
  

 

 

Tilburg University

De invloed van psychosociale factoren op het herstel na een operatie

van Olffen, S.; Hendriks, M.C.P.; Vingerhoets, A.J.J.M.; Roumen, R.M.H.

Published in:
Gedrag & Gezondheid

Publication date:
2000

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
van Olffen, S., Hendriks, M. C. P., Vingerhoets, A. J. J. M., & Roumen, R. M. H. (2000). De invloed van
psychosociale factoren op het herstel na een operatie: Een overzicht van de literatuur. Gedrag & Gezondheid,
28(4), 198-212.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/a11f0a47-113a-4d5d-9ea6-a37ac98b2bbf


 
  

 

1

 

 

 

 

 
Psychosociale factoren en herstel na een operatie: 

Een overzicht van de literatuur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S. van Olffen, M. C. P. Hendriks & A. J. J. M. Vingerhoets 

Sectie Klinische Gezondheidspsychologie, KU Brabant, Tilburg 

 

R. M. H. Roumen 

Afdeling Chirurgie, Sint Joseph Ziekenhuis, Veldhoven 

 

 

Correspondentie-adres: 

 Prof. dr. A. J. J. M. Vingerhoets 

 Sectie Klinische Gezondheidspsychologie 

 Katholieke Universiteit Brabant 

 Postbus 90153  

 5000 LE Tilburg 

 Tel.: 013-4662087 

Fax: 013-4662370 

E-mail: Vingerhoets@kub.nl 



 
  

 

2

 

Samenvatting 

 

Mensen verschillen onderling in het verloop van het herstel na een operatie. Naast factoren, 

die verband houden met de aard van de aandoening en van de chirurgische procedures en 

medische nazorg, spelen ook psychosociale factoren hierbij een rol. Het huidige artikel geeft 

een overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken omtrent dit onderwerp. De aandacht 

gaat daarbij met name uit naar de invloed van preoperatieve angst, psychosociale stress, 

sociale steun en repressieve copingstijl op het herstel na een operatie. Tevens worden 

onderzoeken naar de effecten van psychologische interventies op het herstel besproken.  
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Inleiding 

 

Het  verloop van het herstel na een operatie kan aanzienlijk verschillen tussen patiënten. 

Volgens Salmon moet  herstel na een chirurgische ingreep gezien worden als een 

multidimensionaal proces. Deze auteur onderscheidt de volgende niveaus om herstel na een 

operatie te meten: (1) de fysieke gesteldheid van de patiënt (vermoeidheid, pijn en gedrag), (2) 

de emotionele toestand van de patiënt, en (3) fysiologische stressreacties. De verschillende 

indicatoren van herstel vertonen echter nauwelijks samenhang. Resultaten en conclusies uit 

onderzoek zijn daarom sterk afhankelijk van het gemeten aspect van herstel. Vanuit klinisch 

standpunt gezien zijn verdwijnen van vermoeidheid, verbetering van welzijn en verbetering van 

functioneren belangrijke variabelen bij het meten van herstel na een operatie [1].  

Dit artikel geeft een overzicht van de stand van de wetenschap met betrekking tot de 

invloed van psychosociale variabelen op het herstel na het ondergaan van een operatie. Tevens 

worden de effecten van psychologische interventies besproken. Gezien de grote hoeveelheid 

relevante publicaties over dit onderwerp, zullen in dit artikel alleen die publicaties worden 

besproken, die zijn  verschenen na 1984.  

