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Lichamelijke pijn heeft een belangijke impact op het algemene welzijn. 
Chronische pijn in het bijzonder leidt tot een verminderde levenskwaliteit. Tot op 
heden is er in de wetenschappelijke literatuur en de klinische praktijk weinig 
aandacht uitgegaan naar chronische lichamelijke pijn bij patiënten met ernstige 
psychiatrische stoornissen. In deze bijdrage gaan we dieper in op de prevalentie 
van lichamelijke pijn bij patiënten met een bipolaire stoornis. Mogelijke 
aandachtspunten voor de klinische praktijk worden in dit artikel besproken.

Inleiding

Tot op heden is er weinig aandacht uitgegaan naar het voorkomen van lichamelijke 

pijn bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Dit is enigszins verras-

send omdat patiënten met schizofrenie, majeure depressie en bipolaire stoornissen 

een verhoogd risico hebben op chronische lichamelijke aandoeningen zoals cardio-

pulmonaire aandoeningen, metabole stoornissen, virale infecties, osteoporose en 

kanker (1-6). Meer zelfs, binnen de dagelijkse geestelijke gezondheidszorg is er zo 

goed als geen aandacht voor de observatie en evaluatie van chronische lichamelijke 

pijn (7). Redenen daarvoor zijn onder andere dat psychiaters te weinig tijd en mid-

delen hebben om deze chronische pijn op te volgen (8), terwijl heel wat eerstelijns-

gezondheidswerkers lichamelijke klachten van patiënten met een ernstige psychia-

trische problematiek nog steeds onvoldoende ernstig nemen (9). Meer aandacht naar 

de lichamelijke pijnbeleving van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen 

is dan ook een belangrijke stap in het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. 

In deze bijdrage gaan we dieper in op het voorkomen van lichamelijke pijn bij 

patiënten met een bipolaire stoornis.

Prevalentie van pijn bij patiënten met bipolaire stoornissen
In een recente meta-analyse van 22 studies (10) toonden we aan dat 28,9% (95% 

betrouwbaarheidsinterval: 16,4% – 43,4%) van de patiënten met een bipolaire stoor-

nis lichamelijke pijnklachten rapporteren. Patiënten met een bipolaire stoornis (n = 

171.352) hebben een twee keer zo hoog risico (relatief risico = 2,14; 95% betrouw-

baarheidsinterval: 1,64 – 5,75) op het voorkomen van lichamelijke pijnklachten in 

vergelijking met gezonde controles (n = 12.204.292). Migraine kwam voor bij 14,2% 

(95% betrouwbaarheidsinterval: 10,6% – 18,3%) van de patiënten met een bipolaire 

stoornis (n = 127.905), wat meer dan driemaal zoveel is (relatieve risico = 3,30; 95% 

betrouwbaarheidsinterval: 2,27 – 4,80) als bij gezonde controles (n = 6.732.220). 
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Chronische pijn kwam dan weer voor bij 

23,7% (95% betrouwbaarheidsinterval: 

13,1% –36,3%) van de patiënten met 

een bipolaire stoornis (n = 106.214). 

Wegens een gebrek aan data kon men 

het voorkomen van chronische pijn bij 

patiënten met een bipolaire stoornis niet 

vergelijken met de algemene bevolking. 

De bevindingen van deze meta-analyse 

(10) tonen aan dat in vergelijking met de 

algemene bevolking patiënten met een 

bipolaire stoornis een sterk verhoogd 

risico hebben op het voorkomen van  

lichamelijke pijnklachten.

Welke factoren spelen een rol 
in het voorkomen van 
lichamelijke pijn bij patiënten 
met een bipolaire stoornis?
Uit de meta-analyse (10) bleek dat leef-

tijd en geslacht het voorkomen van licha-

melijke pijn bij patiënten met een bipo-

laire stoornis niet kunnen verklaren. Er 

dient dan ook gezocht te worden naar 

andere onderliggende factoren. Een ge-

netische kwetsbaarheid bij patiënten 

met een bipolaire stoornis zou een rol 

kunnen spelen. Zo is bijvoorbeeld 

geweten dat specifieke polymorfismen, 

in het bijzonder ter hoogte van het  

KIAA0564-gen, gepaard gaan met een  

verhoogd risco op migraine bij patiënten 

met een bipolaire stoornis (11, 12). Ook 

het verhoogde risico op depressieve 

klachten kan een rol spelen (13, 14). 

