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Artikel

Placebo: een ingewikkeld fenomeen

Jocelien Olivier · Berend Olivier

Samenvatting

Er heerst veel verwarring over het woord ‘placebo’ in dewetenschappelijke wereld. Dit lijkt vooral
veroorzaakt te worden door de uiteenlopende betekenissen die wetenschappers aan dit woord
toekennen, bijvoorbeeld eenklinischeonderzoeker of eenneurowetenschapper. Bij het testenvan
geneesmiddelen willen onderzoekers weten of de therapie beter is dan de placebobehandeling.
Het fenomeen placebo blijkt echter zeer complex enwordt door verschillende factoren beïnvloed.
In deze bijdrage wordt, voornamelijk aan de hand van depressie en antidepressiva, een aantal
ontwikkelingen beschreven. De wetenschap van de placebo blijkt zeer complex, maar onmisbaar
in alle toekomstige geneesmiddelenstudies, zeker die van de psychofarmaca.

Trefwoorden placebo-effect · nocebo-effect · placeborespons · psychofarmaca

Inleiding

Een placebo is een inerte stof of een interventie die in
vorm volledig gelijk is aan het te onderzoeken genees-
middel respectievelijk de interventie, maar waarin het
werkzame deel bewust is weggelaten. Een placebo be-
zit geen specifieke therapeutische eigenschappen. Het
placebo-effect is de respons op de inerte behandeling.
Hoewel dit de meest gebruikte definitie is, klopt deze
niet helemaal, want placebo’s bestaan uit vele dingen,
denk aan: woorden, rituelen, symbolen en betekenis-
sen. Als je een placebo alleen maar beschrijft als zijnde
een inerte behandeling, doe je het begrip placebo te-
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kort. Een placebo is veeleer de toediening van het
inerte middel in samenhang met een reeks sensorische
en sociale prikkels die de patiënt vertellen dat er een
positieve therapie is toegediend. Een placebo is dus
het gehele ritueel van de therapeutische behandeling.
In het kader staat een aantal mythen en misconcepties
over placebo.

Interessante mythen en misvattingen over
placebo (naar [1])
1. Een placebo is fysiologisch inert en heeft geen

effect op fysiologische functies.
2. Een placebo heeft alléén een effect op psy-

chologische symptomen, of andersom gezegd,
als een placebo symptomen vermindert, be-
tekent dit dat de symptomen niet-realistisch,
ingebeeld of psychosomatisch zijn.

3. Een placebo helpt alléén bij psychogene
stoornissen, het is een ‘behandeling voor
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neurotische patiënten wanneer de arts niets
beters heeft’.

4. Een placebo differentieert tussen organische
en mentale ziekten.

5. Een placebo werkt niet als de patiënt verteld
wordt dat hij placebo krijgt.

6. Een placebo is onethisch, omdat het de patiënt
voor de gek houdt of misleidt.

7. Een placebo is het equivalent van ‘geen
therapie’.

8. Een placebo werkt altijd in een vaste fractie
van de patiënten: vaak wordt ‘ongeveer een
derde’ gepostuleerd.

9. Een placebo beïnvloedt alleen subjectieve
aspecten van een ziekte, maar niet de
objectieve aspecten.

10. Patiënten in dubbelblinde trials weten niet in
welke behandelingsconditie ze verkeren.

11. In gecontroleerde trials heeft een placebo
nooit een specifiek therapeutisch effect op de
behandelde conditie.

12. Patiënten geven altijd een eerlijk en accuraat
verslag van hun subjectieve welbevinden.

13. Een placebo is een catch-all voor alle niet-
farmacologische effecten in random controlled
trials (RCT’s), een instrument om ‘voor-
oordelen’ in trials te elimineren en ‘echte’
biochemische effecten van farmaconbehande-
lingen vast te stellen.

