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Leerdoelen

 Werken met het biopsychosociaal model als richtlijn bij diagnostiek en behandelbeleid 
bij IBS (en andere SOLK). 

 Hoe dit model toe te passen in het contact met de IBS-patiënt.

 Wat de medisch psycholoog kan betekenen voor de IBS-patiënt (incl. demonstratie van 
eHealth-programma).



Jaargang 163, nummer 12 

Stelling:

Artsen hebben nogal eens een verkeerd beeld van de 
verwachtingen van een SOLK patiënt, bijvoorbeeld:

De SOLK-patiënt dringt vooral aan op nader onderzoek en een 
medische behandeling, en wil niet naar psychosociale factoren 
kijken.

Is dit zo zwart-wit?
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Enkele punten uit artikel:
Arts-patiëntrelatie kan bij SOLK onder druk staan: 
frustraties bij arts door geen uitleg kunnen geven, en 
patiënt voelt zich niet serieus genomen en wil klacht(en) 
begrijpen.

Aandacht voor empathische communicatie, verklaring die 
voor beiden acceptabel is en uitspreken van positieve 
verwachting over beloop behandeling.

SOLK is geen diagnose, maar een werkhypothese



Wat weten we van IBS?

 Valt onder SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten):

 Klachten die langer dan zes maanden persisterend en beperkend aanwezig zijn en 
die tot excessieve gedachten, gevoelens of gedragingen leiden (somatisch-
symptoomstoornis, DSM-5).

 Klachten zijn er echt en niet geveinsd, dus dienen uitgangspunt te zijn bij 
diagnostiek en behandeling. 

 Vicieuze cirkel: lichamelijke klacht → emoties, cognities, gedrag en andersom.

 De emmer loopt vol door verschillende biospychosociale factoren → maatwerk.



Wat weten we van IBS?

 Chronische gastro-intestinale klachten, gekenmerkt door buikpijn en een verstoorde 
darmfunctie/stoelgang (3 typen: IBS-C, IBS-D, IBS-M)

 Eén van de meest vastgestelde gastro-intestinale klachten (prevalentie 10-20%)1

 Risicofactoren: vrouw, trauma in VG, psychische klachten, darmafwijkingen1,2,3,4

 Gevolgen voor patiënt en maatschappij5,6

1. Soares, 2014; Woutersen-Koch et al., 2012
2. Bradford et al., 2012, 3. Fond et al., 2014, 4. Thabane, Kottachchi & Marshall, 2007
5. Gralnek, Hays, Kilbourne, Naliboff, & Mayer, 2000, 6. Buono, Carson, & Flores, 2017



Het vaststellen van IBS

 Rome-IV criteria: buikpijn, afwijkende stoelgang/ontlasting, wekelijks, > 6 mndn.

 Huisarts: anamnese (SCEGS), Rome-IV-criteria, bloedonderzoek, scopie.

 MDL-arts: klinisch beeld, Rome-IV-criteria, aanvullend uitsluiten van aantal somatische 
aandoeningen (oa voedselintoleranties, schildklierproblematiek, IBD).

 Zowel arts als patiënt hebben verklaring en behandeling als doel! Echter kunnen zij 
verschillen in verklaringsmodel.



Dilemma-situatie:
De angst die je als arts hebt om iets te missen, 
brengt steeds weer het risico met zich mee dat 
je de patiënt verder gaat vastduwen in zijn somatische fixatie.

Herkenbaar? 



IBS vastgesteld? En dan...

Multidisciplinaire richtlijnen bij IBS(1):
 Behandeldoel: minimaliseren beperking dagelijks leven.
 Interventies: bezorgdheid wegnemen, doorbreken 
 vermijdingsgedrag, aanpakken stresserende factoren, medicatie

En dan...
Wie gaat de behandeling doen en hoe kom je op één lijn met de IBS-patiënt?

1. Woutersen-Koch et al., 2012



Vraag:

Wie verwijst er regelmatig zijn/haar IBS-patiënt door?

En wat zijn de opties?



IBS vastgesteld? En dan...
Casus:

32-jarige vrouw bij wie in 2000 IBS vastgesteld is. Ze had altijd al snel buikpijn. Behalve dat moeder ook 
IBS heeft, zijn er geen relevante familiaire bijzonderheden.

In 2017 is een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) vastgesteld.

Mevrouw meldt zich in 2018 opnieuw met buikklachten, die sinds de bevalling van haar zoontje ontstaan 
zijn. Daarnaast ervaart ze momenteel veel stress, depressieve klachten en schuldgevoelens omdat ze maar 
matig kan genieten van haar zoontje en zichzelf een slechte moeder vindt. Mevrouw ziet een relatie tussen 
stress, slechte voeding en buikklachten. Bij veel pijnklachten heeft ze gedachten als ‘ik ga dood’, ‘help me’. 

