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Placebo effecten even groot als effecten  

antidepressiva …
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Placebo effecten even groot als effecten  

alternatieve geneeswijzen …
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Placebo effecten ook belangrijk bij  

de behandeling  van reuma…? 
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Placebo effecten even groot als effecten  

veel pijnstillers  …
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Placebo effecten even groot als effecten  

operaties knie artrose  …
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Placebo  effecten …

… gaan over vertrouwen op grond van 

positieve verwachtingen
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1. Placebo en nocebo effecten:                         

De rol van verwachtingen

2. De neurobiologie van verwachtingen

3. Pavlov en het lerende lichaam

4. Therapeutische implicaties

Even vooruitkijken…
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Even terugkijken…



Placebo onderzoek

vanaf 1950

Weimer et al, 2014
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“Minder 
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“Minder 
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“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Placebo effect

= gunstige verwachting tav behandeluitkomst

• Gunstige behandeleffecten, niet toegeschreven aan het 

behandelmechanisme

• Ontstaan door verwachtingen tov de gunstige effecten 

• Bijv. Minder pijn alleen maar bij het zien van de pijnstiller

“Behandeling” “Minder 

klachten”



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Placebo effect



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Placebo effecten

Effect grootte

Colloca & Benedetti, Nat Rev Neurosci 2005
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QUIZ

Placebo effecten zijn doorgaans groter 

bij kinderen dan bij volwassenen ?



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Placebo effecten
even groot bij kinderen



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Placebo effecten
ook bij dieren



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Placebo effecten
ook bij dieren
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QUIZ

Kan het placebo effect ook negatief werken?
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“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Nocebo effect



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Nocebo effect

= ongunstige verwachting tav behandeluitkomst

• Ongunstige behandeleffecten, niet 

toegeschreven aan het behandelmechanisme

• Ontstaan door verwachtingen tov de 

ongunstige effecten 

• Bijv. “Ik reageer altijd overgevoelig op alle

medicijnen”



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Nocebo effect

Voorbeeld

Bijwerkingen in 73 klinische trials

voor migraine (bv. NSAIDs) 

Vergelijkbaar aantal bijwerkingen 

in behandel- en placebocondities

Vergelijkbaar type bijwerkingen in behandel- en placebo 

condities bv. misselijkheid
Amanzio, Corazzini, Vase, Benedetti 2009  



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Nocebo effect

Voorbeeld

Lezen van bijsluiter 

vermindert de 

bereidwilligheid om 

pijnmedicatie in te nemen 



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Nocebo effect

Voorbeeld

Methotrexaat bij jeugdreuma

Misselijkheid of braken  

voor het innemen medicatie

Dijkhuizen ea, 2014



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Nocebo effect

Voorbeeld

Borstkanker patiënten 

rapporteren meer bijwerkingen 

na informatie over mogelijke 

bijwerkingen na chemokuur 

Schagen et al, 2009, Psychooncolgoy



“Behandeling”

“Minder 

klachten”

Nocebo effect

Voorbeeld

Verband tussen aandacht in de media 

en het rapporteren van meer klachten 



Placebo en Nocebo effecten
hebben een significant effect

Therapietrouw 

medicatie
Rapportage van 

bijwerkingen

Herstel na 

operaties

Klachten en 

aandoeningen



Neurobiologische basis

Placebo effecten
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QUIZ

Placebo effecten hebben vooral effecten op de 

subjectieve klachten (bijv pijn), maar niet op 

neurobiologische markers, zoals het immuunsysteem.