Wanneer een patiënt een placebo krijgt, zijn er
meerdere factoren die tot klinisch gewenste effecten
kunnen leiden. Zo kan er spontaan herstel (remissie)
zijn opgetreden, dat op zich niets met de toediening
van de placebo te maken heeft. Het herstel kan echter
wel foutief geïnterpreteerd worden als een effect van
de placebo. Of de onderzoeker wordt op het verkeerde
been gezet doordat het effect te verklaren blijkt te
zijn vanuit methodologische fouten. Vooral bij sub-
jectieve symptomen of subjectieve metingen treden
vaak vertekende effecten op. Veel patiënten vertonen
therapeutisch gewenste effecten, omdat ze positieve
verwachtingen van de behandeling hebben. Deze
positieve verwachtingen kunnen op zich leiden tot
verminderde psychische spanning, maar tegelijkertijd
beloningssystemen in onze hersenen activeren.

Deze factoren illustreren heel duidelijk de complexi-
teit van de placebo. Om de effectiviteit van een thera-
pie (we gebruiken in dit artikel geneesmiddelen, maar
allerlei andere therapieën kunnen net zo goed model
staan) vast te stellen, moet deze effectiviteit worden
afgezet tegen de effecten van de placebobehandeling,
waarbij rekening moet worden gehouden met al deze
complexe factoren.

Geneesmiddelonderzoek

Wanneer een nieuw geneesmiddel wordt onderzocht
op zijn therapeutischewerking, zal vaak eerst een zoge-
heten open-labelstudie worden verricht, waarbij geen
placebo wordt gebruikt en de patiënt weet wat hij toe-
gediend krijgt. Zo’n studie geeft een beeld van de ‘han-
teerbaarheid’ van het geneesmiddel bij patiënten (denk
aan bijwerkingen, dosering). Aansluitend wordt ge-
start met een placebogecontroleerde studie, die dub-
belblind wordt uitgevoerd (d.w.z. dat zowel patiënt als
behandelaar niet weet wie de placebo krijgt en wie de
werkzame stof). Een typisch (theoretisch) voorbeeld
daarvan is een studie bij een groep depressieve patiën-
ten die behandeld wordt met een placebo dan wel een
antidepressivum (fig. 1).

In deze studie komen bevindingen naar voren die
typerend zijn voor een onderzoek naar de effectiviteit
van een antidepressivumop ernstig depressieve patien-
ten: er is geen acuut effect, er is een (sterk) placebo-
effect en pas na verloop van tijd (weken) wordt een
significant verschil zichtbaar tussen placebo- en farma-
conbehandeling. Dit type onderzoek was kenmerkend
binnen de geneesmiddelenontwikkeling voor psychia-
trische ziekten in de jaren 1970 tot 2000. De meeste
antidepressiva (en andere klassen psychofarmaca) zijn
op grond van dergelijke bevindingen geregistreerd en
op de markt toegelaten.

In fig. 1 is nog een opmerkelijk fenomeen zichtbaar;
er zijn nogal wat patiënten bij wie de placebobehande-
ling werkt als antidepressivum, maar niet bij alle pa-
tiënten. Placebobehandeling leidt dus in veel gevallen
(de placebo responder) tot een therapeutisch gewenst
effect en het gewenste therapeutisch effect van het ge-
neesmiddel (antidepressivum) is slechts beperkt ster-
ker dan dat van de placebo. Om een klinische relevant
farmaconeffect te vinden (wat niet noodzakelijkerwijs
hetzelfde is als een significant verschillend effect), moe-
ten vaak grote groepen patiënten worden behandeld.

