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j3.1 Inleiding

In de laatste decennia is er een groeiende belangstelling voor de relatie

tussen lichamelijke ziekten en (het risico op) psychiatrische stoornissen. Dit

is mede een gevolg van de ontwikkelingen in de psychiatrische epidemiolo-

gie en nieuwe onderzoeksmogelijkheden, waaronder neurochemische en

beeldvormende technieken (Leentjens, 2004). Hierdoor is de relatie tussen

lichamelijke en psychiatrische aandoeningen steeds duidelijker geworden,

hetgeen geleid heeft tot een meer geı̈ntegreerde zorg voor patiënten met

psychiatrische en somatische comorbiditeit.

Lichamelijke ziekten en psychiatrische stoornissen gaan vaak samen. De in

de literatuur genoemde prevalenties van psychiatrische aandoeningen bij



patiënten met lichamelijke aandoeningen lopen echter sterk uiteen. De cij-

fers verschillen afhankelijk van de bestudeerde populatie, de aard van de

lichamelijke aandoening en de manier waarop de psychiatrische diagnose

gesteld wordt. Prevalentiecijfers van psychiatrische comorbiditeit bij soma-

tische patiënten zijn het laagst in de algemene bevolking, hoger in polikli-

nische populaties en het hoogst bij patiënten die in het ziekenhuis zijn

opgenomen (Narrow & Rae, 2002). Wanneer bij het stellen van een psychi-

atrische diagnose gebruik gemaakt wordt van gestructureerde interviews,

leidt dit doorgaans tot lagere prevalentiecijfers dan wanneer een vragenlijst

of beoordelingsschaal gebruikt wordt (Rodin e.a., 2005; Creed & Dickens,

2007). De (punt-)prevalentie van psychiatrische stoornissen op somatische

ziekenhuisafdelingen wordt in verschillende onderzoeken op 25-50% ge-

schat. Bij oudere patiënten is dit percentage nog hoger en loopt in enkele

onderzoeken op tot 95% (Arolt, 2004). Tabel 3.1 geeft een overzicht van de

prevalenties van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen op so-

matische ziekenhuisafdelingen. Behalve het feit dat psychiatrische stoor-

nissen bij veel somatische patiënten voorkomen, is er omgekeerd ook sprake

van een hoge prevalentie van lichamelijke aandoeningen bij psychiatrische

patiënten; 20% van alle opgenomen psychiatrische patiënten lijdt aan een

somatische aandoening die ten tijde van de opname actieve behandeling

behoeft (Lyketsos e.a., 2002).

j3.2 Relaties tussen lichamelijke ziekten en psychiatrische
stoornissen

Theoretisch kunnen er verschillende relaties tussen lichamelijke ziekten en

psychiatrische stoornissen onderscheiden worden. Het kan gaan om toeval-

Tabel 3.1 Puntprevalenties van psychiatrische stoornissen in het algemeen ziekenhuis

(Arolt, 2004).

Stoornis Prevalentie (%)

Delier 6-33

Dementie 3-18

Depressieve stoornis 8-26

Dysthymie 8-15

Angststoornis 6-21

Somatoforme stoornis 3,5-9,0

Alcoholafhankelijkheid 11-30
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lige comorbiditeit, berustend op de kans om gelijktijdig twee verschillende,

niet-gerelateerde aandoeningen te hebben. Daarnaast kan de lichamelijke

ziekte of haar behandeling, (mede) oorzaak zijn van een psychiatrische

stoornis. Ook kan de psychiatrische stoornis of haar behandeling leiden tot

lichamelijke klachten en ziekten. Ten slotte kan er een gemeenschappelijk

onderliggend lijden zijn dat zowel tot lichamelijke als tot psychische klach-

ten leidt.

j3.2.1 Een lichamelijke ziekte als oorzaak van een psychiatrische stoornis

Een 54-jarige man zonder psychiatrische voorgeschiedenis wordt in het zie-
kenhuis opgenomen in verband met een verergering van zijn chronisch
aspecifieke respiratoire aandoening (CARA). Hij wordt behandeld met diverse
medicijnen, waaronder intraveneuze theophylline en hoge doses prednison.
Daags na het starten van deze medicatie is hij onrustig, angstig en klaagt over
het feit dat er ratten door zijn kamer lopen. Hij beschuldigt de verpleging
ervan deze te hebben losgelaten om hem duidelijk te maken dat zij voor-
nemens zijn hem iets aan te doen.

De echtgenote van een 67-jarige man bezoekt de polikliniek psychiatrie. Zij
klaagt erover dat hij in enkele maanden tijd veranderd is van een actieve,
vrolijke en geı̈nteresseerde echtgenoot in een passieve, initiatiefloze man die
de hele dag doelloos voor zich uitstarend op de bank zit en tot niets komt.
Niets interesseert hem en ook zijn zelfzorg en tafelmanieren zijn verslechterd.
De man zelf heeft geen klachten en zegt desgevraagd zich ook niet somber te
voelen. Een hersenscan laat een tumor zien – een groot frontaal gelokali-
seerd meningeoom – waarop de patiënt verwezen wordt naar de neurochi-
rurg. Enkele maanden na de operatie wordt patiënt ter controle teruggezien
en is een totaal andere man. Echtgenote zegt dat zij haar ‘oude’ man weer
terug heeft.

