
	  
	  

1.1 Pijn als oorzaak van probleemgedrag 
 
Pijn komt veel voor onder ouderen door o.a. een verhoogde prevalentie van leeftijd 
gerelateerde aandoeningen zoals artritis, osteoporose en cardiovasculaire ziekten.1;2 Dit geldt 
ook voor mensen met dementie: ongeveer 50% heeft pijn.3;4 Naast de cognitieve achteruitgang 
zijn de neurologische veranderingen die een rol spelen bij dementie ook verantwoordelijk 
voor verlies van communicatieve vaardigheden en een veranderde perceptie van pijn.5 
Hierdoor wordt het communicatief uiten van pijn bemoeilijkt. Pijn bij dementie wordt 
daardoor vaak geuit in probleemgedrag, zoals ijsberen, prikkelbaarheid; en zelfs agitatie, 
agressie en depressieve symptomen.6;7 Sterker nog, pijn wordt gezien als een van de 
belangrijkste causale oorzaken van probleemgedrag.8 Dit zogenoemde probleemgedrag komt 
bij ongeveer 80% van de mensen met dementie voor en is een van de belangrijkste redenen 
voor opname in het verpleeghuis.9 De etiologie van probleemgedrag is multifactorieel en 
betreft dementie gerelateerde neuropathologische veranderingen van het brein, maar ook 
lichamelijke aandoeningen zoals, urineweginfecties en pijn.10 
  
Pijn beïnvloedt ook het dagelijks functioneren, zoals eten, drinken, slapen en mobiliteit. 
Hierdoor kan fysieke inactiviteit bij mensen met dementie ook een uiting van pijn zijn, maar 
tegelijkertijd kan fysieke inactiviteit ook een oorzaak van pijn zijn.11 
Deze diverse presentatie zorgt ervoor dat het herkennen van pijn, en daardoor ook de 
behandeling, erg bemoeilijkt wordt. Dit wordt geïllustreerd door verschillende studies die tot 
op heden nog steeds een systematische onderrapportage en onder-behandeling van pijn bij 
dementie beschrijven.2;12 
 
De gouden standaard om pijn te meten is door zelfrapportage met behulp van bijvoorbeeld 
de Visual Analoge Scale (VAS) of Faces Pain Scale. Bij mensen met (matig tot ernstige) 
dementie is zelfrapportage niet toereikend.  
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er specifieke gezichtsuitdrukkingen, 
lichaamsbewegingen en vocalisaties gerelateerd zijn aan pijn.13 Door deze gedragingen te 
observeren middels een observatielijst kan pijn vroegtijdig worden opgespoord en indien 
nodig adequaat worden behandeld.14 In de loop der jaren zijn dergelijke observatielijsten 
ontwikkeld, zoals de PACSLAC-D, PAINAD, REPOS en DOLOPLUS. Hoewel deze 
observatielijsten helpen in het diagnostisch proces blijft de herkenning en management van 
pijn bij dementie moeilijk. Hierdoor hebben mensen met dementie en probleemgedrag meer 
kans op het krijgen van antipsychotica, ondanks de ernstige bijwerkingen als valpartijen, 
somnolentie en zelfs de dood.15;16 Verschillende RCT’s17-19 en systematische reviews20;21 hebben 
laten zien dat behandeling met paracetamol een significante reductie geeft van 
probleemgedrag, zoals agitatie en depressie, maar ook een toename van sociale interactie.  
 
Met het veranderen van het Nederlandse zorgsysteem zullen mensen met dementie langer 
thuis blijven wonen. Hierdoor zullen ook hulpverleners en professionals in de eerste lijn 
vaker geconfronteerd worden met probleemgedrag. Het is dus van groot belang dat pijn een 
prominente plek krijgt in de differentiaal diagnose van probleemgedrag, maar ook bij een 
achteruitgang in functioneren bij mensen met dementie.   
Een vroegtijdige herkenning en adequate behandeling van pijn bij dementie draagt bij aan de 
kwaliteit van leven en aan dat van hun naasten.
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