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PREDICTIE VAN CHRONISCHE PIJN EN HANDICAP 
Een mediscb paycbologiscb onderzoek in cen multidisci plinaire revalidatie- poliklinick 
ALFABETISCHE LIIST VAN VEEL VOCRKDMENOO AFKORl1NCEN EN Gl!BRIJllCTE lll<JRIPPEN 

ADL /� score op de scbaal Activiteiten van bet Dagelijks Leven van de Chronic Illness Problem Inventory 
,U)l,f jbet criterium AOL op mcetpunt I 
A.Dl.Z jbet criterium AOL op meetpunt 2 
ClMDl. i gecorrigeerde verscbilscore van AOL2 en ADLI 
CDS01f \gecorrigeerde verscbilscore van SOM2 en SOM! 
CDUlJR jgecorrigeerde verscbilscore van UUR2 en UURI 

: Cal \Commissie voor de Gczondbeidsraad van bet Ministerie van Welzijn, Volksgezondbeid en Cultuur 
D,U)l, \verscbilscore van ADL2 en ADLJ 
Dl'IJN jverscbilscore van PDN2 en PUN! 
DSOM /verscbilscore van SOM2 en SOM I 
DlJUR jverscbilscore van UUR2 en UURI 
GI-, 1 \51 patienten die de Polikliniek Revalidatie van bet Academiscb Zickenbuis Groningen voor de eerste maal 

jbezocbten met (o.a.) pijnklacbten in bet bondings- en bewegingsapparaat en bij wie naar bet inzicbt van de 
jrevalidatiearts een vorm van twecsporen-diagoostiek niet nodig was; de patienten participeerden, op verzoek 
\van de revalidatiearts, in tweesporen-diagnostiek ten beboeve van dit onderzoek 

en,,, Z j99 patienten, onderzocbt in bet kader van tweesporen-diagoostiek, op verzoek van de revalidatiearts 
GI-, 3 )57 patienten met pijnklacbten in bet bondings- en bewegings-apparaat, bij wie psycbologiscbe, sociale en 

jpijn-gerelateerde (somatiscbe) variabelen werden onderzocbt in bet kader van tweesporen-diagnostiek binnen 
)de in pijnbestrijding gespecialiseerde Werkgroep Pijn en Pijnbestrijding van bet Academiscb Ziekenbuis 
)Groningen 

JBQ jmness Behaviour Questionnaire 
M \maatscbappelijk aspect van bet dynamiscb menselijk evenwicbt 
NYllP jNederlandse Vereniging ter Jlestudering van Pijn 
P jpsycbologiscb aspect van bet dynamiscb menselijk evenwicbt 
Pl1 !scballl Preoccupatie/Hypocbondrie van de ellperimimtele nederlandse vorm van de Illness Behaviour 

jQuestionnaire 
PIJN j(ctia:riuni) de patient beeft we! of niet pijnklacbten 
PIJM jbet criterium PUN op meetpunt I 
PIJNZ jbet criterium PUN op meetpunt 2 
PIU ! Polikliniek Revalidatie van bet Academiscb Ziekenbuis Groningen 
s 
SI 

sz 

SOM 
SOMl 
saw 
lJUR 

UURl 
lJURZ 
WPA 

jsomatiscb aapect van bet dynamiscb menselijk evenwicbt 
!bet eerste spoor van de tweesporen-diagnostiek; dit betreft de primair licbamelijk gericbte diagnostiek van de 
jrevalidatie-arts 
!bet tweede spoor van de tweesporen-diagnostiek; een gestandaardiseerde vorm van diagnostiek door de 
!discipline mediscbe psycbologie, eventueel aangevuld door psycbomotoriscb onderzoek en eventueel cen 
jbeteroanamnestiscb onderzoek door bet maatscbappelijk wen: 
\(� score op de somatisatie-scbaal van de Symptom Checklist 90 R 
! bet criterium SOM op meetpunt I 
\bet criterium SOM op meetpunt 2 
!(ctia:riuni) bet door de patient vermelde aantal uren dat deze in de week van onderzoek beeft besteed aan wen: 
ien/of buisbouden 
!bet criterium UUR op meetpunt I 
\bet critcrium UUR op m,etpunt 2 
jWerli:groep Pijn en Pijnbestrijding van bet Academiscb Ziekenbuis Groningen 

Dissertatie Rijksunirersiteit Groningen 6 februari 1991 UJ. Birnie 
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Optimale poliklinische revalidatie vereist somato-psycho-sociale diagnostiek 

(dit proefschrift). 

II 

Psycbosociale gegevens hebben een belangrijke toevoegende en predictieve waarde wat 
betreft de behandeling van patienten met pijnklachten in bet houdings- en 
bewegingsapparaat (dit proefschrift). 

III 

Pijn kan warden opgevat als een waarschuwings-signaal. Dit signaal kan duiden op 
een Iichamelijke stoornis. 

IV 

Pijn is vergelijkbaar met bet broeikas-effect. Als benaming van de uitingsvorm van 
een proces is het voor velen een etiket van een toestand en van een niet bewuste 
verantwoordelijkheid ervoor. 

V 

In de Westerse gezondheidszorg wordt door de gebruikelijke benadering van pijn veelal 
de vervreemding van de mens van zichzelf bevorderd. 
(J. van den Berg, Pijn past bij democratic. De Volkskrant, 24 september 1979). 

VI 

Een lichamelijk trauma is veelal goed herkenbaar; het daarmee gepaard gaande 
psychosociale trauma wordt vaak onvoldoende onderk.end. 
(J.L. Titchener, Management and study of psychological response to trauma. 
The J. of Trauma,10,11: 974-980,1970). 

Een groot aantal ongevals-slachtoffers komt in aanmerking voor een somatisch
medische behandeling; veelal is daarbij evenzeer psychosociale diagnostiek en 
behandeling nodig. 

J 



VII 

Het wonen van lichamelijk gehandicapten in voor hen geschikte woonvormen is niet per 
definitie een situatie die levenslang dient te warden gehandhaafd. 

VIII 

Revalidatie-artsen dienen, gezien vanuit de methode van revalidatie, te beschikken over 
goede communicatieve vaardigheden. 

IX 

Hoewel de relatie cultuur-pijn vrij duidelijk is, is bet de vraag in hoeverre in bet 
Europa na 1992 de cultuur-grenzen van invloed zullen zijn op pijn-grenzen. 

X 

Een goede voorlichting omtrent een algemeen alarm-telefoonnummer bevat niet 
alleen stickers gericbt op bet nummer 0611; voor gebouwen met een 
huistelefooncentrale zijn veelal stickers met bet nummer 00611 nodig om ongewenste 
effecten bij alarm of paniek te vermijden. 

XI 

Blijkens anti-rookcampagnes is bet wenselijk dat iedere roker zijn pijp aan Maarten 
geeft. 

XII 

In sportprogramma's op de Nederlandse televisie zeggen veel topsporters, dat zij met 
name denken. 
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VOORWOORD 

Als relatief jong medisch specialisme heeft de revalidatie- geneeskunde een nog 
beperkte onderzoekstraditie. De mogelijkheden voor het ontwerpen, uitvoeren en 
beschrijven van onderzoek zijn in een relatief jong onderzoeksgebied in sterke mate 
afhankelijk van het enthousiasme, de betrokkenheid, de realiteitszin, kennis en 
ervaring van collega's en medewerkers. Dergelijke mogelijkheden, en collega's en 
medewerkers met deze eigenschappen, blijken binnen de Vakgroep Revalidatie van de 
Rijksuniversiteit Groningen voldoende aanwezig te zijn voor het realiseren van een 
proefscbrift. Ik prijs mij dan ook gelukkig in de laatste 15 jaar binnen deze vakgroep 
te bebben kunnen functioneren in de patientenzorg, bet onderzoek, het onderwijs en 
het bestuur. 

Primair dankzij de hulp en betrokkenheid van de medewerkers van de Vakgroep van 
de Rijksuniversiteit Groningen en van de Afdeling Revalidatie van het Academisch 
Ziekenhuis Groningen, met belangrijke steun van collega's van de Vakgroep Medische 
Psychologie en de Vakgroep Persoonlijkheidsleer, is dit proefschrift, gericht op 
patienten met pijnklacbten in bet houdings- en bewegingsapparaat, gerealiseerd. 

Aan het eind van de voorbereiding van dit proefschrift gekomen, wordt (wederom) 
duidelijk., dat zeer velen hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Zonder 
volledigheid na te streven wil ik een aantal mensen noemen die een bijzondere 
bijdrage hebben geleverd. 

Van mijn promotoren wil ik allereerst Prof . Dr. E.C.Klip danken voor zijn ter zake 
kundige begeleiding, met name wat betreft de psychologische aspecten, en zijn 
stimulerende en van de nodige realiteitszin getuigende opstelling . 

Prof . W.H.Eisma ben ik erkentelijk voor diverse dingen. Wat betreft dit 
proefscbrift: allereerst voor de ruimte die hij letterlijk en figuurlijk ter beschikking 
stelde en voor bet diverse keren benadrukken van bet belang van de tweesporen -
benadering, hetgeen hij ook bij gelegenbeid naar buiten bracbt. Daarnaast voor zijn 
begeleiding van het revalidatie- geneeskundige gedeelte. 

Prof . Dr. W.K.B.Hof stee verdient mijn bijzondere waardering voor de stimulerende 
wijze waarop bij een aantal zaken tot stand bracht. Hij deed mij definitief besluiten 
om deze dissertatie te schrijven, en gaf een intensieve begeleiding en vele, steeds 
terzake doende, adviezen bij bet ontwerp voor het onderzoek. 

Mev ... M.A. de Jong, psychologisch medewerkster, bedank ik in het bijzonder, en wel 
voor vele jaren van intensieve samenwerking, van ontwikkeling, van organisatie, van 
uitvoering en bewaking van de tweesporen - benadering, voor haar grondige 
werkwijze, en haar voortdurende bereidheid tot bijdrage aan patientenzorg en 
onderzoek. Maerian, zonder jou was dit proefschrift vermoedelijk niet geschreven. 

Prof . Dr. P.E.Boeke, die mijn opleider in de klinische psychologie is geweest, dank 
ik met name voor bet geven en het doen ontwikkelen van de mogelijkbeden van een 
vorm van toegepaste kliniscbe psychologie bij patienten met somatische klachten, 
ziekte, stoornissen en beperkingen. Met drs. HW.G.Bolhuis, psychomotorisch 
therapeut, heb ik prettig, vruchtbaar en met vertrouwen samengewerkt in onze vorm 
van poliklinische diagnostiek en behandeling. 



Ook Mevr. K. de Ruiter, Mevr. M. la Crois en Mevr. R. Holterman,maatschappelijk 
werksters van de Afdeling Revalidatie van bet Academisch Ziekenhuis Groningen, 
dank ik voor bun hereidwillige en gerichte hijdrage aan de tweesporen - henadering 
tussen bet voorjaar van 1984 en nu. 

De Heer F. Ehrhardt heeft de niet te onderschatten hijdrage geleverd die de 
vormgeving van en hij een proefschrift hetekent. 

Drs. A.A.Knipping dank ik voor zijn stimulerende hijdrage als gesprekspartner, de 
verwerking van onderzoeksresultaten en de manier, waarop hij een vorm van de 
tweesporen-diagnostiek toepast in onderzoek naar psychologische aspecten bij bet 
Fibromyalgie-syndroom. 

Dr. H.A.Arendzen heh ik ondermeer leren waarderen als gesprekspartnet; in deze 
context waar bet de heschrijving van de revalidatie- geneeskunde hetreft. 

Prof . Dr. W.Molenaar hen ik erkentelijk voor zijn hijdrage en kritiscbe noten wat 
hetreft het methodologische gedeelte van dit onderzoek. 

Voorts dank ik Mevr. W.Konings voor bet verzorgen van de niet geringe hoeveelheid 
literatuur, de Heer B.Lisser voor zijn rekenwerk ten hehoeve van bet steekproef
onderzoek en de pilot study, drs. J.P.K.Halhertsma voor zijn vooruitziende hlik wat 
hetreft de heschikhaarheid van een terminal met modem, waardoor gebruik gemaakt 
kon warden van de faciliteiten van bet Rekencentrum van de Rijksuniversiteit 
Groningen, en de Heer D.Buiter voor het verzorgen van ill ustraties en bet oms lag . Het 
ontwerp van het omslag is mede te danken aan de Heer I.Lindeman. 

Prof . Dr. P.M.G.Emmelkamp, Prof . Dr. J.M.Minderhoud en Prof . Dr. W.Molenaar 
dank ik voor bun hereidwilligheid in de promotiecommissie zitting te nemen. 

Een speciaal woord van dank ook voor Mevr. drs. C.G.Boeke-Kramer en Mevr. 
H�.Birnie-King voor bun stimulerende houding en bet nauwgezet contr6leren van bet 
manuscript op taalkundige en inhoudelijke inconsistenties en begrippen. Mevr. 
H�.Birnie-King dank ik hovendien voor haar steeds weer indrukwekkende geduld en 
zorgzaamheid. 

De Heer K. Wolhers en Mevr. E�olhers- Overdijkink ben ik zeer veel verschuldigd, 
onder andere omdat zij een opleiding en een promotie mogelijk hehhen gemaakt. 

Drs. A. Smilde, Mevr. drs. L.Ballast en Mevr. drs. K. Elzinga leverden bun bijdrage 
tijdens hun stage- periodes; dr. W.J.Meyler, drs. G.Hovinga, dr. C.Nlromp en drs. 
B.Reitsma hehben binnen de Werkgroep Pijn en Pijnhestrijding van het Academisch 
Ziekenhuis Groningen tevens bijgedragen in dit proefschrift, evenals de Heer 
E.Selcraig, die de vertaling van de Illness Behaviour Questionnaire en de Chronic 
Illness Problem Inventory mede verzorgde. 

Daarnaast dank ik de vele anderen, die op een of ander tijdstip, op directe of 
indirecte wijze, eveneens bun bijdrage aan bet onderzoek hebben geleverd, met name 
de medewerkers van de Afdeling Revalidatie van bet Academisch Ziekenbuis 
Groningen, waaronder drs. W.M. van der Tempel, dr. L.N.H.Goeken, Mevr. drs. 
T.S.Otto-SiJbrandij, drs. B.Hogerdijk en drs. C.Emmelot, die hebben gezorgd dat een 
speciaal voor dit onderzoek bedoelde patienten - onderzoeksgroep kon word en 
gevormd. 

Tot slot bedank ik een groot aantal voor bet onderzoek belangrijke personen, de 
patienten die hierin participeerden. 
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I. INLEIDING 

De revalidatie- geneeskunde is een medisch specialisme dat niet zozeer streeft naar 
genezing, doch veeleer naar een zo klein mogelijke handicap van de patient. In dit 
streven is de werkwijze van bet specialisme multidisciplinair van karakter. Een 
polikliniek voor revalidatie- geneeskunde als die van bet Academisch Ziekenhuis 
Groningen blijkt veel bezocht te worden door patienten met pijnklachten. Aangezien 
met name chronische pijn een multidisciplinaire benadering behoeft, lijkt het medisch 
specialisme revalidatie bij uitstek geschikt voor de behandeling van patienten met 
pijnklachten (Wainapple, 1985). 

Dit proefschrift richt zich op de mogelijkheden voor pijnbestrijding in poliklinische 
revalidatie vanuit een met name medisch psychologisch gezichtspunt. Allereerst wordt 
de revalidatie-geneeskunde als werkterrein volgens de inzichten van de Vakgroep 
Revalidatie van de Rijksuniversiteit Groningen besproken. Door steekproef- onderzoek 
blijkt dat pijn een veel voorkomende klacht is in een poliklinische revalidatie- groep. 
Pijn is een complex fenomeen. Om te kunnen komen tot een systematische benadering 
van patienten met pijnklachten is de literatuur omtrent psychologische en sociaal
culturele aspecten van pijn bestudeerd. Aan de hand van de literatuur is de zogenaamde 
"tweesporen-diagnostiek" (2SD) ontwikkeld. 

Het eerste van de twee daarin samenwerkende sporen betreft een lichamelijke 
gerichtheid door de revalidatie-arts, bet tweede een samenwerkingsvorm van de 
disciplines klinische psychologie, psychomotorische therapie en maatschappelijk werk, 
gericht op psychologische en sociaal- culturele aspecten van pijn. Deze vorm van 
multidisciplinaire diagnostiek heeft als doel na te gaan welke maatregelen mogelijk zijn 
om de situatie van de patient met pijnklachten en de daaraan verbonden handicap in 
gunstige zin te veranderen en deze maatregelen in poliklinische revalidatie en 
daarbuiten uit te voeren. 

De werkwijze van de 2SD is geevalueerd aan de hand van twee vooronderzoeken. 
Op grand van de resultaten van de vooronderzoeken en de pijngerichte literatuur tot 
1987 wordt de effectiviteit van de 2SD onderzocht door vergelijkend onderzoek in drie 
groepen: een op verzoek van de revalidatie- arts in de 2SD onderzochte groep, een niet 
daartoe geiildiceerd geachte 2SD-vergelijkingsgroep, en een 2SD- groep van de in 
pijnbehandeling gespecialiseerde Werkgroep Pijn en Pijnbestrijding van bet Academisch 
Ziekenhuis Groningen. 

Onderzocht worden de ef fectiviteit van de tweesporen- benadering op lange termijn 
en de bijdrage van psychologische en sociaal-culturele gegevens aan de diagnostiek en 
voorspelbaarheid van behandelingsresultaat bij patienten met pijnklachten. 

Met het doel de leesbaarheid van dit proefschrift te bevorderen is een apart blad met 
een lijst van veel voorkomende afkortingen en gebruikte begrippen toegevoegd. 

Overigens kan in de tekst voor "hij" of "zijn" oak "zij" of "haar" gelezen worden. 

-1-





II. REV ALIDATIE- GENEESKUNDE 

EEN BESCHRIJVING VAN HET WERKTERREIN, 
AL GEMENE PRINCIPES EN WERKWDZE 

11.1. INLEIDING 

Vanaf het begin van de jaren vijftig heeft revalidatie als werkterrein zich gericht op het 
maatschappelijk herstel van lichamelijk gehandicapten en niet zo zeer op het lichamelijk 
her st el als zodanig (van Hest, 1988). Hoof ddoel is een zo groat mogelijke 
zelfstandigheid, met deelname aan het arbeidsproces als (eventueel) daarvan afgeleid 
subdoel (Dechesne en Buys, 1983). In 1955 werd het medisch specialisme "Revalidatie en 
Physische Therapie" erkend, doch pas in 1977 werden de opleidingseisen van 
revalidatie- artsen door het Centraal College voor Erkenning en Registratie van 
Medische Specialisten vastgesteld en goedgekeurd (Bangma, 1984). Met name sinds 
ongeveer 1970 is revalidatie in ontwikkeling en ook in (interne) discussie (o.a. Bangma, 
1984 ; Naeff, 1971 ). Er wordt gezocht naar begrenzing en verruiming; diverse 
omschrijvingen van bet begrip revalidatie zijn sindsdien gegeven. Een relatief lang 
bestaande en over een groat gebied vigerende omschrijving van revalidatie is gegeven 
door de World Health Organization (WHO, WHO- rapport 1969): "revalidatie is bet 
gecombineerd en gecoordineerd gebruik maken van maatregelen op medisch, sociaal, 
arbeidstechnisch en onderwijskundig terrein, die de gehandicapte op de voor hem 
optimale plaats moet helpen" . De andere omschrijvingen tonen sterke overeenkomsten 
en bevatten alle de elementen van maatregelen op meerdere te onderscheiden terreinen 
en het doel van de optimale plaats (in de samenleving). 

Het b ier te beschrijven onderzoek vindt plaats binnen bet werkterrein van de 
revalidatie- geneeskunde, dat hieronder beknopt wordt besproken. 

11.2. REV ALIDATIE- GENEESKUNDE 

EEN BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET WERKTERREIN 
EN ENKELE BEGRIPPEN 

De Vereniging van Revalidatie- artsen (VRA, 1983) omschrijft de revalidatie
geneeskunde als het deel van de geneeskunde, waarvan de beoef enaars zich richten op 
het zo vroeg mogelijk onderkennen en behandelen van organische functie- stoornissen 
en de daardoor dreigende of veroorzaakte beperkingen en handicaps. De revalidatie
geneeskunde is dan ook sterk gericht op zowel preventie als behandeling bij stoornissen, 
beperkingen en handicaps. De in de omschrijving genoemde functie- stoornissen 
ontstaan door ziekte, trauma of aangeboren afwijkingen. Zij betreffen iedere afwijking 
in anatomische, fysiologische of psychologische functie. Door de VRA ( 1983, p. 3 .) 
genoemde voorbeelden zijn stoornissen in het algemeen functioneren, kracht, 
beweeglijkheid, coordinatie, sensibiliteit, tonus, balans, conditie, statiek., pijn, en m ictie/ 
defaecatie. Deze beschrijving houdt in, dat aan het begrip functie- stoornis een ruimere 
betekenis wordt toegekend dan een strikt somatische. 

Functie- stoornissen kunnen, indien zij niet door behandeling kunnen warden 
opgeheven, beperkingen van vaardigheden tot gevolg hebben en aanleiding geyen tot 
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handicaps. De uit de stoornis resulterende beperking is te beschrijven als een 
vermindering of het ontbreken van de mogelijkheid tot uitvoering van als normaal te 
beschouwen vaardigheden, zowel wat betreft de wijze waarop, als het doel van deze 
vaardigheden. Het gebruikte begrip handicap betreft de nadelige positie van een 
persoon als gevolg van een stoornis en een beperking, welke de rolvervulling van de 
betrokkene (gezien leeftijd, geslacht en sociaal-culturele achtergronden) begrenst of 
verhindert, waarbij situationele en persoonlijke factoren een belangrijke rol spelen. 
Derhalve bestaat een handicap, indien de patient zijn evenwicht als ongunstig ervaart. 

Schematisch kan dit warden weergegeven volgens de keten: 
aandoening--- stoornis ---- beperking - handicap. 

In haar werkwijze benadert de revalidatie-gene·eskunde de patient als 
somatopsychosociale eenheid. De revalidatie-geneeskunde streeft dan ook, door 
maatregelen op somatisch, psychologisch en sociaal gebied, naar het voorkomen of 
reduceren van beperking en handicap. 

Functie- stoornissen, beperkingen en handicap, met de daarbij behorende symptomen 
en klachten, zijn indicaties voor verwijzing naar een revalidatie-arts. 

II. 3. REV ALIDATIE- GENEESKUNDE 

EEN WERKMODEL 

De revalidatie-geneeskunde gaat er van uit dat iedere patient, met diens eigen 
mogelijkheden, geneigd is om een min of meer stabiel evenwicht te handhaven of te 
bereiken. Gegeven bovenstaande begrippen kan het voor de patient optimale 
evenwicht, dat wil zeggen de situatie waarin deze zich "goed" voelt en diens 
mogelijkheden tot hun recht komen, beschouwd warden als de minimale handicap. 