Geneesmiddelen, en zeker antidepressiva, hebben
bijwerkingen, vaak zodanig dat ze door iedere gebrui-
ker van dat farmacon opgemerkt worden en dikwijls
leiden tot vroegtijdig beëindigen van de studie (trial).
De ethiek en regelgeving rond trials vereisen dat iedere
patiënt weet welke potentiële (bij)werkingen het ge-
neesmiddel kan hebben. Hoewel patiënten niet weten
of ze de placebo of het werkzame geneesmiddel toe-
gediend hebben gekregen, blijken de met placebo be-
handelde patiënten ook vaak dezelfde bijwerkingen als
de met een farmacon behandelde patiënten te rappor-
teren, een feitelijk zeer ongewenste situatie, omdat bij-
werkingen, ook in de placebogroepen, vaak leiden tot
uitval. In dit verband wordt het fenomeen ‘nocebo’ ge-
bruikt, het tegenovergestelde van placebo, of het nega-
tieve placebo-effect, ook genoemd de placebogeïndu-
ceerde bijwerking, de negatieve placeborespons of zelfs
de antiplacebo. Het nocebo-effect heeft duidelijk met
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Figuur 1 Het verloop van de stemming van een groep ernstig depressieve patiënten, die na randomisatie
waren verdeeld over twee behandelmodaliteiten van zes weken: een placebo en een antidepressivum. Na vier
tot zes weken verschilt de stemming tussen beide groepen significant.

verwachtingen en geassocieerde emoties te maken. Ie-
dere medische of psychosociale behandeling heeft dus
twee componenten: een component is gerelateerd aan
de specifieke effecten van de behandeling zelf en de
andere component is gerelateerd aan individuele per-
cepties, veronderstellingen en subjectieve betekenissen
en ervaringen. Een placeboreactie kan gedefinieerd
worden als een plezierige en nuttige psychobiologische
respons op een echte of een nepbehandeling, in tegen-
stelling tot een noceboreactie, die onplezierig is of een
schadelijke psychobiologische respons oplevert na een
echte of een nepbehandeling. De meeste, maar niet
alle onderzoekers, beschouwen placebo en nocebo als
spiegelfenomenen, als twee verschillende kanten van
dezelfde medaille.

Hoe kun je de placeborespons in een klinische trial
beïnvloeden (verminderen)?

De wens (eis) om de placeborespons in een klinische
trial te beïnvloeden staat momenteel centraal in alle
geneesmiddelonderzoeken; de primaire vraag is hoe je
het ‘echte’, specifieke effect van een geneesmiddel zo
goed mogelijk (en liefst zo snel mogelijk en met zo
weinig mogelijk patiënten) kunt bepalen. Daarvoor
zijn allerlei typen klinische trials ontworpen en inmid-
dels ook al toegepast, ieder met zijn eigen inherente
voor- en nadelen.

Een veel gebruikte methode is de ‘placebo run-in’.
Alle proefpersonen krijgen een bepaalde tijd een pla-
cebo, waarna de proefpersonen met een positieve res-
pons uit het experiment worden verwijderd. De res-
terende proefpersonen worden vervolgens gerandomi-
seerd over de placebo dan wel het geneesmiddel. Een
nadeel van deze methode is dat er een verminderde to-
tale respons is op de behandeling, vanwege de eerdere
negatieve ervaring met de behandeling tijdens de pla-
cebo run-in-fase. Een andere veelgebruikte methode is
de klassieke cross-over design, waar na een algehele ran-

domisatie van alle proefpersonen twee groepenworden
gevormd en respectievelijk behandeld met placebo of
met het geneesmiddel. Na een bepaalde behandelings-
periode wordt de behandeling van de groepen geruild.
In dit soort trials kunnen allerlei leereffecten (conditio-
neren) de interpretatie van de resultaten vertroebelen.
Wellicht zouden between-groups designs betere resul-
taten kunnen opleveren, hoewel ook hier problemen
(vaak statistische) aan kleven. Omdat verwachtingen
de interpretaties van de therapeutische resultaten kun-
nen verstoren, zijn er methoden (designs) ontwikkeld
die daar op anticiperen. In een elegante studie werd
een groep patiënten gerandomiseerd over een placebo-
groep (nep-acupunctuur) en een experimentele groep
(acupunctuur) [2]. Na een bepaalde behandelingspe-
riode werd aan de patiënten gevraagd tot welke groep
ze dachten te behoren. Patiënten die geloofden dat ze
tot de echte behandelingsgroep (acupunctuur) behoor-
den, ervoeren grotere klinische effecten dan degenen
die geloofden dat ze een placebobehandeling hadden
gekregen.

