Medisch Onverklaarde Klachten:
De twee werelden
psychologie
of fysiologie?

Medisch Onverklaarde Klachten (MOK)

“psyche”, geest, ziel
Het lichaam-geest dualisme voorbij

MIND

BODY

De kille materie

Psychologie

Fysiologie

Emoties
Gevoelens
Bewustzijn
Cognities

Lorenz van Doornen
Gezondheidspsychologie

Psychofysiologie

Hersenen
Hormonen
Zenuwen

Het dualisme en medisch onverklaarde klachten
“Bij chronische vermoeidheid
spelen ook psychologische
factoren een rol”

“Bij chronische vermoeidheid
spelen ontregelingen in de
hersenen mogelijk een rol”
(Tijdschrift voor Psychiatrie)

(Interv. Psychologie Magazine)

Van de terreur van de
neurowetenschappen.

Smerige
“reductionist”
Psychofysiologen:
“Zijn reductionistische dwaallichten die zich niet met
essentiele zaken bezighouden”

“Wil de redactie expliciet en publiekelijk afstand
nemen van deze immorele en onethische
boodschap”!

“Ze worden betaald voor psychologisch werk maar doen
dat niet”

(reactie op website Ps.Magazine)

“Ze zijn niet op zoek naar de waarheid maar naar de waan
van de dag: de biologie”

Psychologie

(Chronische vermoeidheid heeft namelijk een lichamelijke oorzaak. Virus, hormonen?)

OF Fysiologie?

Nee: Beschrijvingsniveaus

Psychologie

Studie van functies
van deze machine
Ervaren van klachten, moeheid,
pijn, stress

=Verbaal verslag van
toestand v.d. hersenen
Connectiviteit

Macro-Fysiologie

Studie van functies
van de machine

Micro-fysiologie &
Anatomie

• Ziel/geest versus lichaam/fysiologie

Studie van machine
onderdelen

Bijv. “de spijsvertering”
Ordening/samenwerking van
onderdelen bepaalt functie.

De tijd

Descartes, je
wordt
bedankt!

Anti-reductionisten:
“Een doosje tandwielen is
(nog) geen klok”

•

Weg met het dualisme!!

Psychologische begrippen zijn handzame
samenvattingen van complexe hersenfuncties.

-prima bruikbaar zonder fysiologische kennis, maar wel stom om
die kennis niet te benutten.
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Klachtenregen

TH

Lichamelijke
pathologie

Klachten

Tension
Headache

Functioneel/signaalwaarde

FM
Fibromyalgia

MOK?

•Atherosclerose

Medisch
Onverklaarde
Klacht

EMS

TMJ

CPP

Temporo
Mandibular
Dysfunction

Chronic Pelvic
Pain

NCCP

IBS

Non Cardiac Chest Pain

Irritable Bowel
Syndrome

•Diabetes

Vrij link

AFP
Whiplash?

MRI

Atypical Facial
Pain

NUD

Gerapporteerde
benauwdheid

CFS

Non Ulcer
Dyspepsia

Longfunctie

Astma

Chronic Fatigue
Syndrome

PMS

Bronchoconstrictie
zwakke relatie

Whiplash

Ventilatoire parameters

Pre Menstrual
Syndrome

RSI

PNC
Pseudo Neurological
Complaints

HV
Hyperventilation

MCS
Multiple
Chemical
Sensitivity

Bekkenbodem
syndroom

Medisch Onverklaarde Klachten

•Diffuus

De symptomen

Electro
Magnetic
Sensitivity

Prevalentie

•Non-specifiek

(hoe vaak komt het voor)
Slecht slapen

Misselijk

Buikpijn

1e lijn
(huisarts)

??

Plm. 20 %

??

Plm. 50 %

Duizeligheid
Angstig

Vermoeid

Keelpijn

Zwakte
Somber

Hoofdpijn
Spierpijn
Gewrichtspijn

Geirriteerd

Droge
mond

•Aandacht

Kortademigheid

Nimnuan & Wessely,
2001

Reumatologie
Cardiologie
Gastro-enterologie

Cognitieve problemen:
•Geheugen

Hartkloppingen

2e lijn
(specialist)