De werkwijze van de revalidatie- arts is weergegeven in bet onderstaande model, 
waarin de uitgangspunten van evenwicht en keten zijn geintegreerd. Van de in het 
schema gebruikte symbolen heeft S de betekenis somatisch, P duidt op psychologisch 
en M op maatscbappelijk. De elkaar voortdurend beinvloedende aspecten S, P, en M 
vormen tesamen bet dynamisch menselijk evenwicht. De indeling in S- , P- , en M
aspecten is uitgangspunt op grond van in de internationale literatuur vigerende 
inzichten (o.a. Lipowski, 1970; Verwoerdt, 1972; Antanovsky, 1980; Leigh en Reiser 
1983) en in bet bier te beschrijven model uitgewerkt binnen de Vakgroep Revalidatie 
der Rijksuniversiteit Groningen (RUG) (Birnie, 1990). 

aandoening - s 

stoornis - - p s M 

beperkin g __,. p s M 

ha n dica p 

Figuur 1 : Een revalidatie-werkmodel 
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De beperkingen resulteren uit het stoornis- niveau. De resultante van de 
beperkingen in S, P, en M vormt de handicap. In de dagelijkse uitoefening van de 
revalidatie- geneeskunde richt de revalidatie- arts zich op de "S- kolom" . Onderzoek 
van functie- stoornissen dient daarbij als basis. Daarbij let de revalidatie- arts op de 
mogelijke aanwezigheid van stoornissen of beperkingen in de "P- kolom" en de "M
kolom" . 

De relatie : ( functie)stoornis - beperking - handicap 
is bepalend voor het behandelplan. Indien de door de patient gepresenteerde beperking 
en handicap lijken te verminderen door een behandeling van de functie- stoornis, vindt 
somatisch gerichte behandeling plaats. Als dit niet mogelijk lijkt, wordt verondersteld, 
dat stoornis en/of beperking van maatschappelijke (M) en/of psychologische ( P )  aard 
een bepalende rol speelt in de klacht, stoornis, beperking en handicap. In dat geval 
worden M - en P- aspecten van het dynamisch menselijk evenwicht gericht betrokken in 
bet revalidatie-geneeskundig handelen. 

Dit vindt plaats door onderzoek in het kader van de "twee sporen- diagnostiek" (2SD), 
ontwikkeld binnen de Polikliniek Revalidatie van het Academisch Ziekenhuis 
Groningen ( PRA). De benaming twee sporen betreft de samenwerking tussen 
respectievelijk bet eerste spoor (S1), dat de primair lichamelijk gerichte diagnostiek van 
de revalidatie-arts betreft, en het tweede spoor (S2), dat een gestandaardiseerde vorm 
van diagnostiek door de discipline medische psychologie bevat, eventueel aangevuld 
door psychomotoriscb onderzoek en eventueel een heteroanamnestisch onderzoek door 
de discipline maatschappelijk werk. 

S1 richt zich primair op de S- kolom, S2 op de P- en de M - kolom van het 
werkmodel . De 2SD richt zich op patienten met niet behandelbaar gebleken 
pijnklachten, gelocaliseerd in het houdings- en bewegingsapparaat. Dael van de 2SD is 
na te gaan welke maatregelen mogelijk zijn om de situatie van de patient met diens 
klachten en handicap in gunstige zin te veranderen en deze maatregelen in 
poliklinische revalidatie of daarbuiten, in de regio Groningen, Friesland en Drente uit 
te (doen) voeren. 

In Hoofdstuk V .  "Tweesporen- diagnostiek bij pijnklachten" wordt uitgebreid op de 
2SD ingegaan. 

II. 4 .  HET M ULTIDISCIPLINAIRE REV ALIDATIE- PROCES 

Om te komen tot bet doel van revalidatie, dat wil zeggen de minimale stoornis, 
beperking of handicap, kan de revalidatie- geneeskunde een multidisciplinaire vorm 
van diagnostiek en indien geindiceerd een soortgelijke behandeling toepassen. Op 
grond van de bevindingen in de diagnostiek wordt de revalidatie- diagnose gesteld : het 
uitgangspunt voor het behandelplan. 

Tijdens het door de patient te doorlopen revalidatie- proces vindt intensieve 
communicatie plaats tussen de betrokken disciplines. De revalidatie- arts begeleidt en 
coordineert het revalidatie-proces, dat bestaat uit het vaststellen van de revalidatie
diagnose, de revalidatie-behandeling, de interdisciplinaire communicatie, de 
samenwerking met andere medisch specialismen en de controle van het behandelings
resultaat. De revalidatie-arts is specifiek deskundig wat betreft somatische functie
stoornissen en goed geinformeerd over de mogelijkheden en de werkwijze van de 
verschillende disciplines. 
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De bij het revalidatie-proces betrokken disciplines vormen tesamen het zogenaamde 
revalidatie-team. De samenstelling van bet op de individuele patient gericbte 
revalidatie- team hangt af van de klacht, beperking of handicap van de patient en de 
fase van bet revalidatie-proces. Veelal bestaat een revalidatie-team, naast de 
revalidatie- arts, uit de disciplines: fysiotberapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, en 
psychologie. 

Desgewenst kan het team uitgebreid warden met, bijvoorbeeld, een verpleegkundige, 
een logopedist, een psychomotoriscb therapeut, een orthopedisch instrumentmaker of 
een orthopedisch schoenmaker. Een voorbeeld is de orthopedisch instrunientmaker die 
actief betrokken is bij een patient met een beenamputatie. De revalidatie-arts is 
permanent lid van het team in de rol van voorzitter-coordinator. 

II. 5 .  VORMEN VAN REV ALIDATIE- GENEESKUNDIG HANDELEN 

lndien in de diagnostische fase sterke pathologie en daaraan verbonden stoornissen en 
beperkingen warden geconstateerd, is over het algemeen een intensieve behandelings
vorm geindiceerd. Veelal vindt een klinische vorm van revalidatie-behandeling plaats 
in een daartoe geoutilleerd revalidatie-centrum. Wordt in de diagnostische fase een 
minder intensieve behandeling geindiceerd, dan vindt veelal een niet- klinische 
behandeling plaats, zoals revalidatie- dagbehandeling of poliklinische behandeling . 

De poliklinische vorm van revalidatie-geneeskundig handelen maakt het mogelijk 
een relatief groat aantal patienten te begeleiden naar een voor de patient optimaal 
levensevenwicht. De poliklinische vorm van revalidatie-geneeskundig handelen wordt 
nader geillustreerd aan de hand van een beschrijving van het revalidatie-proces van 
twee patienten, toegelicht aan de hand van de elementen van het 
revalidatie-werkmodel . 

II. 6. HET POLIKLINISCH REV ALIDATIE- PROCES 

T WEE VOORBEELDEN 

Het eerste voorbeeld betreft Aachtje, een meisje van 1 7 jaar, dat geboren werd met een 
lichte verlamming van de rechter lichaamshelft. Zij ontwikkelde zich vrij goed. De 
lagere school werd met goed resultaat doorlopen en zij begint aan een opleiding op 
MBO-niveau. Bijzondere aanpassingen in verband met de stoornis bleken nauwelijks 
nodig . Een zogenaamde onderhoudsdosis fysiotherapie vond plaats, teneinde de 
motorische mogelijkheden te optimaliseren. De functie van het rechterbeen werd 
ondersteund door een orthese, voorzien door de orthopedisch instrumentmaker. Aachtje 
werd door half jaarlijkse contacten poliklinisch begeleid door een vaste 
revalidatie-arts. Na verloop van tijd bl eek dat de beugelapparatuur niet meer strikt 
nodig was en steeds minder gebruikt hoefde te warden. Op 17- jarige leeftijd komt bij 
poliklinische controle ter sprake, dat Aacht je gedurende enige tijd last heeft van 
emotionele labiliteit. Zij toont zich somber en vertelt tegen veel dagelijkse bezigheden 
op te zien. Ondanks dat zijn de schoolprestaties goed. 
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In termen van het werkmodel is er sprake van een duidelijke somatische stoornis en 
een daaraan gerelateerde beperking, die in het levensevenwicht van de patient 
gedurende lange tijd geen uitgesproken bepalende rol heeft gespeeld. In de huidige 
levensfase blijken beperkingen in P en M. Teneinde te komen tot een nieuw, optimaal, 
evenwicht, wordt het advies gevraagd van de discipline medische psychologie. 

Bij psychologisch onderzoek blijkt ondermeer, dat Aachtje zich met een drang tot 
perf ectionisme inzet voor haar leerprestaties. Deze drang beheerst haar dagelijks I even, 
hetgeen een sociaal isolement tot gevolg heeft. Zij stelt zich bij bet psychologisch 
onderzoek vriendelijk en verlegen op en werkt zeer goed mee. Het werktempo is laag . 
Aachtje werkt geconcentreerd en gericht op nauwkeurigheid. Het intellectuele niveau 
blijkt bovengemiddeld. Onderzoeksaspecten, waarbij een appel wordt gedaan op 
ruimtelijk inzicht en op redeneren, zijn relatief zwak. Het psychologisch onderzoek 
leidt tot de volgende conclusie. Het betreft een 17- jarig meisje, dat een zekere 
levensstijl tot voor kort op een redelijk niveau heeft kunnen volhouden. In de 
onderzoeksfase, waar inzicht in de onderwijsstof steeds belangrijker wordt, dreigt 
decompensatie. Deze dreiging staat mede in verband met de onzekerbeden van een 
licbamelijk gehandicapte puber. De eisen die Aachtje aan zichzelf stelt blijken te hoog 
voor haar mogelijkheden. Haar leerprestatie- gericht gedrag leidt tot een sociaal 
isolement, waarin voor ontspannende activiteit geen plaats (meer) is. De 
perf ectionistische instelling die Aachtje als aanpassing heeft ontwikkeld, is te begrijpen 
als compensatie van zwakke steeen, namelijk inzichtelijke vermogens. 

Het advies naar aanleiding van bet psychologisch onderzoek luidt : verandering van 
opleiding lijkt raadzaam en wel meer gericht op de ontwikkeling van praktische, 
reproductieve vaardigheden. Gedacht kan worden aan de ontwikkeling van 
administratieve vaardigheden, gericht op praktische werkzaamheden. Gesprekken, 
gericht op een weloverwogen keuze van een opleiding, zijn nodig . Behandeling door de 
psychomotorische therapie kan leiden tot een zekere ontspanning en bet te leren ervaren 
van een licbamelijke gevoel van genieten. 

De gesprekken met een psychologisch medewerkster en de psychomotoriscbe 
behandeling vinden plaats met een frequentie van eenmaal per week. Na zes weken 
blijkt er een toename van het aantal sociale contacten. Aachtje giecbelt weer. Zij gaat 
met plezier naar school, waar de behaalde resultaten minder goed, doch van voldoende 
kwaliteit blijken. De behandeling wordt daarmee (voorlopig) afgerond. In termen van 
bet revalidatie- werkmodel is sprake van minder beperking in bet psychische en bet 
maatschappelijke aspect en een als lichter ervaren handicap. 

Een tweede voorbeeld betreft een man van 42- jarige leeftijd, die poliklinische 
revalidatie- behandeling zoekt in verband met gedurende 3 jaar bestaande pijnklachten, 
gelocaliseerd laag in de rug, frequent uitstralend naar het rechterbeen. 

Lichamelijk (S- ) gericht onderzoek door de revalidatie- arts geeft geen klinische 
afwijkingen te zien. Radiologisch onderzoek geeft de beschrijving: "een dubieuze 
versmalling op de niveau's L5- Sl en L3- L 4", d.w.z. laag in de rug gelocaliseerd. 
Gericht onderzoek naar functiestoornissen en S- beperkingen leidt tot de conclusie dat 
de beperkingen die de Heer W. beschrijft onvoldoende verklaard kunnen warden op 
grond van de geconstateerde pathologie en stoornissen. Na het licbamelijk onderzoek 
vertelt de patient volledig uitgeput te zijn . 

De conclusie aan de hand van het S- onderzoek luidt, dat patbologie en stoornis de 
door de patient gepresenteerde beperkingen en handicap niet verklaarbaar maken. 
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De beperkingen en handicap worden mogelijk beinvloed door stoornissen en 
beperkingen in P en M .  Diagnostiek, gericht op de rol van P- en M- beperkingen is 
gemdiceerd. Onderzoek in het kader van de 2SD vindt plaats. 

De 2SD leidt tot de volgende conclusie. Deze 42- jarige man toont zich depressief, 
mat en verbitterd in zijn huidige levensevenwicht. In dit evenwicht vertoont de Heer W. , 
zowel in de poliklinische als de thuissituatie, sterk klagend gedrag, dat bij anderen 
makkelijk bezorgdheid en irritatie oproept. De patient vertelt continue, ook 's nachts, 
pijnklachten te hebben. Hij blijkt sterk gefixeerd op de door hem ervaren beperkingen 
door de pijnklachten. Dit wil zeggen dat hij activiteiten en bewegingen waardoor hij 
een verergering van de pijn heeft ervaren, zoals zijn werkza�mheden, vermijdt. Lichte 
werkzaamheden, zoals in het huishouden, verricht patient ook niet, aangezien hij van 
mening is dat die "vrouwenwerk" betreffen. De Heer W. ontvangt een 
arbeidsongeschiktheids- uitkering, hetgeen betekent dat een daartoe bevoegde instantie 
patient's beperkingen zo ernstig inschat, dat hij niet in staat geacht wordt om zijn 
werkzaamheden op adequate wijze te verrichten. De door patient beschreven 
problemen en beperkingen wijt hij zonder uitzondering aan zijn pijnklachten. Als 
kenmerkend voor zijn psychologische toestand beschrijft de patient zichzelf als angstig, 
depressief en bezorgd over zijn lichamelijke toestand. Als algemeen beschrijvende 
conclusie wordt gesteld : Een 42- jarige man met een chronisch te noemen 
pijnsyndroom, dat in belangrijke mate lijkt te persisteren onder invloed van 
beperkingen in P (beperkte mogelijkheden in de persoonlijkheid, zich uitend in 
depressiviteit, angst, machteloosheid, en een zeer laag activiteiten - niveau, 
waargenomen als bepaald door de pijnklachten) en M (geen arbeid, weinig 
huishoudelijke activiteit, weinig sociale activiteit en contacten en het aan anderen in 
sterke mate blijk geven van lijden, waardoor die anderen mede last ervaren van patient's 
pijnsyndroom). 

De indruk is, dat de toestand van de Heer W. door diverse factoren in stand wordt 
gehouden, dit evenwicht vrij star is, en dat een wezenlijke verandering niet mogelijk 
lijkt. Er is sprake van een pat- stelling, waarin de patient niet in staat is de rol van de 
somatische patient op te geven en van anderen verwacht, dat zij voor hem een 
levensvorm creeren zonder pijnklachten. 

Als behandelingsbel�id werd door de beide sporen (S en PM) geformuleerd : geen 
behandeling wordt beschouwd als de optimale behandeling . De huisarts van patient 
wordt geadviseerd de Heer W. vanwege deze klachten niet (verder) te verwijzen naar 
andere behandelaars of zelf te behandelen. In termen van het revalidatie- werkmodel 
wordt de handicap door psychische en maatschappelijke beperkingen (en vermoedelijke 
soortgelijke stoornissen) dermate sterk bemv loed en is het psychosomatosociale 
evenwicht van de patient zo weinig veranderbaar, dat enige ingreep in het evenwicht 
niet zinvol is. 

Tot zover een illustratie van (het multidisciplinair aspect van) (poliklinische) 
revalidatie. 
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III. POLIKLINISCHE REV ALIDATIE 

111 .1 . INLEIDING 

Zoals gesteld in 11.2. zi jn somatische functiestoornissen, ( pi jn)klachten, beperkingen 
en handicap indicaties voor verwi jzing naar een revalidatie- arts. Het in Hoofdstuk II 
beschrevene maakt duideli jk, dat naast het somatisch, het psychologisch en het 
maatschappeli jk aspect een belangri jke invloed kunnen hebben op de door de patient 
ervaren stoornissen, beperkingen en handicap. Uitgangspunt dient te zi jn, dat dit ook 
in een poliklinische situatie geldt. Diagnostiek. en eventueel behandeling die de 
onderscheiden aspecten bevat, is binnen de poliklinische vorm van het medisch 
specialisme Revalidatie dan ook gemdiceerd. Op poliklinische revalidatie, met name 
wat betreft psychologische aspecten, wordt nader ingegaan. 

111.2. VER.KENNING VAN PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN 
IN POLIKLINISCHE REV ALIDATIE 

BEN STEEKPROEF UIT BEN POLIKLINIEK - POPULATIE 

Zoals gesteld, wordt er vanuit gegaan dat ook in poliklinische revalidatie naast 
somatische, psychologische en maatschappeli jke factoren van invloed kunnen zi jn op de 
door de patient ervaren beperkingen en handicap. Met het doel inzicht te kri jgen in de 
samenstelling van de patientenpopulatie van een polikliniek. voor revalidatie en in het 
mogeli jke belang van het psychologisch aspect binnen die populatie heeft steek.proef
onderzoek. plaatsgevonden (Birnie, 1983). 

Iedere tiende patient uit een populatie die in de jaren 1981 en 1982 naar de PRA van 
buiten het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) was verwezen, werd in de 
steekproef betrokken. Tussen de subpopulaties van 1981 en 1982 bleken geen 
verschillen. In bet onderzoek is naar voren gekomen, dat bi j een meerderheid van de 
uit 133 patienten bestaande steekproef-groep forse beperkingen en handicaps zi jn 
vastgesteld in verhouding tot geconstateerde functie- stoornissen. De gemiddelde duur 
van de klachten en beperkingen bli jkt lang (M = 30 maanden), terwi jl de duur sterk 
varieert (sd = 31 maanden). 

Van de middels aantekeningen in het medisch dossier onderzochte groep rapporteert 
82% onder andere pi jnklachten. Bi j 75% van de onderzoekspopulatie staat de pijnklacht 
voorop. Dit heeft geleid tot de conclusie, dat een belangri jk deel van de poliklinische 
activiteiten zich heeft gericht op patienten met langdurende pi jnklachten met relatief 
geringe functie-stoornissen, te benoemen als chronische pi jn (o.a. Commissie voor de 
Gezondheidsraad, 1986). 

In zeker opzicht li jkt de groep patienten met pi jnklachten selectief . Immers, het 
gaat om een polikliniek met een patientenpopulatie uit een grote regio, nameli jk de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe, die met moeili jk behandelbare 
pi jnklachten bi j bet zogenaamde "hoogste adres" komt. De selectiviteit li jkt echter 
betrekkeli jk . 
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Elders in poli klinische re validatie blij kt de situatie ster k o vereen te komen (van den 
Heu vel en Kuypers, 1 985, Wainapple, 1986). Deze auteurs pleiten, naast Rybstein
Blinchik (1983) en Winter ( 1989) voor een systematische bena dering van patienten met 
pijn klacht en binnen de r evalidatie - gen ees kund e. Complicerend bij de poli klinische 
benadering van pijn klachten met relatief geringe functie- stoornissen is dat de door de 
patienten gerapporteer de beper kingen en handicaps in een poli klinische situatie niet 
systematisch obser veerbaar, contr6leerbaar en verifieerbaar zijn . 

Derhal ve dient een systematische benadering van patienten met pijn klachten binnen 
poli klinisch e re validatie gericht te zijn op de klachtenrapportage door de patient en bet 
stoornis- en beper kinggericbte onderzoe k van de arts. De elementen pijnrapportage en 
licbamelij k onderzoek zijn voor zo ver mogelij k binnen de steekproef onderzocbt. Het 
rapporteren van pijn ble ek significant samen te hangen (berekend door Pearson
correlatie- on derzo ek met als waarscbijnlij kbeids- ni veau p�. 0 1 )  met de le eftijd, bet 
aantal kind eren, de burgerlij ke staat, bet beroepsni veau, lopende beroepsza ken dan wel 
scbadeclaims de pijn klacbten betref fende, de duur van de pijn klacbten en de localisaties 
ne k/scbouders en lage rug . Pijn klacbten in nek/scbouders en lage rug worden veelal als 
primaire klacbt gepresenteerd en duren vaa k langer dan zes maanden. Ben ongunstig 
behandelings - resultaat wordt met name geconstateerd bij patienten die 
arbeidsongescbi kt ver klaard zijn . 

Binnen e en systematiscbe poli klinische benadering van patient en met pijn klachten 
dienen de aspecten leeftijd, het aantal kin deren, de burgerlij ke staat, bet beroepsni veau, 
een arbei dsongescbi ktbeids - ver klaring, lopende beroepsza ken of scbadeclaims, de duur 
en de localisaties van de klacbten dan oo k aan de orde te komen. Gege ven de 
belangrij kste be vinding van bet stee kproef - onderzoe k, de boge frequentie van moeilij k 
behandelbare pijn klacbten als aanleiding tot poli klinie k- bezoe k, en mogelij k in 
verband daarmee b et ster k toegenomen aantal pijnpatienten in de populatie van de 

discipline mediscbe psycbologie in de jaren 1975 tot 1983, is besloten tot uitgebreid 
literatuur- onderzoek, gericbt op de mogelij kbeden voor een systematiscb e poli kliniscbe 
benadering van patienten met pijn klacbten. Dit onderzoe k  wordt beschre ven in 
Hoofdstu k IV . 
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IV . PSYCHOLOGISCHE EN SOCIAAL- CULTURELE ASPECTEN VAN PIJN 

IV .1.  INLEIDING 

In dit hoofdstuk word een literatuur- studie, gericht op psychologische en sociaal
culturele aspecten van pijn, beschreven. Het doel van de studie en de beschrijving 
ervan is tweeledig . Ten eerste wordt enigermate de complexiteit van het f enomeen pijn 
geschetst. Ten tweede wordt beschreven dat verschillende psychologische en sociaal
culturele aspecten van belang zijn om te betrekken in de vorm van maatregelen
gerichte diagnostiek van de 2SD. 

IV .2. INZICHTEN OMTRENT PIJN IN DE LOOP DER TIJD 

Literatuur- onderzoek en de praktische ervaring met pijn leert, dat pijn zich op 
verschillende niveau's manif esteert. Pijn is te beschouwen als een f enomeen, als een 
strikt individuele ervaring, als een beleving en komt in diverse vormen van gedrag tot 
uitdrukking (o.a. NVBP, 1984). 

Een belangrijk element van pijn is, dat ieder mens pijn kent, heeft leren kennen en 
herkennen, en dat de mens niet in staat is pijn exact te beschrijven. De vele pogingen tot 
beschrijving hebben geleid tot diverse, doch sterk verwante, inzichten omtrent het 
fenomeen pijn. Ondanks de enorme vooruitgang, die de medische wetenschap heeft 
geboekt in de twintigste eeuw, is er op het gebied van de bestrijding van pijnklachten 
weinig bereikt. Met name bij pijn, die reeds enige tijd (enkele maanden) bestaat, is het 
resultaat van de behandeling vaak teleurstellend (o.a. Chapman en Wyckoff, 1981 , 
Keefe, e.a. ,  1982). 