Een fraaie benadering om de rol van verwachtin-
gen en de interactie daarvan met behandelingsspeci-
fieke effecten te bestuderen, is de gebalanceerde place-
bomethode [3]. In dit design wordt via randomisatie
aan de helft van de patiënten een placebobehandeling
en aan de andere helft een actieve behandeling (bijv.
een farmacon) gegeven. Tegelijkertijd wordt gerando-
miseerd aan de helft van de patiënten verteld dat ze
een placebo krijgen en aan de andere helft dat ze een
farmacon krijgen. Deze methode is veel gebruikt bij
onderzoek naar placebo-effecten van alcohol [4], nico-
tine (roken) [5] en amfetamine [6]. Dit design is met
name interessant omdat het onderzoekmogelijk maakt
aan het complexe placebo-effect en omdat het aantoont
dat verwachtingen die mondeling worden gewekt, the-
rapeutische effecten kunnen beïnvloeden, zowel in de
placebogroep als in de actieve behandelingsgroep. Een
experiment onder cocaïneverslaafden die verwachtten
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Tabel 1 Relaties tussen hersengebieden die zijn betrokken bij de respons van depressieve patiënten die
reageerden op fluoxetine of een placebobehandeling gedurende zes weken [12, 13].

hersengebied gemeenschappelijk alleen fluoxetine

locatie waar initiële placeboactie
wordt verondersteld

cortex cingularis posterior ↑ –

hippocampus – ↓

pons – ↑

corticale gebieden cortex cerebri dorsolaterale pre-
frontale

↑ –

cortex cingularis anterior ↑ –

premotorische cortex ↑ –

insula posterior parietale inferior ↑ –

subcorticale gebieden cortex cingularis anterior rostralis ↔ ↔

nuclei basales – ↓

thalamus ↓ –

limbisch paralimbisch systeem cortex cingularis subgenualis – ↓

hypothalamus – ↓

supplementair sensorisch gebied – ↓

cortex insularis anterior ↓ –

gyrus parahippocampalis tempo-
ralis medius

– ↓

↑ Een verhoging in het metabole systeem
↓ Een verlaging in het metabole systeem
↔ Een hypermetabolisme die al vóór de behandeling bestond en die onveranderd bleef

dat ze methylfenidaat (ritaline; een dopaminerg far-
macon) kregen en die stof ook echt kregen, toonde een
veel sterkere toename in het hersenmetabolisme van
deze groep, vergeleken met cocaïneverslaafden die een
placebo verwachtten, maar methylfenidaat kregen [7].
De toename in hersenmetabolisme na methylfenidaat
is dus veel groter wanneer die verwacht wordt. Samen-
vattend is het duidelijk dat alle klinische trials effecten
van leren en verwachtingen in hun methodologie en
ontwerpmoeten proberen te incorporeren. De variabi-
liteit in de diverse designs geeft allerlei mogelijkheden
om heel specifieke vragen of behandelingsgroepen te
creëren die kunnen helpen differentiëren tussen farma-
coneffecten en placebo-effecten. Het is interessant dat
er genetische verschillen lijken te bestaan tussen pla-
ceboresponders en placebo-non-responders, zoals in
de serotonin transporter-linked polymorphic region (5-
HTTLPR), waarbij de korte(s)-alleldragers sterker ge-
associeerd zijn met een hogere placeborespons dan de
lange(l)-alleldragers [8].