Bij een patiënt die zich met psychische klachten of symptomen presenteert,

dient men zich altijd bewust te zijn dat er een somatische oorzaak van de

klachten kan bestaan. Aanwijzingen hiervoor kunnen gevonden worden in

de medische voorgeschiedenis, het medicatiegebruik, laboratorium- of ander

onderzoek. Echter ook het beloop en de aard van de klachten zelf kunnen

een aanwijzing voor somatische oorzaak geven. De kans op een somatische

oorzaak is groter wanneer een psychiatrisch toestandsbeeld later in het leven

optreedt bij iemand zonder psychiatrische voorgeschiedenis. De meest

voorkomende psychiatrische stoornissen, zoals depressies, bipolaire stoor-

nissen, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen, ontstaan immers al op

jongvolwassen leeftijd. Daarnaast dient aan een organische oorzaak gedacht

te worden indien de symptomen niet geleidelijk, maar binnen korte tijd
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ontstaan, of snel wisselen, vooral als er geen duidelijke aanleiding of belas-

tende omgevingsfactoren geı̈dentificeerd kunnen worden. Ten slotte moet

aan een organische genese gedacht worden als er sprake is van cognitieve

stoornissen, bijvoorbeeld van aandacht, concentratie en geheugen, hogere

corticale functiestoornissen, zoals afasie, apraxie en agnosie, visuele hallu-

cinaties, en zelfverwaarlozing.

Vrijwel alle psychiatrische stoornissen kunnen veroorzaakt worden door

een somatische aandoening of haar behandeling. Zo zijn lichamelijke oor-

zaken beschreven van depressies, manieën, angststoornissen, psychosen en

cognitieve stoornissen. Vaak is het evenwel niet mogelijk om een enkelvou-

dige oorzaak voor de psychiatrische aandoening te geven en gaat het om een

samenspel van voorbeschikkende (predisponerende) en uitlokkende (preci-

piterende) factoren. Voor sommige psychiatrische stoornissen, zoals het de-

lier, zijn theoretische modellen geformuleerd die de invloed van demogra-

fische, psychosociale en somatische factoren met elkaar in verband brengen.

Het delier is een acute en reversibele stoornis in het hersenmetabolisme

die gekenmerkt wordt door een reeks van neuropsychiatrische symptomen

(zie hoofdstuk 2). Inouye (1999) beschreef een klinisch model met betrekking

tot de etiologische factoren voor het delier. Volgens dit model wordt het

risico op delier bepaald door een combinatie van predisponerende en preci-

piterende factoren. Predisponerende factoren zijn a priori risicofactoren,

zoals een hogere leeftijd, cognitieve achteruitgang, gezichts- en gehoors-

stoornissen, stoornissen in de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en

mobiliteit, slaapstoornissen en uitdroging. Precipiterende factoren zijn de

lichamelijke aandoeningen of medicijnen die de directe aanleiding vormen

voor het delier, zoals een infectie, een ontsteking, een hartinfarct of een

cerebrovasculair accident (CVA, een herseninfarct of -bloeding). Hoe groter

het aantal en hoe ernstiger de predisponerende factoren, hoe lichter de

precipiterende factor hoeft te zijn om een delier uit te lokken. Bij een oudere,

hardhorende patiënt met cognitieve stoornissen, die al een aantal medica-

menten voor chronische aandoeningen neemt, kan een subklinische urine-

weginfectie al voldoende zijn om een delier te luxeren, terwijl bij een ge-

zonde volwassene hiervoor een ernstige of levensbedreigende ziekte of com-

plicatie nodig zal zijn. Een aantrekkelijk aspect van dit model is dat de

predisponerende factoren al vóór opname of operatie van de patiënt bekend

zijn, en derhalve de basis kunnen vormen van preventieve strategieën (zie

hoofdstuk 2). Hoewel dit model in principe ook toepasbaar zou zijn bij

andere psychiatrische aandoeningen, zoals bij depressieve stoornissen, is het

hiervoor minder uitgewerkt.

Voor depressies zijn er verschillende pathofysiologische verklaringsmo-

dellen die een verband leggen tussen lichamelijke ziekten en het optreden

van een depressie (zie hoofdstuk 6).

– Acute en chronische ziekten zijn doorgaans een bron van psychologische

en fysiologische stress. De ‘stresshypothese’ stelt dat chronische stress leidt

tot een hypersecretie van corticotrofine releasing factor (CRF) met als ge-

volg een activering van de as hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA-as) en

een verhoogde vrijstelling van cortisol. Tevens speelt daarbij een vermin-
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derde gevoeligheid van de glucocorticoı̈dreceptor een rol, waardoor nega-

tieve feedbackmechanismen tekortschieten. Deze hypothese geeft een

verklaringsmodel voor het optreden van depressieve stoornissen bij chro-

nische stress. Deze stress kan daarbij zowel van lichamelijke aard als van

psychologische origine zijn.

– De ‘ontstekingshypothese’ voor depressie wijst op een mogelijke relatie

met ontstekingsprocessen, waar dan ook in het lichaam. Deze leiden tot

een toename van zogenaamde ‘pro-inflammatoire’ cytokinen, die op hun

beurt leiden tot een verhoogd vrijkomen van CRF (Craddock & Thomas,

2006). De ontstekingshypothese kan verklaren waarom sommige patiën-

ten depressief worden ten tijde van een virusinfectie, zoals een influenza-

infectie (griep), of tijdens behandeling met interferon-alpha voor bijvoor-

beeld een hepatitis C. Daarnaast legt deze hypothese een verband tussen

het optreden van depressies en chronische ontstekingen, waaronder ook

kanker en neurodegeneratieve aandoeningen.

