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In het kader van dit proefschrift is er onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en 
ervaring van pijn bij ouderen met een dementie en ouderen zonder dementie. Het 
onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift bestaat uit twee onderdelen. Het 
eerste onderdeel betreft de Review sectie. In dit onderdeel worden de literatuurstudies 
beschreven die de basis vormen voor het onderzoek. Het tweede deel betreft de 
Klinische sectie. Dit onderdeel bevat de klinische onderzoeken die zijn uitgevoerd in 
een aantal geheugenpoli klinieken en een studie op basis van een dataset van een groot 
longitudinaal onderzoek. 

Review sectie
In 2014 hebben wij een systematische review uitgevoerd (Hoofdstuk 2) om te bepalen 
wat er bekend is over de prevalentie van pijn bij ouderen die lijden aan een van vijf 
meest voorkomende vormen van dementie: ziekte van Alzheimer (AD), vasculaire 
dementie (VaD), gemengde dementie (MD), frontotemporale dementie (FTD), of 
dementie met Lewy bodies (DLB). Er zijn tien studies gevonden die voldeden aan 
onze inclusiecriteria. De meeste van deze studies zijn gericht op ouderen met AD. Er 
zijn er maar weinig die DLB includeerden, er is geen studie gevonden die FTD heeft 
geïncludeerd. De sample-weighted prevalentie van pijn kon alleen berekend worden 
voor AD, VaD en MD; AD 45.8% (95% betrouwbaarheidsinterval (BI), BI: 33.4–58.5%), 
VaD 56.2% (95% BI: 47.7–64.4%) en MD 53.9% (95% BI: 37.4–70.1%). Uit de resultaten 
van de studie wordt geconcludeerd dat de prevalentie van de drie grootste dementie 
subtypen niet significant lijken te verschillen en dat er meer onderzoek nodig is om 
een betrouwbaar prevalentie cijfer te berekenen voor elk van de vijf eerder genoemde 
subtypen van dementie. 

Nadat er een in Hoofdstuk 2 een bepaling van de prevalentie van pijn bij ouderen 
met dementie is gemaakt hebben wij in Hoofdstuk 3 de wetenschappelijke literatuur 
doorzocht naar informatie over mogelijke verschillen in de pijnervaring bij ouderen met 
verschillende vormen van dementie. 

Er is een systematische review uitgevoerd om onderzoeksartikelen te vinden die de 
pijnervaring van ouderen met een van de vijf meest voorkomende vormen van dementie 
in kaart hebben gebracht. In overeenkomst met het vorige hoofdstuk ligt de focus van de 
meeste geïncludeerde studies op AD. Er zijn twaalf studies verzameld die de pijnervaring 
van ouderen met AD hebben onderzocht, drie die de pijnervaring van ouderen met VaD 
hebben onderzocht, één die de pijnervaring van ouderen met FTD heeft onderzocht 
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en geen met DLB. De geïncludeerde studies zijn verdeeld in observationele studies die 
klinische bevindingen hebben gerapporteerd en experimentele studies die pijnlijke 
stimuli hebben toegediend aan zowel ouderen met dementie als ouderen zonder 
dementie. In klinische studies is gevonden dat de pijnervaring van ouderen met AD 
lager is dan die van ouderen zonder AD. De bevindingen van experimentele studies 
naar pijn bij AD zijn echter inconsistent. Enkele studies vinden dat er sprake is van 
een verminderde pijnervaring in AD, terwijl andere studies geen verschillen vinden 
of zelfs een mogelijke toename van de pijnervaring bij ouderen met AD vergeleken 
met ouderen zonder dementie. Ten aanzien van VaD vinden klinische studies dat 
verzorgenden in verpleegtehuizen de geobserveerde pijnervaring van ouderen met 
VaD hetzelfde beoordeelden als die van ouderen zonder dementie. Zij rapporteren 
echter wel dat ouderen met VaD pijn hadden op meer plekken in hun lichaam. Ouderen 
met VaD die nog voldoende in staat zijn om zelf aan te geven hoeveel pijn zij hebben, 
rapporteren een hogere ervaren pijnintensiteit dan ouderen zonder dementie. Er zijn 
geen experimentele studies naar ouderen met VaD gevonden. Ten aanzien van FTD 
zijn er geen klinische studies aanwezig. Experimentele studies naar deze vorm van 
dementie vinden dat ouderen met FTD een significant lagere pijnsensitiviteit hebben 
bij toegediende pijnprikkels dan ouderen zonder dementie. Er zijn geen studies naar 
pijn bij DLB gevonden. De resultaten van dit hoofdstuk wijzen er op dat er mogelijk een 
verschil is in de ervaren pijnintensiteit tussen ouderen met verschillende vormen van 
dementie en ouderen zonder dementie. 

