde heeft voor de diagnose ACNES heeft geen voorspellende waarde op de 
behandeluitkomsten.
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