– Een derde hypothese is de ‘vasculaire hypothese’ voor depressie, die stelt

dat cerebrovasculaire schade en dientengevolge een verminderde hersen-

doorbloeding zou kunnen leiden tot depressieve stoornissen. Het zou

gaan om een disruptie van met name frontale hersengebieden of de neu-

ronale banen die de activiteit van deze gebieden regelen als gevolg van

perfusiestoornissen door vaatwandveranderingen of één of meerdere vas-

culaire laesies (Alexopoulos e.a., 1997). Mogelijk speelt hier een verhoogde

homocysteı̈neconcentratie een rol (Folstein e.a., 2007). Dit kan zowel tot

cerebrovasculaire schade leiden als tot een tekort van verschillende mo-

noaminerge neurotransmitters. De verminderde concentraties van mo-

noaminerge neurotransmitters, waaronder serotonine, komt in al deze

hypothesen voor en moet mogelijk als een final common pathway gezien

worden.

De bijdrage van de specifieke lichamelijke aandoening aan het ontstaan van

een depressie is doorgaans onduidelijk. Ook bij de depressieve stoornis gaat

het waarschijnlijk om een samenspel van predisponerende en precipiterende

factoren. Voorbeschikkend zijn onder andere een geschiedenis van depressie,

vrouwelijk geslacht, alleenstaand zijn, een lager opleidingsniveau, bepaalde

persoonlijkheidsfactoren en het hebben van een lichamelijke ziekte. Preci-

piterende factoren kunnen zowel van psychosociale of van somatische ori-

gine zijn. Een groot deel van het verhoogde risico op depressies bij licha-

melijke aandoeningen is terug te brengen op de verhoogde blootstelling aan

algemene risicofactoren voor depressie (Rodin e.a., 2005). Dit is onder andere

bekend voor depressies bij de ziekte van Parkinson, bij dementie van het

Alzheimertype en post-CVA-depressies (Leentjens e.a., 2002; 2006; Van Win-

kel e.a., 2006). Tegen die achtergrond is de lichamelijke aandoening niet de

enkelvoudige oorzaak, maar slechts een van de risicofactoren voor depressie.

Ook voor de depressieve stoornis zal een multifactorieel etiologisch model

ontwikkeld moeten worden. Slechts voor een beperkt aantal aandoeningen is

een meer directe relatie beschreven tussen het risico op depressie en een

duidelijk omschreven specifieke ziektevariabele, zoals de meer frontale lo-
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catie van een letsel in de rechter hemisfeer na een CVA en een verminderde

linkerventrikelfunctie na een hartinfarct (Shimoda & Robinson, 1999; Melle

e.a., 2005). Andere somatische aandoeningen die vaak in verband met de-

pressies worden gebracht zijn kwaadaardige tumoren, virale infecties

(waaronder griep), endocriene stoornissen (waaronder bijvoorbeeld zowel

hypo- als hyperthyreoı̈die, i.e. een te traag of te snel werkende schildklier).

Verder gaan neurologische ziekten – waaronder dementie, de ziekte van

Parkinson, epilepsie en multiple sclerose – gepaard met een verhoogde kans

op depressieve stoornissen (Rodin e.a., 2005). Medicatie is ook een bekende

oorzaak van stemmingsstoornissen. Hierbij kan onder meer gedacht worden

aan bètablokkers en andere antihypertensiva, corticosteroı̈den en andere

hormoonpreparaten, klassieke antipsychotica, benzodiazepinen en cytosta-

tica (zie ook hoofdstuk 6).

Voor een aantal angststoornissen zijn somatische oorzaken beschreven (zie

ook hoofdstuk 7). Bekende oorzaken van een paniekstoornis zijn hartritme-

stoornissen, angina pectoris en ernstige kortademigheid ongeacht de oor-

zaak. Daarnaast kunnen ook andere, voornamelijk endocriene, aandoenin-

gen aanleiding geven tot angstklachten, zoals een hyperthyreoı̈die, hypo- of

hyperparathyreoı̈die (een te traag of te snel werkende bijschildklier), de

ziekte van Cushing en hypoglykemie (een te laag bloedsuiker) (Epstein &

Hocks, 2005). Neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson en

epilepsie, gaan ook vaak gepaard met angstklachten. Overmatig gebruik van

cafeı̈ne en andere stimulantia, of ontwenning van benzodiazepinen of alco-

hol kan ook symptomen van angst geven. Daarnaast kan een hele reeks ge-

neesmiddelen angstklachten veroorzaken, waaronder corticosteroı̈den, hor-

monale preparaten (o.a. androgenen en oestrogenen), antidepressiva, inter-

feron en theophylline (Epstein & Hocks, 2005). In het geval van angstklach-

ten bij patiënten met een lichamelijk ziekte moeten de psychologische

factoren echter niet verwaarloosd worden. Er kan reële of overmatige angst

zijn die gerelateerd is aan onzekerheid over de diagnose of de prognose,

angst voor ingrepen, en – in het geval van levensbedreigende ziekten – angst

voor de dood.