In de loop der geschiedenis is de visie over pijn nogal eens veranderd. Voor de oude 
Grieken was het een wezenlijk deel van de menselijke ziel, namelijk het tegendeel van 
blijheid en genot. Aristoteles (384- 322 v. Chr. ) vatte pijn op als een emotie. Pijn werd 
gezien als een af fectieve ervaring, zoals verdriet of bitterheid, die een signaal betekende 
voor iets dat vermeden of uitgeroeid moest worden. In de 1 7e eeuw vatte Descartes 
(1596- 1650) pijn op als een reflexmatige reactie op een lichamelijke prikkel . In het 
klassieke medische paradigma, dat werd gebaseerd op -de ideeen van Descartes, werd 
pijn gezien als een symptoom van een lichamelijke ziekte of verwonding . Met de snelle 
ontwikkeling van de medische kennis in de 1 9e en 20e eeuw worden de sensorische 
eigenschappen van pijn benadrukt. De af fectieve dimensies werden beschouwd als van 
secundair belang . Andere gezichtspunten bleven bestaan, veelal afhankelijk van een 
niet- technologische en filosofische wereldbeschouwing. Zo observeerde Keele (1957), 
dat in niet- Westerse culturen meer belang werd gehecht aan de emotionele 
eigenschappen van pijn. Buytendijk (1943) benadrukt dat pijn de mens treft in de 
integrititeit van diens bestaan. Indien de persoon daarbij wordt tot getroffene heeft het 
getroffen zijn het karakter van machteloos lijden. 

De geneeskunde heeft het tot haar taak gemaakt om pijn, beschouwd als een 
ongewenste last, te bestrijden. Bond (1980) beschouwt het als een vergissing in de 
Westerse culturen om erin te geloven dat de geneeskunde pijn altijd kan bestrijden. Pijn 
komt in toenemende mate als klacht voor in de gezondheidszorg . De mens is, aldus 
Van den Berg (1979), ongeveer vanaf de Franse Revolutie, tweehonderd jaar geleden, 
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min of meer vervreemd geraakt van wat hem dierbaar was en wat onontbeerlijk voor 
hem was : God, de dingen, de mensen en zijn eigen lichaam. De vervreemding zou 
ontstaan zijn door de democratisering . In een democratie dient ieder mens zijn eigen, 
volledige vrijheid te bezitten. Om de vrijheid en dwang van de democratie tegelijkertijd 
aan te kunnen, is het nodig dat bet individu zich onderwerpt aan de heersende normen 
en derhalve gedoemd is te vervreemden. Deze vervreemding zou aanleiding geven tot 
een toegenomen pijngevoeligheid en ook de gevoeligheid voor het lijden van anderen. 
Pijn en democratie horen derhalve bij elkaar. 

In de laatste decennia wordt, mede onder invloed van d� gedragswetenschappen, 
meer aandacht besteed aan het persoonlijke en unieke van de pijnervaring, mede 
bepaald door culturele en religieuze waarden (o.a. Tu, 1980). Tegenwoordig wordt pijn 
dan ook meer en meer beschouwd als een subjectieve ervaring, die wordt bepaald door 
een complexe wisselwerking van biologische, psychische en sociale factoren (o.a. Bond, 
1983). De benadering van moeilijk behandelbaar blijkende pijn is dan ook in 
toenemende mate multidisciplinair van karakter (o.a. Brent en Flamm, 1981,  Crue, 
1985). Veelal wordt daarbij over management (of pain) gesproken. Het is duidelijk dat 
de elementen van het revalidatie- werkmodel daarbij aansluiten. Het laatste decennium 
neemt bet aantal patienten met pijnklachten toe. 

Een voorbeeld is de bevinding van Fordyce (1 984), dat de bevolking van de staat 
Washington in de Verenigde Staten in vijftien jaar vertweevoudigde en het aantal in de 
staat bekende patienten met lage rugpijnklachten verzevenentwintigvoudigde. Hij noemt 
dit gegeven niet zo zeer een medisch probleem, doch veeleer een politiek probleem. 
Vermoedelijk samenhangend met de toenemende frequentie van pijnklachten geven in 
de jaren tachtig de media blijk van belangstelling voor bet fenomeen pijn. Dat bet 
pijnprobleem in de gezondheidszorg groot is, moge tevens warden afgeleid uit een 
aantal recente zelfhulp- boeken voor de chronische pijnpatient (o.a. Whitbread, 1983, 
Tromp, 1989, Winter, 1989). 

IV. 3. OMSCHRLJVING VAN HET FENOMEEN PUN 

Een algemeen geldende definitie van pijn is, gegeven de complexiteit van het fenomeen, 
moeilijk te geven. Een betrekkelijk recente beschrijving is van Bond (1 983); pijn betreft 
een subjectieve ervaring, bepaald door een complexe wisselwerking van biologische, 
psychische en sociale factoren. De International Association for the Study of Pain 
( IASP) (1986) stelt als omschrijving voor: "pijn is een onaangename sensorische en 
emotionele gewaarwording, die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende 
weefsel-beschadiging of beschreven in termen van zo'n beschadiging" . Andere 
definities stemmen in belangrijke mate overeen met de twee genoemde of benadrukken 
elementen van deze omschrijvingen. Een belangrijke beperking der definities is, dat 
dergelijke omscbrijvingen niet alleen bet fenomeen pijn (hoeven te) betreffen. Pijn is 
bier verwisselbaar voor druk( gevoel) en jeuk (Bastiaans, 1 968). 

De complexiteit van bet fenomeen pijn wordt ge11lustreerd door de voor een ieder 
begrijpelijke beschrijving ervan door de Pijnstichting Nederland (1983). In een brochure 
genaamd "Pijn : een pijnlijk probleem" stelt de Stichting onder meer: "Een Engelse 
uitdrukking luidt : "Pain is if it hurts", ofwel pijn is een emotie, een subjectieve 
gevoelservaring. Pijn is overigens een zinvolle zaak. Het organisme wordt erop 
geattendeerd, dat er ergens een storing optreedt. Een dergelijke pijn heeft een tijdelijk 
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karakter en verdwijnt dus bij het opheffen van de storing . In bepaalde gevallen is er 
echter sprake van pijn die blijft voortduren, ondanks het feit dat er medisch geen 
aantoonbare afwijkingen kunnen worden gevonden. Dergelijke pijn gaat een eigen 
leven leiden, wordt als het ware autonoom; van signaal verwordt zulke pijn tot een 
aandoening die op zichzelf staat. De kwaal IS de pijn! Vele levens worden door zulke 
pijn beheerst. Het probleem van chronisch pijnlijden is groot, gigantisch groot. Toch 
wordt dit weinig als zodanig onderkend. De consequenties van het pijnfenomeen zijn 
veelomvattend. Er zijn implicaties van psychologische, micro- en macroeconomische, 
respectievelijk sociologische aard. Pijn heeft verstrekkende gevolgen voor de patient, 
voor zijn of haar directe omgeving en voor de samenleving als geheel . Chronische pijn 
beinvloedt het leven van de patient en zijn omgeving zelfs dusdanig, dat het leven gaat 
draaien rondom het fenomeen pijn. Het leven wordt uiteindelijk tot pijn" . 

De Stichting stelt, dat in Nederland ca. 150 . 000 gezinnen dit in meer of mindere 
mate meemaken. "De kostenfactor die dit met zich meebrengt is groot. Of de patient 
zelf of zijn omgeving trekt aan de bel en (uiteraard) herhaaldelijk, zolang de pijn stand 
houdt. Alie medisch-diagnostische registers worden opengetrokken. Bij een grote groep 
patienten tevergeefs en intussen lopen de kosten op en vaak ook de spanningen binnen 
het gezin en de sociale lokatie van de patient, die vaak niet meer serieus genomen 
wordt. Het therapeutisch arsenaal van de ( para)medicus wordt vaak tot op de bodem 
opgebruikt en ook vaak tevergeefs. Ook dit kost handenvol geld. Het rendement lijkt 
gering, uiteindelijk het arsenaal ook" . Tot zover de brochure van de Pijnstichting 
Nederland. 

Bij de beschrijving van pijn in de meer wetenschappelijk gerichte literatuur is een 
onderscheid in acute en chronische pijn gebruikelijk (o.a. NVBP, 1984). Deze twee 
vormen kunnen sterk verschillen in hun neurofysiologische, biochemische, 
psychologische en sociale aspecten. Met name bij "chronische" pijn blijken deze 
aspecten op een complexe wijze verweven (o.a. Melzack, 1983). De benamingen acuut 
en chronisch suggereren een verschil in duur. Veelal blijkt dat enige tijd bestaande pijn 
complexer van aard is dan kortdurende pijn. De term chronisch suggereert een lange 
duur, hetgeen mogelijk is, doch de feitelijke betekenis is die van complexiteit, in die zin, 
dat bij acute pijn met name lichamelijke invloeden een rol spelen en bij chronische pijn 
in sterke mate (ook) psychologische en sociale invloeden. 

Een illustratie van de onduidelijkheid over chronische pijn vormt het verschil in 
inzichten omtrent de duur van chronische pijnklachten. Fordyce ( 1976) gaat er van uit 
dat beschadigd lichaamsweefsel bij een geschikte behandeling na zes weken in die mate 
hersteld kan zijn, dat de ernst van de pijnklachten afneemt, van Eek e.a. ( 1987) stellen 
een grens van drie maanden voor, Oosterhuis ( 1988) 16 weken, de Commissie voor de 
Gezondheidsraad WVC (CGR) ( 1986) zes maanden, terwijl Gaymans ( 1982) pijn die 
langer duurt dan op grond van een behandelingsprognose wordt verwacht, chronisch 
noemt. Keefe, e.a. ( 1982) veronderstellen het bestaan van drie fasen in een proces dat 
tot chronische pijn leidt, een acute fase (tot 2 maanden), een prechronische 
overgangsfase (2 tot 6 maanden), en een chronische fase ( 6  tot 24 maanden). Een fase 
na de chronische wordt door Keefe e.a. niet genoemd. De door hen beschreven 
verschillen in kenmerken en symptomen van de drie onderscheiden fasen zijn binnen de 
Polikliniek Revalidatie AZ G, bij kleine groepen (nl . 12 acute, 7 pre-chronische, en 18 
chronische pafienten) onderzocht door Knipping ( 1988). Daarbij werd geconcludeerd dat 
persoonlijk heidsfactoren in de ontwikkeling van chronische pijnsyndromen van veel 
belang zijn en dat de snelheid van de ontwikkeling van dergelijke syndromen per 
individu sterk kan verschillen. Uit eigen ervaringen menen wij patienten te kennen die 
binnen enkele weken na bet ontstaan van de pijnklachten de Polikliniek. Revalidatie 
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AZG bezoeken met een pijnsyndroom dat als zeer complex moet warden beschouwd. 
Het is duidelijk dat pijn beschouwd moet warden als een moeilijk te beschrijven en 

doorgronden fenomeen. Uitgaande van de gedachte dat biologische, psychologische en 
sociaal- culturele elementen een rol spelen, wordt in bet volgende gedeelte van dit 
hoofdstuk ingegaan op psychologische en sociaal-culturele aspecten van pijn. 

IV . 4 .  INZICHT EN OMTRENT PSYCHOLOGISCHE EN 
SOCIAAL- CULT URELE ASPECT EN VAN PIJN 

Duidelijk is, dat aan de complexiteit die pijn eigen is, door veel factoren kan warden 
bijgedragen (o.a. Bond, 1983, NVBP, 1984). De complexiteit van factoren maakt een 
systematische, vaak multidisciplinaire, benadering nodig wanneer bet gaat om bet 
onderzoeken van de behandelbaarheid van pijnklachten. Vanuit bet gezichtspunt van 
een systematische poliklinische revalidatie-behandeling, die uitgaat van bet eerder 
beschreven revalidatie- werkmodel, gevormd door de niveau's pathologie- stoornis
beperking- handicap en psychologische, somatische en maatschappelijke aspecten, die 
besproken zijn in Hoofdstuk II, vallen in de pijn - gerichte literatuur vergelijkbare 
inzichten op. 

In Nederland betreft dit m.n. de Werkgroep Preventie van Chronische Pijn van de 
Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn (NVBP, 1984) en een commissie van 
de Gezondheidsraad (CGR) die een advies inzake pijnbehandeling aan de Minister en de 
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondbeid en Cultuur beeft uitgebracht op 15 
december 1986. De CGR heeft de hierboven vermelde definitie van pijn, zoals gegeven 
door de "Subcommittee on Taxonomy" van de International Association for the S tudy 
of Pain ( IASP) ( 1986) overgenomen. De commissie heeft een groot aantal conclusies 
omtrent pijn geformuleerd, waarvan de in deze context meest relevante warden 
overgenomen. 

De tweede conclusie van de commissie (p. 133) luidt : "naar bet oordeel van de 
commissie kan pijn als · zodanig alleen word en begrepen en bebandeld onder erkenning 
van de somatiscbe, de psycbische en de sociale aspecten van bet fenomeen : een 
zogenaamde integrate benadering" . Conclusie 3 .  ( p.133) van de CGR betreft 
zogenaamde "(sub)acute" pijn : "in de geneeskunde is (sub)acute pijn in de eerste plaats 
een symptoom van weefselbescbadiging en/of functiestoornis in bet lichaam en dient 
primair als zodanig te word en opgevat en bebandeld" . Ook bier (bij somatiscbe, 
kortdurende pijn) is sprake van elementen van bet revalidatie- werkmodel . Er is sprake 
van een begrenzing tot de geneeskunde, van bescbadiging ( bet niveau van patbologie/ 
aandoening), en functiestoornis (bet stoornis- niveau). 

De vierde conclusie betreft cbroniscbe pijn. Hlerover stelt de CGR (eveneens op p. 
133) :  "chroniscbe pijn, algemeen opgevat als pijn, die langer dan zes maanden bestaat, 
heeft als regel zijn signaal-functie verloren en kan in veel gevallen als een pijnziekte 
op zichzelf gezien warden. Dit cbronische pijnsyndroom betekent ernstig en vaak 
onderscbat lijden voor de patient en leidt tot onnodige, zelfs schadelijke, medische 
behandelingen" . In de conclusies 6. en 7 .  gaat de CGR in op de duur van pijn en de 
daaraan gerelateerde behandeling : "in de geneeskundige praktijk blijkt (sub)acute pijn 
vaak symptomatiscb te warden onderbehandeld. Enerzijds veroorzaakt dit veel onnodig 
lijden, anderzijds is deze handel wijze naar de indruk van de commissie soms mede 
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oorzaak van het chronisch worden van de pijn" . "In tegenste l l ing tot acute pijn wordt 
chronische pijn vaak in l ichamel ijke zin overbehandel d, hetgeen een van de factoren bij 
de instandhouding van pijn is" (p.134). Het l ijkt in systematische diagnostiek. derhal ve 
aangewezen om somatische, kortdurende pijn en compl exe pijn zorgvu l dig te 
onderscheiden. 

Wat betreft somatische, l angdurende pijn stel t de CGR in haar negende conc l usie ( p. 
134): "chronische pijn, die berust op een duidel ijk aantoonbare l ichamel ijke aandoening 
moet a l s zodanig worden behandel d, zo mogel ijk causaal en symptomatisch, met 
inachtname van de psychische en de socia l e bel eving, de verwerking en de 
consequenties van de pijn voor de individuel e  patient. Er dient daarbij onderscheid te 
worden gemaakt tussen patienten met pijn bij niet- kwaadaardige afwijkingen die een 
normal e l evensverwachting hebben �n patienten met pijn bij een kwaadaardige 
afwijking die bovendien een l evensverwachting hebben van hoogstens een jaar" . 

In deze conc l usie omtrent somatische l angdurende pijn is sprake van "de bel eving, 
verwerking en de consequenties van de pijn voor de individue l e patient", betgeen binnen 
het reval idatie-werkmodel betrek.king heeft op de niveau's beperking en handicap. 
Aangezien de Pol ik l iniek Reval idatie door zeer weinig patienten met pijn bij een 
kwaadaardige afwijking wordt bezocht en destemeer door patienten met pijn bij niet
kwaadaardige af wijkingen met, zoal s de CGR dit ste l t, een normal e  l evensverwachting, 
wordt hier aan dit onderscheid verder geen aandacht besteed. 

Een bier al s extra van bel ang te beschouwen conc l usie van de CGR betreft nummer 
12.: "met name bij het chronische benigne pijnsyndroom dient behandel ing sl echts 
pl aats te vinden na zorgvul dig psychol ogisch, l ichamel ijk en sociaal onderzoek. Een 
adequate behandel ing omvat a l tijd el ementen uit deze drie gebieden" (p. 135). 

Een systematische pol ik l inische (reva l idatie- )benadering van patienten met een 
benigne pijnsyndroom, dat l anger duurt dan drie maanden, zou daarmee dienen te 
bestaan uit zorgvul dig psychol ogisch, l ichamel ijk en sociaal onderzoek.. 

Wat betreft vormen van behandel ing ste l t de CGR in een drietal conc l usies ( 16 . ,  1 7 . ,  
en 18 . ,  p. 136) het vol gende: "uit de grote verscheidenheid aan medicamenteuze, 
instrumentel e, invasieve, fysiotherapeutische en psychol ogische behandel ingen b l ijkt, dat 
er niet een afdoend middel tegen pijn bestaat. Dit gel dt met name voor chronische 
pijn". "De eff ectiviteit van veel behandel ingswijzen is niet wetenschappe l ijk  
aangetoond; zeker niet de eff ectiviteit ten aanzien van resul taten op l angere termijn" . 
"Naar de mening van de commii,sie worden in Nederl and veel pijnbehandel ingen, met 
name instrumenteel -technische en medicamenteuze, verricht waarbij onvol doende 
aandacht wordt geschonken aan de noodzaak van integra l e benadering van de patient 
met pijn" . Eens te meer val t hieruit af te l eiden, dat de CGR een integrate, 
mul tidiscip l inaire, benadering van groot bel ang acht, en dat het wensel ijk is, dat 
effectiviteit van behandel ing op l angere termijn wordt vastgeste l d. Al s vorm van 
geneeskunde gel dt dit ook voor de reval idatie- geneeskunde. 

De CGR gaat eveneens in op een in de reval idatie- geneeskunde a l s essentieel 
beschreven aspect, namel ijk dat van preventie. In de conc l usies, genummerd 19 ., 20 ., 
en 21. ( p. 136- 137) stel t de CGR hierover: "de commissie meent, dat in de eerste- en 
tweedel ijns gezondheidszorg l ang niet al tijd vol doende aandacht wordt geschonken aan 
beginnende pijnk l achten zonder ernstige somatische afwijkingen; een beter inzicht in 
en omgaan met de psychosocia l e  omstandigheden waaronder de pijnkl acht ontstaat 
doen de hul pverl ener de pijn effectiever ver l ichten en hebben een preventieve werking 
op bet ontstaan van chronische benigne pijn" . "In de medische, paramedische en 
k l inisch psychol ogische opl eidingen en vervo l gopl eidingen wordt onvol doende 
aandacht besteed aan het integral e karakter van pijn, aan de mogel ijkheden tot bet tijdig 
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herkennen van de ontwikkeling van een chronisch benigne pijnsyndroom en aan het 
besef dat elke pijn potentieel hiertoe aanleiding kan geven" . "Uit de cijfers omtrent 
arbeidsongeschiktheid, hoe onvolledig ook, blijkt de grate winst die zou kunnen warden 
bereikt door een betere preventie van het chronisch benigne pijnsyndroom" . 

Voor een poliklinische revalidatie-benadering betekent dit, dat ook bij patienten met 
pijnklachten met een kortere duur dan (bijvoorbeeld) zes maanden terdege rekening 
dient te warden gehouden met de invloed van zowel somatische, psychologische als 
maatschappelijke aspecten met betrekking tot het door de patient gepresenteerde 
( potentieel chronische) pijnsyndroom. 

De conclusies van de CGR zijn in belangrijke mate voortgekomen uit de omvangrijk 
te noemen kennis en ervaring van de leden ervan. Daarbij is de CGR uitgegaan van een 
basismodel voor pijnsyndromen, het pijnmodel van Loeser ( 1980) ( p. 27), dat oak door 
de NVBP ( 1984) wordt voorgestaan. Uitgangspunt is, dat het verschijnsel pijn 
f ysiologische, psychische en sociale aspect en heeft, die onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. De vaak gemaakte scheiding in somatische versus psychische pijn is als een 
verouderd standpunt te beschouwen. Dit onderscheid is onjuist en bovendien 
verwarrend. Wei vigeert het inzicht dat iedere pijnklacht een lichamelijk letsel als basis 
heeft, dan wel heeft gehad (CGR, 1986). V eelal is de situatie in de gezondheidszorg dat 
de arts als onderzoeker informatie over de pijn, waarvoor de patient hem of haar 
bezoekt, verkrijgt via de eigen (en daarmee subjectieve) beschrijving van de patient. In 
de spreekkamer toont de patient pijn door gedrag en onttrekt de pijnklacht zich in sterke 
mate aan objectieve meet- en weegmethoden. Met andere woorden: de arts is in hoge 
mate afhankelijk van hetgeen de patient meedeelt over de pijnbeleving, demate van 
dragelijkheid en de betekenis die de patient aan diens pijn geeft. Bovendien blijken de 
pijnervaring en het met de pijn verbonden gedrag mede bepaald te warden door zaken 
als de levensgeschiedenis van de patient, de actuele levenssituatie, 
persoonlijkheidsfactoren, de positie van de patient in het systeem van gezins- en 
werkrelaties en culturele factoren ( o.a. NVBP, 1984 ). Het moge duidelijk zijn dat 
complexe pijn in het algemeen onmogelijk verklaard kan warden door een rechtlijnige 
oorzaak-gevolg- redenering. Een dergelijk lineair verklaringsmodel leidt tot een 
sterke reductie van de werkelijkheid en een onafwendbaar dwaalspoor voor arts en 
patient (NVBP, 1984). 

De complexiteit van het f enomeen pijn is betrekkelijk eenvoudig gestructureerd weer 
te geven in het pijnmodel van Loeser ( 1978a, 1978b, 1980). (zie Figuur 2). In dit model 
hebbe;.,_ vele klinici die met pijnpatienten werken, zich kunnen vinden (Groenman, 
1987). Uitgangspunt is de aanwezigheid van een lichamelijk letsel . De nociceptie betreft 
de neurof ysiologische processen, die ten grondslag liggen aan de pijnprikkel: de 
prikkeling van receptoren, de prikkelgeleiding en de chemische reacties die daarbij 
plaatsvinden in de vorm van neuro-transmissie. De nociceptie geeft aanleiding tot de 
pijngewaarwording; de prikkel wordt als pijn herkend. De gewaarwording, de 
waarneming, is mede afhankelijk van de bewustzijnstoestand van de patient en wordt 
bemvloed door een veelheid aan psychosociale en culturele factoren. 
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Figuur 2: Het pijn-model van Loeser ( 1 978a, 1 978b, 1 980) 

Veel patienten blijken in staat om bun Ieven met pijn draaglijk te maken door de 
pijnwaarneming te beinvloeden in de vorm van afleiding of autogene training r De 
complexiteit van de pijngewaarwording komt tot uitdrukking in de pijnbeleving. 
Daarin gaan, mede afhankelijk van de hevigheid en de duur van de pijn, emotionele en 
cognitieve processen een rol spelen. De patient kan angstig worden, zich zorgen maken, 
depressief worden en onder de pijn lijden. Dit geeft aanleiding tot gedragsverandering. 
De patient past zich, met diens repertoire aan gedrags- en afweermogelijkheden (o.a. 
Leigh en Reiser, 1 983, Tauschke e.a. , 1 990), aan in diens gedrag . Het gedrag kan dan 
ook onder invloed kan komen van diverse persoonlijke, omgevings- en culturele 
factoren die bet pijngedrag mede kunnen bestendigen en kunnen bijdragen tot bet 
voortbestaan van de pijn. Dit kan in die mate bet geval zijn, dat de pijnklacht vrijwel 
uitsluitend onder contr6le komt van gedragsfactoren ( Fordyce, 1 976). Dit betreft met 
name aan de ziekterol inherente factoren als de zorg en aandacht van anderen, de 
ontheffing van plichten en verantwoordelijkheden en verlichting van psychologische en 
maatschappelijke druk. Loeser beschouwt, evenals Fordyce ( 1 976 en 1 978) en 
Groenman ( 1 980), pijngedrag als de manier waarop de pijnlijder diens pijn uit voor de 
buitenwereld. Derhalve bevat bet al bet voor de antler waarneembare, uiterlijke, gedrag 
dat ontstaat als gevolg van pijn. Dit zijn gedragingen als kreunen, grimasseren, een 
compensatoire lichaamshouding en - beweging, de uitgesproken klacht en 
artsenbezoek. Grol ( 1 978) spreekt in dit verband van somatische fixatie. Door de 
toenemende inv loed van de pijn op bet dagelijks leven van de patient raakt de patient in 
steeds sterkere mate gericht op de pijnklachten (en de beperkingen, die de patient 
daaraan relateert). 