Neurologie
Gynaecologie

45 %
53 %
58 %
62 %
66 %

•Concentratie

Medisch Onverklaarde Klachten (MOK)
Twee benaderingen MOK : Splitters en lumpers

CONSTATERING 1

discussie
Lumpers
Het is allemaal 1
pot nat

De Lumpers argumenten

Splitters
Er bestaan
verschillende
specifieke
syndromen

De syndromen overlappen
=Fibromyalgie
=Irritable Bowel
Syndrome

FM

IBS

¾ ook chron. buikpijn

70% overlap
¾ ook spier en
gewrichtspijn
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Medisch Onverklaarde Klachten (MOK)
Medisch Onverklaarde Klachten (MOK)
CONSTATERING 2
CONSTATERING 3

•Stress of trauma, in het verleden of als
recentere trigger, vaker dan gemiddeld

Er is (gemeenschappelijke) psychopathologie

(bij CVS, IBS & Fibromyalgie).

30%
Niet Cardiale
Alg.
borstpijn
angststoornis

60%

Irr.BS
FibrM

Paniekstoornis

Angst
stoornissen

50-60%

CFS

25%
Whiplash

Medisch Onverklaarde Klachten (MOK)

Medisch Onverklaarde Klachten (MOK)

Onderwerpen
CONSTATERING 4
Perifeer?

Sterkere stress/emotionele reacties?

Centraal?

Andere (centrale) verwerking interne
prikkels?

De rol van de fysiologie

Infecties bij een deel het begin van de ellende
Pijn

Moe

CVS: Pfeifer, Epstein Bar Virus, Mononucleosis
Angst
Stress /Depr

IBS: Campylobacter

Het samengaan
OK. Maar waarom?

Risicofactoren & Triggers
(stress, jeugdtrauma’s, ontstekingen)

maar bij een deel van de
patienten

a) Rol immuunsysteem?
b) Onderlinge beinvloeding
in het brein?

Geen der factoren
noodzakelijk of
voldoende

Hoe te verklaren?

Medisch Onverklaarde klachten:
rol perifere fysiologie?

Centraal

Klassieke hypothese
Centrale prikkelverwerking
Percepties & Interpretaties?

Stress
Angstigheid

That’s the question

Of
perifeer?

Sterkere lichamelijke reacties op
stress/emoties??
-Ademhaling: CO2 (hyperventilatie)
-Hartslag:
Hartkloppingen
-Spierspanning: Hoofdpijn
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Een ambulante studie

Klachten & Stemmingsrapportage

Houtveen & van Doornen, Biol. Psychol. 2007

Via MOK websites

Hartkloppingen
Duizeligheid
Darmkramp
Pijntjes
Etc.

Veel klachten

Chronische Vermoeidheid
Hyperventilatie
Klinische burnout
etc

(n=74)

Hoog SS

Weinig klachten

Controles

n=74

24 uurs registraties
Personal Digital Assistant (PDA) :

Hoog SS

Fysiologie:

Psychologie

Laag SS

-Hartslag
-RSA (vagus)
-PEP (sympatisch)
-Ademhaling
-CO2 (koolzuur)

-Stemming
-Lich.klachten

Laag SS

De fysiologie
gender: male
low MUS
high MUS

De fysiologie

ns

Mannen

0,35

Laag CO2 ?
Hyperventilatie?

Ademfrequentie

0,30

gender: male

i: p=.014

gender: female

45
gender: female
low MUS
high MUS

4-8

8-12

12-16

16-20

20-24

respiratory frequency (Hz)

0-4

ns

Mannen

40

Vrouwen

PetCO2 (mmHg)

0,40

0,20

45
low MUS
high MUS

0,35

0,30

35

30

0,25

low MUS
high MUS

ns

Vrouwen

40

PetCO2 (mmHg)

0,25

35

30

25

25
0-4

4-8

8-12

12-16

16-20

20-24

0-4

4-8

8-12

12-16

16-20

20-24

0,20
0-4

4-8

8-12

12-16

16-20

20-24

De fysiologie
Gem. 24 uurs IBI (Hartslag Interbeat Interval)

0.7

LSS

HSS

1000

p<.001
ns
900

gemiddelde (+SEM) hartcoherentie

1100

mean (+SD) 24-hr IBI (ms)

respiratory frequency (Hz)

0,40

0.6

0.5

0.4

800

0.3
700

t1

t2

t3

t4

Hartcoherentie
600

500

- all participants -

- exclusion of men engaged in sports -

Hartcoherentietraining
(HeartMath) werkt wel,
maar….. om de
aangegeven redenen ?
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Conclusie:
•

Hoog-Klachtengroep:

Meer dagelijkse lichamelijke klachten, vermoeidheid,
spanning, depressie
Maar geen verschil in fysiologie !