‘Organische’ psychosen kunnen optreden bij een aantal cerebrale aandoe-

ningen (zie hoofdstuk 5). Een lange lijst differentiële diagnosen kan opge-

steld worden, zeker ook omdat het delier zich vaak als een psychose open-

baart en dementieën ook vaak met psychosen gepaard gaan. Daarnaast moet

de mogelijkheid opengehouden worden van een primair psychiatrische oor-

zaak van een psychose, zoals schizofrenie, zeker bij jongere patiënten. Meer

bekende organische oorzaken zijn de psychosen bij epilepsie. Verder kunnen

vrijwel alle cerebrale aandoeningen met een psychose gepaard gaan, alsook

veel endocriene aandoeningen, waaronder hypoglykemie, hypo- en hyper-

thyreoı̈die, hypo- en hyperparathyreoı̈die, de ziekte van Addison en de ziekte

van Cushing (Masand e.a., 2005). Naast hallucinogene drugs, zoals cocaı̈ne

en LSD, kan ook een groot aantal medicijnen aanleiding geven tot psychose,

waaronder corticosteroı̈den (die bijvoorbeeld gebruikt worden bij CARA,

hersenoedeem of maligniteiten), dopa-agonisten of levodopapreparaten bij
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Parkinsonpatiënten, of het gebruik van medicatie met een anticholinerge

werking (Masand e.a., 2005).

j3.2.2 Een psychiatrische stoornis als oorzaak van lichamelijke klachten of
ziekte

Hier gaat het om een heterogene groep van aandoeningen die verder onder-

verdeeld kan worden. Allereerst kunnen lichamelijke aandoeningen het ge-

volg zijn van een psychiatrische stoornis, zonder dat er een pathofysiolo-

gisch verband tussen beide is. Daarnaast zijn er lichamelijke klachten waar-

voor onvoldoende somatische oorzaak gevonden wordt en waarbij veron-

dersteld wordt dat psychische, sociale of persoonlijkheidsfactoren mede een

rol spelen bij het ontstaan of persisteren van de klachten. Ten slotte zijn er

lichamelijke aandoeningen waarbij er wel duidelijk sprake is van een pa-

thofysiologisch verband.

Een oorzakelijk maar geen pathofysiologisch verband tussen een psychi-

atrische problematiek en een lichamelijke stoornis (letsel, afwijking) komt

voor bij een suı̈cidepoging of bij zelfverwonding (automutilatie). De inci-

dentie van geslaagde suı̈cides bedraagt in Nederland 11.9 per 100.000 inwo-

ners per jaar. Met ongeveer 1600 geslaagde suı̈cides per jaar is dit een be-

langrijker sterfteoorzaak dan dodelijke verkeersongevallen. Het aantal suı̈-

cidepogingen ligt waarschijnlijk een factor 100 hoger. Suı̈cidepogingen wor-

den vooral gepleegd door vrouwen van 20-40 jaar uit een lagere sociale

klasse; 40% recidiveert en 10% zal uiteindelijk door een geslaagde suı̈cide

overlijden. Geslaagde suı̈cides komen vooral voor bij oudere mannen. Bij

meer dan 90% van de patiënten die een geslaagde suı̈cide plegen, is er sprake

van een psychiatrische stoornis, vaak een stemmingsstoornis of een psy-

chose, dikwijls ook in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis of mid-

delenmisbruik. Enkele risicofactoren voor suı̈cidaal gedrag zijn: eerder suı̈-

cidaal gedrag, een geslaagde zelfdoding in de familie, de aanwezigheid van

een ernstige of chronische lichamelijke ziekte, een psychiatrische stoornis,

een persoonlijkheidsstoornis en misbruik van middelen (Hengeveld, 2005).

Andere psychiatrische aandoeningen die indirect tot lichamelijke klachten

en ook symptomen leiden zijn anorexia nervosa en andere eetstoornissen (zie

hoofdstuk 10). Ondervoeding kan leiden tot specifieke voedingstekorten,

lage glucosewaarden en osteoporose. Als teken van een verlaagd basaalme-

tabolisme is er vaak sprake van hypotensie en bradycardie, en van amenor-

roe. Eiwittekort kan tot oedeem leiden. Herhaald braken en het gebruik van

laxantia of diuretica kan leiden tot dehydratie en elektrolytstoornissen, met

name kaliumtekort, wat weer kan leiden tot ritme- of geleidingsstoornissen

(Van Elburg & Tenwolde, 2008). Misbruik van alcohol en drugs kan eveneens

lichamelijke afwijkingen geven (zie hoofdstuk 4). Overmatig alcoholgebruik

kan aanleiding geven tot leverfunctiestoornissen en levercirrose, hyperten-

sie, bloedingsneiging, neuropathie en cerebellaire en cerebrale atrofie. In-

traveneus gebruik van drugs kan door slechte hygiëne en techniek leiden tot

lokale spuitabcessen, luchtembolieën en infecties zoals HIV en hepatitis B en

C. Het snuiven van cocaı̈ne kan leiden tot schade aan het neustussenschot.
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Van een somatoforme stoornis spreken we indien er voor de lichamelijke

klachten onvoldoende somatische oorzaak gevonden is en verondersteld

wordt dat psychische, sociale of persoonlijkheidsfactoren mede een rol spe-

len bij het ontstaan of persisteren van de klachten (zie hoofdstuk 9). Het gaat

om patiënten die een groot beroep doen op de gezondheidszorg. Een pro-

bleem is dat onnodige medische consumptie enerzijds voorkomen dient te

worden, terwijl anderzijds altijd rekening moet worden gehouden met de

mogelijkheid dat er toch een lichamelijke aandoening is.