Neurobiologische basis

Placebo effecten

Pacheco-Lopez ea, Brain Beh Immun 2006

Neurobiologie deels verschillend          

voor placebo en nocebo effecten



Neurobiologische basis

Placebo effecten bij pijn

Zie voor review, bv. Colloca et al., Pain 2013

Vrijkomen van endogene opioïden 

(morfine-achtige pijnstillers) 

→ Placebo effect bij pijn kan 

geblokkeerd worden door 

pijnstillers



Neurobiologische basis

Placebo effecten bij pijn

• Naloxone

(opioïde antagonist) 

remt placebo effecten

• Proglumide
(CCK- Cholecystokinin antagonist)

faciliteert placebo effecten 

remt nocebo effecten 



Neurobiologische basis

Placebo effecten bij pijn

Wager & Atlas, 2015



Neurobiologische basis

Placebo effecten

Benedetti, 2008
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Het lerende lichaam



Placebo effect

Het lerende lichaam

Leerprincipes

➢verbale suggesties

korte-termijn effecten, vooral in nocebo

➢ conditionering

- meer stabiele, lange-termijn effecten

- vooral automatische processen

- effecten op het fysiologische responssysteem



Rol van conditionering

Placebo effecten

Pavlov  1849-1936
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Rol van conditionering



Onderzoek in het lab

Placebo en Nocebo



Onderzoek in het lab

Placebo en Nocebo



Onderzoek in het lab

Placebo en Nocebo

Toediening van jeuk en pijn in het laboratorium

Quantitative Sensory Testing (QST):

Mechanische, elektrische en chemische stimulatie



Onderzoek in het lab

Placebo en Nocebo

Manipulatie verwachtingsmechanismen

• Bewust Verbale Suggestie

• Automatisch Conditionering



Onderzoek in het lab

Placebo en Nocebo

Manipulatie verwachtingsmechanismen

• Bewust Verbale Suggestie

Groen licht = 

geen 

verandering in 

jeuk intensiteit

“Groen licht 

betekent een 

vermindering

van jeuk”



Onderzoek in het lab

Placebo en Nocebo

Manipulatie verwachtingsmechanismen

• Automatisch Conditionering

Groen licht = 

afname in          

jeuk intensiteit

“Groen licht heeft 

geen betekenis”



Verbale suggestie 

effectief voor pijn en jeuk

Hoge verwachting Lage verwachting
95% ervaart jeuk 

(pijn) bij deze stimuli
5% ervaart jeuk (pijn) 

bij deze stimuli



Hoge verwachting Lage verwachting
95% ervaart jeuk 

(pijn) bij deze stimuli
5% ervaart jeuk (pijn) 

bij deze stimuli

Combinatie van conditionering met

verbale suggestie meest effectief



Het lerende lichaam

Placebo effecten
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Benedetti, Ann Rev Pharma Tox 2008

Het lerende lichaam

Immuun conditionering
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Klinische implicaties

Behandelcontext

Wager & Atlas, 2015



Klinische implicaties

Patiënt

Verwachtingsbehandelingen

Professional

Arts-patiënt communicatie

Medicatie

Farmacotherapeutische

conditionering



Klinische implicaties

Patiënt

Verwachtingsbehandelingen

Professional

Arts-patiënt communicatie

Medicatie

Farmacotherapeutische

conditionering



Klinische implicaties

Werken met verwachtingen

Ethisch 

dilemma

Open zijn over placebo en het effect van 

verwachtingen ???
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QUIZ

Openheid over placebo effecten vermindert het 

therapeutisch effect ?



Klinische implicaties

Open label placebo

Kaptchuk et al., 2010

Voorschrijven placebo’s na gedetailleerde informatie over 

placebo effect bij patiënten met prikkelbaar darmsyndroom

Verbeterde prikkelbare darm-symptomen (bijv. buikpijn)               

in vergelijking met geen behandeling



Klinische implicaties

Open label placebo

Voorschrijven placebo’s aan patiënten met chronische lage rugpijn 

Minder pijn en dagelijkse beperkingen in vergelijking met patiënten 

met enkel de reguliere behandeling 

Verbetering pijn Verbetering beperkingen

Carcalvo et al., 2016



QUIZ

Patiënten moeten voor de start van een behandeling geïnformeerd 

worden over mogelijke placebo- en nocebo-effecten. 