Placebo en het depressieve brein

We wisten al dat de placeborespons in antidepressiva-
trials tussen de 30 en 45% bedraagt, terwijl antidepres-

siva zelf bij circa 50% van de patiënten effect hebben.
Opmerkelijk is dat de placebo-effecten gedurende de
laatste decennia toenemen [9, 10] Het relatief minieme
verschil in antidepressieve werking tussen placebo en
antidepressiva heeft geleid tot grote maatschappelijke
discussies over het gebruik van antidepressiva (zeker in
relatie tot ongewenste bijwerkingen), maar heeft zeker
ook bijgedragen aan het verminderen of zelfs stoppen
van onderzoek naar nieuwe psychofarmaca voor de-
pressie of andere neuropsychiatrische stoornissen [11].
Een flinke stimulans voor onderzoek naar de oorzaken
van ernstige hersenziekten, zoals depressie, zou kun-
nen komen uit onderzoek dat inzicht verschaft in de
rol van de hersenmechanismen die bijdragen aan de-
pressie. Daarbij lijkt inzicht in de rol van de mechanis-
men in ons brein die betrokken zijn bij antidepressieve
placeborespons, van vitaal belang.

Onderzoek naar de hersenmechanismen die ten
grondslag liggen aan de antidepressieve placebores-
pons, staat nog in de kinderschoenen. De meeste
studies zijn gericht geweest op de relatie tussen her-
sendelen en mechanismen in het kader van pijn en
placebo. Zo voerden Benedetti et al. en Mayberg
et al. een dubbelblinde gerandomiseerde klinische
studie uit naar de neurale correlaten van placebo-
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effecten bij depressie. De onderzoeksgroep, bestaande
uit depressieve patiënten die opgenomen waren in een
psychiatrische kliniek, kregen een placebo dan wel
fluoxetine (20 mg/dag) [12, 13].

Bij acht van de 17 patiëntenwas na zes weken de de-
pressie sterk verbeterd (remissie). Na het verbreken van
de blindering bleken van deze acht patiënten vier met
placebo en vier met fluoxetine te zijn behandeld. Ook
werd van de hersenenvan deze acht patiënten een PET-
scan gemaakt. Bij zo’n onderzoek wordt het regionale
cerebrale bloedglucosemetabolisme gemeten na toe-
diening van [18F]fluorodeoxyglucose (DFG), een glu-
coseanaloog. In hersengebieden met verhoogde meta-
bole activiteit wordt meer DFG opgenomen; verlaagde
metabole activiteit leidt tot een verlaagde opname. Op-
vallend in de resultaten (tab. 1) is de grote overlap in
de metabole veranderingen na placebo en fluoxetine,
hoewel fluoxetine in het geheel een iets sterker effect
had. Fluoxetine had daarnaast ook nog enige additi-
onele effecten (tab. 1). Het lijkt er dus sterk op dat
placebobehandeling in de gebruikte context tot échte
therapeutische effecten leidt.

Een recente, fraai opgezette studie onder depres-
sieve patiënten kon aantonen dat het μ-opioïde recep-
tor (MOR) neurotransmittersysteem in de hersenen
betrokken is bij placebogeïnduceerde antidepressieve
effecten. Tevens bleek dit systeem ook betrokken te
zijn bij de antidepressieve respons tijdens de open-la-
belstudie met antidepressiva die direct volgde op het
initiële placebogedeelte [14]. In deze studie werden uit
een groep depressieve patiënten 24 patiënten gerando-
miseerd geselecteerd. Alle 24 patiënten werden twee
weken behandeld met oraal toegediende placebome-
dicatie, waarbij aan 12 patiënten werd verteld dat ze
een snelwerkend antidepressivum kregen (actieve pla-
cebogroep) en aan de andere 12 dat ze een placebo
kregen zonder een snelwerkend antidepressivum (in-
actieve placebogroep). Na een week behandeling on-
dergingen alle patiënten een PET-scan na toediening
van [11C]carfentanil, een MOR-selectief farmacon. De
actieve placebogroep kreeg tijdens de scan ook nog elke
4 minuten een injectie (i. v.) met fysiologisch zout, met
de mededeling dat de toegediende vloeistof geassoci-
eerd is met de activatie van hersensystemendie betrok-
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