Onderzoek heeft reeds aangetoond dat 

depressie gepaard gaat met een hogere 

pijnsensitiviteit (13, 14). Zowel een ver-

hoogde activiteit ter hoogte van de 

amygdala als een ontregeling van de se-

rotonerge en noradrenerge circuits in de 

hersenen zouden deze hogere pijnsensi-

tiviteit ten gevolge van depressie kunnen 

verklaren (15, 16). Een derde mogelijke 

verklaring voor het verhoogde risico op 

lichamelijke pijn bij patiënten met een 

bipolaire stoornis zou kunnen worden 

gevonden in het verhoogde risico op 

neuro-inflammatoire reacties (17).  

Zeer recent werd tot slot aangetoond  

dat cognitieve beperkingen en geheu-

genstoornissen een verhoogd risico op  

chronische pijn met zich mee kunnen  

brengen (18).

Klinische praktijk: nood aan 
concrete aanbevelingen
Tot op heden zijn er nog geen multidisci-

plinaire richtlijnen voor de observatie, 

evaluatie, preventie en behandeling van 

lichamelijke pijn bij patiënten met ern-

stige psychiatrische aandoeningen. In de 

eerste plaats is er nood aan een betrouw-

baar en valide instrumentarium om de 

lichamelijke pijn en de pijnbeleving van 

patiënten met ernstige psychiatrische 

problemen te kunnen observeren en 

evalueren. In de huidige wetenschap-

pelijke literatuur (10) werd lichamelijke 

pijn geobserveerd aan de hand van zel-

frapportage, visuele analoge schalen, en 

ja-neenvragen. Betrouwbaarheids- en 

validiteitstudies ontbreken nog. Aan de 

hand van een betrouwbaar en valide 

meetinstrument kan dan vervolgens een 

behandelprogramma opgestart worden. 

Aangezien lichamelijke pijn bij patiën-

ten met bipolaire stoornissen gepaard 

gaat met een slechter herstel (19), func-

tionele beperkingen in het dagelijkse 

leven (20) en een verhoogd suïciderisico 

(21, 22), dienen alleszins psychologen 

en kinesitherapeuten betrokken te wor-

den in de multidisciplinaire aanpak. 

Artsen dienen dan weer aandacht te 

hebben voor mogelijke nevenwerkingen 

van psychotrope en somatische medica-

tie. Vaak worden tricyclische antidepres-

siva voorgeschreven in de behandeling 

van chronische pijn (23). Het voorschrij-

ven van tricyclische antidepressiva 

zonder een stemmingsstabilisator kan bij 

patiënten met een bipolaire stoornis ech-

ter een manische episode triggeren (24). 

Ook het voorschrijven van niet-steroï-

dale anti-inflammatoire medicatie dient 

met de nodige voorzichtigheid te ge-

beuren, aangezien de inname kan leiden 

tot een toxische plasmaconcentratie van 

lithium ten gevolge van een verminderde 

renale excretie (25). Tot slot is voorzich-

tigheid geboden bij het voorschrijven 

van opioïde pijnmedicatie, die eveneens 

een manische episode zou kunnen  

triggeren (26).

Conclusie
Patiënten met een bipolaire stoornis heb-

ben een sterk verhoogd risico op het 

voorkomen van lichamelijke pijn. Tot op 

heden is er nog geen eenduidige verkla-

ring voor dit verhoogde risico, maar zo-

wel het verhoogde risico op somatische 

aandoeningen, een genetische kwets-

baarheid, depressie, als met bipolaire 

stoornissen gepaard gaande serotonerge, 

noradrenerge en neuro-inflammatoire 

ontregelingen kunnen een rol spelen. 

Momenteel ontbreken er nog concrete 

klinische aanbevelingen. De huidige bij-

drage toont aan dat er nood is aan een 

betrouwbare en valide observatie van de 

lichamelijke pijn. Een multidisciplinaire 

aanpak met aandacht voor de functio-

nele beperkingen en de psychische 

gevolgen van chronische pijn is noodza-

kelijk. Artsen dienen aandacht te hebben 

voor mogelijke nevenwerkingen van tri-

cyclische antidepressiva, opioïden en 

niet-steroïdale anti-inflammatoire medi-

catie als pijnmedicatie.

De volledige tekst, met vermelding van de referenties, is terug te 
vinden op www.neuron.be

Tot op heden zijn er nog 
geen multidisciplinaire 

richtlijnen voor de observatie, 
evaluatie, preventie en 

behandeling van lichamelijke 
pijn bij patiënten met 
ernstige psychiatrische 

aandoeningen.


