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Patiënten met chronische pijn die veel catastroferende gedachten (d.w.z. rampdenken) 

hebben over pijn ervaren een verminderd fysiek en psychologisch welbevinden. Het is bekend 

dat ook de cognities en percepties van zorgverlenende familieleden een significante invloed 

hebben op het welbevinden van patiënten. Tot nu toe is bij familieleden echter alleen de 

aanwezigheid en invloed van expliciete pijn-gerelateerde cognities zoals catastroferen 

onderzocht. Het bestaan van impliciete pijn-gerelateerde cognities van zorgverlenende 

familieleden, zoals een mogelijke aandachtsbias voor pijn, en de invloed daarvan op het 

welbevinden van patiënten, is niet duidelijk. Dit proefschrift probeert hier helderheid in te 

bieden. Het doel van dit proefschrift is daarnaast om meer inzicht te geven in het verband 

tussen enerzijds reacties van zorgverlenende familieleden op de pijn van naasten en anderzijds 

het welbevinden van deze naasten. Bovendien is het tegenwoordig een geaccepteerd gegeven 

dat chronische pijn van naasten niet alleen van invloed is op pijn-gerelateerde cognities van 

familieleden, maar ook op het fysiek en psychologisch welbevinden van zorgverleners. In dit 

proefschrift wordt de relatie tussen waargenomen onrechtvaardigheid van de situatie waarin 

zorgverlenende familieleden zich bevinden en hun welbevinden bestudeerd. Hoofdstuk één 

van dit proefschrift beschrijft de rationale voor het behandelen van bovenstaande 

vraagstukken in meer detail.  

 In hoofdstuk twee onderzochten we middels een impliciete computertest 

(zogenaamde ‘dot-probe task’) of zorgverlenende familieleden van patiënten bias in hun 

aandacht voor informatie over pijn vertoonden. We boden zowel pijn-gerelateerde als 

positieve informatie, dat wil zeggen pijnlijke en vrolijke gezichten, als stimuli aan. Er 

verschenen steeds twee foto’s onder elkaar op het beeldscherm: een pijnlijk of een vrolijk 

gezicht en een neutraal kijkend gezicht. Na 500 milisecondes werden de gezichten vervangen 

door een stip op de plek van het pijnlijke/vrolijke gezicht of het neutrale gezicht. Deelnemers 

moesten vervolgens een toets indrukken om aan te geven waar de stip was verschenen. De 

reactietijden werden vervolgens gebruikt om bias te onderzoeken. Het basisidee is dat het 

meer tijd kost om te reageren als de stip op de plek van het neutrale gezicht verschijnt terwijl 

men de aandacht had gevestigd op het pijnlijke gezicht dan wanneer men de aandacht op het 

neutrale gezicht had gericht.  

Net zoals hun naasten met chronische pijn bleken zorgverlenende familieleden meer 

aandacht te hebben voor pijn-gerelateerde informatie dan voor neutrale informatie, terwijl ze 

hun aandacht juist afhielden van vrolijke informatie. De bevindingen in een controlegroep, die 

bestond uit individuen zonder chronische pijn en niet samenwonend met een patiënt met 

chronische pijn, waren tegenovergesteld aan de bevindingen in de patiënten- en zorgverleners 

groep. Dit houdt in dat deelnemers in de controlegroep hun aandacht juist afhielden van 

informatie over pijn en meer aandacht hadden voor vrolijke informatie. Bovendien lieten de 

bevindingen zien dat zorgverlenende familieleden met een relatief sterke aandachtsbias voor 

pijn-gerelateerde informatie, de intensiteit van de pijn van hun naasten met chronische pijn 

hoger of lager inschatten dan wat deze naastenzelf rapporteerden aan pijnintensiteit. Met 

andere woorden, zij konden de pijn die de patiënt ervoer moeilijk inschatten en hadden de 

neiging deze te overschatten of juist te onderschatten.  
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 In hoofdstuk drie probeerden we eerst de bevindingen over de aanwezigheid van een 

aandachtsbias voor pijn bij familieleden van patiënten met chronische pijn te repliceren. De 

bevindingen waren in overeenstemming met de resultaten van hoofdstuk twee. Zorgverleners 

hadden meer aandacht voor pijnlijke gezichten dan voor vrolijke gezichten, terwijl 

deelnemers in de controlegroep juist meer aandacht voor vrolijke dan voor pijnlijke gezichten 

lieten zien. Daarnaast onderzochten we het verband tussen de aandachtsbias voor 

pijninformatie van zorgverleners en het door hen gerapporteerde pijngedrag van hun naasten 

met pijn. We vonden dat zorgverlenende familieleden met een hogere aandachtsbias voor 

pijnsignalen ook meer pijngedrag waarnamen in hun naasten met chronische pijn. Daarnaast 

vonden we dat een aandachtsbias van zorgverlenende familieleden geen verband hield met 

verschillen tussen zorgverleners en patiënten in het gerapporteerde pijngedrag van patiënten. 

