
PIJN BIJ MENSEN MET EEN 

PSYCHIATRISCHE AANDOENING



1. Problemen in de somatische geneeskunde:

Beeld over psychiatrische patiënten

 Vaak minder geliefd: negatief beeld

 Gevaar van psychosomatiek

 Eisen veel aandacht en inzet van de hulpverleners waarbij die niet altijd 

beloond wordt met resultaat 

 Moeilijk: ‘wat kan je doen?’ te weinig kennis bij hulpverleners die niet in de 

psychiatrische sector werken over ziektes en omgang met deze 

patiëntenpopulatie: gevoel van tekort schieten bij de hulpverleners…

 ze brengen vaak hun pijnklachten met overdreven veel emotie, met veel 

gedachten en abnormaal gedrag (vaak dwingend, eisend, emotioneel)



Piet, 55j, persoonlijkheidsproblematiek 

met gedragsstoornissen

 Val uit zijn bed

 Kan niet meer goed stappen: sleept met één been

 Na tel van verpleging: transfer naar spoed

 In de namiddag komt hij terug

‘klachten zijn niet consequent’ 

CT LWZ was negatief dus werd naar huis gestuurd



Piet (verv)

 Verpleging belt en zegt dat hij handen niet goed kan gebruiken

 Bij onderzoek: uitval van kracht en gevoeligheid in handen

 Ct cwz: toont dwarslesie



MISVERSTANDEN

 Pijn uiten is manier om aandacht te vragen

 Er is veel psychosomatiek: maw: de pijn is niet lichamelijk gegrond

 Mensen met psychische stoornissen uiten vaak pijn dus ze kunnen goed 

hun pijn uiten

 Vanuit ‘zuchtig’, gevaar op verslaving



Gevolgen voor die patiëntenpopulatie

Studie: over laatste 6 maanden van hun leven kregen mensen met schizofrenie 
veel minder opoiden voor dezelfde diagnose dan de mensen in de 
controlegroep

Gelijkaardige studies bevestigen dit

Pijn wordt onderschat

Ziektes worden te laat gedetecteerd 

Chronisch psychiatrische patiënten leven 15-20j minder lang dan hun 
leeftijdsgenoten

Op elke leeftijd hebben ze dubbel zoveel kans om te overlijden

(=enerzijds door lichamelijke ziekten maar ook door suicide)

Kans op suicide stijgt als er een pijnproblematiek aanwezig is



PIJNBELEVING 

 Palliatieve zorg: pijn is totale pijn: 

4 dimensies (lichamelijk-psychisch-sociaal-existentieel) spelen altijd een rol

 Wat met pijn bij de psychiatrische patiënt?

 VERSCHILLENDE  ZIEKTEBEELDEN

 VERSCHILLENDE   NEUROPATHOLOGIE

 VERSCHIL  IN  BELEVEN/ UITEN  VAN  PIJN



Schizofrenie

 Hypoalgesie?

 Verschil in pijnexpressie

 Hogere pijntolerantie

 Minder affectief/cognitieve antwoorden op pijn

 Gestoorde lichaamsbeleving

 Minder zelfrapportage

PIJN WORDT ONDERSCHAT



Pijngeleiding

 geleiding van plaats van pijnprikkel 

 Langs het perifeer zenuwstelsel

 Naar het centraal zenuwstelsel

=stimulusdetectie en pijnperceptie
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Pijnbeleving

 Cognitief element aan pijnbeleving:

 Nadenken over pijn

 Acties eraan koppelen

=gestoord bij mensen met schizofrenie
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Pijnbeleving

 Emotioneel element aan pijnbeleving

 Emotionele reactie op pijn

= gestoord bij mensen met schizofrenie

=Minder stimulatie van deze affectief-emotionele banen

emotioneel antwoord is kleiner
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Pijnbeleving

 Mensen met schizofrenie begrijpen pijn kunnen pijn niet plaatsen 

 Ze geven ook een ander emotioneel antwoord op pijn

Atypisch gedrag volgend op pijn!
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Angststoornis – stemmingsstoornis -

persoonlijkheidsstoornis

 Angst, stemming en pijn versterken elkaar

 Veel mensen met chronische pijn hebben persoonlijkheidsstoornis

 Mensen met deze stoornissen brengen veel pijn  psychosomatiek

 Hoe beleven/uiten ze (oncologische) pijn?
 weinig gegevens



Angststoornis en pijn

 Angst en pijn versterken elkaar

 Mensen met angststoornissen vertonen meer pijn

 Vooral bij posttraumatische stressstoornis: minder functioneren en minder 

levenskwaliteit, meer chronisch verloop 

 Studie: nochtans gestegen pijndrempel, wel: indien pijn: als meer intens 

ervaren



Angststoornis en pijn

 Minder goede werking van klassieke analgetica

 Multidisciplinaire aanpak nodig: 

 Hoe minder controle over de pijn, hoe meer pijn

 Hoe meer gevoel van coping, hoe beter pijn verdragen wordt

 Cfr ‘totale pijn’

 Als pijntherapie aanslaat dan is de angst vaak mee verdwenen 

en omgekeerd



Depressie en pijn

 Beïnvloeden elkaar negatief

 Gaan vaak samen

 Vaak niet verklaarbare pijnproblemen

 Bij experimenten vaak gestegen pijndrempel

 Behandeling met een antidepressivum doet naast de 

depressie ook de pijn verbeteren

 Belangrijke rol van sociale, emotionele en cognitieve 

factoren

 Cfr: ‘totale pijn’



Borderline persoonlijkheidsstoornis

 Psychosomatiek

 Veel pijnproblematiek aanwezig

 Zelfverminking

 Hogere pijndrempel??