 

 

Psychosociale variabelen en herstel 

 

Theorie 

 

Voor herstel op korte termijn is wondgenezing een cruciale variabele. Psychosociale variabelen 

beïnvloeden dit proces via meerdere paden: (a) emoties hebben een direct effect op 

stresshormonen, die op hun beurt het immuunfunctioneren moduleren, (b) de emotionele reactie 

op de operatie kan de soort en de hoeveelheid anesthesie beïnvloeden en kan zo effect hebben op 

het immuunsysteem en het endocriene systeem, (c) sommige gezondheidsgedragingen zijn 

medebepalend voor welk soort anesthesie en/of welk soort operatie wordt toegepast. Tevens 

kunnen gezondheidsgewoonten (zoals roken) directe, nadelige gevolgen hebben voor het 

immuunsysteem en de wondgenezing, en (d) personen met veel angst ervaren meer 

postoperatieve pijn dan personen met weinig angst. Deze pijn kan het immuunfunctioneren 

verslechteren. Voorts moet het belang van de factor leeftijd niet onderschat worden, omdat een 

gevorderde leeftijd samenhangt met een verhoogd risico op complicaties na een operatie. Ten 
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slotte kunnen persoonlijkheidsvariabelen de postoperatieve uitkomsten beïnvloeden via hun 

invloed op stress, stemming en coping [2].  

   

Onderzoek naar psychosociale variabelen en herstel  

 

Uit onderzoek bij galblaaspatiënten bleek dat postoperatieve uitkomsten in belangrijke mate 

voorspeld konden worden door de variabelen angst, extraversie, depressie, opleiding, eerdere 

chronische pijnsyndromen en attitude over medicatiegebruik [3]. Een ander onderzoek bij 

patiënten die poliklinisch een endoscopie van de buikholte ondergingen liet zien dat de 

onderzoekende arts diegenen, die een grotere kans hadden op problemen, met als gevolg een 

langere herstelperiode na de operatie, kon identificeren. Dit betrof patiënten met een hoge 

mate van angst en emotionele spanning, een grote algemene bezorgdheid ten opzichte van 

chirurgie en ook een hoge verwachting van postoperatieve complicaties [4]. De resultaten van 

een onderzoek bij vrouwen die een tandartsbehandeling ondergingen, toonden aan dat 

preoperatieve scores op angst, vermoeidheid en depressie positief samenhangen met 

postoperatieve pijn en negatief gerelateerd zijn aan welbevinden [5]. Nederlands onderzoek 

wees uit dat geslacht (met name vrouw zijn), het gebruik van preoperatieve pijnstillers, een 

slechte verwachting over het herstel door de neurochirurg, alsmede preoperatieve angst 

gerelateerd waren aan een slechter herstel op korte termijn. Slechter herstel op langere termijn 

werd voorspeld door een vervolgoperatie, preoperatieve angst, vermoeidheid en pijn tijdens 

dagelijkse activiteiten [6].  

Uit het bovenstaande blijkt derhalve dat psychosociale variabelen wel degelijk invloed 

hebben op het herstel na een operatie. In onderstaande zal kort ingegaan worden op de 

effecten van preoperatieve angst, psychosociale stress, sociale steun en repressieve copingstijl 

op het herstel.  

 

 

Preoperatieve angst 

 

Janis stelt in zijn  klassieke theorie over de relatie tussen preoperatieve angst en herstel dat de 

mentale voorbereiding op een operatie door zich daarover zorgen te maken, ook wel “work of 

worrying” genoemd, gunstig is voor het herstel. Deze auteur gaat ervan uit dat een 

middelmatig angstniveau leidt tot een “ideale” mate van bezorgdheid, en dus tot een beter 
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herstel dan zowel zeer lage als zeer hoge angstniveaus[7]. Onderzoek heeft echter weinig 

steun voor deze visie opgeleverd. Uit de literatuur kan wel geconcludeerd worden dat 

preoperatieve angst een voorspeller is voor postoperatieve angst en een minder voorspoedig 

herstel, maar of dat ook geldt voor verblijfsduur is minder duidelijk. Alleen specifieke angst 

blijkt van belang als voorspeller van postoperatieve fysieke klachten. Tevens bleek dat 

patiënten met een chronisch hoog angstniveau postoperatief meer pijn en spanning 

rapporteerden, om meer medicatie vroegen, en langer in het ziekenhuis verbleven na de 

operatie dan patiënten met een lage score op dit persoonlijkheidskenmerk [1, 8, 9, 10, 11].  