Op het gebied van werk is het onrustig, waarbij sprake van gevoelens van falen. Ze wil aan zichzelf werken 
maar is ook nog druk met zaken die lopen, zoals werk. Ze heeft een nieuwe baan en is bang om onderweg 
naar werk of op werk buikpijn te krijgen. 

Echtgenoot is betrokken, neemt veel zorg voor hun zoon op zich en mevrouw kan goed met hem praten. 
Moeder is ook een grote steun, zus begrijpt het niet.



Het Biopsychosociaal model

 Samen met de patiënt kijken naar de volgelopen emmer met biologische, psychologische en/of 
sociale factoren is de emmer volgelopen?

 Vergelijkbaar met SCEGS

 Uitleg: we doen van alles om overeind te blijven, om te blijven functioneren, maar als het te veel 
wordt stroomt de emmer over en ontstaan er allerlei klachten. Laten we samen naar de volgelopen 
emmer kijken en hoe we die kunnen legen

 IBS-klacht als uitgangspunt nemen en deze met de patiënt gestructureerd exploreren, zodat voor 
beiden het beeld duidelijk is en de klacht begrepen wordt. Vraag naar:

 de invloed van de klachten op het dagelijks leven

 de gedachten en emoties die opkomen wanneer klachten er zijn 

 wat de patiënt doet om klachten te voorkomen of te verminderen

 Aandacht hebben voor de zorgen en verwachtingen van de patiënt





Het Biopsychosociaal model

Casus:

Kwetsbaarheidsfactoren: 

Altijd al snel buikpijn, borderlinepersoonlijkheidsstoornis, moeder met IBS

Uitlokkende factoren:

Biologisch: bevalling zoontje

Psychologisch: stress, depressieve klachten, schuldgevoelens

Sociaal: spanning rondom werk, niet begrepen door zus.

In stand houdende factoren: 

Slecht eten bij stress, catastroferen, angst voor buikpijn, stress in het heden.

MAAR ook helpende factoren die bekrachtigd/gebruikt mogen worden!: 

Steun van en praten met echtgenoot; inzicht in verband stress, slechte voeding en 
buikklachten.



Het Biopsychosociaal model

Voorbeelden van wie samen met de patiënt de volgeraakte emmer kunnen legen? 

 Biologisch:

 Huisarts: (begin van) behandeling

 MDL-arts: algemene (voedings)adviezen, probiotica, FODMAP dieet

 Diëtist: voedingsadviezen

 Psychologisch:

 POH-GGZ: relaxatie, stressmanagement, psycho-educatie

 Psycholoog: Hypnotherapie, psychodynamische psychotherapie, (online) CGT

 Sociaal:

 Maatschappelijk medewerker: aanpakken maatschappelijke stressoren

 Bedrijfsarts: ondersteuning bij werkproblemen

 Psycholoog: systeemproblematiek



Het Biopsychosociaal model

Casus

Voorbeelden van wie samen met de mevrouw de volgeraakte emmer kunnen legen? 

Biologisch:

Huisarts: (begin van) behandeling, verwijzen voor medisch onderzoek (GYN, bloedonderzoek, 
MDL)

Diëtist: voedingsadviezen

Psychologisch:

POH-GGZ: stressmanagement, psycho-educatie (evt. met zus)

Psycholoog: 

 indien BPS latent/voldoende stabiel klachtgerichte behandeling (CGT) gericht op de in 
stand houdende factoren. Onvoldoende? → gespecialiseerde SOLK-centra (GGZ)

 indien BPS manifest intensievere psychotherapie bij BPS

Sociaal:

POH-GGZ: evt. psycho-educatie met echtgenoot, moeder en zus.



Casus

 Geen bijzonderheden uit medisch onderzoek

 Op wachtlijst bij PsyQ

 Verwezen naar diëtist

 Samen met POH-GGZ/huisarts dagelijkse structuur voldoende, waardoor 
meer rust.