Principe van bet model is dat bij elke vorm van pijn de vier elementen aanwezig zijn. 
Afhankelijk van de soort pijn varieert bet belang van de elementen. Therapeutische 
maatregelen, die vooral gericht zijn op nociceptie en pijngewaarwording kunnen zinvol 
zijn bij sterk somatisch bepaalde pijn. Bij chronische pijn zijn deze minder zinvol en 
kunnen ze zelfs leiden tot versterking van pijnbeleving en pijngedrag (Gaymans, 1 984, 
Nienhuis en Birnie, 1 989). 
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Figuur 3 :  acute pijn 
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Figuur 4 :  chronische pijn 

Wat betreft het ontstaan van chronisch geworden pijngedrag stelt Schmidt (1979), dat :  
"dit kan worden opgevat als d e  geintegreerde resultante van een aantal leerprocessen, 
waarin de ziekte- aspecten van het gedrag op een systematische wijze worden beloond, 
met name door de directe omgeving van de patient. In deze visie is de situatie van de 
chronische pijnpatient niet zozeer bepaald door de ernst van de lichamelijke 
aandoening, maar door de intensiteit van de leerprocessen" (p. 1 67). Engelhart en 
Vrancken (1984) gaan ervan uit, dat bij chronische pijn de dynamiek van het menselijk 
evenwicht als het ware verstart. Omtrent de benadering van chronisch geworden pijn 
stellen zij : "dealing with a painproblem primarily requires dealing with the essential 
problem, namely the patients existential need of being unable to restore health by 
himself", een inzicht, verwant aan dat van diverse auteurs, vanuit diverse 
gezichtspunten. Gemeenschappelijk aspect is dat van de "existentiele smart, die als pijn 
wordt beleefd" (Groen, 1979). Buytendijk (1975) spreekt hier van "getroffen zijn" . 
Metz (1975) kent bij complexe pijnsyndromen aan pijn de betekenis toe van de isolatie 
van de patient in diens relatie met zijn medemens. Anderen (Silver en Wortman, 1980, 
Blumer en Heilbronn 1981, 1982) beschouwen complexe pijn als een "pain prone 
disorder", waarbij depressiviteit en het niet kunnen omgaan met het probleem van 
pijn(lijden) als een vorm van aangeleerde hulpeloosheid worden gezien. Een bestaande 
(neiging tot) depressiviteit kan na het ontstaan van pijn op de achtergrond komen te 
staan in de (bewuste) waarneming en beleving van de patient, waardoor de depressie 
gemaskeerd wordt (o.a. Groen, 1979, NVBP, 1984, Sternbach, 1978). De machteloosheid 
kan zich ook uiten als agressie en hostiliteit (o.a. Bond, 1983, Merskey, 1978). Vaak 
persisteert pijn als vorm van geYdentificeerd gedrag (o.a. Bandura, 1969, Bond, 1983, 
Craig, 1 978), terwijl ook religieuze en culturele motieven de hulpeloosheid in stand 
houden (o.a. Bond, 1983, Davitz, 1984, Eppink, 1989, Jessurun, 1989, Tu, 1980). 
Uitgangspunt is het belang van persoonlijkheidstrekken (o.a. Bond, 1 983). 

Van Houdenhove en DeQueker (1985) als representanten van het Nederlandstalige 
gebied, benadrukken het sterk regressief effect van pijn in de levenssituatie. De pijn kan 
daarbij voorzien in de bevrediging van passiviteits- of afhankelijkheidsbehoeften en 
kan een onoverkomelijke krenking betekenen of een oplossing bieden voor seksuele 
identificatie- problematiek.. De NVBP (1984) gaat ervanuit, dat veelal een medische 
omstandigheid, zoals een ziekte, ongeval of ingreep, als "trigger" dient voor het op 
gang brengen van een chronisch pijnproces. 

Vaak blijkt deze ontwikkeling na enige tijd niet meer omkeerbaar. Dit uitgangspunt 
lijkt van betrekkelijke waarde. In de praktijk blijkt veelal, dat de langdurig pijnlijdende 
patient in diens machteloosheid in de situatie met pijn zoekt naar verklaringen omtrent 
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oor zaa k en aanleiding in de somatisch medische sfeer. Dit lij kt meer te duiden op 
machteloosheid dan op een feitelij ke medische trigger. De NVBP volgt het in zicht van 
Smits ( 1 978), die stelt, dat het vermogen van de patient om de problemen, waarvoor 
de ze zich ziet gesteld, op te lossen, zwa k ontwi k keld is. In zijn hulpeloosheid volgt de 
persoon (inmiddels patient) de direct berei kbare en maatschappelij k meest acceptabele 
weg om zich te handhaven; de weg naar zie kte en de do kter, waarbij pijn als legitimatie 
dient. In de arts-patient-relatie dreigt vervolgens de veelomvattende problematie k van 
de patient te worden gereduceerd tot een medisch-somatisch vraagstu k. Het startpunt 
voor een somatische fixatie, zoals beschreven door Huygen ( 1978) is daarmee 
gepasseerd en de kans op een dwaalspoor voor zowel arts als patient groot. Engelhart 
e.a. ( 1 984) stellen dan oo k, evenals Whitbread ( 1983), terecht, dat een adequate 
behandeling van chronische pijn aandacht voor alle facetten van bet probleem 
chronische pijn nood za kelij k maa kt, net zoals dit geldt voor patienten met een ernstige 
zie kte of een amputatie. 

Het probleem dat chronische pijn, oo k materieel-financieel, vormt in Nederland is 
evident in de heldere beschrijving ervan in een brochure van de Pijnstichting 
Nederland ( 1983); een voor zichtige schatting door de stichting van de zie kte kosten van 
"het pijnprobleem" in Nederland bedraagt ca. 3,5 miljard gulden (voor bet jaar 1 977). 
Dat de ze situatie zich niet tot Nederland beper kt, wordt duidelij k gemaa kt door 
Chapman ( 1984). Hij stelt, dat chronische pijn beschouwd moet worden als de meest 
frequente oor zaa k van invaliditeit in de VS en vele gemdustrialiseerde landen. Als 
sociaal belang stelt hij (reductie van) de hoge kosten qua wer kuren en medische 
uitgaven. Vooruitgang in onder zoe k, gericht op chronische pijn beschouwt Chapman 
als ons aller belang; reden temeer om nader in te gaan op een belangrij k aspect van 
pijn, waaronder de chronische vorm, namelij k bet psychologische. 

IV . 5 .  PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN VAN PIJN 

De psychologische aspecten van pijn worden aan de hand van de indeling in bet 
pijnmodel van Loeser ( 1 980) bespro ken. 

IV . 5 . 1 .  PIJNWAA RNEMING 

De emotionele kwaliteiten van ptJn worden bemvloed door de interpretatie en de 
waarneming door bet individu van de gebeurtenissen die aan de pijn voorafgaan, de 
aard van de stoornis en de impact ervan op de levenssituatie (Tur k e.a. , 1 983, 
Weisenberg, 1 977). 

Gedachten en gevoelens worden opgewe kt wanneer mensen een lot met pijn 
anticiperen of overden ken. De sociale en fysie ke context, en de persoonlij ke en sociale 
herinneringen dragen bij aan de bete kenis van de schadelij ke gebeurtenis. De rol van 
cognitieve waarneming bij pijn is onder de aandacht gebracht door Beecher ( 1 959). Hij 
ontde kte dat in oorlogstijd een op de drie ernstig gewonde soldaten dermate over pijn 
klaagde, dat hij morfine kreeg toegediend. Bij burgers met vergelij kbare 

verwondingen blee k die verhouding vier op vijf te zijn. Blij kbaar heeft de bete kenis, 
die de verwonding heeft, grote invloed op de mate waarin pijn wordt ervaren. Bij de 
gewonde soldaat kan de reactie op de verwonding een ze kere opluchting bete kenen : 
namelij k de wetenschap het er levend afgebracht te hebben en niet meer aan 
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gevechtshandelingen te hoeven deelnemen. Voor de burger kan de verwonding een 
(meer) deprimerende en onheilspellende betekenis hebben. Volgens Chapman ( 1 978 ) is 
de pi jnperceptie, als perceptie van (andere) sensore kwaliteiten, gebonden aan 
perceptuele wetten, waarvan hi j er vier beschri jft. Ten eerste de perceptuele Gestalts. 
Dit betreft de waarneming van het ontstaan van de pi jn. Indien de pi jnsensatie 
geleideli jk toeneemt in sterkte, wordt de pi jn pas als zodanig herkend wanneer het 
organisme niet langer bezig is met andere activiteiten. Een voorbeeld is de hoofdpi jn, 
waar men zich pas van bewust wordt wanneer men rustig op een stoel zit na een 
drukke werkdag . Ten tweede de Figure-ground transition, welke inhoudt, dat pi jn als 
pi jn herkend moet warden voordat er adequaat op gereageerd kan worden. Komt die 
herkenning niet tot stand, dan bli jft de pi jn verborgen (de zogenaamde hidden pain) in 
een vaag gevoel van onbehagen. Als derde perceptie-aspect vermeldt Chapman de 
lichaamsintegriteit en de perceptuele reorganisatie. Gebruikeli jke perceptuele 
configuraties van de lichaamsintegriteit veranderen na een verwonding (zoals bi j een 
amputatie). Vaak gaat dit gepaard met gevoelens van conflict en spanning . De vierde 
waarnemingsvorm betreft de perceptuele stabiliteit en de perceptuele gehelen : 
organismen neigen tot het handhaven van stabiele perceptie-patronen, waarbi j het 
makkeli jker is om te reageren op de gehelen (de zogenaamde Gestalts) dan op 
onderdelen ervan. Veranderingen in de waarneming van pi jn kunnen dan ook lange 
ti jd onopgemerkt bli jven, ook al zi jn er bepaalde sensorische kwaliteiten veranderd. De 
intensiteit van de pi jngewaarwording is mede afhankeli jk van de mate van aandacht 
voor de prikkel (Melzack, 1 978 ). T i jdens actief gerichte aandacht op andere prikkels 
dan pi jn, zoals bi j het bedri jven van sport, kan men een (ernstige) verwonding 
oplopen zonder daar iets van te merken. Een voorbeeld is de voetballer, die ti jdens een 
spelactie geblesseerd raakt en pas pi jn ervaart, wanneer hi j zich kan richten op de pi jn 
en/of de blessure, het zogenaamde "Neeskens-syndroom" ( Feringa en Hardon, 1 989). 
Pas bi j verandering in de (prikkel)situatie dient de pi jnprikkel zich in de waarneming 
aan. De aandacht, die zich na de verwonding richt op de pi jnprikkel is van belang om 
adequaat te reageren op de weefselbeschadiging .  Andere sensore kwaliteiten warden 
daarbi j ingeschakeld om onder meer de schade op te nemen, te ki jken naar de 
kwetsuur, het gewonde lichaamsdeel te betasten en bewegen. Andere activiteiten staan 
daarbi j in de waarneming op de achtergronq (Chapman, 1 978 ). Intensieve en frequente 
aandacht (vigilantie) speelt mogeli jk een rol bi j hypochondrie, waarbi j de waarneming 
sterk, soms voor een ander bizar, gericht is op onplezierige signalen van het eigen 
lichaa....1. Hypervigilantie is dan te beschouwen als een perceptuele gewoonte. Hierbi j 
spelen andere (waarnemings)mechanismen, zoals persoonli jkheidfactoren en attributies 
een rol (Chapman, 1 978 ). Wanneer de aandacht van de pi jn wordt afgeleid wordt de 
pi jn veelal als minder hinderli jk ervaren. Sams wordt de pi jn zelfs geheel aan de 
aandacht onttrokken (vergeten). Het mani puleren van de aandacht, tesamen met sterke 
suggestie zorgen volgens Melzack ( 1 975b) waarschi jnli jk voor het analgetische effect 
van hypnose. 

Vanuit leertheoretisch perspectief kan de gewaarwording van pi jn bi j mens en dier 
opgevat warden als een gevolg van leerprocessen. Een somatische schadeli jke prikkel is 
daarbi j niet een noodzakeli jke voorwaarde. Fordyce ( 1 976) geeft als voorbeeld het 
praten over lekker eten met een persoon die al een ti jdje niet gegeten heeft. Na een 
poosje zal zo iemand "het water uit de mond lopen" . Toch is er daarbi j (feiteli jk) geen 
voedsel aanwezig . Bli jkbaar kan zich een fysiologisch proces (speekselsecretie) 
voordoen zonder dat er een aantoonbare aanleiding is. Met pi jn kan iets dergeli jks 
gebeuren. Er is dan sprake van klassieke conditionering .  Het hebben van pi jn, m.n. 
bet tonen van pi jngedrag, kan de pi jnli jder ook verlossen van vervelende plichten en 
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kan een aantal aangename privileges opleveren. Volgens het principe van de operante 
conditionering kan dit bij voldoende ·versterking en beloning leiden tot het vertonen 
van meer, en meer persistent, pijngedrag . De invloed van de omgeving is bij deze 
vorm van conditionering dan ook van groat belang . Indien een onaangename sensatie 
wordt beschouwd als een voorbode van een ernstige ziekte wordt die sensatie eerder 
"gelabeld" als pijn dan wanneer de sensatie wordt aangemerkt als een onschuldig 
krampje (Chapman, 1978). 

Oak de context kan een grate rol spelen in de mate waarin pijn wordt ervaren en de 
cognities die erbij optreden. Cognities over pijn warden gevormd door repeterende 
leerprocessen. Op deze wijze kunnen onjuiste en onaangepaste cognities ontstaan, die 
op den duur diverse emotionele en gedragsstoornissen in stand houden (van Eek, e.a. , 
1987). Zo kunnen eerdere ervaringen met pijn die enige tijd persisteerde, bij de 
persoon tot de cognitie leiden dat "er toch niets aan te doen is", wat op zijn beurt leidt 
tot hulpeloosheid en een passief pijnlijden, waarbij de pijn nog meer op de voorgrond 
treedt omdat er geen afleiding meer plaatsvindt. Schmidt ( 1 984) stelt, dat bij 
chronische pijnpatienten sprake is van negatieve verwachtingen van specifieke 
prestatie-mogelijkheden · in de activiteiten van het dagelijks leven (ADL). D it zou 
warden toegeschreven aan een min of meer stabiele factor (de chronische pijn) en de 
beperkte bemvloedbaarheid van de pijn. De combinatievan deze waarnemingen leidt 
ertoe dat chronische pijnpatienten specifieke, alledaagse prikkels als "te moeilijk" of 
"te sterk pijn-uitlokkend" labelen. Een dergelijk in de loop van het 
chroniseringsproces negatief verwachtingspatroon is moeilijk te veranderen. Contr6le 
over en het verdragen van pijn hangen sterk samen. In experimentele situaties blijken 
proefpersonen, die denken controle over toegediende pijnprikkels te hebben, minder te 
klagen dan proef personen, die den ken geen controle over die pijnprikkels te hebben 
(Craig, 1 978). 

IV .5 .2. PIJNBELEVING 

IV . 5 .2. 1 .  EMOTIONEEL LIJDEN ALS GEVOLG VAN PIJN 

Aan het vigerende onderscheid in acute en chronische pijn is door Melzack en Dennis 
( 1980) een derde vorm toegevoegd, de fasische pijn. Dit onderscheid is van belang, 
aangezien het aan het psychologisch gezichtspunt omtrent pijn het nodige bijdraagt. De 
verschillen in de door hen benoemde vormen van pijn betreffen een tijdsaspect en de 
daaraan gerelateerde affectieve toestand. De fasische vorm duurt kart en weerspiegelt 
de onmiddellijke impact van de lichamelijke kwetsing . Qua gedrag is deze pijnvorm 
gekarakteriseerd door pogingen om zich aan de bran van de kwetsing te onttrekken. 
Wanneer wij ans branden trekken wij bet geprikkelde lichaamsdeel reflexmatig terug 
en geven in verbaal en niet-verbaal gedrag, begrijpelijk voor anderen, uitingen van 
pijn. Dit is al waarneembaar bij babies van enkele dagen oud, van wie in de hiel wat 
bloed wordt afgenomen (Grunau en Craig, 1987). De heftigheid van de reactie 
suggereert een ervaren onlustgevoel, dat leidt tot pogingen tot pijnverlichting . Een 
vergelijkbare reactie kan plaatsvinden bij het waarnemen van traumatische dreiging, 
die een schadelijke prikkel kan bevatten.  De dreiging roept angst op en leidt tot 
verdedigend, zelf-beschermend gedrag (Bolles en Fanselow, 1 980). Op het moment van 
de kwetsing zou pijngericht recuperatie-gedrag in de vorm van passiviteit en rust niet 
adequaat zijn; derhalve is te veronderstellen, "dat eerder angst optreedt dan pijn. Nadat 
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het gevaar geweken is en het angst-niveau verlaagd, is recuperatie- gedrag als rust 
adequaat. Voorbeelden zi jn de soldaat, die op het slagveld een verwonding niet 
opmerkt, de voetballer, die geblesseerd nog (even) doorspeelt, en de amateur-tuinman, 
die de blaar op zi jn duim negeert. Derhalve dient uitgangspunt te zi jn, dat de 
onmiddelli jke reactie op een lichameli jke beschadiging onder invloed staat van de 
gehele biologische, psychologische en sociale context. 

De verschillende aspecten van het pi jnmodel van Loeser ( 1 980) zi jn herkenbaar. Dit 
geldt ook voor een andere pi jnvorm, de acute pi jn. Acute pi jn wordt opgeroepen door 
weefselbeschadiging en bevat zowel fasische pi jn als een toestand van (spier)spanning . 
Deze vorm is variabel qua duur, nameli jk tot genezing optreedt. De waarneming van 
de traumatische kwetsing of de ziekte roept angst en zorg over het welzi jn op. Over het 
algemeen geldt, dat hoe sterker de angst is, hoe sterker de schadeli jke prikkel als 
pi jnli jk wordt waargenomen (o.a. Sternbach, 1 986). Hetzelfde li jkt te gelden voor de 
mate van klagen over de pi jn (Dougher, 1 979). 

De relatie pi jn-angst moge duideli jk zi jn (o.a. ook NVBP, 1 984), de oorzakeli jke 
richting is dat niet. Een hoog pi jnniveau kan sterke angst oproepen en angstige mensen 
rapporteren veelal sterke pi jn. Indien de kwetsing of de bron van onlust persisteert 
kan de pi jn ervaren warden als ondrageli jk en niet controleerbaar en de patient kan 
zeer angstig worden. De pi jn en de resulterende psychologische spanning kunnen 
bi jdragen tot verdere achteruitgang van de medische conditie van de, inmiddels, 
pi jnli jder (a.a. Melzack, e.a. , 1 987). Angst kan, naast depressie en boosheid, oak een 
deel zi jn van de emotionele reacties op chronische pi jn (o.a. Blumer en Heilbronn, 
1 982). 

Kenmerkend voor chronische pi jn is dat deze persisteert nadat de ti jdperiode voor 
herstel van de kwetsing is overschreden. Chronische pi jn kan, zoals beschreven in 
IV . 4, zeer destructief zi jn voor de psychologische en de sociale toestand van de 
patient. Hoe langer de pi jn duurt, hoe groter de waarschi jnli jkheid, dat de pi jnli jder 
zich terugtrekt op zichzelf, depressief wordt, makkeli jk irriteerbaar wordt, en 
somatisch gepreoccupeerd raakt. Pogingen tot legitimatie van de pi jnklacht 
vertegenwoordigen een belangri jke bron van psychologische spanning en preoccupatie 
bi j veel patienten. Een en ander heeft niet te onderschatten gevolgen voor bet gezin, 
vrienden, werkgevers en behandelaars (o.a. NVBP, 1 984). Zoals eerder gesteld, kan de 
relatie pi jn-depressie sterk zi jn, zich presenterend in verschillende vorm, echter ook 
hier geldt, dat de oorzakeli jke richting van de relatie niet evident is (o.a. Magni, 1 987, 
Romano en Turner, 1 985). Aan de hand van onderzoek naar de effectiviteit van 
cognitieve therapieen, die zich richten op vermindering van gedachten over 
hulpeloosheid en gebrek aan controle, en die de ernst van de pi jn kunnen reduceren 
(Flor e.a., 1 983), is aan te nemen, dat de beperkte contr6le over lichameli jke en 
levensgebeurtenissen inderdaad een wezenli jke rol speelt. Beutler e.a. ( 1 986) schetsen 
een gemeenschappeli jk kenmerk van chronische pi jn- en depressieve patienten, 
nameli jk, dat zi j niet in staat zi jn om met intensieve, niet accepteerbare, gevoelens om 
te gaan en/of deze uit te drukken. Deze beperking zou predisponeren tot zowel 
chronische pi jn als depressie. Dit psychodynamische gezichtspunt kan in samenhang 
warden beschouwd met de bevindingen van Gaffney en Dunne ( 1 987) bi j kinderen. Zi j 
constateerden, dat ouders en kinderen vaak moraliseren over de pi jn in de betekenis 
van straf en deze pi jn als straf ervaren. 

Wat betreft de relatie pi jn-depressie zi j opgemerkt, dat de vaak bi j pi jn 
voorgeschreven analgetica bi j chronische pi jnpatienten depressiviteit kunnen oproepen 
of versterken. Aronoff e.a. ( 1 986) tonen aan, dat benzodiazepines kunnen bi jdragen 
aan bet verergeren van depressie en pi jn, als oak angst en agressie kunnen versterken. 
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De NVBP ( 1 984 ) waarschuwt in dit verband voor de houding van behandel aars om kost 
wat kost iets voor de pi jnl ijder te wil l en doen. Een derge l i jke behande l ing kan 
betekenen, dat men de patient het l ichame l i jk l i jden ontneemt en het emotione l e l i jden 
(meer) op de voorgrond komt te staan. 