In de opleiding van de reumatoloog hoort 

daarom scholing over deze effecten.
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Expert Consensus

SIPS Conference 2017

Consensus paper: Klinische aanbevelingen
1rst official SIPS conference 

1. Informeer patiënten over placebo en nocebo effecten

2. Train professionals in de communicatie over placebo 

en nocebo effecten



Klinische implicaties

Patiënt

Verwachtingsbehandelingen

Professional

Arts-patiënt communicatie

Medicatie

Farmacotherapeutische

conditionering



Klinische implicaties

Optimaliseren verwachtingen

Gunstige effecten op 

herstel na 

verwachtingsbehandeling 

(2 gesprekken)

in patiënten die een 

hartoperatie ondergaan0

5

10
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25

30

Werkhervatting
(uren/week)

SMC

SUPPORT

EXPECT



Klinische implicaties

Optimaliseren verwachtingen

Verwachte bijwerkingen voorspelt ernst bijwerkingen 

bij hormoontherapie in borstkanker patiënten

Minder bijwerkingen na korte training gericht op 

verminderen nocebo effecten



Klinische implicaties

Patiënt

Expectation behandelingen

Professional

Arts-patiënt communicatie

Medicatie

Farmacotherapeutische

conditioninering



Klinische implicaties

Informatie over nocebo

Ethisch 

dilemma

Hoe communiceren over risico’s en bijwerkingen 

om nocebo effecten te voorkomen  ???



Klinische implicaties

Informatie over procedures

Groep 1 (nocebo): “Je zult een harde steek 

voelen; dit is de ergste pijn gedurende de 

ingreep.”

Groep 2 (placebo): “We zullen je een lokale 

pijnstiller geven die het gebied zal verdoven 

en die je comfortabel laat voelen gedurende 

de hele ingreep”  



Waarschuwen voor specifieke bijwerkingen             

verhoogt juist de kans op het krijgen van deze bijwerkingen

Klinische implicaties

Informatie over nocebo



Klinische implicaties

Informatie over nocebo

Klachten die mensen toeschreven aan windmolen-

syndroom verminderden na uitleg over nocebo-effecten



Klinische implicaties

Informatie over nocebo

1. Vraag naar voorkeur om geïnformeerd te worden over 

risico’s en bijwerkingen

2. Screening van patiënten met hoog risico op nocebo

effecten met zorg op maat voor patiënten at risk

Colloca, 2017, Evers et al, 2018



Klinische implicaties

Gebruik maken van placebo

1. Leg de behandelmechanismen begrijpelijk uit

2. Benadruk de mogelijke lange-termijn voordelen van de 

behandeling

3. Creëer een open samenwerkende sfeer gebaseerd op 

transparantie: Placebo effecten werken op basis van vertrouwen 



Klinische implicaties

Client

Expectation behandelingen

Professional

Therapeut-client interactie

Medicatie

Farmacotherapeutische

conditioning



Standaard dosering

Farmacotherapeutische 

conditionering



Standaard dosering

Aangepaste dosering

conditionering schema

Gunstiger behandelbeloop en/of minder bijwerkingen 

bij o.m. depressie, ADHD, psoriasis, nierziekten

Review Colloca ea, 2017

Farmacotherapeutische 

conditionering



Farmacotherapeutische 

conditionering in psoriasis

Baseline (3-6 
weken)

Elke dag actieve
behandeling

Results
• Geen verschil tussen regulier 

en aangepast schema
• Dosis controle groep minder 

goed verloop

Adjusted treatment schedule

Standard treatment

Experimentele
periode (8 weken)

Standard treatment

Dose control group



Standaard dosis

Aangepaste dosis

conditionering schema

Studie voor conditionering van methrotrexaat

in patiënten met reumatoïde artritis

Pilotstudie n=19 beter ziektebeloop voor mensen die het protocol hebben afgerond 

Farmacotherapeutische 

conditionering reumatoïde artritis

Manai et al, in voorbereiding



Bijna 5 Miljard Euro:

Jaarlijkse geneesmiddelen kosten 

per jaar in Nederland

Bestaande 

geneesmiddelen 

slimmer gebruiken

Patiënt:

Minder bijwerkingen