Een aandachtsbias van zorgverlenende familieleden leidt dus niet tot een neiging pijngedrag 

te overschatten of juist te onderschatten, althans vergeleken met de rapportage van patiënten.  

 In hoofdstuk 4 onderzochten we de mate waarin catastroferende gedachten van 

patiënten over hun pijn samenhangen met de intensiteit van de pijn die zij ervaren. We 

veronderstelden dat patiënten die meer catastroferen over pijn meer pijngedrag laten zien, 

zoals grimassen en zuchten. De verwachting was dat patiënten die meer pijngedrag laten zien 

vooral intensievere pijn rapporteren als zorgverlenende familieleden met zorg en afleiding 

reageren, en daarmee de ernst van de pijn bevestigen. Deze hypothese werd onderzocht 

gebaseerd op twee perspectieven, namelijk de reacties van zorgverleners zoals waargenomen 

door patiënten en zoals gerapporteerd door zorgverleners zelf. De resultaten bevestigden onze 

hypothese.  

 De eerste hoofdstukken van het proefschrift richten zich op de interacties tussen 

patiënten en een van hun familieleden, dat wil zeggen het zorgverlenende familielid. In 

hoofdstuk vijf onderzochten we of interacties tussen alle familieleden (d.w.z. het 

functioneren van de familie) het verband tussen de ernst van de pijn van patiënten en hun 

distress (met name depressieve gevoelens en angst) modereerde. Zoals verwacht lieten de 

bevindingen zien dat meer pijn in patiënten met chronische hoofdpijn samengaat met meer 

distress, maar dan alleen voor patiënten die leefden in dysfunctionele families die zich 

kenmerken door bijvoorbeeld slechte communicatie, weinig structuur en cohesie, en minder 

affectie. Deze bevinding suggereert dat in tegenstelling tot functionele families, minder 

functionele families niet in staat zijn om hun familieleden met pijn adequaat te ondersteunen.  

 Ten slotte, in hoofdstuk zes, onderzochten we de mogelijke gevolgen van chronische 

pijn op het welbevinden van zorgverlenende familieleden. Meer specifiek hebben we 

onderzocht of de zorgeisen en zorgtaken samengingen met gevoelens van onrechtvaardigheid, 

zoals het waarnemen van verlies, het beschouwen van de situatie als oneerlijk, of het anderen 

de schuld geven van de onrechtvaardige situatie. We veronderstelden bovendien dat 

waargenomen onrechtvaardigheid een schakel (d.w.z. mediator) zou kunnen zijn in het 

verband tussen zorgeisen en distress in zorgverlenende familieleden. Zorgverlenende 

familieleden met meer zorgtaken rapporteerden inderdaad meer onrechtvaardigheid. 

Bovendien verklaarde waargenomen onrechtvaardigheid de link tussen meer zorgeisen en een 

lager welbevinden van zorgverleners. Meer zorgtaken ging samen met meer gevoelens van 
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onrechtvaardigheid wat vervolgens gerelateerd bleek aan een hogere ervaren belasting en 

meer distress. Ten slotte liet het onderzoek naar de bronnen van onrechtvaardigheid zien dat 

zorgverlenende familieleden niet erg geneigd waren zichzelf of de naaste met pijn 

verantwoordelijk te houden voor de onrechtvaardige situatie. Meer dan de helft van de 

zorgverlenende familieleden beschouwden echter de dokters en andere professionele 

hulpverleners voor minstens een deel verantwoordelijk voor de onrechtvaardige situatie. 

Gezien het feit dat zorgverleners een van de belangrijkste bronnen van steun zijn voor 

patiënten, is begrip van de factoren die hun welbevinden beïnvloedt essentieel.  

 Dit proefschrift laat zien dat er sprake is van aandachtsbias voor pijn onder 

zorgverlenende familieleden. Bovendien hebben we laten zien dat de manier waarop 

zorgverleners reageren op de pijn van patiënten een belangrijke rol speelt in het welbevinden 

van patiënten. Niet alleen cognities en reacties van zorgverlenende familieleden, maar ook het 

functioneren van de gehele familie is belangrijk voor het welbevinden van de patiënten. Ten 

slotte heeft deze these aangetoond dat percepties van zorgverleners over de rechtvaardigheid 

van hun situatie verband houdt met hun welbevinden. Hoofdstuk zeven geeft een overzicht 

van de bevindingen van de empirische hoofdstukken en licht de implicaties van deze 

bevindingen toe.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