 Catastroferen en angst voor buikpijn zijn indicaties voor verwijzing 
naar medische psychologie voor de online CGT bij IBS



Psychologische behandeling bij IBS

 Sprake van een DSM-5 diagnose (bijv. somatisch symptoomstoornis, angst, depressie)
 Hypnose, CGT, psychodynamische therapie en relaxatie blijken effectief 

 CGT: doorbreken van vicieuze cirkel (lichamelijke klacht heeft gevolg voor 
cognities/emoties/gedrag en andersom) 
 Negatieve cognities onderzoeken/uitdagen/op waarheid testen
 Vermijdingsgedrag doorbreken
 Balans ontspanningen/inspanning

Bij een vicieuze cirkel is het ontstaan van de klacht niet van belang



Stelling:

Ehealth is geen oplossing voor mijn patiënten 



Online CGT bij IBS

 Voordelen voor de patiënt:

 gemak (bijv. werken vanuit eigen omgeving)

 flexibiliteit (bijv. 24-uurs beschikbaarheid)

 anonimiteit (bijv. bij stigmatisering van en schaamte bij psychische klachten)

 besparen van reiskosten

 Maatschappelijke voordelen:

 oplossing voor het tekort aan gekwalificeerde behandelaren

 besparen zorgkosten

 patiënt kan sneller geholpen worden en dus sneller ‘terug de maatschappij in’

Radziwon & Lackner, 2017
Griffiths, Lindenmeyer, Powell, Lowe & Thorogood, 2006
Andersson et al., 2011; Griffiths et al., 2006



Online CGT bij IBS

Wetenschappelijk onderzoek naar online CGT bij IBS:

Verbetering klachten en kwaliteit van leven 1

 Effectiever dan face-to-face in het verbeteren van kwaliteit van leven (beperkt 
onderzoek)

‘Onze behandeling’ (vakgroep medische psychologie/medische-psychologie.nl)

 Gebaseerd op in Zweden effectief bewezen behandeling van Ljótsson et al (2010)

 Principes: relatie angst en klachten; associatie leren (klassieke conditionering)

 Interventies: mindfulness- en exposure-oefeningen

1. Knowles & Mikocka-Walus, 
2014



Online CGT bij IBS  

Principe 1: relatie angst 

en IBS-klachten (een vicieuze 
cirkel)

IBS-klachten → angst/bezorgdheid 
(stress)

angst/bezorgdheid (stress) → IBS-
klachten

Omdat:
Angst → vecht-of-vlucht-reactie met 
fysieke
veranderingen als:
hartkloppingen, zweten, trillen,
ademtekort, pijn in borst, duizeligheid, 
gevoel realiteit te verliezen, verstijven, 
koude rillingen of opvliegers, intense 
bezorgdheid, 
problemen met maagdarmstelsel 



Online CGT bij IBS

Principe 2: associatie leren (klassieke conditionering)

Voeding, situaties



Online CGT bij IBS

Centrale sensitisatie bij IBS: niet-pijnlijke prikkels worden als pijn geïnterpreteerd in de hersenen

Sensorische amplificatie: filter van het brein laat veel meer prikkels door naar het bewustzijn dan 
gewenst is.

Door een nare, soms ook gevaarlijke, situatie is het brein toegenomen alert op interne/externe prikkels die 
daarmee te maken hebben. Deze prikkels komen hierdoor sneller in het bewustzijn, waarna het ‘alarm’ 
afgaat met een sterke reactie (gedachten, emoties, gedrag) als gevolg. Deze sterke reactie betekent 
vervolgens weer voor het brein dat het een belangrijk signaal is, waardoor de alertheid toeneemt.

Sterke reacties:

 Negatieve gedachten (casus: ‘ik ga dood’, ‘help me’)

 Negatieve emoties (casus: angst)

 Vermijdend en controlerend gedrag (casus: niet gaan werken)



Online CGT bij IBS



Online CGT bij IBS

Interventies: mindfulness en exposure om het brein te trainen anders ‘om te gaan’ met IBS-
gerelateerde prikkels.

Intake met psycholoog: telefonisch/beeldbellen

Wekelijks contact: mail (indien nodig telefonisch)

Verwijzen kan naar:

Demonstratie: https://support.medische-psychologie.nl/resources/ibs

Tel: 010-2270710
E: IBS@health-psychology.com



Terugblik op de leerdoelen:

SOLK is geen diagnose maar een werkhypothese waarop je samen met de patiënt een 
behandelbeleid op afstemt. Hierbij kan het biopsychosociaal model als richtlijn gebruikt worden.

In het contact met de patiënt dient de klacht het uitgangspunt te zijn, van waaruit je je 
onderzoekende vragen stelt. Blijf op één lijn door uitleg, begrip en uitspreken van positieve 
verwachtingen.

De medisch psycholoog biedt behandeling met als doel: afname IBS-klachten en angst, en 
verbetering van kwaliteit van leven.

E-health biedt mogelijkheden voor patiënt en maatschappij. 

Tel: 010-2270710
E: IBS@health-psychology.com



Gelukt?

of




