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Introductie 

Binnen de geneeskunde spelen psychologische aspecten een rol. Deze aanname werd 
al in 1978 door Engel beschreven, vlak voordat ik in de revalidatie ging werken. 
Engel merkte op dat artsen op het gebied van lichamelijke afwijkingen steeds meer 
kennis kregen en hun technische handelen vooruit ging, maar dat de tevredenheid 
van patiënten achterbleef. Hij stelde voor het medische model uit te breiden naar het 
biopsychosociale model. Hij dacht dat aandacht voor psychologische en sociale 
factoren naast de biologische wel die verbetering in tevredenheid zou kunnen 
brengen die hij miste.  
In dit proefschrift is gekeken naar de invloeden van psychologische factoren binnen 
de revalidatie.  
In de revalidatiezorg hebben patiënten meestal met tegenslag als ziekte, ongeluk of 
aangeboren afwijking te maken. De daaruit voortvloeiende beperkingen in het 
dagelijks functioneren vereisen acceptatie en aanpassing om een zo optimaal 
mogelijk bestaan te leiden, een bestaan met een voor diegene bevredigende 
kwaliteit van leven. Er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van 
psychologische factoren op die gevolgen van bovengenoemde tegenslagen. De 5 
onderzoeken beschreven in dit proefschrift zijn voortgekomen uit vragen waar ik in 
de praktijk tegen aan liep. Deze onderzoeken zijn aangevuld met een systematische 
literatuur review om te weten wat er bekend is over factoren die tevredenheid van 
patiënten met een beenprothese kunnen beïnvloeden. Ook is een procedure artikel 
toegevoegd om de werkwijze van het team dat besluiten neemt over amputaties die 
medisch gezien niet (altijd) noodzakelijk zijn, wereldkundig te maken en ter 
discussie te stellen. 
Hieronder zijn deze 7 hoofdstukken kort beschreven. 

Kwaliteit van leven, hoofdstuk 2 
Als patiënten behandeld worden is het uiteindelijk de vraag of ze er beter van 
worden, maar wat is “beter worden” eigenlijk; daar zijn verschillende meningen 
over. Kwaliteit van leven metingen geven informatie hoe patiënten hun kwaliteit van 
leven beoordelen. Het resultaat van de behandeling reflecteert zich in kwaliteit van 
leven en er is algemene consensus dat met kwaliteit van leven metingen het 
resultaat van de behandeling is te evalueren. De kwaliteit van leven metingen maken 
het ook mogelijk (groepen) mensen met elkaar te vergelijken. De meting 
beantwoordt niet direct de vraag of iemand “beter” is geworden maar het meet het 
indirect. Dit onderzoek beschrijft 542 patiënten van de polikliniek revalidatie van het 
UMCG die vragen over hun kwaliteit van leven beantwoorden. Kwaliteit van leven 
wordt ingedeeld in 4 domeinen: het fysieke domein, het psychologische domein, het 
sociale domein en de omgeving. Het bleek dat mensen met verschillende lichamelijke 
(fysieke) problemen lager scoorden op het fysieke domein maar ook lager op het 
psychologische domein dan mensen zonder lichamelijke problemen. Chronische 
pijnpatiënten scoorden op het psychologische domein lager dan andere 
revalidatiepatiënten. 
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Cognitieve disfunctie, hoofdstuk 3  
Patiënten, van de polikliniek revalidatie van het UMCG, klagen over cognitieve 
stoornissen zoals een slecht functionerend geheugen of moeite hebben met 
concentreren. Dit onderzoek heeft geanalyseerd hoeveel patiënten een cognitieve 
stoornis ervaren en welke factoren van invloed zijn op deze ervaren cognitieve 
stoornis. De factoren die zijn onderzocht zijn: eigenschappen van patiënten, de 
diagnose, een doorgemaakte operatie, pijn, angst, depressie of stress. Het 
onderzoek omvatte 274 patiënten die werden verwezen naar de revalidatie 
psycholoog. Het bleek dat in deze verwezen revalidatiepatiënten meer ervaren 
cognitieve stoornissen voorkwamen dan in de algemene Nederlandse bevolking. Het 
bleek dat angstige of depressieve patiënten meer cognitieve stoornissen ervoeren 
dan patiënten die dat niet waren. Het effect van angstige of depressieve patiënten op 
ervaren cognitieve stoornissen was kleiner bij patiënten die een hoge veerkracht 
hadden (goed kunnen omgaan met stressvolle situaties). Pijn of een operatie had 
geen effect op de ervaren cognitieve stoornissen. 
 
Tevredenheid met een prothese, hoofdstuk 4  
De tevredenheid met een onderbeenprothese hangt van vele factoren af maar een 
overzicht van alle factoren bestaat niet omdat meestal één of slechts enkele 
aspecten worden onderzocht. In een systematische literatuurreview is 
geïnventariseerd welke factoren in het verleden onderzocht zijn in relatie tot en 
tevredenheid met een onderbeenprothese. Daarnaast werd geanalyseerd hoe deze 
factoren werden gemeten. De gevonden factoren konden worden verdeeld in 5 
domeinen: het uiterlijk van de prothese, de eigenschappen, de pasvorm, het gebruik 
en de invloed van de prothese op de stomp. Het bleek dat de gebruikte vragenlijsten 
nooit alle factoren in kaart brachten en dat sommige factoren voor de ene groep 
belangrijker waren dan voor de andere groep patiënten. Bijvoorbeeld mannen 
hechten vaker belang aan functie van de prothese en vrouwen vaker aan het uiterlijk 
van de prothese. Jonge mensen vonden het vaker belangrijk dat met de prothese 
gesport kon worden terwijl ouderen het dagelijks gebruik belangrijk vonden. 
 