Negatief affect (angst, depressie, stress)

Symptoom
scores
(zonder angst
items)

lijkt bij MOK eerder de klachten te
bepalen dan de perifere fysiologie
Negatief Affect

Vermoeidheid, een hoofdsymptoom bij MOK:

Centraal?
Ernstige vermoeidheid bij adolescenten (n=1747)
ter Wolbeek, van Doornen Pediatrics (2008)

En/of hogere sensitiviteit voor
(op zich normale) afferente
prikkels?

9%
a. Life-style factoren (uitgaan,

34 %

c. CVS-achtige klachten
(spierpijn, hoofdpijn,
concentratieproblemen etc)

8%
4%
Vermoeidheid
jongens

24 %

Negatief affect
(Depressie/angst)

Vermoeidheid
meisjes

bijbaantjes, te kort slapen)

b. Neuroticisme en depressie

Percepties &
Interpretaties

Perifeer

Sterke (stress) reactiviteit van:
-CO2 (hyperventilatie)
-Ademhaling
-Hartslag

9%
Recente longitudinale analyse
Ter Wolbeek et al. Brain Behavior & Immunity (In press)

Angst & Depressie
(op T1)

Vermoeidheid na 4 ½ jaar
(gecorrigeerd voor moeheid op T1)

Centrale verwerking van pijnprikkels
MRI studies
Percept-related fMRI bij Fibromyalgie
Gracely et al., 2002:

Weinig pijn

Veel pijn

Druk duimnagel

Zelfde absolute druk

Fibromyalgie

Verschillende druk
zodat zelfde pijn

Meer pijn en
centrale activatie
Zelfde centrale
activatie

Controles
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Activatie

Inactivatie

MOK: Hogere sensitiviteit voor afferente prikkels
1. Op welk niveau zit het?
2. Orgaan/prikkel-specifiek of algemeen?

Percept-related fMRI bij IBS (Irritable Bowel Syndrome)

Beide prikkels (rectaal en hitte) leiden tot meer
pijn en tot sterkere neurale activatie bij IBS
Zowel in lagere delen…..
Thalamus

Vroege verwerkingsstadia

Som Sens Cortex

Meer afferente input.
Sensitisatie ruggemerg?

Verne et al., 2003, 2004:

…als in hogere centra
Insula
Cingulate cortex

IBS
Controls

Viscerale
pijn

Thermische
pijn

(ballonnetje in
rectum)

(voet in heet
water)

Latere stadia
Angst

Prefrontal Cortex

Attentie

En: niet prikkelspecifiek
Ook t.o.v. medisch verklaarde vergelijkbare klachten (bijv.
IBS vs colitis ulcerosa).

Centrale verwerking van prikkels
MRI studies
Review Tillisch et al 2011

Bij diverse MOK’s: (o.a. prikkelbare darm,
fibromyalgie)

Conclusie:
Het probleem zit niet in de organen
waar je het voelt, maar in het orgaan
waarmee je voelt!

De emotionele hersendelen (anterior
cingulate en amygdala) overactief op
prikkels.
Pijnremmende hersendelen
(prefrontaal) minder actief
Niet prikkelspecifiek
(bij prikkelbare darm: ook op hitteprikkels)

MOK

De 2 hoofdvragen:

MOK

1. Clustering Symptomen
•Vermoeidheid
•Angst/depressie
•Pijngevoeligheid

1. Verstoorde centrale
prikkelverwerking

2. Imuunsysteem

Een rol voor het
Immuunsysteem?

2 . Slechts bij een deel
van de patiënten
•(Virale) Infecties?
•Stress/trauma in verleden

Geen der factoren
noodzakelijk of voldoende

•Pijnhistorie
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Main focus psychologie/psychiatrie:
Hogere orde processen:
•
•
•
•
•

Rol immuunsysteem?

“Sickness behavior”

•Malaise/ vermoeidheid
•Minder exploratiegedrag
(angst)
•Slaperigheid

Cognities
Attributies
Catastroferen
Somatisatie
Hypervigilantie

Ik ben op de
hoogte

•Pijngevoeligheid

Hoe passen STRESS en
PIJN in dit concept?

•Somberheid

Hee: de MOK
symptomen!!

