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tiviteit van inflammatoire darmziekten.
 Natuurlijk veroorzaakt ziekte psychologische stress en die 
verdient serieuze aandacht. Ook bij inflammatoire darmziek-
ten is er een forse impact op het psychisch welbevinden van 
patiënten. Wat mij dan wel verwondert is dat psychologische 
interventies nauwelijks verbetering van kwaliteit van leven 
laten zien bij deze groep patiënten. De auteurs van deze review 
geven hiervoor als mogelijke verklaring dat er veel patiënten 
deelnamen die maar weinig psychische problemen ervoeren. 
Echter, een onderzoek dat wel specifiek patiënten insloot met 
een hoge psychische last liet óók geen effect zien op een ver-
betering van kwaliteit van leven. Een andere verklaring is dat 
de medische behandeling veel meer impact heeft op de kwali-
teit van leven, waardoor een psychologische interventie in het 
niet valt. De huidige behandeling van inflammatoire darm-
ziekten is met de immuunmodulerende middelen dusdanig 
effectief dat de meeste patiënten in remissie komen of in ieder 
geval een forse vermindering van hun ziektelast hebben. Dit 
zal zeker zijn effect hebben op hun psychisch welbevinden en 
vervolgens ook op hun kwaliteit van leven.
 Het belangrijkst bij patiënten met een inflammatoire 
darmziekte is een goede medicamenteuze behandeling. Daar-
naast zul je als behandelend arts ook de psychische toestand 
van de patiënt in de gaten moeten houden en zonodig moeten 
reageren met een psychologische interventie. Maar dat gaat in 
feite op voor elke ziekte. ▪

Context Inflammatoire darmziekten, zoals de ziekte van 
Crohn en colitis ulcerosa, hebben een negatieve invloed op het 
welbevinden van patiënten. Veranderingen in de ziekteactivi-
teit zijn gecorreleerd met angst en depressie. Ook heeft stress 
mogelijk een negatief effect op de ziekte. Het lijkt dan ook lo-
gisch om het effect van psychologische behandelingen bij in-
flammatoire darmziekten te onderzoeken.
Klinische vraag Wat is het effect van psychologische behande-
lingen (in aanvulling op medicatie) op patiënten met een in-
flammatoire darmziekte?
Conclusie auteurs Bij volwassenen had psychologische behan-
deling na 6 en 12 maanden geen effect op de kwaliteit van le-
ven, depressieve klachten of ziekteactiviteit. Bij adolescenten 
was er na 6 maanden een geringe verbetering in kwaliteit van 
leven. Het effect op de ziekteactiviteit werd niet onderzocht en 
de review betrof slechts 2 onderzoeken met samen 71 adoles-
centen. Psychologische behandeling voor alle patiënten met 
inflammatoire darmziekten is volgens de auteurs dan ook 
niet gerechtvaardigd.
Beperkingen Slechts enkele van de 21 onderzoeken (1745 patiën-
ten) konden worden gebruikt voor statistische meta-analyse. 
De interventies verschilden aanzienlijk en de uitkomstmaten 
werden niet eenduidig gepresenteerd. De methodologische 
kwaliteit van de verschillende onderzoeken was matig, vooral 
vanwege het ontbreken van blindering en minder valide ran-
domisatie. De beschrijving van de ziekteactiviteit bij inslui-
ting was eveneens vaak matig en varieerde sterk.
Bron Timmer A, Preiss JC, Motschall E, Rücker G, Jantschek G, 
Moser G. Psychological interventions for treatment of inflam-
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Commentaar
De relatie tussen stress en somatische aandoeningen is te-
rug te voeren op het dilemma van de kip en het ei: wie of 
wat was er eerst? In de jaren zestig en zeventig van de vo-
rige eeuw gold het myocardinfarct als een aandoening die 
vooral door stress werd veroorzaakt. De zogenaamde A-types 
waren daar erg vatbaar voor. Ook de maagzweer was voor de 
ontdekking van de helicobacter pylori vooral een door stress 
veroorzaakte kwaal. Met onze toenemende kennis van de pa-
thofysiologie en etiologische factoren hebben we tegenwoor-
dig andere verklaringen voor het ontstaan van deze ziekten. 
Het bevreemdt me dan ook niet dat deze review geen effect 
laat zien van psychologische behandelingen op de ziekteac-
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