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WAT IS EEN PLACEBO?
De definitie van een placebo is een medicijn
of procedure voorgeschreven gericht op het
psychologische voordeel van de patient in
plaats van een ander psychologische effect.
Het desbetreffende geneesmiddel an sich
bevat geen werkzame stoffen. Het woord
placebo komt vanuit het Latijns, waar het
'het zal me bevallen' betekent.
Het placebo-effect kan nuttig worden
toegepast voor geneesmiddelenonderzoeken.
Het nieuwe geneesmiddel kan dan
vergeleken worden met een placebo.
Hiermee kan de effectiviteit van een nieuwe
geneesmiddel onderzocht worden

WAT KAN EEN PLACEBO-EFFECT
VERSTERKEN?
Verschillende omstandigheden kunnen het
effect van een placebo versterken;
bijvoorbeeld de sfeer van het ziekenhuis,
het toegediende voedsel, omgeving met de
natuur en zelfs het contact met de arts en
verpleegster. Ik zal dieper in gaan op het
arts-patiënt contact.

"Placebo-effecten werken in
principe bij alle soorten
behandelingen en aandoeningen.
Niet alleen bij medicatie maar ook
bij operaties en oefentherapie."
- Andrea Evers

HET ARTS-PATIËNT CONTACT
De manier waar op een arts
communiceert beïnvloedt de
gezondheid van zijn patiënt. Dit blijkt
vooral wanneer de arts de informatie
verstrekt op een prettige en
empathische wijze.
Onbewust wordt hier een gevoel van
autoriteit en begrip ontwikkelt.
hierdoor zullen de verwachtingen van
de patiënt hoger liggen, wat leidt tot
een voorspoedige genezin.
Een prettig contact met een eigen arts
zorgt ook voor het vertrouwen om
reeds bij dezelfde arts terug te gaan.
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QUOTE
In een boek kwam ik een quote tegen
over het placebo-effect die mij erg
aan het denken zetten. De quote gaat
als volgt: "A famous example is a 1962
study done in Japan with a group of
children who were all extremely
allergic to poison ivy. Researchers
rubbed one forearm of each child with
a poison-ivy leaf but told them that
the leaf was harmless. As a control,
they rubbed the child's other forearm
with a harmless leaf that they claimed
was poison ivy. all the children
developed a rash on the arm rubbed
with the harmless leaf that was
thought to be poison ivy. and 11 of
the 13 children developed no rash at
all where the poison had actually
touched them."
Men zou zichzelf kunnen afvragen wat
er zich daadwerkelijk bevindt in het
lichaam, wat het lichaam de schade
toe doet. Is de psychische of het
lichamelijke aspect sterker.
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