Ten slotte zijn er lichamelijke klachten en aandoeningen die het gevolg

zijn van een psychiatrische stoornis of haar behandeling, en ook een duide-

lijke fysiologische relatie met de psychiatrische stoornis of behandeling

hebben. Hierbij spelen vooral klachten uitgelokt door medicatie een grote

rol. Sommige van de bijwerkingen zijn tijdelijk en dosisafhankelijk en ver-

dwijnen na het staken van de medicatie. Andere moeten eerder als compli-

caties van de behandeling gezien worden en persisteren, soms ook na het

staken van de medicatie (zie ook het hoofdstuk over biologische therapie-

vormen in deel 2 van dit handboek). Van de selectieve serotonineheropna-

meremmers (SSRI’s) zijn gastro-intestinale bijwerkingen het meest bekend:

verminderde eetlust, misselijkheid, braken en diarree. Van de tricyclische

antidepressiva zijn orthostatische hypotensie, een droge mond en obstipatie

bekende bijwerkingen. Sommige tricyclische middelen met bekende anti-

cholinerge bijwerkingen, zoals amitriptyline, kunnen ook cognitieve stoor-

nissen geven. Klassieke antipsychotica geven met name extrapiramidale

bijwerkingen, zoals acute dystonieën, parkinsonisme, bewegingsonrust

(akathisie) en tardieve dyskinesieën (laattijdig optredende motorische stoor-

nissen). Tardieve dyskinesieën kunnen na stopzetten van de behandeling

blijven bestaan of zelfs verergeren. Een zeldzame, maar potentieel levens-

bedreigende complicatie van het gebruik van antipsychotica, zowel klassieke

als atypische, is het maligne neuroleptisch syndroom. Dit komt voor bij 0,2-

3% van de opgenomen psychiatrische patiënten. Het treedt meestal op bin-

nen vier weken na behandeling met een antipsychoticum en wordt geken-

merkt door spierrigiditeit en temperatuursverhoging. Daarnaast kan er

sprake zijn van transpiratie, slikstoornissen, tremor, incontinentie, mu-

tisme, tachycardie, verhoogde of instabiele bloeddruk, bewustzijnsschom-

melingen en coma. Bij laboratoriumonderzoek vindt men een verhoogde

leucocytenconcentratie en een verhoogd creatinefosfokinase (CPK; Strawn

e.a., 2007). De nieuwere (‘atypische’) antipsychotica kunnen eveneens ver-

antwoordelijk zijn voor blijvende en ernstige bijwerkingen. Chronische be-

handeling kan leiden tot een zogenaamd ‘metabool syndroom’: een combi-

natie van obesitas, diabetes, hypertensie en hyperlipidemie. Het vormt op

zichzelf een risico voor cardiovasculaire aandoeningen (De Nayer e.a., 2007).

Een 43-jarige man, die al twintig jaar bekend is met schizofrenie, wordt nu al
tien jaar met het antipsychoticum olanzapine behandeld. In deze tijd is hij 15
kilo in gewicht aangekomen. Bij een recent bezoek aan de psychiater klaagde
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hij erover dat hij de laatste maanden zoveel moet plassen. Ook voelt hij zich
vermoeider dan voorheen. Een ter plaatse bepaalde glucosewaarde bleek
verhoogd. Een nuchter glucose daags erna was eveneens verhoogd. Volgens
de psychiater kan het gaan om diabetes mellitus (suikerziekte) en hij stuurt de
patiënt door naar de internist, die de diagnose bevestigt.

j3.2.3 Een gemeenschappelijke oorzaak van psychiatrische en lichamelijke
aandoening

Met name bij neurodegeneratieve en vasculaire aandoeningen zijn onder-

liggende pathofysiologische processen in de hersenen verantwoordelijk voor

zowel somatische als psychiatrische symptomen. Het gaat hierbij om aan-

doeningen als de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Bij deze

laatste treedt niet alleen degeneratie van het dopaminerge neurotransmit-

tersysteem op, maar ook van het noradrenerge en serotonerge systeem. Deze

veranderingen zijn al jaren gaande voordat duidelijke symptomen ontstaan.

Aangezien een verminderde serotonerge activiteit een risicofactor voor het

optreden van depressies en angststoornissen inhoudt, is de hoge mate van

comorbiditeit verklaarbaar. Bovendien is het zo dat het risico op depressieve

klachten en angstklachten voorheen ook al verhoogd is en dus vooraf kan

gaan aan het stellen van de diagnose van Parkinson. In 9% van alle gevallen

trad in de laatste drie jaar voordat de diagnose van Parkinson gesteld werd

een depressieve episode op (Leentjens e.a., 2003). De prevalentie van angst-

stoornissen voorafgaande aan de ziekte van Parkinson is eveneens verhoogd

(Shiba e.a., 2000). Ook bij CVA’s, hartinfarcten en de ziekte van Alzheimer is

bekend dat het risico op depressies al verhoogd is voordat deze diagnoses

worden gesteld (Kamphuis e.a., 2006). Hier kan de vasculaire hypothese voor

depressie als verklaringsmodel dienen (zie 3.2.1).

j3.3 De invloed van somatische aandoeningen op de herkenning
van psychiatrische stoornissen

Psychiatrische stoornissen worden in een somatische setting vaak niet her-

kend. Dit heeft verschillende oorzaken. Herkenning van psychiatrische

stoornissen wordt bemoeilijkt door overlap van symptomen van de psychi-

atrische en somatische aandoening. Daarnaast worden psychiatrische symp-

tomen, bijvoorbeeld die van een depressie, vaak gezien als een invoelbare

reactie op de ernstige ziekte, terwijl de klachten in feite voldoen aan de

diagnostische criteria van een depressieve stoornis. Ten slotte is er bij so-

matische behandelaars vaak weinig kennis van en ervaring met psychiatri-

sche beelden, zodat deze dikwijls onopgemerkt blijven.

Met betrekking tot de symptoomoverlap tussen psychiatrische bij soma-

tische patiënten kunnen er vier klinische benaderingen onderscheiden wor-

den: de inclusieve, de exclusieve, de attributieve en de substitutionele.
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– Het inclusieve model beschouwt alle vitale en cognitieve symptomen als

symptomen van een psychiatrische aandoening, ongeacht of deze symp-

tomen ook door de betreffende lichamelijke aandoening verklaard zouden

kunnen worden.