Klinische sectie 
Nadat de literatuur is doorzocht met betrekking tot de prevalentie van pijn, de 
pijnervaring bij ouderen met verschillende vormen van dementie en welke informatie 
er in de literatuur ontbrak, wordt er in Hoofdstuk 4 een klinische studie beschreven 
naar de prevalentie, pijnervaring en het pijnmedicatie gebruik bij ouderen met een 
van de vijf eerder genoemde vormen van dementie en ouderen zonder dementie. 
De groep ouderen zonder dementie bestaat uit ouderen met een milde cognitieve 
stoornis (MCI) en ouderen met subjectieve cognitieve klachten (SCI). Er zijn ambulante 
geheugenpoli patiënten geïncludeerd bij drie poliklinieken gesitueerd in Amstelveen, 
Amsterdam en Zutphen. In totaal zijn er 759 ouderen met AD, VaD, MD, FTD, DLB, 
MCI, of SCI geïncludeerd. De prevalentie van pijn was het laagste in AD (34.4%) en MD 
(34%) en het hoogste in ouderen met MCI (40.9%) en SCI (49.5%). Nadat de resultaten 
zijn gecontroleerd voor leeftijd, sekse en depressieve symptomen is er gevonden dat 
ouderen met AD en MD een significant kleiner kans hebben om pijn te rapporteren dan 
ouderen met SCI. De zelfgerapporteerde pijnintensiteit verschilt echter niet tussen de 
verschillende vormen van dementie, MCI en SCI. Meer dan de helft van de ouderen die 
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aangeven pijn te ervaren (62.5%) gebruiken geen pijnmedicatie. Hierin is geen verschil 
geobserveerd tussen de verschillende onderzoeksgroepen. Deze bevinding roept de 
vraag op of de behandeling van pijn bij ouderen zowel met als zonder dementie wel 
adequaat is. Eerder onderzoek heeft meerdere malen aangetoond dat ouderen over 
het algemeen onder behandeld worden voor pijn. De redenen hiervoor zijn divers. 

Zoals in de eerdere hoofdstukken aan bod is gekomen is er mogelijk sprake van een 
verschil in de aanwezigheid van pijn en de intensiteit van pijn tussen ouderen met 
dementie en zonder dementie. De schattingen met betrekking tot de aanwezigheid en 
intensiteit variëren echter niet alleen op basis van het dementie subtype, maar ook 
tussen studies. Een mogelijke verklaring voor deze variatie is dat de neuropathologie 
die geassocieerd wordt met een bepaald type dementie niet alleen varieert tussen 
personen met hetzelfde type dementie, maar ook afhankelijk is van het stadium van 
de dementie. 

In Hoofdstuk 5 wordt er een studie beschreven waar in de associatie tussen 
pijnintensiteit en drie maten voor de ernst van dementie gerelateerde neuropathologie 
wordt onderzocht. De neuropathologie is gescoord aan de hand van visuele 
beoordelingsschalen die gebruik maken van cerebrale Magnetic Resonance Imaging 
(MRI). Deze gevalideerde instrumenten zijn gebruikt om de mate van mediale temporale 
atrofie (MTA), globale corticale atrofie (GCA) en wittestofafwijkingen (WMH) in kaart te 
brengen. Er is geen associatie gevonden tussen GCA, MTA en pijnintensiteit, maar er is 
wel een positieve associatie gevonden tussen pijnintensiteit en wittestofafwijkingen. Dit 
wijst erop dat ouderen met een hogere mate van wittestofafwijkingen een hogere mate 
van pijnintensiteit rapporteren dan ouderen met weinig tot geen wittestofafwijkingen. 

In Hoofdstuk 6 wordt een onderzoek naar de relatie tussen chronische pijn, 
depressieve symptomen en cognitief functioneren beschreven. Chronische pijn en 
depressieve symptomen bleken in eerder onderzoek beide negatief geassocieerd 
met het cognitieve functioneren in mensen zonder dementie. Onze hypothese is 
dat wanneer zowel chronische pijn als depressieve symptomen aanwezig zijn dat 
deze processen elkaar zullen versterken. Dit zou ook voor ouderen zowel met als 
zonder een dementie zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. Om onze hypothese 
te testen hebben wij gebruik gemaakt van de dataset van de “Nederlandse Studie 
naar Depressie bij Ouderen (NESDO)”. Uit deze dataset is een groep van 359 personen 
met een ernstige depressieve stoornis (MDD) en 121 personen zonder een depressie 
gedestilleerd. Van de verschillende afgenomen cognitieve testen zijn groepen gevormd 
op basis van de cognitieve domeinen. De cognitieve domeinen, of factoren, die hieruit 
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volgen zijn: episodisch geheugen, informatieverwerkingssnelheid, werkgeheugen en 
interferentiegevoeligheid. Uit de analyse blijkt dat er geen sprake is van een relatie 
tussen de cognitieve factoren en chronische pijn. Er is ook geen interactie-effect 
gevonden tussen chronische pijn en de aanwezigheid van MDD. Er is via “structural 
equation modeling” echter wel gevonden dat de relatie tussen chronische pijn en 
interferentiegevoeligheid wordt gemedieerd door depressieve symptomen. Hieruit volgt 
dat chronische pijn mogelijk de aanwezigheid van depressieve symptomen verergert wat 
een negatieve invloed heeft op de interferentiegevoeligheid, een belangrijk onderdeel 
van het executieve functioneren. Aangezien het hier een cross-sectioneel onderzoek 
betreft is verder onderzoek naar deze relatie wenselijk. 