Veerkracht in complex regionaal pijn syndroom-I (CRPS-I), hoofdstuk 5  
In de volgende drie hoofdstukken wordt gekeken naar het resultaat van een 
amputatie bij chronische therapie resistente CRPS-I. Dat is een syndroom waarbij 
een persoon onverklaarbare ernstige pijn in een lichaamsdeel ervaart (vaak hand of 
voet) maar ook worden andere verschijnselen ervaren zoals zwelling, veranderde 
haargroei, zweten of steenkoud zijn van dat lichaamsdeel. Door een amputatie kan 
de ernst van de verschijnselen worden beïnvloed. 
Bij 26 patiënten die werden geamputeerd met als doel afname van klachten van 
CRPS-I, is onderzocht of er een verband was tussen veerkracht en kwaliteit van 
leven. Het bleek dat de mate van veerkracht een positief verband had met kwaliteit 
van leven. Patiënten die hoog scoorden op veerkracht hadden tenminste een jaar na 
de amputatie een betere kwaliteit van leven en minder stress verschijnselen.  
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Psychologische factoren die het resultaat van een amputatie voor CRPS-I 
beïnvloeden, Hoofdstuk 6  
Bij 31 patiënten werden, voor de amputatie van de door CRPS-I getroffen ledemaat, 
11 psychologische factoren gemeten en ten minste een jaar na de amputatie werden 
ze bevraagd op pijn, mobiliteit en terugkeer van de CRPS-I. Vier van de 11 factoren 
bleken een verband te hebben met het resultaat van de amputatie. Bij twee factoren 
was er sprake van een duidelijk verband. Bij patiënten die veel sociale steun 
ontvingen was de afname van pijn sterker dan bij mensen die minder steun 
ontvingen. Bij mensen met een bovengemiddelde veerkracht was het gemak 
waarmee men zich verplaatst in de omgeving (mobiliteit) sterker vooruit gegaan dan 
bij mensen met een beneden gemiddelde veerkracht. In tegenstelling tot wat 
verwacht was bleek dat patiënten die veel tegenslag hadden gehad niet een slechter 
resultaat van de amputatie hadden dan patiënten met minder tegenslag. 

Resultaat van een amputatie bij CRPS-I, hoofdstuk 7  
Bij 48 patiënten is het resultaat van een amputatie vanwege CRPS-I, tenminste één 
jaar na de amputatie, geëvalueerd. In 2016 zijn alle patiënten die in Groningen zijn 
geamputeerd vanwege een CRPS-I geïnterviewd en werden vragenlijsten afgenomen. 
Dit onderzoek was 7 jaar eerder ook al eens uitgevoerd maar nu kon worden 
onderzocht wat de lange termijn uitkomsten van deze groep patiënten was.  
Van de 48 patiënten vertelden 44 dat ze mobieler waren geworden. Dit laatste lijkt 
misschien raar na een amputatie, maar de meeste patienten hadden zoveel pijn dat 
ze niet veel meer konden doen. Bovendien waren ze zo bang dat iemand anders 
tegen ze aan zou lopen (gaf nog meer pijn) dat ze liever binnenshuis bleven. Vier en 
dertig patiënten rapporteerden een afname van pijn. Er waren 4 patiënten die 
opnieuw CRPS-I hadden gekregen. Algemene conclusie was dat in drie kwart van de 
patiënten de klachten (pijn en beperkte mogelijkheden zich te verplaatsen) waren 
afgenomen. 

Beslissen tot een amputatie bij CRPS-I, hoofdstuk 8  
Een beslissing nemen om te amputeren vanwege therapie resistente CRPS-I is en 
blijft een moeilijke procedure. Deze beslissing wordt genomen in een team van 
specialisten uit verschillende disciplines. Het betreft een revalidatiearts, een 
(vaat)chirurg, een anesthesist, een fysiotherapeut en een psycholoog. Het 
beschrijven van de procedure waarbij iedere specialist werd uitgenodigd de 
denkbeelden van dat specialisme te beschrijven leverde veel discussies op en meer 
inzicht in elkaars denken. Als gevolg daarvan werden aanpassingen in de procedure 
doorgevoerd. Het een en ander leidde tot een meer transparante procedure 
gebaseerd op kennis en kunde van meerdere disciplines. Besluiten die met de patiënt 
worden gedeeld kunnen nu beter onderbouwd worden. Door het publiceren van deze 
procedure kunnen andere specialisten buiten het team, die het lang niet altijd eens 
zijn met amputatie, ook mee denken en discussiëren. 
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Conclusie 

Veerkracht, cognitie, sociale ondersteuning, angst, depressie en pijn zijn 
geassocieerd met resultaten (kwaliteit van leven) van behandeling van 
revalidatiepatiënten. Psychologisch onderzoek levert andere diagnostische gegevens 
en daarmee andere aangrijpingspunten voor de behandeling van de 
revalidatiepatiënt dan de medische benadering.  
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