Persoonlijkheidsstoornissen:

borderline: automutilatie

 Pijndrempel is verhoogd afh van de gemoedstoestand 

 Hoger bij angst, woede, spanning, depressie en gevaar

 Pijn wordt dan ook als minder intens ervaren

 Emotionele pijn wordt moeilijker verdragen

 Fysieke pijn dient dus als afleidingsmanoeuver voor emotionele/psychische pijn

 Volgens deze hypothese is een pijndrempel niet een vast gegeven bij elke 

individuele mens maar iets wat hoger of lager ligt afhankelijk van wat de 

pijnprikkel is en hoe iemand zijn gehele situatie is (psychisch-sociaal-existentiëel)



AANDACHTSPUNTEN

 Val van psychosomatiek

 Echte pijnbeleving is onduidelijk

 ‘patiënt’-redenen voor zelfrapportage van pijn



Pijn: het verhaal van Geert

 65j, abdominale tumor

 Leeft al 18j in pleeggezin

 Cachexie+++

 Enorme abdominale massa!

 Neemt dafalgan als hij pijn heeft

 Neemt nog deel aan activiteiten

 Voldoende pijnstilling?



Pijn: het verhaal van Geert

 Bij ascitespunctie: plotse huilbui

bekende dat er veel pijn was

 Pijn erkennen= ziek zijn erkennen

 Momenteel fentanylklever v 50

 Meldt nu wel dat er pijn is



ADVIES

 Overweeg andere oorzaken van discomfort

 Geschiedenis van de patiënt

 Belang van de heteroanamnese van (pleeg)familie

 Hulp van pijnschalen

 Bij twijfel: pijnstiller geven en herevalueren

 Vraag: veroorzaakt deze situatie ook pijn bij de niet-
psychiatrische patiënt

 Cave: niet alles is pijn!



BESLUIT

 Meer onderzoek nodig

 Duidelijk gevaar op onderschatten van pijn

 Pijn is wat de patiënt zegt wat het is

cave totale pijn 

 Pijn is wat de patiënt niet zegt wat het is!

cave gedragsverandering                    



2.Problemen in de psychiatrische 

geneeskunde zelf rond omgaan met pijn

 Vanuit de psychiatrie: te weinig kennis

 Afschuiven: ‘pijn is voor de somatische arts’

 Nieuwe klachten worden vanuit het bestaande ziektebeeld bekeken en er 

wordt niet gedacht dat er iets anders aan de hand kan zijn

 Meegaan in de pijnklachten wat soms tot verslaving leidt (onvoldoende 

kennis van behandelen van ‘totale pijn’)



Intensieve lichamelijke zorg nodig

 VAAK WORDEN SYMPTOMEN GEBRACHT ALS 
GEDRAGSVERANDERING

Vb pijn, nausea

 Pijn maar ook andere symptomen worden vaak niet opgemerkt of 
onderbehandeld

 BEPAALDE SYMPTOMEN KUNNEN ZOWEL EEN PSYCHISCHE ALS 
FYSISCHE OORZAAK HEBBEN

Vb vallen, vermagering, verwardheid

 Belang van teamwerking tussen somatische en psychiatrische arts



Besluit: algemeen: Te laat stellen van 

diagnoses

 doordat ze geen klachten brengen of ze brengen op een andere manier dan wij 

als hulpverlener verwachten

 Grote comorbiditeit: onvoldoende gekend!

 Vaak wordt er eerder gedacht dat de gedragsverandering/symptomen het 

gevolg zijn van hun psychische aandoening eerder dan van een nieuwe 

lichamelijke ziekte

 Doordat ze geïsoleerd leven: vinden de weg niet naar de hulpverlening

 Moeilijke contactname: soms zijn ze wantrouwig naar hulpverleners toe, vaak zijn 

ze tgv van hun psychiatrische aandoening niet goed in relaties (duwen soms 

mensen weg) 

 Alg: zoeken te laat hulp en brengen hun hulpvraag ook niet duidelijk maar uiten 

die op een andere manier 



besluit

 Oppassen bij mensen met psychische stoornis: niet onderschatten

 Sneller technische onderzoeken aanbevelen

 Hoe chronischer en ernstiger de problematiek hoe meer problemen met 

pijn uiten

 Meer studie nodig

 Benadering van pijn vanuit de visie ‘totale pijn’ is steeds een goede 

benadering

 ‘totale pijn’ dwz dat  bij de psychiatrische patiënt ook de 

psychisch/emotionele/sociale/existentiële problematiek meetelt en dat die 

de totale pijnbeleving beïnvloedt= psychosomatiek!



besluit

 Ook veel gelijkenissen tss gewone bevolking en mensen met psychiatrische 

stoornis: ‘totale pijn’

 Vooral nodig om deze mensen met hun problematiek te willen en te leren 

kennen

 Psychisch ziek zijn =totale ziekte

 Mensen vallen nooit samen met hun ziek zijn: belang van de mens naast de 

ziekte te blijven zien