Geven vee l patienten b l i jk van emotione l e  nood en depressie, anderen b l i jken 
opmerke l i jk bl ase over hun sterk be l emmerende pi jn. Goed aangepaste patienten met 
chronische pi jn kunnen ofwel dri jven op sterke persoonl i jke en socia l e moge l i jkheden, 
danwel het pi jnsyndroom kan voorzien in een aandachtspunt in hun l even, dat hen in 
staat stel t om psychol ogisch bel astende l evensomstandigheden te negeren, al s het ware 
onder te sneeuwen. Daarbi j kan de pi jn dienen om depressie, angst of wrok te 
control eren. Pi jn is dan functioneel ; men kan daardoor met een onbevredigend 
bestaan omgaan (o.a. B l umer en Heil bronn, 1 98 1  en 1 982, Beutl er e.a., 1 988, Bond, 1 98 1  
en 1 983, Groen, 1 979, VanHoudenhove en DeQueker, 1 985, Pil owsky, 1 985). Een 
extreem voorbee l d  van bet functione l e aandachtsaspect is de wil l ekeurige 
ze l fbeschadiging, zoal s die bi j automutil atie voorkomt. Deze kan dienen om medische 
professione l e  aandacht te kri jgen en ziekenhuisopname af te dwingen en/of te 
ontsnappen aan een niet · te verdragen situatie, zoal s gevangenschap of een moeil i jke 
huwe l i jkssituatie (Craig, 1 989). 

Een k l ein dee l van de groep chronische pi jnpatienten wordt agressief, eisend, en 
manipul atief in het ver l oop van hun stoornis. Aanhoudend agressieve patienten vragen 
specia l e aandacht en zorg van behande l aars. Pil owsky ( 1 978) waarschuwt voor te 
simpe l e  verkl aringen omtrent de re l atie tussen pi jn en agressie. Pi jn kan tot agressie 
l eiden, doch ook kan agressie tot pi jn l eiden, met name bi j hoofdpi jn. Timmermans en 
Sternbach ( 1 974) constateerden, dat be l angri jke kenmerken van deze patienten 
interpersoon l i jke vervreemding en een neiging tot manipul eren zi jn. Dit inzicht is 
verwant aan dat van Metz ( 1 975), die een misl ukkende, ontredderende ontmoeting van 
de pi jnl i jder met zichze l f, zi jn eigen l ichaam, de ander en anderen beschri jft. 
Sternbach ( 1 974) ste l t voor om deze patienten vol gens expl iciete 
behande l ingscontracten te benaderen. 

Omwil l e  van een duide l i jk begrip zi j geste l d, dat ook patienten met l angdurende 
pi jn, waarbi j pathofysiol ogische mechanismen worden vastgeste l d, kunnen l ijden aan 
een wezen l i jk psychosociaal dysfunctioneren. In termen van het model van Loeser zi jn 
al l e  e l ementen daarbi j van oorzake l i jk bel ang . Heaton e.a. ( 1 982) vonden bi j een 
groep patienten met objectieve organische pathol ogie s l echtere scores op een 
psychosociaal meetinstrument dan bi j patienten zonder weefse l pathol ogie. Roberts en 
Reinhardt ( 1 980) doen vers l ag van een op pi jngedrag gerichte behandel ingsvorm bi j 
patienten met een objectieve basis voor hun chronische pi jnk l acht; zi j reageren daar 
goed op. Bi j een organische basis voor pi jnsyndromen kunnen psychol ogische 
processen dan ook niet genegeerd worden. 
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IV . 5 .2.2. EMOT IONEEL LIJDEN ALS OORZAAK VAN PUN 

Duideli jk is dat psychologische aspecten een rol spelen bi j iedere lichameli jk 
veroorzaakte pi jnervaring .  Ook kan pi jn veroorzaakt warden door emotionele en 
sociale gebeurtenissen. Men denke aan de aanstaande vader, die klaagt over pi jnen, die 
zi jn zwangere vrouw heeft. Vergeli jkbaar is het gewonde kind, dat zich pas emotioneel 
uit en pi jngedrag vertoont, als het merkt, dat de ouders van de situatie schrikken. 

Merskey ( 1 968) beschri jft vormen van pi jn, die psychogeen genoemd warden; pi jn 
ti jdens hallucinaties en pi jn verbonden met conversie- hysterie. Verondersteld wordt, 
dat een emotionele stoornis een predisponerende factor vormt voor de volgende 
pi jnvormen : de monosymptomatische ( beperkt tot een of twee lichaamsdelen), de 
multiple somatische en de hypochondrische klachten. Bi j de hypochondrische vorm 
presenteren de patienten met een sterke bezorgdheid of angst over de symptomen, de 
aanwezigheid van een ziekte, ondanks grondige onderzoeken en geruststelling . Katon 
e.a. ( 1 982) benadrukken, dat veel patienten hun affectieve nood niet herkennen en deze 
in de gepresenteerde klachten somatiseren. Dit concept is verenigbaar met dat van de 
pi jn zonder pathofysiologische basis, die begrepen wordt als een gemaskeerde depressie 
(o.a. Blumer en Heilbronn, 1 981 en 1 982, Rooymans, 1 974, Silver en Wortman, 1 980, 
Sternbach, 1 978). De patient li jdt liever lichameli jk dan emotioneel (o.a. Menges, 1 981 , 
NVBP, 1 984 ). 

France e.a. ( 1 985, 1 987) hebben een biologisch concept voorgesteld om een 
onderscheid te maken tussen patienten met chronische pi jn zonder depressie, patienten 
met chronische pi jn en depressie, en patienten met depressie en zonder pi jnklachten.  
Het aantrekkeli jke van het concept is, dat het mogeli jkheden li jkt te  hebben om de 
relatie depressie -pi jn te verduideli jken. 

Andere pi jninducerende psychologische toestanden betref fen verwondingen of 
ziektes. Psychologisch belastende omstandigheden kunnen affectieve nood genereren 
en tevens de pi jnbeleving versterken (o.a. Sternbach, 1 974, Weisenberg, 1 977). 
Sternbach ( 1 986) beschri jft, dat dageli jkse kibbelari jen sterk geassocieerd zi jn met 
toenemende pi jn. Feuerstein e.a. ( 1 985) constateerden, dat psychologisch belastende 
omstandigheden, zoals een gezinsconflict en belangri jke levensgebeurtenissen relatief 
vaak voorkomen bi j patienten met lage rugpi jn . Vergeli jkbaar met wat Groen ( 1 979) 
beschreef, vonden Merskey en Boyd ( 1 978), dat een ongelukkige kinderti jd, 
persoo11li jkheidsproblemen voor het huweli jk, en bestaande huweli jksproblemen, meer 
kenmerkend zi jn voor chronische pi jnpatienten zonder aantoonbare organische 
pathologie dan bi j die met organische letsels. Volgens Romano en Turner ( 1 985) kan 
bi j depressieve pi jnpatienten angst de pi jnbeleving versterken. Eveneens is van belang 
dat vermindering van psychologische belasting als resultaat van het hebben van 
pi jnklachten, zoals huiseli jke en werkverplichtingen, pi jngedrag kunnen doen 
toenemen (o.a. Fordyce, 1 976, Groenman, 1 980). Emotionele spanning kan pi jn 
versterken door verhoogde activiteit in psychofysiologische systemen, die ook 
geactiveerd warden door schadeli jke prikkeling .  Angst, depressie, boosheid en andere 
emoties activeren het autonome en het viscerale systeem en het houdings- en 
bewegingsappraat. De interacties tussen deze biologische systemen uiten zich 
bi jvoorbeeld in de cirkel van pi jn-angst-spanning, die oorzakelijk zou zi jn voor 
sommige vormen van acute en chronische pi jn (o.a. Craig, 1 989, Groenman, 1 982). 
Deze vicieuze cirkel wordt vaak waargenomen bi j stoornissen van het houdings- en 
bewegingsapparaat (Dolce en Raczynski, 1 985, Keefe en Gil, 1 986). De International 
Association for the Study of Pain ( 1 982) beschri jft acute en chronische vormen van 
hoofdpi jn, die gerelateerd warden aan angst, depressie, en emotionele spanning .  
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Frequent wordt deze diagnose echter gesteld op grand van uitsluiting van andere 
diagnostische mogelijkheden (Philips, 1 982). Turner en Chapman ( 1982) concluderen in 
een overzichtsartikel, dat de veronderstelling, dat spierspanning (mede) kan leiden tot 
chronische pijn, meer ondersteuning behoeft. Resultaten van onderzoek naar de 
invloed van een positieve emotionele toestand op pijn zijn niet eenduidig (Green en 
Reyler, 1972, Horan en Dellinger, 1 974). Emotionele nood kan leiden tot ziekten, 
waarbij pijn een symptoom is. Emotionele gebeurtenissen hebben invloed op het 
ontstaan van ziekten, ook met pijn als symptoom (o.a. Aakster, 1 974). Zelfs kan die 
invloed de capaciteit aantasten van het immuun-systeem, dat reageert op verwekkers 
van pijnlijke ziekten (Beutler e.a . ,  1 986). 

IV . 5 .2. 3. EMOTIONELE STOORNISSEN BU PUNPROBLEMEN 

Pijnsymptomen komen v�el voor bij psychiatrische patienten, met name bij neurotische 
stoornissen (Merskey, 1968 en 1986). Volgens Romano en Turner ( 1 985) gaat bij de 
helft van de patienten met pijn en depressie de ontwikkeling van de beide stoornissen 
gelijk op. Volgens Craig ( 1 989) is het in psychiatrische populaties moeilijk om 
lichamelijke diagnoses te stellen, omdat patienten veelal hun pijn beschrijven op een 
(voor de diagnosticus) onduidelijke en diffuse manier. Emotionele nood kan ook 
pijn(gedrag) versterken als dit dient als legitimering voor het zoeken van zorg en 
aandacht. Pijnpatienten ontkennen vaak persoonlijke en interpersoonlijke problemen 
en conflicten, ondanks de evidentie ervan, en benadrukken hun somatische problemen. 
De slechte resultaten van een conventionele medische benadering warden vaak met dit 
patroon in verband gebracht (a.a. Wifling e.a. , 1973, Sternbach, 1 974). Blendis e.a. 
( 1978) benadrukken in dit verband het belang voor clinici om de oorsprong van de 
klachten te zoeken in psychologisch lijden. Clinici die de vele mogelijke 
determinanten van pijn voor ogen houden, kunnen de gepresenteerde klachten 
herkennen als uiting van psychologisch lijden, en de daarvoor geschikte behandeling 
indiceren. 

IV . 5 .2. 4 .  V ARIATIES IN EMOTIONEEL LDDEN GEDURENDE PUN 

Het kan van veel (diagnostische) waarde zijn om gerichte aandacht te besteden aan de 
nuances in de beschrijving door de patient van diens pijnklachten. De McGill Pain 
Questionnaire (Melzack, 1 975) heeft in het Engelstalige gebied gedetailleerde 
diagnostiek van de eigenschappen van pijnervaringen mogelijk gemaakt. Het kleine 
Nederlandstalige gebied heeft daar weinig baat bij gehad. De woorden, die door 
Melzack gecategoriseerd zijn in drie aspecten, bet sensorische, het affectieve, en het 
evaluatieve, en door velen (o.a. Crockett, e.a. , 1 977, Dubuisson en Melzack, 1 976, 
Kremer, e.a. ,  1 982, Melzack en Torgerson, 1971 ,  Morley, 1 989, Reading, 1 980) als 
diagnosticum verder zijn ontwikkeld, verschillen voor een belangrijk gedeelte zeer 
sterk in de Nederlandse taal . Te waarderen pogingen tot vertaling en validering 
hebben plaatsgevonden (o.a. Oostdam en Duivenvoorden, 1 984, Vanderriet e.a . ,  1987). 
Ook in andere vorm is diagnostiek met (eigen) Nederlandse pijnbeschrijvingen 
ontwikkeld (Zandt, 1986). De McGill Pain Questionnaire is in het grate Engelse 
taalgebied door veel onderzoek een waardevol instrument gebleken, dat meer 
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diagnostische mogelijkheden heeft dan die van de oorspronkelijke drie dimensies 
(Crockett e.a., 1986). Analyses van verschillen in de subjectieve eigenschappen van een 
aantal pijnsyndromen hebben geleid tot interessante conclusies omtrent de rol van 
affect in pijn(klachten). Melzack ( 1975) constateerde, dat kankerpijn een hoge waarde 
heeft op de sensorische dimensie en een relatief lage op de affectieve dimensie. Aan de 
andere kant vonden Kremer e.a. ( 1982) bij ernstige lage rugpijnpatienten en patienten 
met kankerpijn zeer hoge affectieve scores. Prive e.a. ( 1 987) relateerden hoge scores 
op de affectieve dimensies bij kankerpijn en andere chronische pijnsyndromen met de 
mate, waarin de patienten hun ziekte als levensbedreigend waarnamen. Reading en 
Newton ( 1979) hebben de sterke affectieve component bij dysmenorrhoe toegeschreven 
aan culturele invloeden. Spannings- en migraineuze hoofdpijn zijn volgens Hunter en 
Philips ( 198 1) te onderscheiden door een combinatie van de sensorische en affectieve 
schalen. Voorts blijkt, dat de relatieve invloed van behandelingsvormen in de 
sensorische en de affectieve componenten systematisch te onderzoeken zijn. Zo vonden 
Melzack en Perry ( 1975) dat een combinatie van alfa-feedback en hypnotische 
suggestie de scores op de sensorische en de affectieve component sterk verlaagden. 
Daarnaast bleek (Melzack e.a. ,  198 1), dat moeders, die een zwangerschapstraining 
hadden gehad, lagere scores hadden op zowel de sensorische als de af fectieve dimensie 
dan niet getrainde moeders. 

De manier, waarop de pijnpatient diens pijn onder woorden brengt lijkt ook in 
Nederland informatief te zijn over sensorische kenmerken -op te vatten als de ervaring 
van een somatogeen aspect- en affectieve aspecten, de affectieve ervaring betreffend. 

IV . 5 .  3 . PJJNGEDRAG 

Adequate reacties op pijnprikkels lijken niet aangeboren te zijn. Honden die op jonge 
leeftijd in afzonderlijke hokken zijn grootgebracht en daarbij de normale prikkels van 
de omgeving, zoals schrammen en kneuzingen die jonge dieren bij het opgroeien 
oplopen, niet hebben ervaren, blijken op volwassen leeftijd niet in staat te zijn om op 
normale wijze op allerlei schadelijke prikkels te reageren. Veelal is er wel sprake van 
een reflectorische terugtrekbeweging, doch niet van de bijbehorende emotionele 
opwinding (Melzack, 1 975). Bij jonge kinderen lijkt de angst voor (lichamelijk) letsel 
een veel grotere rol te spelen dan de pijn zelf . Zo kan bijvoorbeeld een kleine ingreep, 
zoals een injectie, hevige emotionele reacties teweegbrengen. Naarmate het kind ouder 
wordt krijgt het meer beheersing over zijn emoties en kan het gebruik maken van 
meer, eerder opgedane, ervaringen met soortgelijke situaties. Tevens leert het kind 
essentiele lichamelijke stoornissen te herkennen en zich daarover te uiten (Bond, 1983). 

Dat leerprocessen van grote invloed zijn op (de ontwikkeling van) ziekte- en 
pijngedrag is met name door Fordyce (o.a. 1 976) en in Nederland met name door 
Groenman ( 1980, 1987), Schmidt ( 1979), Vlaeyen ( 1 987) en Vlaeyen e.a. ( 1 987) 
benadrukt. Indien er steeds gelijktijdig met een onplezierige prikkel een neutrale 
prikkel wordt aangeboden, zal volgens de principes van de klassieke conditionering, na 
verloop van tijd, het optreden van de neutrale prikkel alleen al voldoende zijn voor het 
optreden van de reactie die hoort bij de onplezierige prikkel . De reactie op de neutrale 
prikkel is dan geconditioneerd geraakt onder invloed van de omplezierige prikkel . 
Pijn kan dienen als onplezierige prikkel, en pijngedrag als geconditioneerde reactie. 
lndien pijn enige malen optreedt bij het werken in de tuin, kan de gedachte aan 
werken in de tuin pijngedrag opleveren. Het pijngedrag wordt daarbij gecontroleerd 
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door antecedente prikkels. 
Pijngedrag kan oak blijven voortbestaan indien er telkens een of meerdere vormen 

van beloning optreden op het moment of kart nadat het pijngedrag wordt vertoond. In 
dit geval is er sprake van operante conditionering, waarbij pijngedrag fungeert als 
operant en de optredeilde beloning als bekracbtiger. Het pijngedrag staat bierbij dus 
onder contr6le van de consequenties van dat gedrag . Iemand die een hekel heeft aan 
zijn werk zal ziektegedrag doorgaans beloond zien met de ontheffing van de plicbt tot 
werken en met aandacht. Als gevolg daarvan kan zo iemand meer ziektegedrag gaan 
vertonen. Volgens Fordyce ( 1976) kan operant pijngedrag op verschillende manieren 
ontstaan en zich handbaven. Ten eerste door positieve bekracbtiging van bet 
pijngedrag (bijvoorbeeld door bet krijgen van aandacht, dan wel medicatie). Ten 
tweede door onvoldoende bekracbtiging van gezond gedrag (bijvoorbeeld bet ontbreken 
van aandacht voor gezond gedrag), en ten derde door negatieve versterking van gezond 
gedrag (bijvoorbeeld aan het werk moeten bij een vervelende baas). 

Bij bet ontstaan van pijnklachten en het daarbij optredende pijngedrag spelen 
doorgaans zowel respondente als operante factoren een rol . In de acute fase zijn dat 
met name de respondente en in een (eventuele) chroniscbe fase, waarin het pijngedrag 
raakt ingebed in de levenssituatie van de patient, meer de operante factoren (o.a. 
Fordyce, 1976 en 1978). Het gedragsmodel van chronische pijn is verder uitgewerkt 
door Vlaeyen ( 1987). Hij gaat ervanuit, dat respondente, operante, cognitieve en 
emotionele aspecten elkaar onderling be·mvloeden. lndien pijn wordt gelabeld als 
symptoom van een ernstige ziekte beinvloedt dit oak de operante componenten van het 
ziektegedrag . Oak het niet bekrachtigen van gezond gedrag door de omgeving kan bij 
patient de cognitie versterken "dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn", waardoor 
de somatische fixatie wordt versterkt. Daarbij kan de chronische patient verstrikt raken 
in vicieuze cirkels van elkaar wederzijds beinvloedende factoren, leidend tot een 
impasse voor de patient (a.a. Schmidt, 1984, Turk e.a. , 1983). Schmidt ( 1979) vat 
cbronisch geworden pijngedrag op als de geintegreerde resultante van een aantal 
leerprocessen, waarin de ziekte-aspecten van het gedrag op een systematische wijze 
worden beloond, met name door de directe omgeving van de patient. Schmidt 
benadrukt, dat de situatie van de chronische patient niet zozeer bepaald wordt door de 
ernst van de lichamelijke aandoening, maar veeleer door de intensiteit van de 
leerprocessen. In de arts-patient-relatie uit pijngedrag zich in de vorm van autonome 
arousal-signalen, zoals versnelling van de hartslag en ademhaling, en transpiratie, 
door zicht- en hoorbare pijnsignalen, zoals kreunen, zuchten, grimasseren, een 
compensatoire houding, door medicatiegebruik, door verbale meldingen over de pijn 
en over de gevolgen in de omgeving van de patient, zoals niet werken, (andere) 
beperkingen in dagelijkse activiteiten, bedrust, aandacht en financiele compensatie 
(Groenman, 1980, Van Houdenhove, 1980). Vlaeyen e.a. ( 1987) hebben de dimensies en 
componenten van cbroniscb pijngedrag uitvoerig geobserveerd. Pijngedrag wordt 
volgens hen gekenmerkt door drie dimensies : terugtrekken-toenaderen, hoge arousal
lage arousal, en zichtbaar-hoorbaar. Verder onderscheiden zij negen componenten, te 
weten angst, bet zoeken van aandacht, verbale pijnklachten, medicatiegebruik, 
algemeen verbaal klagen, een gestoorde bewegelijkheid en houding, moeheid, 
slapeloosheid, en een depressieve stemming . Een speciale vorm van pijngedrag wordt 
medical shopping genoemd (a.a. Fordyce, 1976). De pijnpatient, die geen baat vindt bij 
een behandeling, zoekt in zijn macbteloosheid baat bij volgende behandelaars, 
waaronder vaak alternatieve genezers. Volgens Kolb ( I  982) heeft bet medisch circuit 
voor een aantal patienten met chronische pijn een verslavende werking . Een ander 
aspect daarvan is pijngedrag in de vorm van medicatiegebruik. Ziesat e.a. ( 1 979) 
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constateerden, dat het risico van afhankeli jkheid van medicatie groot is bi j patienten, 
bi j wie voor de pi jnklachten geen lichameli jke oorzaak gevonden is en die bi j pi jn 
minder actief worden en hulp van bun omgeving verlangen. Deze kans li jkt groter bi j 
patienten, die tevens van andere middelen afhankeli jk zi jn of waren. Birnie ( 1 985) 
vond bi j chronische pi jnpatienten, dat bi j bet merendeel van hen die medicatie 
gebruikten, bet effect als gering werd bescbreven. Deze patienten vertelden dit "voor 
de zekerbeid" te doen. De omvang van medicatiegebruik kan groat zi jn . Zitman ( 1 981)  
onderzocht een grote groep patienten, die werden aangemeld bi j een pi jnwerkgroep. 
Slaapmiddelen werden door 61 ,5% gebruikt, tranquillizers door 37,4%, en analgetica 
door 67,8%. Turner e.a. ( 1 982) vonden, dat van een groep niet maligne pi jnpatienten 
70% "narcotic analgesics" gebruikte. Een mogeli jke consequentie van te sterk 
medicatiegebruik wordt benadrukt door McNairy e.a. ( 1 984); teveel medicatie 
gedurende langere ti jd maakt pi jngedrag (nog) complexer, aangezien cognitieve 
functies kunnen verslecbteren en de behandeling (verder) bemoeili jken. 
Een illustratie van de invloed van pi jngedrag wordt gevormd door de gezinssituatie 
van de in 11. 6 .  "Het poliklinische revalidatie-proces : twee voorbeelden" beschreven 
Heer W. In Figuur 5 is een gedeelte van de plattegrond van de begane grand van bet 
huis van de Heer W. en zi jn gezin weergegeven. Linksonder in de tekening staat de 
stoel van de Heer W . . 

Figuur 5 :  Situatie van de huiskamer en keuken van bet gezin W. 
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Op de leuningen is plaats voor een consumptie, een boek, een kruiswoordraadsel en de 
afstandsbediening van de televisie die tegenover de stoel staat. De Heer W. zit overdag 
vrijwel voortdurend in zijn stoel . Zijn vrouw brengt hem consumpties. Wanneer de 
Heer W. een kop koffie haalt uit de keuken (het koffiezet-apparaat staat boven in de 
tekening) wordt hij do·or zijn vrouw naar zijn stoel teruggestuurd en loopt zij met de 
kop koffie in haar hand achter hem aan. De kinderen komen tussen de middag van 
school en zien in het raam rechtsboven in de huiskamer hoe hun vader erbij zit. Als hij 
het dikke kussen in zijn rug heeft, heeft hij veel last van pijn. Als hij veel last van pijn 
heeft moeten zij zorgen niet met de voordeur te slaan (linksboven), bun voeten goed 
vegen en ook de deur naar de kamer rustig en goed sluiten. Na enige tijd gaat bet 
oudste kind, als de Heer W. er slecht bij zit, bij een vriendje eten. In bet buffet in de 
huiskamer bevindt zicb in een lade de pijnmedicatie van de Heer W . .  Als bij veel last 
van zijn pijn heeft, loopt bij naar het buffet en neemt medicatie. Zijn echtgenote en 
kinderen weten dan hoe bet met hem is. Oat is ook merkbaar, indien de Heer W. de 
door zijn vrouw naast zijn bord neergelegde pijnmedicatie niet inneemt omdat hij 
deze al ingenomen heeft. De televisie wordt door de Heer W. vanuit zijn stoel bediend. 
Het is niemand anders dan hemzelf toegestaan in zijn stoel te zitten. Met andere 
woorden : de Heer W. tiranniseert via zijn pijn zijn gezin. 