 

 

Psychosociale stress 

 

De conclusie die uit onderzoek naar de effecten van psychosociale stress op herstel getrokken 

kan worden, is dat deze factor pas later in het herstelproces een negatieve invloed heeft op de 

algemene fysieke gesteldheid [12, 13]. Experimenteel  onderzoek naar de invloed van 

psychosociale stress op wondgenezing heeft aangetoond dat dit aanzienlijk kan zijn. Er moet 

echter wel opgemerkt worden dat het in deze onderzoeken niet ging om de effecten van stress 

tengevolge van een operatie op genezing van de operatiewond, maar om de effecten van 

blootstelling aan belastende situaties zoals de zorg hebben voor een demente bejaarde en het 

moeten ondergaan van examens op de universiteit op een experimenteel aanberachte wond 

[14, 15]. De effecten van psychosociale factoren op wondgenezing in een klinische setting 

zijn tot op heden nog niet onderzocht. 

 

 

Sociale steun 

 

Salmon toonde aan dat personen die preoperatief een bezoekje hadden gehad van de 

anesthesist op de dag van de operatie als rustiger werden beoordeeld, minder analgetica nodig 

hadden en een kortere verblijfsduur hadden dan de controlegroep die geen bezoekje ontvingen 

[1]. Ook op basis van ander onderzoek kan geconcludeerd worden dat sociale steun een 

positief effect heeft op herstel [13, 16, 17]. Uit het onderzoek van Fontana, Kerns, Rosenberg 

en Colonese blijkt dat dit effect mogelijk slechts kortdurend is. Zij toonden namelijk aan dat 

sociale steun een grotere invloed heeft tijdens de eerste zes maanden na de operatie dan later 
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in het herstel [13]. 

 

 

Repressieve copingstijl 

 

Repressieve coping verwijst naar een actief, energiekostend, onbewust proces, waarbij 

gedachten of gevoelens met een ongewenste inhoud buiten het bewustzijn worden gesloten. 

Terwijl repressors onder stressvolle omstandigheden een laag niveau van spanning 

rapporteren, vertonen ze tegelijkertijd hoge niveaus van fysiologische activiteit. Ze overtuigen 

zichzelf ervan dat ze geen negatieve emoties ervaren, ook al lijkt het daar in gedragsmatig en 

fysiologisch opzicht niet op. Dit persoonskenmerk en meer algemeen het onderdrukken van 

emoties wordt meer en meer in verband gebracht met allerlei gezondheidsuitkomsten [18, 19, 

20].  

 Aangezien er betrekkelijk weinig recente literatuur is met betrekking tot repressieve 

coping en herstel, wordt hier een al wat ouder onderzoek besproken. Uit een onderzoek van 

Cohen en Lazarus bleek dat vigilante copers (dat zijn die patiënten die zich erg bewust zijn 

van de stressvolle en emotionele aspecten van hun operatie) langzamer herstelden, een langere 

verblijfsduur hadden, en meer complicaties rapporteerden dan vermijders of repressors (dat 

zijn die patiënten die de stressvolle en emotionele aspecten van hun operatie vermijden of 

ontkennen). Ze verschilden echter niet significant van de groep patiënten die beide 

copingstijlen toepasten [21].  

 Of een respressieve copingstijl een positieve uitwerking heeft of juist nadelig is, hangt 

af van de mate waarin de afleiding of vermijding stand blijft houden na afloop van de 

werkelijke stressvolle gebeurtenis. Een vigilante stijl is alleen voordelig wanneer aversieve 

stimuli of externe bedreigingen niet genegeerd kunnen worden. Over het algemeen lijken 

routine operaties niet aan deze omschrijving te voldoen, en zal vigilantie eerder verstorend 

dan nuttig zijn [22]. Ook Salmon en Johnston concludeerden dat patiënten die vermijden en 

ontkennen over het algemeen beter herstellen na een operatie in termen van de gebruikelijke 

herstelmaten, maar dat de resultaten niet altijd consistent zijn. Met name voor deze variabele 

lijken  de effecten voor de korte termijn en voor de lange termijn elkaar lijken tegen te spreken 