– In het exclusieve model worden alleen de symptomen die niet door de

somatische aandoening verklaard zouden kunnen worden, gezien als

symptomen van een psychiatrische aandoening.

– In de DSM-classificatie wordt expliciet het attributiemodel gevolgd,

waarbij de behandelaar gevraagd wordt een oordeel te geven over de etio-

logie van de klacht. In dit model telt een bepaalde klacht of symptoom niet

mee bij het stellen van een psychiatrische diagnose wanneer het waar-

schijnlijk geacht wordt dat de betreffende klacht toe te schrijven is aan de

lichamelijke ziekte. In de praktijk blijkt het veelal onmogelijk om symp-

tomen te attribueren aan ófwel een depressieve stoornis ófwel een licha-

melijke ziekte. Een dergelijke benadering leidt bovendien tot grote ver-

schillen tussen beoordelaars en daarmee tot een geringere betrouwbaar-

heid van de diagnose.

– In de jaren tachtig van de vorige eeuw is enige tijd het substitutiemodel

van Endicott (1984) in zwang geweest. Hierbij werden alle somatische

criteria van de DSM gesubstitueerd door psychologische en psychosociale

criteria.

Het gevolgde model heeft gevolgen voor de prevalentie van psychiatrische

stoornissen. Bij een inclusieve benadering kan de gevonden prevalentie van

bijvoorbeeld depressieve stoornissen tweemaal zo hoog zijn als bij een ex-

clusieve benadering (Koening e.a., 1997; Hoogendijk e.a., 1998). De inclu-

sieve benadering is het meest consistent met het concept van depressie als

syndroomdiagnose. Een additioneel voordeel van de inclusieve benadering

voor de klinische praktijk is dat hiermee minder kans bestaat depressieve

stoornissen te missen (Koening e.a., 1997).

Herkenning van psychiatrische beelden bij lichamelijk zieke patiënten is

moeilijk door de symptoomoverlap van de psychiatrische en lichamelijke

aandoening, en doordat de presentatie van de psychiatrische stoornis ge-

kleurd kan zijn door symptomen van de lichamelijke ziekte. Het best on-

derzocht is dit bij depressieve stoornissen. Nog geen enkel onderzoek heeft

kwalitatieve verschillen aangetoond in de symptomatologie van depressieve

stoornissen bij patiënten met en zonder lichamelijke aandoeningen (Rodin

e.a., 2005). Wel kunnen bij specifieke lichamelijke aandoeningen individuele

symptomen vaker aanwezig zijn dan bij een lichamelijk gezonde populatie,

en kan de presentatie gekleurd worden door deze symptomen. Bekende

voorbeelden zijn de depressies uitgelokt door behandeling met interferon

waarbij agitatie meer op de voorgrond kan staan, en de depressie na een

myocardinfarct die gekenmerkt wordt door een grotere mate van vitale uit-

putting (McGowan e.a., 2004; Strawn e.a., 2007).
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j3.4 Behandeling van psychiatrische stoornissen bij somatische
patiënten

Wanneer een lichamelijke oorzaak voor de psychiatrische klachten veron-

dersteld wordt, dan moet uiteraard eerst gekeken worden of behandeling

van deze onderliggende oorzaak voldoende is om remissie van de psychi-

atrische klachten te bewerkstelligen. Dat zal vaak het geval zijn als het gaat

om psychiatrische bijwerkingen van (somatische) medicatie. Het verminde-

ren of staken van hoge doses prednison bij een CARA-patiënt die daardoor

psychotisch geworden is, zal tot remissie van de klachten leiden, evenals het

staken van een anticholinergicum bij Parkinsonpatiënten die daardoor cog-

nitieve klachten kregen. Bij een delier is behandeling van de onderliggende

somatische factor altijd noodzakelijk. Daarnaast zullen bij een delier de

cognitieve en gedragsveranderingen doorgaans ook symptomatisch behan-

deld worden, in verband met de onrust die de verwardheidstoestand met

zich mee brengt en de slechte prognostische gevolgen van het delier (zie

hoofdstuk 2).

Wanneer behandeling van de onderliggende oorzaak niet mogelijk of niet

voldoende is, dan moet de psychiatrische stoornis ook symptomatisch be-

handeld worden. Door de implicaties van de comorbiditeit kan dergelijke

behandeling bij patiënten met somatische aandoeningen complex zijn. Daar

komt nog bij dat er in het algemeen weinig onderzoek gedaan is naar ver-

schillende vormen van psychiatrische stoornissen bij specifieke lichamelijke

aandoeningen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat richtlijnen vaak geen

aanbevelingen bevatten voor de behandeling van psychiatrische stoornissen

bij patiënten met comorbide lichamelijke aandoeningen.