Pilowsky (a.a. 1978) gaat uit van een andere vorm van ziektegedrag dan specifiek 
bepaald door leerprocessen. Zijn concept betreft pijn als vorm van afwijkend 
ziektegedrag, zoals beschreven door Mechanic ( 1966). Pilowsky ( 1978) bescbouwt 
ziektegedrag als de manier waarop individuen waarnemen, evalueren en zich gedragen, 
wat betreft de aspecten van hun functioneren, die zij inschatten in termen van ziekte 
en gezondheid. Afwijkend ziektegedrag betreft het persisteren van niet adequa.at of 
onaangepast ziektegedrag, ondanks de presentatie van een redelijk heldere uitleg door 
een arts omtrent de aard van de toestand en de geeigende behandelingsvorm, in termen 
van de sociaalculturele situatie, waarin het arts-patient-contact plaatsvindt. Pilowsky 
legt daarmee een accent op de rol van de arts. Dit aspect wordt ook door anderen 
benadrukt, zoals in de "pain games", beschreven door Sternbach ( 1974). 

Sternbach gaat ervanuit, dat een persoon als gevolg van een ziekte of beschadiging of 
van een emotioneel conflict continue pijn ervaart en zichzelf in toenemende mate 
beschouwt als een chronisch invalide en lijdend iemand. Dit wordt zijn identiteit en 
zijn gedrag dient om die identiteit te bevestigen. De interpersoonlijke interacties 
krijgen de vorm van een spel, dat dient om de identiteit te handhaven. Na verloop van 
tijd bepalen een aantal spelen de levensstijl van bet individu. Sternbach benadrukt, dat 
een dergelijke levensstijl even moeilijk te veranderen is als die van verslaafden. Hij 
beschrijft vijf pain games. 

De "huistiran" gebruikt diens pijn als een wapen, bijvoorbeeld om echtelijke 
verantwoordelijkheden te vermijden. Het op de vorige twee pagina's beschreven 
gedrag van de Heer W. is een voorbeeld van dat van de huistiran. De "professional" 
wordt betaald voor zijn rol . De patient verliest diens amateur-status van de acute 
patient wanneer hij een financiele beloning voor zijn patientenrol accepteert. Ben 
dergelijke beloning kent de vorm van een ziektewet-uitkering, een 
arbeidsongeschiktheids-uitkering, een uitkering door een verzekeringsmaatschappij of 
een andere schadevergoeding . Als vrij typisch beschrijft Sternbach, dat de 
professionele patient weer aan bet werk willen als bet belangrijkste in de gehele wereld 
zegt te beschouwen, zelfs als hij al enige jaren niet heeft gewerkt. In feite wcigert de 
patient om een andere vorm van werk te overwegen. Hij benadrukt, dat hij naar zijn 
oorspronkelijke werksituatie terug wil en beschouwt zichzelf als invalide omdat hij 
juist dat werk niet kan verrichten. De "verslaafde" geeft uiting van een aversie voor 
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medicatie- gebruik. Hi j wil daar niet van afhankeli jk warden. Toch tracht hi j de arts 
zover te kri jgen dat deze sterkere analgetica voorschri jft. Voor het doel geschikte 
medicatie verlicht de pi jn en leidt ertoe, dat de patient zich vri j goed voelt. Indien de 
patient protesteert tegen medicatie, doch deze bli jft gebruiken, is dit op te vatten als 
een verslavingsprobleem dat zich ontwikkelt. Ben sterkere dosis is op den duur nodig, 
abstinentie kan onthoudings-verschi jnselen geven, en het nemen van medicatie is een 
signaal voor de omgeving omtrent de pi jn. In de prakti jk hebben wi j patienten leren 
kennen, die in het weekend, als de eigen huisarts geen dienst had, pogingen deden om 
extra medicatie van een andere huisarts te kri jgen en zodoende een voorraad medicatie 
op te bouwen. De "somatiseerder" ervaart niet de pi jn in zi jn leven, doch de pi jn in 
zi jn lichaam. Hi j benadrukt dat hi j thuis geen problemen kent, spanningen geen rol 
spelen in zi jn levenssituatie, en dat hi j geen angst of depressiviteit voelt. Bovendien 
legt hi j geen verband tussen gebeurtenissen in zi jn leven, zi jn emotionele reacties en 
zi jn pi jn. Hi j presenteert zich als een min of meer ideale persoonli jkheid met een 
uitstekende psychologische gezondheid. 

Uiteraard kan de ontkenning van levensproblemen realistisch zi jn; deze vereist 
gerichte diagnostiek. Ben gesprek met de partner kan hierbi j nuttig zi jn. Veelal bli jkt 
een blindheid van de patient voor het li jden dat in het gezin bestaat. Het laatste spel, 
dat Sternbach beschri jft is dat van de "confounder" . Voor sommige patienten is de 
beloning van "painman-ship" het in verwarring brengen en beschaamd doen staan 
van de arts. Dit geldt met name voor de gespecialiseerde en beroemde arts. Veelal 
bli jkt bi j deze patienten dat verschillende vormen van therapie aanvankeli jk een goed 
effect hebben, doch dat na verloop van ti jd de pi jn in ernst toeneemt. De patient 
verleidt de arts tot verdere behandeling(en), echter uiteindeli jk zonder resultaat. In 
diens spel wint de patient het van de dokter. 

Bi j chronische pi jn is pi jn het aanleidinggevend symptoom in het afwi jkend 
ziektegedrag, waarbi j de reactie op de feiteli jke gezondheidstoestand als excessief 
beschouwd wordt. Volgens Pilowsky ( 1 978) kan het chronische pi jnsyndroom de vorm 
kri jgen van herkenbare psychiatrische entiteiten. Zo kan de motivatie van de patient 
om de ziekterol te zoeken voornameli jk bewust zi jn en derhalve bet ziektegedrag 
grotendeels onder bewuste contr6le staan, zoals bi j simuleren. Dit komt overigens 
weinig voor; Leavitt en Sweet ( 1 986) constateerden simuleren bi j minder dan 5% van 
een grate groep onderzochte patienten met lage rugpi jnklachten. Patienten wier 
motivatie om de ziekterol te zoeken voornameli jk onbewust is verdeelt Pilowsky in 
twee groepen, die met neurotisch af wi jkend ziektegedrag en die met psychotisch 
afwi jkend ziektegedrag . Tot de eerste vorm rekent hi j de hypochondrie, de conversie
neurose en de obsessieve vorm; tot de tweede vorm de psychotische depressie en de 
schizofrene psychose. De invalshoek van Pilowsky is duideli jk psychiatrisch. 

Van belang voor het begri jpen van pi jn is de ontwikkeling van de Illness Behaviour 
Questionnaire ( IBQ) door Pilowsky en Spence ( 1 975 en 1 983). Aan de hand van 
onderzoek met de IBQ heeft Pilowsky ( 1 978) een zestal groepen patienten 
onderscheiden. De eerste groep bevat patienten, die met name het afweermechanisme 
ontkenning voor hun aanpassing gebruiken. De tweede groep li jkt op de eerste; 
ontkenning wordt veel gebruikt, doch minder effectief . Derhalve beschri jven deze 
patienten enige dysforie, die zi j vaker toeschri jven aan hun pi jn dan aan iets anders. 
De derde groep bestaat uit patienten, die irriteerbaarheid en problemen in de relatie 
met andere beschri jven, en andere problemen dan met hun lichameli jke gezondheid 
ontkennen. Volgens Pilowsky verschuiven (of somatiseren) deze patienten bun 
interpersoonli jke problemen en verkiezen zi j het om te communiceren in lichameli jke 
termen. De vierde groep wordt gekenmerkt door lichameli jke preoccupatie en het niet 
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accepteren van geruststelling .  Deze patienten ontkennen andere levensproblemen dan 
hun slechte gezondheid, en rapporteren nauweli jks dysforie of irriteerbaarheid. Deze 
groep li jkt te hechten aan de ziekterol om een psychologisch evenwicht te handhaven. 
De patienten van de vi jfde groep rapporteren veel levensproblemen en zi jn er van 
overtuigd, dat zi j eeri lichameli jke ziekte hebben. Volgens Pilowsky stellen deze 
mensen zich in hun levenssituatie depressief en masochistisch op en ontwikkelen zi j 
vaak vi jandige en afhankeli jke relaties. De zesde groep kenmerkt zich door een 
angstige hypochondrische bezorgdheid met bun gezondheid. Dit wi jst op problemen 
met bet communiceren van gevoelens met anderen en op een af fectieve stoornis. 
Pilowsky bescbouwt de eerste drie groepen als gekenmerkt door relatief aangepast 
ziektegedrag . De laatste drie zi jn meer verwant aan afwi jkend ziektegedrag en bli jken 
in de prakti jk veelal bescbreven te warden als bypocbondrie en conversie-reactie. 
Pilowsky benadrukt, dat bet ziektegedrag van een aantal patienten een wanhopige 
paging tot aanpassing in de levenssituatie kan weerspiegelen. Dit kan dan afwi jkend 
genoemd warden, bet is wel degeli jk een vorm van aanpassing . 

IV . 6. SOCIALE EN CULTURELE ASPECTEN VAN PUN 

Zowel de ernst van pi jn als bet pi jngedrag warden in sterke mate gemoduleerd door 
externe invloeden. Personen die een pi jnli jke situatie ondergaan of verwachten te 
zullen ondergaan bestuderen vaak bet gedrag van anderen in dergeli jke situaties. 
Chapman en Wyckoff ( 1 981 ) beschreven een experimentele situatie, waarin aan 
proefpersonen pi jn werd toegediend. Geli jkti jdig met iedere proefpersoon werd een 
andere persoon in bet experiment betrokken. Aan de proefpersoon werd verteld dat de 
andere ook een proefpersoon was, maar in werkeli jkheid was dit een medewerker van 
bet laboratorium, de zogenaamde "stooge" . Als de medewerker zich ti jdens het 
experiment stoYci jns gedroeg en deed alsof hi j geen last van de pi jn had, steeg bi j de 
proefpersoon zowel de pi jndrempel (het niveau van de stimulus-toediening waarop de 
prikkel resulteert in een pi jnsensatie) als de pi jntolerantie ( bet niveau waarop de 
pi jnli jke prikkel niet meer verdragen werd). Opstandige, kleinzerige, medewerkers die 
fungeerden als een negatief model voor de proefpersoon maakten deze meer gevoelig 
voor pi jn (een lagere pi jndrempel), terwi jl de pi jntolerantie verminderde. Bli jkbaar 
wordt bet pi jngedrag en mogeli jk oak de pi jnwaarneming beinvloed door social 
modelling- processen. Dit wordt onderschreven door Bandura ( 1 969), die stelt, dat 
modelling bi jdraagt aan de ontwikkeling van angst, hetgeen op haar beurt kan leiden 
tot een verhoging van de pi jnintensiteit in situaties, die met pi jn verbonden zi jn; dit 
beinvloedt de pi jnbeleving . Edwards ( 1 985) vond dat bet aantal pi jnmodellen in de 
omgeving van de patient positief gerelateerd is aan de hoeveelheid painreports. De 
modellen zouden meer invloed hebben op vrouwen dan op mannen. Oak fantoompi jn 
kan warden bemvloed door social modelling .  Sommige amputatiepatienten 
rapporteren pas fantoompi jn na contacten met andere geamputeerden (Craig, 1 978). 
Craig stelt, dat social modelling vermoedeli jk een belangri jke rol speelt bi j de verbale 
beschri jving van pi jn. Groenman ( 1 980) beschri jft in dit verband chronische pi jn als 
een geiiniteerd verwerkingsmechanisme van levensproblematiek. Social modelling kan 
een verklaring geven voor de bevinding, dat pi jnklachten vaker voorkomen in 
gezinnen, waarin zich al een andere persoon bevindt met pi jnklacbten, vooral indien 
deze gekoppeld zi jn aan emotionele problemen (a.a. Bond, 1 983, Dura en Beck, 1 988, 
Flor e.a. , 1 989, Hudgens, 1 979, von Korff e.a. , 1 988, Mohamed e.a. , 1 978, Roy, 1 982). 
Violin en Giurgea ( 1 984 ) constateerden, dat chroniscbe pi jnpatienten veel meer 
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pijnpatienten (78%) in hun families hadden dan patienten zonder p1Jn ( 44%). De 
localisatie van de pijnklacht blijkt vaak overeenkomstig aan die van het betref fende 
gezinslid (o.a. Mohamed e.a. ,  1978). Wij zagen dit als voorbeeld in IV . 5 .  I . ,  namelijk 
van de man, die buikpijnen krijgt als zijn vrouw bevalt van hun kind. Gezinsfactoren 
lijken een belangrijke factor in de ontwikkeling van chronische pijnklacbten .  Met 
name in gezinnen, waarin het zieke gezinslid in sterke mate wordt ontzien bestaat de 
kans, dat lichamelijke klachten cbronisch worden. Leerprocessen via operante 
conditionering spelen daarbij een belangrijke rol (o.a. Fordyce, 1978). Bij jonge 
patienten wordt de manier waarop zij met bun pijn omgaan sterk beinvloed door hun 
ouders (Dunn-Geier e.a . ,  1986). Delvey en Hopkins ( 1984) benadrukken, dat de 
verzorgende rol van de partner van de pijnpatient vaak gekunsteld belpend is. In een 
niet gering aantal situaties is de rol van de partner bij uitstek ziekmakend. Delvey en 
Hopkins spreken in dit verband over de "collusion", namelijk een onbewust contract en 
onbewuste af spraken tussen de partners. De roll en die beiden in de relatie hebben 
worden daarbij door de afspraken gecontr6leerd. De functie van de pijn is daarbij, dat 
beiden geremd warden in hun persoonlijke groei . Als de patient zou verbeteren, zou 
dit in de relatie een vorm van verraad zijn. Derhalve wordt de status quo, juist ook ten 
opzichte van de buitenwereld, gehandhaafd. 

Tromp ( 1985) stelt dat het bestaan van de pijnlijder vaak symbiotiscb is met 
behandelaars en huisgenoten; bij noemt hen dan ook de "medelijders" . Gil e.a. ( 1 987) 
vonden, dat pijnpatienten vaak door hun sociale omgeving positief bekrachtigd werden 
in hun gedrag juist als zij pijngedrag vertoonden. 

Block en Boyer ( 1 974) beschrijven dat pijngedrag van een patient meestal sterker is, 
wanneer de partner aanwezig is, met name, indien de betrokkenbeid en de bezorgdheid 
over de toestand van de patient sterk is. Shanfield e.a. ( 1979) vinden bij onderzoek een 
hoge samenhang van de scores op de diverse schalen van de Symptom Check List 90 bij 
chronische pijnpatienten en hun partners. Evenals Fordyce (o.a. 1 976) en Painter e.a. 
( 1980) pleiten zij voor zorgvuldige psychologische (gedrags)diagnostiek bij de partner 
van chronische pijnpatienten. Zij stellen tevens, evenals Flor e.a ( 1987), Painter, e.a. 
( 1985), Rowat en Knafl ( 1 985), en Vlaeyen en Groenman ( 1984), dat in een (operant) 
behandelingsprogramma van chronische pijnpatienten de gezinsleden, als pijngedrag
bekrachtigers, meebehandeld dienen te worden. De invloed van pijngedrag in de 
thuissituatie wordt onderstreept door de verslagen over succesvolle behandelingen van 
pijngezinnen. Hudgens ( 1979) vond dat bij een totale gezinsbebandeling 75% van de 
patienten een normaal actief en bevredigend !even gingen leiden. Corey e.a. ( 1 987) 
rapporteren zeer succesvolle resultaten van behandeling in de thuissituatie van 
chronische pijnpatienten. 

Volgens Craig ( 1 978) kan ook de waarneming van taferelen bij gevaarlijke sporten, 
lijfstraffen of executies een modellerend effect bebben. De emotionele reacties daarbij 
kunnen varieren van plezier tot af schuw. Mogelijk heeft de waarneming een adaptieve 
waarde voor de toeschouwer. Hij kan op deze wijze zien en oordelen over pijngedrag 
en de mate waarin dat adequaat en sociaal aanvaardbaar is. Craig stelt dat in het 
algemeen geldt, dat reactiepatronen bij lijden sterk beinvloed worden door het kijken 
naar en hoe iemand pijn lijdt. Social modelling lijkt met name in Nederland, met de 
goede sociale voorzieningen, op grote scbaal een rol te spelen bij het in stand houden 
van pijngedrag (Fordyce, 1 984). Het vertonen van gelegitimeerd ziektegedrag met 
lichamelijke symptomen is sociaal meer wenselijk dan het vertonen van emotionele 
symptomen. Uitkeringen via de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheid 
kunnen een ziektegedrag-bekrachtigende rol spelen (o.a. Block e.a. , 1 980, Kutner, 1 97 1, 
Melzack, 1 985, NVBP, 1 984). Dit geldt met name in de gevallen, waarin bet werk 
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onaangenaam is en in het bijzonder voor werknemers die ouder worden en 
dientengevolge de vermoeienissen van het werk minder goed doorstaan. In dit verband 
speelt de zogenaamde medicalisering (o.a. Pijnenburg, 1983) een belangrijke rol . Dit 
betekent onder meer dat de verantwoordelijkheid voor de situatie met pijn van de 
patient in sterke mate · wordt overgenomen door deskundigen en specialisten. De arts
patient-relatie is derhalve van belang . Wij zagen dit reeds als aspect van ziektegedrag 
(Pilowsky, 1978). Zowel de arts als de patient doen hun best om het pijnprobleem tot 
een medisch probleem te maken. Van beide kanten ontstaat rolgedrag en de 
participanten conditioneren elkaar in dergelijke pain games (Menges, 1 979, Sternbach, 
1978). 

Chronische pijnpatienten komen in belangrijke mate uit lagere socio-economische 
milieus, de arbeidende klasse, veelal met ongeschoold werk (Chaturverdi e.a . ,  1984, 
Davidoff en Starkey, 1 967, English, 1977, Heaton e.a. , 1982, Maruta e.a . ,  1976, 
Sternbach, 1978). Mogelijk kunnen deze patienten, door minder scholing, minder goed 
emotionele nood of conflicten uiten in psychologische termen (English, 1 977). 
Gevoelens van ongenoegen worden, als gemodelleerd, geidentificeerd, of geiiniteerd 
gedrag, geuit in lichamelijke klachten, inclusief pijn. Daarnaast zou een verk.laring 
kunnen zijn, dat deze mensen lichamelijk belastende werkzaamheden hebben, met alle 
risico's vandien (Feuerstein e.a. ,  1985). Een combinatie van bemvloedende factoren 
lijkt aannemelijk. Het aspect van leeftijd en het persisteren van pijnklachten wordt 
door een aantal auteurs gesignaleerd (Chaturverdi e.a. , 1984, Davitz e.a. ,  1984, English, 
1977, Garron en Leavitt, 1 979, Main en Waddell, 1982, Milhous, 1 989, Woodrow e.a . ,  
1972). De tolerantie voor pijn lijkt met het stijgen der leeftijd af te  nemen. Anderen 
(Heaton e.a. , 1 982, Taenzer e.a. ,  1 986, Wiltse e.a. , 1 975) constateren echter, dat leeftijd 
voor behandelings-resultaten geen predictieve waarde heeft. Deze auteurs concluderen 
hetzelfde voor het aspect geslacht. Garron en Leavitt ( 1 979) vinden daarentegen wel dat 
het geslacht predictieve waarde heeft. Woodrow e.a. ( 1 972) stellen, dat mannen pijn 
beter tolereren dan vrouwen. Ook anderen (Davitz e.a. 1 984, English, 1977) 
benadrukken het belang van het geslacht. Volgens Fordyce ( 1 984) is in de Verenigde 
Staten van Amerika tweederde van de acute pijnpatienten mannen, en tweederde van de 
chronische pijnpatienten vrouwen. 

Zborowski ( 1969) vond in verschillende etnische groepen verschillen in pijnbeleving 
en pijngedrag . Amerikanen van Engelse afkomst gedroegen zich het meest flegmatiek 
en waren het sterkst gericht op medische behandeling . Joodse Amerikanen maakten 
zich meer bezorgd over de mogelijke implicaties van de pijn en ondergingen, evenals 
Italiaanse Amerikanen, pijnsensaties op een meer emotionele wijze. De Italiaanse 
Amerikanen waren het meest van de onderzochte groepen gericht op verlichting van de 
pijn. Amerikanen van Ierse afkomst waren het meest geneigd tot ontkenning van de 
pijnklachten. Woodrow e.a. ( 1972) vinden, dat blanke Amerikanen pijn beter tolereren 
dan Oosterse culturen; negroiden zouden een tussenpositie innemen. Wolff ( 1985) vindt 
etnoculturele verschillen in pijngedrag wat betreft de tolerantie van pijn, de verbale 
klacht, houdingen ten aanzien van pijn en ziekte, en de orientatie op de toekomst. Hij 
schrijft dit met name toe aan religieuze verschillen. Chaturverdi e.a. ( 1984) vinden 
culturele verschillen in de presentatie en de localisatie van pijnklachten. Davitz e.a. 
( 1982) concluderen, evenals Jessurun ( 1989), dat begrip bij behandelaars voor de 
culture achtergrond van de patient kan bijdragen tot het effectiever omgaan met de 
patient en diens (pijn)probleem. 
Eppink ( 1 989) stelt vrij algemeen, dat pijntolerantie en de verbalisering van de 
pijnklacht per cultuur en per context verschilt. Het kunnen verdragen van pijn is in 
veel culturen een hoog gewaardeerde vaardigheid. Bij veel volkeren en culturen, met 
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name in primitieve samenlevingen, wordt pi jn gebruikt als een beproeving op weg 
naar volwassenheid. Pas na de goed doorstane pi jnervaring wordt men als een volledig 
volwassen lid van de samenleving beschouwd. 

Ook religieuze motieven kunnen een rol spelen bi j het zich vri jwillig blootstellen aan 
pi jnervaringen, zoals bi j flagellatie en fakirs (Melzack, 1 975). 

IV . 7. CONCLUSIE OMT RENT PSYCHOLOGISCHE EN 
SOCIAAL-CULT URELE ASPECT EN VAN PUN 

Bi j pi jn spelen psychologische en sociaal-culturele aspecten (mede) een bepalende rol . 
Dit geldt voor alle vormen van pi jn, het duideli jkst herkenbaar bi j de chronische vorm. 
Een verdedigbaar uitgangspunt is, dat psychologische en sociaal-culturele aspecten bi j 
pi jn alti jd een rol spelen en bi jdragen aan de complexiteit van het fenomeen. 
Pi jndiagnostiek en - behandeling dienen derhalve biologische, psychologische en 
sociaal-culturele elementen te bevatten. 