Maar: de hersenen dienen voornamelijk niet psychologische functies

Een functioneel
biologisch cluster

Cytokinen
Slechts fractie is bewust

(Interleukinen)
Je bent ziek. Hou je
rustig/spaar energie

(boodschapperstoffen)

Het in de gaten houden van de
toestand van het lichaam (o.a.
toestand immuunsysteem)

Functie van de
hersenen
vooral:

•Locale ontsteking
•Activeren andere
immuuncellen

?!

Glia cellen
Activering
immuunsysteem

(neuronen met
immuunfunctie)

STRESS
Stressreactie (fight/flight) is evolutionair vervolg
op immuunreactie (Stephen Maier)

•Bacterieen

•Perifere en centrale
IL productie (Beetje)

•Verwonding

koorts (IL-1)

•Activeert zelfde hersendelen als
IL’s (bijv. amygdala en
hypothalamus)

•Virussen

PIJN

• Adrenaline induceert
pro-infl. IL’s

Het zoeken in de periferie
“Sickness behavior”

Daarom clusteren
de symptomen

•Malaise/vermoeidheid

Immuunsysteem.

•Angstigheid

Ik zie soms wel soms geen afwijkingen (meer) bij CVS of IBS.

•Pijngevoeligheid
•Somberheid
•Cognitieve veranderingen

Stress/trauma
•Stresshormoon cortisol: beetje hypo
(CVS) maar bij IBS niet.
•Is al zo lang geleden.

cytokinen

Pijn

Stress

Infecties Pijnprikkels

•Er is geen weefselschade meer

(IBS, FM)

Dan ook begrijpelijk:
“ Een bepaalde predispositie of trigger speelt niet bij alle patienten een rol”

Verschillende oorzaken…zelfde gevolgen!

(Centrale) S e n s i t i s a t i e

Reden: “Het zit niet (meer) in de periferie”:
Probleem verschoven naar
centraal

Stress memory
Immune memory

Bij daarvoor gevoelige mensen

Central Pain memory

Sensitisatie
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(Centrale) S e n s i t i s a t i e

(Centrale) S e n s i t i s a t i e

Immuunsysteem

Stress systeem

“Stress memory”

Experimentele
evidentie (dierstudies)

Experimentele
evidentie (dierstudies)

Na weken

Single
Stress
exposure

Cortison
& gedrag

Cortison &
gedrag

Stress Re-exposure

Immuunprikkel

Immune memory
SB

Na 2 a 3 weken

(Sickness
behavior)

Reexposure

Sickness
behavior

(lagere dosis)

Lange termijn effecten
(dierstudies):

Lange termijn
effecten

Vroege

(dierstudies):

“stressprogrammering”

Levenslang effect op stressreactiviteit

stress als puppy:

Volwassen

Postnataal
geinduceerde
infecties

Sterkere cytokineproductie hersenen
na immuunprikkel

Bilbo 2007; Bland, Watkins
Maier 2010

Lange termijn effecten
(humane studies)

Depressie
Angsstoornissen
PTSD

Sensitiever voor
Latere stresvolle
life events

Traumatische jeugd

&

Fibromyalgie
CVS
IBS

Immune memory

Inflammatory load as predisposing factor for somatoform disorder
T.E. Lacourt, J.H. Houtveen & L.J.P. van Doornen (2013)

Lange termijn
effecten

PCR:

(humane studies):

Levenslange effecten

Vroege Immuun challenge

op immuungevoeligheid

Psychiatric
Case
Register
Middle
Netherlands

Bijv. Asthma en allergie

SD: Somatoform Disorder (n=185)

JGPN:
Prospectief: 0-42 jaar

CVS: meer griep/verkoudheid als
kind (OR: 1.65)

Peter White et al.
Br J Psychiat 2011

Julius
General
Practitioners
Network

HC: Healthy Matched controls (n=185)
Infections & Inflammatory events
1-year average total time period.