j3.4.1 Psychotherapie

Hoewel bepaalde vormen van psychotherapie, zoals de cognitieve gedrags-

therapie en de interpersoonlijke therapie, bij lichamelijk gezonde personen

met een psychiatrische stoornis goed onderzocht zijn, is er bij patiënten met

een comorbide lichamelijke aandoening nog nauwelijks onderzoek naar de

effectiviteit van deze behandelingen gedaan (Lane e.a., 2005). Dit is ook de

conclusie van enkele Cochrane reviews naar de psychotherapeutische be-

handeling van depressies bij patiënten met hartfalen, aangeboren hartaf-

wijkingen en nierdialysepatiënten (Lip e.a., 2003; Lane e.a., 2005; Rabindra-

nath e.a., 2005). Waarschijnlijk is psychotherapie voor met name depressieve

patiënten met een lichamelijke aandoening een onderbenutte behandelmo-

gelijkheid, terwijl er juist in deze groep psychische factoren aanwezig zijn

die het aangrijpingspunt van een psychologische behandeling zouden kun-

nen vormen. Zo gaat een lichamelijke ziekte doorgaans gepaard met verlies

van functie en zelfredzaamheid, een veranderd levensperspectief en veran-

derde levensverwachting. De verhoudingen binnen een partnerrelatie ver-

anderen, alsook de verhouding met kinderen. De seksualiteit en het ar-

beidsperspectief veranderen. Dit alles stelt hoge eisen aan de copingvaar-

digheden van de patiënt die een acceptatieproces moet doormaken. Bij

3 Psychiatrische stoornissen bij patiënten met een lichamelijke aandoening 117



chronische progressieve ziekten moeten bovendien herhaaldelijk zelfstan-

digheid en kwaliteit van leven ingeleverd worden, waardoor dit proces van

rouw en acceptatie steeds opnieuw moet worden doorlopen (zie ook hoofd-

stuk 15). Tijdens een psychotherapeutische behandeling zijn dit onderwer-

pen van gesprek.

j3.4.2 Farmacotherapie

Behalve met de gebruikelijke bijwerkingen van medicatie moet bij het

voorschrijven van medicijnen aan lichamelijk zieke patiënten tevens reke-

ning gehouden worden met eventuele negatieve effecten van het voor te

schrijven medicijn op de lichamelijke ziekte, en met eventuele interacties

met andere medicijnen die de patiënt voor zijn ziekte gebruikt. Talloze

voorbeelden zijn hier te noemen. Patiënten met een zogenaamde Lewy bo-

dies-dementie (zie hoofdstuk 2) kunnen bij gebruik van haloperidol ernstige

Parkinsonachtige symptomen krijgen. Deze bijwerking is zodanig ernstig en

frequent dat zij als aanvullend diagnostisch criterium voor deze vorm van

dementie genoemd is. Ook bij Parkinsonpatiënten kan er bij het voorschrij-

ven van klassieke antipsychotica een verergering van de symptomen optre-

den. Een patiënt met Parkinsondementie kan een sterke toename van de

tremor krijgen na inname van een cholinesteraseremmer.

Overigens is medicamenteuze behandeling van psychiatrische aandoenin-

gen bij somatische patiënten vaak effectief. Het meeste onderzoek is gedaan

bij depressies. Positieve effecten van antidepressiva zijn beschreven bij de-

pressieve patiënten met lichamelijke aandoeningen, waaronder kanker, dia-

betes mellitus, chronische hartziekte, HIV, longziekten, multiple sclerose,

nierinsufficiëntie en ischemisch CVA (Rummans e.a., 1999; Gill & Hatcher,

2000).

j3.4.3 Organisatie van zorg

Omdat bij de behandeling van patiënten met psychiatrische en somatische

comorbiditeit vaak meerdere disciplines betrokken zijn, is een goede com-

municatie en informatie-uitwisseling tussen de betrokken behandelaars es-

sentieel. Helaas laat de huidige organisatie van de zorg geen optimale be-

handeling toe van patiënten met psychiatrische en somatische comorbiditeit.

Vaak is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg

rondom een patiënt met meerdere aandoeningen. Er zijn dan ook vele ini-

tiatieven die tot betere multidisciplinaire samenwerking moeten leiden

(Leentjens, 2005). Binnen het ziekenhuis kunnen hier de oprichting van

multidisciplinaire poliklinieken en de zogenaamde psych-med units (pmu’s))

genoemd worden. Multidisciplinaire poliklinieken zijn opgericht rondom

een bepaalde klacht of aandoening. Voorbeelden van dergelijke poliklinie-

ken zijn de pijnpolikliniek, de geheugenpolikliniek, de polikliniek bewe-

gingsstoornissen en het pelvic care center. In deze poliklinieken hebben de

psychiater en de psycholoog meestal een plaats in de directe patiëntenzorg.

Pmu’s zijn multidisciplinaire ziekenhuisafdelingen die speciaal gericht zijn
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op de behandeling van patiënten met gecombineerde psychiatrische en so-

matische morbiditeit. Meestal dragen een psychiater en internist samen

verantwoordelijkheid voor de opgenomen patiënten. Vaak is er ook een ge-

riater en/of neuroloog bij deze afdeling betrokken, en soms ook andere

specialisten.

Behalve in het ziekenhuis worden ook transmurale activiteiten ontwikkeld

om patiënten met comorbiditeit beter te behandelen. In toenemende mate

wordt psychiatrische en psychologische consultatie in de huisartsenpraktijk

verricht. Ook worden steeds meer ketenzorgprogramma’s rondom bepaalde

aandoeningen opgezet, zoals bij dementie en chronische psychosen. Bij ke-

tenzorgprojecten worden alle fasen van diagnostiek en behandeling be-

schreven, alsmede de manier waarop de verschillende specialismen en in-

stellingen bij de patiënt betrokken zijn. Bij multidisciplinaire betrokken-

heid wordt ieders aandeel in de zorg vastgelegd. Hierdoor ontstaat duide-

lijkheid over de diverse verantwoordelijkheden en wordt de zorg voor alle

partijen – patiënt, behandelaar, instelling en verzekeraar – transparant.
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3 Psychiatrische stoornissen bij patiënten met een lichamelijke aandoening 121