Een belangri jk aspect van pi jn is dat deze niet zichtbaar is. Als niet zichtbare 
ervaring kan pi jn moeili jk gedeeld warden met anderen. Pi jn is merkbaar (te maken) 
in pi jngedrag, dat wil zeggen ziektegedrag . Aan de signaalfunctie in biologische, 
psychologische en sociaal-culturele betekenis dient de patient uiting te geven in de 
vorm van de wens tot aandacht, tot verlichting, tot pi jnbestri jding . Ook in de 
poliklinische revalidatie-situatie geeft de pi jnpatient hiervan bli jk. Ten eerste door 
een dergeli jke polikliniek te bezoeken. Ten tweede door pi jngedrag te vertonen in de 
spreekkamer van de revalidatie-arts. De componenten en dimensies van dat gedrag 
zi jn hierboven beschreven. 

Voor de benadering van patienten met pi jnklachten in poliklinische revalidatie 
betekent een en ander, met name bi j patienten die moeili jk behandelbaar bli jken, dat de 
diagnostiek dient te bestaan uit een gedegen lichameli jk onderzoek en onderzoek naar 
psychologische en sociaal-culturele aspecten. 

Aangezien er in poliklinische revalidatie slechts beperkte mogeli jkheden tot 
gedragsobservatie zi jn, ( het pi jngedrag vindt met name buiten een polikliniek plaats), 
zi jn de mogeli jkheden voor de diagnostiek, gericht op psychologische en sociaal
culturele aspecten, afhankeli jk van de beschri jvingen van de pi jnsyndromen door de 
patienten zelf en eventueel hun partners of familieleden. 

De hiervoor ontwikkelde tweesporen-diagnostiek (2SD) is in Hoofdstuk II. aan de 
hand van het werkmodel beknopt besproken. De 2SD richt zich, in schrifteli jke en 
mondelinge vorm, met name op de beschri jvingen door de patienten en eventuele 
partners of familieleden van diverse aspecten die in dit hoofdstuk zi jn besproken. Dit 
zi jn met name : somatische stoornissen, qua waarneming in de vorm van 
beschri jvingen van affectieve en sensorische beschri jvingen, cognities, labeling, 
beperkingen, medische triggers en oorzaken, de duur, bet verloop en de intensiteit van 
de pi jnklachten, activering van autonome en viscerale systemen, qua beleving wat 
betreft preoccupatie, hulpeloosheid, kwetsbaarheid, hostiliteit, angst, angst voor 
lichameli jke achteruitgang en depressiviteit, en sociaal-cultureel wat betreft leefti jd, 
geslacht, op lei ding, beroep, modelling, en culture le aspecten. 
Een uitgebreide bespreking vindt plaats in Hoofdstuk V . 
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V .  1WEESPOREN-DIAGNOSTIEK BU PUNKLACHTEN 

V . 1 . PUN IN EEN POLIKLINIEK REV ALIDATIE 

Door een polikliniek voor revalidatie-geneeskunde te bezoeken vertoont een patient 
ziektegedrag . In de spreekkamer van de revalidatie-arts gekomen wordt dit bij een 
patient met pijnklacbten pijngedrag . Zoals beschreven door a.a. Groenman ( 1980), 
van Houdenhove ( 1 980) en McCaffery ( 1979) is dit gedrag dat in die situatie wijst op 
pijn en wordt gevormd door autonome arousal-signalen, zoals een versterkte hartslag 
en ademhaling, door transpiratie, door zichtbare en hoorbare signalen, door de 
uitgesproken klacht en door de de rapportage over de interferentie met dagelijkse 
activiteiten. De onderzoekend arts weet, dat de relatie tussen een lichamelijke 
aandoening en pijn zeer variabel en complex is (Melzack e.a. ,  1982) en dat de relatie 
tussen wat mensen zeggen over hun pijn en wat zij doen twijfelachtig is (Fordyce e.a. ,  
1984). De multidisciplinair georienteerde revalidatie-arts beschouwt de  patient met de 
pijnklacht dan ook met zijn specifieke deskundigheid wat betreft somatische 
stoornissen en beperkingen en met oog voor psychologische en sociaal-culturele 
aspecten van de situatie van de patient. Gegeven bet doel van revalidatie, bet 
minimaliseren van beperking en handicap, is de revalidatie-arts met name gericht op 
de gerapporteerde interferentie met de dagelijkse activiteiten. Ook al imponeert bet 
gepresenteerde pijnsyndroom als sterk chronisch, grondig lichamelijk onderzoek geeft 
informatie over de behandelbaarheid. Immers, een relevante lichamelijke oorzaak van 
pijn beeft aanzienlijke voorspellende waarde omtrent bet behandelings-resultaat 
(Nielzen e.a. ,  1 982). Echter, ook bij die werkwijze wordt bij veel patienten bet 
pijnsyndroom onvoldoende duidelijk. 

Met bet doel om de rol van het pijnsyndroom in de levenssituatie van de patient te 
verduidelijken is de zogenaamde "tweesporen-diagnostiek" (2SD) binnen de 
Polikliniek Revalidatie van bet Academisch Ziekenhuis Groningen (PRA) ontwikkeld. 
In Vl.2. wordt de ontwikkeling van de 2SD toegelicht en enkele evaluerende 
vooronderzoeken besproken. 

V .2. 1WEESPOREN-DIAGNOSTIEK BU POLIKLINISCHE 
REV ALIDATIE-PATIENTEN MET PUNKLACHTEN 

ONTWIKKELING EN VOORONDERZOEK 

V .2. 1 .  ONTWIKKELING VAN DE TWEESPOREN-DIAGNOSTIEK 

Het is van belang dat de polikliniscb werkende revalidatie-arts vanaf bet begin van bet 
contact met de patient de nociceptie, de pijngewaarwording, pijnbeleving en bet 
pijngedrag voortdurend beziet. De patient dient vertrouwd te raken met de gedachte, 
dat ook bij pijn de genoemde aspecten niet te scheiden zijn. Bij patienten met een 
(dreigend) cbroniscb pijnsyndroom is bet van belang om samen met hen een werk.plan 
op te stellen; een contract dat een aantal afspraken bevat, waardoor patient en arts 
weten waar zij aan toe zijn en zich aan te houden hebben. Belangrijk element is dat 
van de verantwoordelijkbeid. Juist bij deze patienten is bet uit den boze om als 
behandelaar toe te geven aan de min of meer gebruikelijk geachte rol van 
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verantwoordeli jke voor het functioneren van de patient. In publicaties over 
pi jnbehandeling in poliklinische revalidatie is dit steeds een belangri jk element (van 
den Heuvel en Kui jpers, 1985, Rybstein-Blinchik, 1983, Wainapple, 1 985). Juist bi j een 
poliklinische benadering is dit van belang, aangezien het functioneren, het gedrag, van 
de patient weinig controleerbaar is (o.a. Harkapaa e.a. , 1989). Om bi j patienten met 
moeili jk behandelbare pi jnsyndromen tot een goed behandelplan te komen is veelal 
multidisciplinaire diagnostiek nodig . 

Een dergeli jke vorm, de genoemde 2SD, vindt plaats op verzoek van de poliklinisch 
werkende revalidatie-arts. Als criteria voor een dergeli jke aanvraag gelden : de (te 
lange) duur der pi jnklachten, de moeili jke begri jp- en/of verklaarbaarheid van het 
pi jnsyndroom, en de wens tot advies voor een behandelingsbeleid.  Doel is het opsporen 
van aspecten in de levenssituatie van de patient, waarin gunstige verandering te 
verwachten is en deze door maatregelen, binnen de PRA of daarbuiten, te realiseren. 
Doel is niet zo zeer het beter maken, doch het minimaliseren van de door de pati ent 
beschreven handicap. 
Dit sluit aan bi j bevindingen van Linton ( 1 986). Hi j constateert, dat door revalidatie 

zelden het niveau van functioneren van voor het optreden van de pi jn haalbaar is. 
Volledig herstel noemt hi j een niet realistische verwachting . Derhalve stelt hi j bi j pi jn 
als revalidatie-doelen : ten eerste een zo normaal en actief mogeli jk leven, en ten 
tweede preventie van de ontwikkeling van chronische pi jn. 

Binnen de PRA verricht de klinische psychologie diagnostiek door een uitgebreide 
anamnese in de vorm van een gedeelteli jk mondeling en een gedeelteli jk schrifteli jk 
afgenomen vragenli jst. Een dergeli jke methode heeft beperkte meet-mogeli jkheden 
(o.a. Aronoff e.a. ,  1985), doch in een poliklinische situatie staan slechts de verbale 
rapportage van de patient, aangevuld met lichameli jk onderzoek, een beperkte 
observatie en een gedifferentieerde anamnese ter beschikking (o.a. Khatami en Rush, 
1978, Keirse, 1 980, Melzack, 1983, Rybstein-Blinchik, 1983). 
Dit eerste onderdeel van de 2SD wordt verricht door een psychologisch medewerkster. 

De vragenli jst bevat elementen van pi jnwaarneming, pi jnbeleving en pi jngedrag . De 
li jst is samengesteld op basis van een binnen de Werkgroep Pi jn en Pi jnbestri jding van 
het Academisch Ziekenhuis Groningen gebruikte inventariserende vragenli jst, van 
Amerikaanse li jsten (Melzack, 1975 en Heaton, e.a. , 1982) en op grand van literatuur
onderzoek tot 1987 . De inhoudeli jke opbouw en de verbale formulering van de vragen 
heeft plaatsgevonden in samenwerking met de Dienst Voorlichting van het Academisch 
Ziekenhuis Groningen. Een exemplaar van de li jst is weergegeven in Bi jlage A. De li jst 
wordt aangevuld met de Symptom Check List 90 R (SCL 90 R, Arindell en Ettema, 
1986), gericht op de emotionele toestand van de patient, de schalen agorafobie, angst, 
depressie, somatisatie, inefficientie in denken en handelen, sensitiviteit/wantrouwen, 
hostiliteit en slaapproblemen bevattend. De SCL 90 R is ondermeer gekozen vanwege de 
goede meeteigenschappen en de mogeli jkheid tot vergeli jking met publicaties in de 
pi jnliteratuur (o.a. Keefe en Dolan, 1986, Khatami en Rush, 1982, Main en Waddell, 
1982, Shanfield e.a. , 1979). Aangezien voor ziektegedrag geen Nederlandse vragenli jst 
beschikbaar was, is de Illness Behaviour Questionnaire (IBQ, Pilowsky en Spence, 1975, 
1983) vertaald en bewerkt. De Engelstalige vorm kent zeven gebrekkig gevalideerde 
schalen, de Nederlandse vier. Een publicatie over de eigenschappen van deze vorm van 
de IBQ is in voorbereiding (Birnie en Tromp). In Bi jlage A. is de IBQ opgenomen onder 
"VII. Hoe u met de klachten omgaat" . Ook voor inventarisatie van de kwaliteit van het 
dageli jks functioneren was geen geschikte Nederlandse li jst beschikbaar. Daartoe is de 
Chronic Illness Problem Inventory (CIPI, Karnes e.a. , 1 984) vertaald en bewerkt. Door 
het grote aantal moeili jk vertaalbaar en/of toepasbaar gebleken vragen resten er van de 
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oorspronkeli jke twintig schalen slechts vier. De CIPI is in Bi jlage A. weergegeven 
onder "VI. Lasten" . Ook hierover is een publicatie in voorbereiding .  
Na het verzamelen van deze gegevens door de psychologisch medewerkster warden deze 
besproken met de klinisch psycholoog, de maatschappeli jk werkster en de 
psychomotorisch therapeut. Besloten wordt door wie nadere diagnostiek wordt verricht. 
De patient wordt ti jdens het zogenaamde psychosociale spreekuur verder onderzocht 
door de klinisch psycholoog en eventueel de psychomotorisch therapeut. Het 
maatschappeli jk werk kan een gesprek hebben met de partner of een verwante van de 
patient, gericht op de rol van de pi jn in de levenssituatie van de patient. In overleg 
tussen de disciplines wordt een realistisch geacht behandelingsplan opgesteld en, indien 
nodig binnen de PRA, uitgevoerd. Gegeven de grote regio (Groningen, Friesland en 
Drente), waarvoor de PRA werkt, wordt ernaar gestreefd om behandeling zoveel 
mogeli jk in of nabi j de woonplaats van de patient te doen plaatsvinden. De uitvoering 
van het plan wordt gecoordineerd door de betrokken revalidatie-arts. 

V .2.2. EV ALUERENDE VOORONDERZOEKEN 

V .2.2. 1 .  EEN PILOT ST UDY BU CHRONISCHE PIJNPATIENT EN 

De bruikbaarheid van de 2SD is in eerste instantie verkend in een pilot study over 1 74 
patienten met chronische pi jnsyndromen (Birnie, 1 985). De groep heeft bestaan uit 1 3 1  
patienten van de PRA en 43 patienten van de Werkgroep Pi jn en Pi jnbestri jding van bet 
Academisch Ziekenhuis Groningen (WPA), qua geslacht verdeeld in 72 mannen en 1 02 
vrouwen. De gemiddelde leefti jd bedroeg 39 jaar; 60% van de groep was tussen 30 en 
50 jaar oud. Ongeveer 79% van de patienten verrichtte voor de klachten ongeschoolde 
arbeid. De duur der klachten was gemiddeld 76 maanden, dat wil zeggen ruim zes jaar. 
5% had korter dan 6 maanden klachten. Qua duur was dus sprake van een duideli jk 
chronische groep. 
De PWA-groep was ouder en had ernstiger en langer durende pi jnsyndromen. 

Uit de 2SD-gegevens zi jn waarden van 83 variabelen verzameld betreffende sociaal
culturele aspecten, pi jnwaarneming, de emotionele toestand (SCL 90 R), het 
ziektegedrag ( IBQ en gedragsbeschri jvingen) en pi jngerelateerde beperkingen (CIPI). 
De samenhang van de variabelen met twee criteria zi jn onderzocht. Ten eerste de mate, 
waarin psychosociale aspecten, naar het inzicht van de 2SD-medewerkers, een rol 
spelen in de pi jnsyndromen volgens een 1 0-puntsschaal; de score O betekende, dat 
psychosociale aspecten geen enkele rol speelden, de score 9, dat het syndroom volledig 
door psychosociale aspecten in stand werd gehouden. Ten tweede het behandelings
advies, uitgedrukt en gecodeerd als: 0 geen behandeling, 1 psychiatrische/ 
psychotherapeutische behandeling, 2 psychiatrische/ psychotherapeutische en somatische 
behandeling, 3 psychosociale maatregelen en somatische behandeling, en 4 een 
somatisch gerichte behandeling .  

Op de 1 0-puntsschaal voor de mate, waarin psychosociale elementen naar het inzicht 
van de twee sporen een rol spelen komen de scores O en 1 niet voor. Bi j 80% van de 
groep wordt een belangri jke invloed van psychosociale elementen in het pi jnsyndroom 
(een score van 4 tot en met 9) aanwezig geacbt. De mate, waarin psycbosociale aspecten 
naar bet inzicbt van de 2SD-medewerkers van invloed zi jn in bet pi jnsyndroom bli jkt, 
uitgedrukt in Pearson-correlaties met een waarschi jnli jkbeids-niveau p !:: . 00 1, 
samen te hangen met een groat aantal variabelen. Deze zi jn in Tabel I. weergegeven. 
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Tabel I .  
Samenh an gen van variabelen me t he t in zicht in psych osociale aspe cten in he t  

pi jns yn droom in Pe arson- correl atie s  me t een waarsch i jnl i jkhe ids-n ive au .s . 001 
var iabele N r 

beroepsklasse 166 . 23 

verloop der p ijnklachten 174 .28 

aantal andere l ichamelijke klachten 158 .25 

SCL 90 angst 16 1  . 52 

SCL 90 depressi v i  te i t 16 1  . 5 1  

SCL 90 somatisatie 124 . 47 

SCL 90 inefficientie in denken/handelen 124 . 42 

SCL 90 hostilite it 124 . 44 

SCL 90 slaapproblemen 124 . 34 

IBQ pre-occupatie 173 . 56 

IBQ af fectieve stoornis 173 . 58 

IBQ affectieve inh ibitie 173 . 3 1  

CIPI lichamelijk verval 65 . 38 

De SCL 90-schalen agorafobie en sensitiviteit/wantrouwen z1Jn hier buiten 
beschouwing gelaten. Deze hangen zeer sterk samen met de andere SCL 90-schalen, 
met name met angst en hostiliteit, die in de literatuur meer van betekenis bli jken ( o.a. 
El-Magrabi, 1 987, Keefe en Dolan, 1 986, Khatami en Rush, 1982, Shanfield e.a. , 1 979). 
Wat betreft het behandelings-advies behoeft naar het inzicht van de 2SD-medewerkers 
ongeveer 90 % van de patienten een vorm van psychosociale behandeling om te komen 
tot een verandering in de levenssituatie met (chronische) pi jn. Van de groep wordt 30% 
binnen de PRA behandelbaar geacht. Het geadviseerde behandelings-plan bli jkt over 
de groep als .volgt verdeeld : 

geen behandeling 5 % 
psychiatrisch/psychotherapeutisch 3 1  % 
psychiatrisch/psychotherapeutisch en somatisch 33 % 
psychosociale maatregelen en somatisch 24 % 
somatisch 6 %. 

Ook het behandelings-advies is via Pearson-correlaties gerelateerd aan de 
onderzoeks-variabelen. 

De samenhangen met een waarschi jnli jkheids-niveau p .:s . 001  zi jn weergegeven in 
Tabel II. 
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Tabel II. 

Samenhangen van var iabelen met het behandelings-advies in 

Pearson-correlaties met een waarsch ijnlijkheids-niveau ::s .001 

variabele N r 

aantal p ijn-iocalisaties 174 -.32 

aantal andere klachten 158 - .40 

SCL 90 angst 161 -.46 

SCL 90 depressie 161 - .43 

SCL 90 somatisatie 124 - .38 

SCL 90 inefficientie in denken/handelen 124 - .33 

SCL 90 hostilite it 124 - .36 

IBQ pre-occupatie 173 -.45 

IBQ aff ectieve stoorn is 173 -.50 

IBQ aff ectieve inh ibitie 173 - .25 

CIPI lichamelijk verval 65 - .38 

Zowel bet inzicbt in de rol van psycbosociale aspecten in bet pi jn-syndroom als bet 
bebandelings-advies bangen samen met de ( licbameli jke) omvang van bet 
pi jnsyndroom, de pi jnbeleving en bet pi jngedrag . Leefti jd, geslacht en sociaal-
culturele factoren bli jken geen rol van betekenis te spelen. 

V .2.2.2. EEN EV ALUEREND ONDERZOEK BLT BEHANDELBAAR GEACHT E 
T WEESPOREN-PATIENT EN 

Een tweede verkennend onderzoek is verricbt bi j 33 2SD-patienten waarbi j, ondanks de 
vermoedeli jke cbroniciteit van de pi jnsyndromen (de gemiddelde duur bleek 24 
maanden) bet bebandelings- plan beeft bestaan uit a. psycbosociale maatregelen en 
somatiscbe bebandeling of b. somatiscbe bebandeling alleen (Ballast, 1 987, Birnie, 
1 987). De groep beeft bestaan uit 1 7  mannen en 1 6  vrouwen, in leefti jd varierend van 
22 tot 73 jaar met een gemiddelde van 39 jaar. 

Als criterium voor bet resultaat van de door de gezamenli jke sporen voorgestelde 
interventie na een periode van ongeveer tien maanden is de rapportage van de 
patienten over bet verloop van bun licbameli jke lasten gekozen. Op basis van de 
rapportage daarover is een verdeling gemaakt in drie subgroepen : een verbeterde 
(N=6), een geli jkgebleven groep (N= 1 2), en een verslecbterde (N= 1 5). Bi j een redeli jk 
behandelbaar geacbte groep is het resultaat volgens dit criterium teleurstellend. 

De verbeterde groep kan beschreven warden als de groep met de lichameli jk en 
emotioneel grootste li jdensdruk bi j het 2SD-onderzoek. Gegeven de verbetering li jkt 
de druk in de bebandel-periode verlicbt te zi jn. De geli jkgebleven groep bestaat uit 
patienten die de moed op verbetering bebben opgegeven, en de verslecbterde groep als 
oudere passieve mensen met veel pi jnlocalisaties. Gegeven de samenbangen van de 
gegevens van bet 2SD-onderzoek en de toestand na ongeveer tien maanden, uitgedrukt 
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in Pearson-correlaties, lijkt een hoger aantal pijnlocalisaties te duiden op een 
lichamelijk en emotioneel slechtere toestand. Oudere patienten geven meer 
pijnlocalisaties aan en rapporteren een slechtere emotionele toestand. De duur van de 
klachten hangt sterk samen met de scores op de scbalen angst, depressiviteit, 
somatisatie, hostiliteit van de SCL-90 en affectieve stoornis van de IBQ . 

Geconcludeerd wordt, dat bij patienten met bebandelbaar lijkende chroniscbe 
pijnsyndromen de resultaten teleurstellend zijn en dat de leeftijd, de duur en omvang 
van bet pijnsyndroom, de preoccupatie met de lichamelijke lasten, de emotionele 
toestand en de pijnbeleving daarbij een belangrijke rol spelen. 

V .2.2. 3 . CONCLUSIES AAN DE HAND VAN DE VOORONDERZOEKEN 

Uit de pilot study bij chronische pijnpatienten komt naar voren, dat bij 80% van de 
patienten psychosociale elementen een belangrijke rol spelen in bun pijnsyndroom en 
dat naar bet inzicht van de twee sporen 90% een vorm van psycbosociale bebandeling 
behoeft teneinde een verandering van de pijnsyndromen te kunnen bereiken. Evenals 
in het evaluatie-onderzoek bij bebandelbaar geachte cbroniscbe pijnpatienten blijkt het 
belang van de omvang van bet pijnsyndroom en de aspecten pijnbeleving en 
pijngedrag, temeer daar de behandelings-resultaten teleurstellend zijn. In het 
evaluatie-onderzoek blijkt daarnaast bet belang van de duur der klachten en de 
leeftijd. 

Uitgedrukt in variabelen blijken uit de vooronderzoeken in de 2SD met name 
relevant : leeftijd, beroepsklasse, duur van de pijnklacbten, de boogste pijnintensiteit in 
de week van onderzoek, het aantal pijnlocalisaties, bet verloop van de pijnklachten, bet 
aantal andere lichamelijke klachten, de SCL 90-schalen angst, depressiviteit, 
somatisatie, inefficientie in denken en handelen, hostiliteit en slaapproblemen, de IBQ
schalen preoccupatie, affectieve stoornis en affectieve inhibitie, en de CIPI-schaal 
lichamelijk verval . 

V .2. 3 . SAMENSTELLING VAN DE PIJNLIJST VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
AAN DE HAND VAN 

DE LITERATUUR TOT 1987 EN DE VOORONDERZOEKEN 

De door de discipline klinische psychologie van de PRA gebruikte pijngerichte 
vragenlijst is samengesteld op grand van de in V .2. 1 .  genoemde lijsten en de 
pijngerichte literatuur tot medio 1 984 . De vorm van de vragen is aangepast. De 
vragen warden aan de linkerkant van de bladzijde gesteld, en aan de rechterkant is 
voldoende ruimte voor antwoorden. Deze vorm is weergegeven in Bijlage A. 