Meer infecties bij CVS en IBS
1-3 jaar voor diagnose

Case-control studie
Hamilton et al. (Psychol. Med, 2009)

Total inflamm load: SD > HC. p=.001
Mild infections:
SD>HC p=.01
Severe infections: SD>HC p=.002

Acute locale infecties
met koorts
Ook als alleen medication treated

(Centrale) S e n s i t i s a t i e

Centrale S e n s i t i s a t i e

Het pijn systeem

“Pain memory”
(Nog) pijn en hypergevoelig als perifere oorzaak al lang verdwenen
Als in hogere delen:

Insula en
cingulate cortex
(Affectieve
pijncomponent)

Central sensitisatie

•Wind-up
•Long-term potentiation

pijn

prikkel

Thalamus

prikkel

Centraal pijngeheugen
(Nog) hypergevoelig als
oorzaak al lang verdwenen

Immuun geheugen
Eerdere immuunactiveringen
soms (levens) lange effecten

Stress geheugen
Stresservaringen beinvloeden
latere stressgevoeligheid

Eerdere (stevige/langdurige) blootstelling:
Vergrote gevoeligheid voor zelfde prikkels later

Hersenstam
Zowel sensitisatie in
lagere delen:

Spinaal
(dorsale
voorhoorn)

Werkt op zowel korte termijn als soms levenslang
(vroege trauma’s, pijn, infecties)
Dat moet ik goed onthouden
(Overleving)

Perifeer:
Pijnreceptoren

Lange termijn: zelfs neonatale pijn/verwonding: levenslange effecten
op pijngevoeligheid (Beggs et al Brain, 2012)
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Bovendien: ze versterken elkaar in de hersenen.

Cross S e n s i t i s a t i e

“Cross-sensitisatie”

Van stress op immuunsysteem

IMMUUN
reacties

STRESS

Dagen/weken erna
Zelfde
Cytokines

Stress

Immuunprikkel

Sickness
behavior

PIJN

Stress versterkt immuunreacties
Op korte en zeer lange termijn (zelfs perinatale stress)

Cross-S e n s i t i s a t i e

Cross S e n s i t i s a t i e

Van immuunsysteem op stress

Van stress op pijn

Tot weken later

Sterkere stress
reacties

Immuunactivatie

(gedrag en cortisol)

Tot 30 dagen na
einde stress

Stress

Pijn

Ontsteking

Immuunactivatie versterkt stressreacties
Stress versterkt ontstekingspijn

(op korte en (zeer) lange termijn)

Op korte en lange termijn

STRESS

Cross S e n s i t i s a t i e

PIJN

PIJN

Cross-S e n s i t i s a t i e

Immuun
activatie

immuunsysteem naar pijn

Van stress op pijn

Korte termijn:

Levenslange effecten

Imuunactivatie verlaagt pijndrempel
Dierexperimenteel
Volwassen
Neonatale
separatiestress

Viscerale
hypersensitiviteit

Liebregts 2007
Green 2011

Levenslange effecten
Pre en neonatale
endotoxine
Hodyl et al. 2010 Physio and Beh
Chu et al. 2007

Humaan

Als volwassen

Lagere pijndrempel op
pijntests

Pijngevoeligheid

Hogere incidentie Sexueel &
fysiek misbruik

IBS

(Drossman et al. 1995))

5x zo grote incidentie childhood trauma
(C.Heim. et al. Arch Gen Psychiat, 2009, 66,72

2 x zo vaak voorafgaande (serious
life events)

Immuunactivatie versterkt pijnresponse
(op korte en lange termijn)

CVS
FM

(Anderberg et al. 2000)

Vroege stress katalyseert pijnrespons
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Conclusies

MOK: Een werkmodel

1. Heterogene historie van patienten:
Verschillende oorzaken kunnen zelfde gevolgen hebben.
•Pijn
•Stress/Trauma

Vroege ervaringen en
genetische aanleg
(predisposities)

Hersenen

Later in het leven

Infectieziekten
Zelfde centrale disregulaties

•Centrale stress/angst
netwerk

Recentere triggers

•Stressgevoeligheid

•Immuunactivatie

Ontregeling

•Prikkelverwerking
van deze triggers in
gesensitiseerd brein

Negatief affect

•Immuunhistorie

Stress

2. Lichamelijk perifere oorzaken zijn verdwenen, probleem naar brein
verschoven: centrale

sensitisatie.

3. De symptomen en triggers van MOK clusteren om:
fysiologische redenen:

Stressful
Life
events &
trauma’s)

Infecties
(immuun
systeem)

Pijn

“sickness behavior”: een (bio)logisch cluster
“cross-sensitisatie”: pijn, immuun en stresshistorie
hebben invloed op elkaars gevoeligheid.

Zitten Medisch Onverklaarde Klachten

Ja, want daar zitten de hersenen.
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