Verklaring van begrippen

acute dystonie abnormale houding of spasme van de spieren van hoofd, hals, ledematen of romp, vaak

als bijwerking van een antipsychoticum

akathisie bewegingsonrust, bewegingsdrang

amenorroe uitblijvende menstruatie

angina pectoris een drukkend, respectievelijk zwaar gevoel of pijn op de borst ten teken van zuurstoftekort

in de hartspier

anticholinerg de werking van de neurotransmitter acetylcholine onderdrukkend

antihypertensi-

vum

bloeddrukverlagend middel

basaalmetabolis-

me

de stofwisseling die nodig is voor productie van de minimaal benodigde hoeveelheid

energie voor de primaire levensprocessen van een organisme

bradycardie trage hartslag

creatinefosfoki-

nase

eiwit in de hersenen, de hartspier en de overige spieren; dit eiwit is verhoogd bij spier-

schade zoals die kan optreden bij een hartinfarct of een maligne

neuroleptisch syndroom

cortisol bijnierschorshormoon met grote invloed op allerlei stofwisselingsprocessen

corticosteroı̈d hormoon dat door de bijnierschors wordt aangemaakt; tot de groep van corticosteroı̈den

behoren o.a. de glucocorticoı̈den, waaronder cortisol

corticotrofine re-

leasing factor

(CRF)

hormoon uit de hypothalamus dat de hypofyse aanzet tot afgifte van het adrenocorti-

cotroop hormoon (ACTH of corticotrofine), dat op zijn beurt de bijnierschors aanzet tot de

productie van corticosteroı̈den

cytostatica stoffen die de groei en voortplanting van cellen stoppen; worden vooral gebruikt bij de

behandeling van kanker

dopa-agonist antiparkinsonmiddel dat de postsynaptische dopaminereceptor stimuleert

extrapiramidale

bijwerkingen

motorische bijwerkingen van medicijnen (m.n. antipsychotica) die niet via het zoge-

noemde piramidale systeem verlopen; tot de extrapiramidale bijwerkingen worden ge-

rekend: acute dystonie, tardieve dyskinesie, akathisie en parkinsonisme (zie aldaar)

glucocorticoı̈den een groep van bijnierschorshormonen die de omzetting van eiwitten en vetten in glucose

bevordert, waardoor het bloedsuikergehalte stijgt; glucocorticoı̈den nemen toe tijdens

stress en worden om die reden als marker voor stress beschouwd



hersenoedeem ophoping van vocht in de hersenen bijvoorbeeld ten gevolge van hersenbloeding, her-

senschudding of tumor

homocysteı̈ne intermediair stofwisselingsproduct in de aminozuurhuishouding dat zich bij een stofwis-

selingsstoornis in het bloed ophoopt; te hoge concentraties homocysteı̈ne kunnen tot

schade aan de bloedvaten leiden

hyperlipidemie verhoogd vetgehalte in het bloed

hyperparathyre-

oı̈die

te snel werkende bijschildklier

hypersecretie overmatige afscheiding van bepaalde stof

hypertensie verhoogde bloeddruk

hyperthyreoı̈die te snel werkende schildklier

hypoglykemie te laag bloedsuikergehalte

hypoparathyreoı̈-

die

te traag werkende bijschildklier

hypotensie verlaagde bloeddruk

hypothyreoı̈die te traag werkende schildklier

interferon natuurlijk eiwit dat in de cellen van het immuunsysteem wordt afgescheiden ter bestrij-

ding van virussen

interferon-alpha bepaald type interferon, dat als medicijn onder andere bij de behandeling van hepatitis C

wordt voorgeschreven

ischemisch CVA beroerte door verstopping van een bloedvat in of naar de hersenen meestal door een

embolie (klonter) of stolsel

leucocyten witte bloedcellen

levercirrose onomkeerbaar proces van omzetting van levercellen naar littekenweefsel

levodopaprepa-

raten

middelen die worden gebruikt om bij de ziekte van Parkinson de hoeveelheid dopamine in

de hersenen te verhogen

luchtembolie plotselinge afsluiting van een bloedvat door een met de bloedstroom meegesleepte

luchtbel

maligniteit kwaadaardige aandoening, kanker
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monoaminerge

neurotransmit-

ters

bepaald type boodschapperstoffen in de hersenen, waaronder dopamine, noradrenaline

en serotonine

myocardinfarct hartinfarct

orthostatische

hypotensie

dalen van de bloeddruk bij overeind komen, met duizeligheid als gevolg

parkinsonisme bewegingsstoornis gekenmerkt door verminderde en vertraagde bewegingen, spierstijf-

heid en tremor (trillen)

perfusiestoornis doorbloedingsstoornis

pro-inflamma-

toire cytokinen

cytokinen zijn kleine eiwitten die een rol spelen bij immuun- en ontstekingsreacties;

onderscheiden worden pro-inflammatoire cytokinen, die ontsteking bevorderen, en anti-

inflammatoire cytokinen, die ontsteking remmen (deels door remming van de productie

van pro-inflammatoire cytokinen)

tardieve dyskine-

sieën

trage onwillekeurige doelloze bewegingen die als complicatie kunnen optreden na lang-

durige behandeling met een antipsychoticum

theophylline medicijn tegen longaandoeningen zoals astma en COPD

ziekte van Addis-

on

hormonale aandoening waarbij sprake is van een tekort aan bepaalde hormonen (waar-

onder cortisol)

ziekte van Cus-

hing

hormonale aandoening waarbij sprake is van een verhoogde cortisolproductie
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