[1, 8].  
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Kritiek  

De onderzoeken waarop bovenstaande conclusies gebaseerd zijn, hebben vaak een aantal 

methodologische tekortkomingen. Voorbeelden hiervan zijn: (1) per onderzoek beperkt men 

zich slechts tot één of een beperkt aantal herstelmaten. Hierdoor wordt er geen rekening 

gehouden met het multidimensionale karakter van herstel, (2) deelname aan een dergelijk 

onderzoek kan de meting van de psychologische uitkomstmaten beïnvloeden, (3) het is van 

belang of er gekeken wordt naar relatief grote of kleine operaties en (4) vrijwilligersbias. 

 

 

Psychologische interventies en herstel 

 

Psychologische interventies kunnen het herstel na een operatie aanzienlijk beïnvloeden. 

Wallace speculeert als volgt over de onderliggende mechanismen van deze interventies. 

Informatieverstrekking zorgt ervoor dat de patiënt realistische verwachtingen over de operatie 

ontwikkelt, waardoor de cognitieve controle groter wordt door de toegenomen 

voorspelbaarheid van de situatie. Cognitieve methoden gaan er van uit dat de angst die de 

patiënt over de operatie ervaart direct veranderd kan worden door het aanleren van specifieke 

cognitieve strategieën, zoals afleiding of de aandacht richten op de positieve aspecten van de 

operatie. Gedragsmethoden benadrukken het aanleren van zelfverzorgingsgedrag om het 

fysieke herstel te bespoedigen (zoals hoest- en ademhalingstechnieken), relaxatievaardigheden 

en hypnotische technieken [23]. 

Uit onderzoek kan worden geconcludeerd dat psychologische interventies een positief 

effect hebben op het herstel. De interventies verkorten de verblijfsduur, verminderen de 

negatieve stemming, zoals angst, en verminderen pijn alsmede het medicatiegebruik [24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32].  

Wat betreft preoperatieve angst, psychosociale stress, sociale steun en repressieve 

copingstijl is gebleken dat verscheidene interventies een positief effect kunnen hebben. Zowel 

het verstrekken van informatie als stressinterventies kunnen preoperatieve angst verminderen 

[21, 33, 34]. Tevens blijken informatieverstrekking, stressinterventies en relaxatie de 

stressreactie op het ondergaan van een chirurgische ingreep te verminderen [21, 34, 35, 36]. 

Daarnaast is echter gebleken dat informatieverstrekking bij repressors een negatief effect op het 

herstel kan hebben, hetgeen pleit tegen een gestandaardiseerde manier van uitgebreide 

informatieverstrekking [20, 37]. Tenslotte kan sociale steun het herstelproces versnellen en/of 
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verbeteren [38, 39].  

Definitieve conclusies over de effecten van psychologische interventies op het herstel na 

een operatie zijn echter nog niet mogelijk, omdat hiernaar tot nu toe erg weinig onderzoek 

gedaan is. Tevens zijn er een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze studies: (1) 

verschillende studies maken gebruik van verschillende herstelmaten, verschillende 

interventies en verschillende operaties, (2) er worden vaak combinaties van meerdere 

interventies toegepast, waardoor het specifieke effect van één enkel element niet vast te stellen 

is, (3) individuele verschillen tussen patiënten worden genegeerd en (4) er wordt weinig 

gebruik gemaakt adequate controlegroepen te gebruiken. 

 

 

Conclusie 

 

Meer algemeen kan geconcludeerd worden dat het zinvol is om onderzoek te doen naar 

psychosociale factoren die een rol spelen bij het herstel na het ondergaan van een operatie. 

Hierdoor kunnen wellicht niet slecht betere psychologische interventies ontwikkeld worden, 

maar ook kan dit wellicht leiden tot aanpassing van procedures rond opname en voorbereiding, 

zodat het herstel van de patiënt in alle opzichten bevorderd wordt. Met name geldt dit ook voor 

patiënten op een intensive care unit. 
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