De lijst heeft een definitieve vorm gekregen aan de hand van de resultaten van de 
beschreven pilot study (Birnie, 1 985) en aanvullende literatuur tot 1 987 . De inhoud van 
de lijst wordt, volgens de indeling van de lijst, beknopt beschreven, onder vermelding 
van de belangrijkste literatuurbronnen, die voor een belangrijk deel besproken zijn in 
Hoofdstuk IV . 

Mogelijk ten overvloede : het gaat hier om de rapportage van de patient omtrent de 
waarneming van diens pijnklachten, andere lichamelijke klachten, diens sociale 
situatie, de aan de klachten toegeschreven beperkingen, en diens ziektegedrag . 
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VOORBLAD 

Hoewel de instructie bi j de mondeling af te nemen vragenli jst oak mondeling wordt 
gegeven, is de instructie op het voorblad vermeld. 

I. EERSTE VRAGEN 

De eerste vragen van de li jst betreffen de reden voor het bezoek aan de PRA en de 
verwachting van de patient daarbi j .  
De pi jnlocalisaties zi jn op zich van betekenis (Birnie, 1 983, Carlsson, 1 984, Toomey 
e.a., 1 983), doch ook qua aantal (Ballast, 1 987, Birnie, 1 985, Dworkin e.a., 1 986, 
Mangolin e.a. , 1 986). Daarna de duur van de pi jnklacht (o.a. Ballast, 1 987, Guck e.a., 
1 986, Maruta e.a., 1 979, Sims-Williams e.a. , 1 978). Vervolgens kan de patient diens 
pi jn beschri jven aan de hand van 38 adjectieven, afkomstig uit de McGill Pain 
Questionnaire (o.a. Heaton e.a. , 1 982, Melzack, 1 975). Ten ti jde van de samenstelling 
van de li jst was er een methodologisch grondig onderzochte Nederlandstalige vorm van 
de adjectievenli jst van de McGill Pain Questionnaire beschikbaar, afgenomen bi j 
patienten met lage rugpi jn (Oostdam en Duivenvoorden, 1 984). De in dat onderzoek 
relevant gebleken adjectieven zi jn in de li jst opgenomen. 
De patient kan de door de pi jn ondervonden last -als verbalisering van de 
pi jnintensiteit- beschri jven in drie numerieke zelfbeoordelingsschalen (o.a. Aun e.a., 
1 986, Ballast, 1 987, Carlsson, 1 984, Downie, 1 978, Guck e.a. , 1 986, Huskisson, 1 974  en 
1 983, Maruta e.a. , 1 979, Ohrhaus en Adler, 1 975, Price e.a. , 1 983, Reading, 1 980, Scott 
en Huskisson, 1 976). Een numerieke vorm is gekozen, gegeven de ( iets) betere 
eigenschappen dan de veel toegepaste Verbal Analogue Scale (Downie, 1 978) en de 
goed begri jpbaar gebleken vormgeving en instructie (Szyfelbein e.a., 1 985). 

II. VERLOOP VAN DE KLACHTEN 

Dit onderdeel van de li jst betreft het verloop van de klachten tot aan de 2SD. Het gaat 
om het verloop qua intensiteit en localisatie, het oordeel van de patient over verrichte 
onderzoeken en behandelingen en de bezochte behandelaars (als vorm van pi jngedrag, 
medical shopping) (Dworkin e.a. , 1 986, Fordyce, 1 976). 

Ill. DE KLACHTEN 

Het derde onderdeel is gericht op de pi jnwaarneming . Geinventariseerd wnrden bet 
dagpatroon, de oorzaak, versterkende en verlichtende factoren, bet gebruik (en effect) 
van medicatie (als vorm van pi jngedrag) (Ballast, 1 987, Carlsson, 1 984, Guck e.a., 1 986, 
McNairy e.a. , 1 984, Vlaeyen e.a. , 1 987, Ziesat e.a., 1 979, Zitman, 1 981), volgens een 
variant van een door Turk, Meichenbaum en Genest ( 1 983) beschreven functionele 
analyse. 

IV. ANDERE KLACHTEN 

Dit deel van de Ii jst is gericht op de ziektegeschiedenis (Abram e.a., 1 981, Guck e.a., 
1 986, Main en Waddell, 1 982, Maruta e.a., 1 979) en andere Iichameli jke klachten dan 
pi jn (Birnie, 1 985, von Knorring e.a., 1 983), waaronder autonome klachten (a.a. Keefe 
e.a. , 1 982). 

- 4 1 -



V. UW LEVENSSITUATIE 

Het vijfde gedeelte betreft de sociale situatie van de patient. 
Dit bevat ondermeer werkzaamheden (Birnie, 1985, Brennan e.a. , 1987, Carlsson, 1984, 
Dworkin e.a. , 1985, Magora, 1973, Roessler en Bolton, 1978). Daarnaast de burgerlijke 
staat (Chatuverdi e.a. , 1 984, Guck e.a. , 1 986, Roessler en Bolton, 1978), de opleiding 
(Garron en Leavitt, 1 979, Guck e.a. , 1 986, Heaton e.a. , 1 982, Roessler en Bolton, 1 978), 
de bron van inkomsten (Abram e.a. , 1 981 , Guck e.a. , 1 986, Melzack e.a. , 1985, 
Mendelson, 1984, NVBP, 1984), een lopende beroeps- of verzekeringskwestie (juist de 
pijnklacht is aanleiding tot een dergelijke zaak) (Block e.a. , 1 980, Melzack e.a. , 1 985, 
Mendelson, 1984), en het door de patient beschreven activiteitenniveau (Ballast, 1 987, 
Brennan e.a. , 1987, Linton, 1985, Roberts en Reinhardt, 1 980). 
Dit onderdeel wordt besloten met een inventarisatie van het voorkomen van 
lichamelijke klachten in de sociale omgeving (Roy, 1982, Turk, Flor en Rudy, 1987, 
Violin en Giurgea, 1984) en de vraag, wat de patient in diens leven veranderd zou 
willen zien. De laatste vraag wordt in de praktijk zeer verschillend beantwoord. Veel 
patienten weten geen antwoord, en veel patienten, die sterk klagen over de last van en 
de belemmering door de pijn, benoemen de pijn daarbij niet. 

VI. LASTEN 

Dit gedeelte bevat vier goed vertaalbaar gebleken schalen van de Chronic Illness 
Problem Inventory (CIPI, Karnes e.a. , 1 984) en een aanvullende schaal voor weers- en 
andere externe invloeden (Weiner e.a. , 1 985). De schalen van de CIPI zijn : Activiteiten 
van het Dagelijks Leven (ADL), Lichamelijk verval (LICH), Medicatieproblemen 
(MEDP) en gedwongen lnactiviteit (INAC). De vragen van de CIPI zijn weergegeven 
op pagina 6 van Bijlage A onder "VI. LASTEN" . De schaal voor weers- en andere 
externe invloeden wordt gevormd door de vragen 4, 8, 9 en 1 0 .  De ADL- schaal bevat 
de vragen 3, 1 1 ,  13  en 16, de LICH- schaal de vragen 2, 7, 1 2  en 1 5, de MEDP- schaal de 
vragen 1 en 6, en de INAC- schaal de vragen 5, 14 en 1 7 . 
De CIPI is gekozen, aangezien ten tijde van het samenstellen van de lijst dit de meest 
geschikte en beknopte lijst (met in de Amerikaanse versie goede meet- eigenschappen) 
was die interferentie met dagelijkse activiteiten inventariseert. Dit geldt met name 
voor de ADL- schaal (Carlsson, 1984, Main en Waddell, 1 982, Mayer e.a. , 1 986). ADL
metingen zijn in de revalidatiegeneeskunde gebruikelijke evaluatie- methoden, doch 
blijken veelal te complex om tot duidelijke conclusies te leiden (Carlsson, 1984, 
Nichols, 1 976). De ADL- schaal van de CIPI bevat slechts vier vragen. De lichamelijk 
verval- schaal is te beschrijven als een somatische fixatie- schaal . Het belang ervan is 
beschreven door Blumer en Heilbronn (1 982), Bond (1983), Chapman e.a. (1979), Grol 
(1978) en McCreary e.a. (1985). 
Birnie (1985) vond een sterke samenhang met de SCL 90- schalen angst en somatisatie, 
en de IBQ- schaal pre- occupatie/hypochondrie. D e  schaal MEDP betreft de 
afhankelijkheid van medicatie (o.a. Carlsson, 1984, Guck e.a. , 1986, McNairy e.a. , 
1 984, Turner e.a. , 1 982, Vlaeyen e.a. , 1 987, Ziesat e.a. , 1 979). De schaal INAC betreft de 
als door de pijn gedwongen beschreven inactiviteit, als vorm van ziektegedrag evident 
(o.a. Gottlieb e.a. , 1 984, Haley e.a. , 1 985, Linton, 1985, Roberts en Reinhardt, 1980). 
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VII. HOE U MET DE KLACHTEN OMGAAT 

Het laatste onderdeel betreft een bewerking van de Illness Behaviour Questionnaire 
(Pilowsky en Spence, 1 975, 1 983). Via een factor analyse in de pilot studygroep (Birnie, 
1 985) van de vertaalde oorspronkeli jke vorm, betrouwbaarheids- en 
valideringsonderzoek, resteren er 40 van de oorspronkeli jke 62 vragen. Zoals gesteld, is 
een publicatie hierover in voorbereiding (Birnie en lromp). Hier wordt volstaan met 
een korte beschri jving van de schalen. De resulterende vier schalen zi jn : preoccupatie
hypochondrie (PH), affectieve stoornis (AS), affectieve inhibitie (AI), en lichameli jke en 
emotionele kwetsbaarheid (KW). 
De IBQ is weergegeven op de pagina's 6 en 7 van Bi jlage A onder "VII. HOE U MET DE 
KLACHTEN OMGAAT" .  De PH-schaal bevat de vragen 1, 2, 9, 1 0  en 1 1 . De vragen 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 12, 1 3, 1 4, 1 5  en 1 6  vormen de AS-schaal . De AI-schaal bevat de vragen 23, 
26, 27 en 38, en de KW-schaal wordt gevormd door de vragen 1 9, 20, 21, 22, 29, 32, 34, 
37, en 40 . In de beschreven pilot study hangt de PH-schaal samen met de SCL 90-
schalen angst, somatisatie, en hostiliteit, de AS-schaal met alle schalen van de SCL 90, 
en de KW -schaal met de SCL 90-schalen angst, sensitiviteit-wantrouwen en hostiliteit. 
De AI-schaal vertoont enige samenhang met de schaal slaapproblemen van de SCL 90 . 
De samenhang van de AS-schaal met de N-schaal (neurotische labiliteit) van de 
Amsterdamse Biografische Vragenli jst (Wilde, 1 962), onderzocht bi j 30 patienten in de 
pilotstudy, is sterk (de Pearson-correlatie-coefficient is .63). De schalen bli jken in de 
prakti jk zeer bruikbaar, met name de PH- en de AS-schaal (Birnie, 1 985). 
Onderzoeksresultaten van anderen sluiten daarbi j aan. Wat betreft de PH-schaal o.a. 
bi j Bond ( 1 981 ), Blumer en Heilbronn ( 1 981 ), Chapman e.a. ( 1 979), Main en Waddell 
( 1 982), NcCreary e.a. ( 1 985) en Wiltse e.a. ( 1 975). De AS-schaal sluit qua 
bruikbaarheid aan bi j de inzichten van velen omtrent de emotionele aspecten bi. j pi jn 
(o.a. Chapman e.a., 1 979, Bond, 1 981, Pilowsky en Spence ( 1 975 en 1 983), en S ternbach 
( 1 974). Het belang van affectieve remming wordt vermeld door Bond ( 1 981 en 1 983), 
Carlsson ( 1 986) en in de oorspronkeli jke IBQ-vorm door Pilowsky en Spence ( 1 975 en 
1 983). De kwetsbaarheid wordt weinig specifiek beschreven, met uitzondering van 
Marbach en Lipton ( 1 978) en Pilowsky en Spence ( 1 983). 
De vragenli jst wordt aangevuld met de handelsuitgave van de SCL 90 R (Arindell en 
Ettema, 1 981 en 1 986). De SCL 90 R, gericht op diverse aspecten van de emotionele 
toestand heeft goede meet-eigenschappen (o.a. Arindell en Ettema, 1 986) en maakt 
vergeli jking met Engelstalige onderzoeksgegevens mogeli jk (o.a. El-Magrabi, 1 987, 
Keefe en Dolan, 1 986, Khatami en Rush, 1 982, Shanfield e.a., 1 979). Het belang van de 
schalen angst (o.a. Bond, 1 981 en 1 983, Garron en Leavit, 1 979, Taenzer e.a., 1 986), 
depressie (o.a. Aronoff e.a., 1 986, Blumer en Heilbronn, 1 982, Chapman e.a., 1 979, 
Romano en Turner, 1 985), hostiliteit (o.a. Carlsson, 1 986, Garron en Leavitt, 1 979, 
Pilowsky, 1 978), en somatisatie (o.a. Birnie, 1 985, Katon e.a. , 1 982) is evident. Het 
belang van sensitiviteit/wantrouwen wordt enigszins genoemd door Khatami en Rush 
( 1 982). Dat van inefficientie in denken en handelen qua cognitieve lasten door McNairy 
e.a. ( 1 984) en qua obsessiviteit door Bond ( 1 983). De relatie van pi jn met 
slaapproblemen wordt besproken door o.a. Blumer en Heilbronn ( 1 982), Brennan e.a. 
( 1 987), Pilowsky e.a. ( 1 985) en Weiner e.a. ( 1 985). De SCL 90 heeft de mogeli jkheid om 
de scores van de patient op de verschillende schalen te vergeli jken met enkele 
normgroepen (Arindell en Ettema, 1 986). Zo is vergeli jking mogeli jk met een groep 
normalen en een groep poliklinische psychiatrie-patienten. Daarnaast zi jn normen 
t-eschikbaar voor een chronische pi jngroep aan de hand van de gegevens van de 1 74 
patienten van de pilot study (Birnie, 1 985). 
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V .2. 4 . AFNAME, SCORING EN VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
VAN DE VRAGENUJSTEN 

De gegevens van de vragenlijsten warden verzameld tijdens een onderzoek door de 
psychologisch medewerkster van de PRA. De onderdelen I tot en met V warden 
mondeling afgenomen, de onderdelen VI en VII en de SCL 90 schriftelijk. Die 
onderzoekssituatie beperkt zich niet tot het opschrijven van de antwoorden op de 
vragen van de patient. Een belangrijke mogelijkheid is die van observatie van het 
pijngedrag door de onderzoeker op weg naar en in de onderzoeksruimte, tijdens het 
afnemen van de vragenlijst en tijdens de (veelal pijngedrag-afleidende) situatie, 
waarin de patient de vragen van de CIPI, IBQ en SCL 90 beantwoordt. De 
psychologisch medewerkster deelt de patient mee dat de gegevens na de uitwerking 
ervan warden besproken met een aantal psychosociale medewerkers van de PRA en dat 
vervolg-onderzoek zal plaatsvinden tijdens het zogenaamde "psychosociale 
spreekuur" 

V .2. 5 .  VERDERE DIAGNOSTIEK 

HET PSYCHOSOCIALE SPREEKUUR 

De gegevens van het onderzoek, verricht door de psychologisch medewerkster, worden 
door haar besproken met de klinisch psycholoog, de psychomotorische therapeut en de 
maatschappelijk werkster. Aan de hand van de bevindingen wordt in dat overleg 
besloten door welke medewerker(s) aanvullende diagnostiek wordt verricht tijdens het 
wekelijkse psychosociale spreekuur. 

Alie patienten worden, mede aan de hand van de vragenlijst-gegevens, onderzocht 
door de klinisch psycholoog . Deze diept de invloed van pijnwaarneming, pijnbeleving 
en pijngedrag in het door de patient gepresenteerde pijnsyndroom verder uit. 
Belangrijke elementen die in dit gesprek aandacht krijgen zijn preoccupatie- en 
fixatie-tendenzen, vermijdingsgedrag, cognities, het inzicht van de patient in diens 
klachten, gevoelens en levenssituatie, de rol van afweermechanismen, en de betekenis 
van de pijn voor de patient. 

Indien pijngedrag dan wel sociale aspecten een belangrijke rol kunnen of lijken te 
spelen, wordt de partner of een gezinslid opgeroepen voor een gesprek met de 
maatschappelijk werkster. In dat gesprek wordt de betrokkenheid van de partner bij 
(bet pijnsyndroom van) de patient, de rol van gezins- en familieleden, kennissen, het 
werk en andere activiteiten, derhalve operante en interactie-aspecten, culturele en 
religieuze aspecten, nader gemventariseerd en mogelijkheden tot verandering verkend. 

De psychomotorisch therapeut verricht nadere diagnostiek bij het vermoeden van 
bestaande psychopathologie, van een gestoorde lichaamsbeleving, bij lichameli.ik en 
emotioneel sterk gespannen patienten en indien de verbale en sterk cognitieve vorm 
van vragenlijst-diagnostiek slechts een beperkt inzicht in (de rol van) het 
pijnsyndroom mogelijk maakt. De psychomotorisch therapeut gebruikt daarbij het 
lichaam als middel voor psychologische diagnostiek. 

Tijdens een wekelijkse teambespreking warden de inzichten van de verschillende bij 
de patient betrokken disciplines -de revalidatie-arts, de klinisch psycholoog, de 
maatschappelijk werkster, de psychomotorisch therapeut en incidenteel de 
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f ysiotherapeut en de ergotherapeut- besproken,met als doel een consensus omtrent het 
behandelings-beleid. Indien gewenst, wordt de diagnostiek uitgebreid door een of 
meerdere disciplines, waarna opnieuw een bespreking plaatsvindt en een 
behandelings-beleid wordt geformuleerd. Het proces van diagnostiek en behandeling 
wordt gecoordineerd door de betrokken revalidatie-arts. Gegeven de grote regio, 
waarin de patienten wonen, wordt getracht de optimale behandelings-vorm te 
realiseren in de (nabijheid van de) woonplaats van de patient. Dit gebeurt in overleg 
tussen de revalidatie-arts en de huisarts van de patient. 

V .3 .  DE PRAKTISCHE WAARDE VAN DE TWEESPOREN-DIAGNOSTIEK 

EEN VRAAGSTELLING 

Wanneer wij de in V .2.2 beknopt beschreven evaluerende onderzoeken bezien, kan 
grofweg geconcludeerd worden, dat naar het inzicht van de 2SD voor weinig 
onderzochte patienten een typische poliklinische revalidatie- behandeling is weggelegd, 
en dat, zelfs bij een positieve verwachting, het behandelings-resultaat mager is. Toch 
wordt de 2SD in de poliklinische praktijk, zoals deze plaatsvindt sinds het voorjaar van 
1984, gewaardeerd door diverse medewerkers van de PRA, vele patienten en 
behandelaars buiten de PRA, met name huisartsen. Aan te nemen valt dat de 2SD niet 
zozeer waardering krijgt voor de resultaten die de gerichte behandelings-adviezen en 
behandelingen opleveren, doch meer voor de verduidelijking die wordt gegeven 
omtrent de betekenis van de pijnsyndromen bij en voor de patienten. De 2SD lijkt met 
name ten goede te komen aan de meer somatisch georienteerde onderzoekers en de 
partners van de patienten die hun machteloosheid in zekere zin delen met de patienten .  
Tromp ( 1985) spreekt in  dit verband over "lijders" en "medelijders" . 

Een meer relevant aspect betreft de effectiviteit van de 2SD. Het is de vraag, of de 
arbeids- en tijdsintensieve benadering effectief is, en zo ja, in welke mate. Bovendien 
is het de vraag of de indruk, dat het tweede spoor (S2) bij moeilijk behandelbare 
patienten iets toevoegt aan het inzicht in de pijnsyndromen, zoals verkregen in het 
eerste spoor (S I ,  door de poliklinisch werkende revalidatie-arts), correct is. Met het 
doel de gestelde vragen te beantwoorden is het hier te beschrijven onderzoek verricbt. 
Dit wordt beschreven in Hoofdstuk VII. Daaraan vooraf wordt in Hoofdstuk VI 
ingegaan op behandelingsvormen van pijn, zoals deze relevant kunnen zijn in 
poliklinische revalidatie. 
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VI. VOOR POLIKLINISCHE REV ALIDATIE 
RELEV ANTE BEHANDELINGSVORMEN BU PIJN 

Zoals naar aanleiding van de conclusies van de CGR in IV .3. "Inzichten omtrent 
psychologische en sociaal-culturele aspecten van pi jn" beschreven, dient een 
poliklinische benadering van pi jnklachten te bestaan uit zorgvuldig psychologisch, 
lichameli jk en sociaal onderzoek. Op grond van uit dergeli jk onderzoek naar voren 
komende behandelings-indicaties kan behandeling plaatsvinden. 

Een afdoend middel tegen pijn bestaat niet. Dit moge duideli jk zijn aan de hand van 
de in de vorige hoofdstukken geschetste complexiteit, die inherent aan pi jn is. Tevens 
bli jkt dit uit de verscheidenheid aan medicamenteuze, instrumentele, invasieve, 
fysiotherapeutische en psychologische behandelingen. De voor poliklinische revalidatie 
geschikte behandelings-vormen bi j pi jn worden dan ook besproken aan de hand van de 
indeling volgens bet pi jnmodel van Loeser ( 1 980). Naar aanleiding van dat pi jnmodel is 
reeds benadrukt, dat therapeutische maatregelen die vooral gericht zi jn op nociceptie en 
pi jngewaarwording zinvol kunnen zi jn bi j sterk somatisch bepaalde pi jn. Bi j ch ronische 
pi jn kunnen dergeli jke maatregelen leiden tot versterking van pi jnbeleving en 
pi jngedrag . 

Zoals in V .2. 1 . "Ontwikkeling van de tweesporen-diagnostiek" beschreven, beziet de 
poliklinisch werkende revalidatie-arts vanaf het begin van het contact met de patient 
voortdurend de nociceptie, de pi jngewaarwording, de pi jnbeleving en het pi jngedrag . 
Bi j veel patienten, nameli jk die met een (dreigend) chronisch pi jnsyndroom, stelt de arts 
samen met de patient een werkplan op. Dit contract bevat een aantal afspraken, 
waardoor het voor de patient en de arts zoveel mogeli jk duideli jk is hoe de 
verantwoordeli jkheid voor de behandeling en de toestand van de patient verdeeld is. 
Belangri jk element is, dat de arts niet meer dan strikt nodig de rol van de 
verantwoordeli jke (voor de toestand van de patient) op zich neemt. lndien bi j 
diagnostiek de nociceptie en waarneming van sterke invloed op het pi jnsyndroom 
bli jken, dienen een of meerdere daarop gerichte behandelings-vormen gekozen te 
worden. In poliklinische revalidatie zi jn hiervoor met name fysische technieken en 
medicamenteuze behandeling beschikbaar. 

Door de CGR ( 1 986) besproken fysiotherapeutische technieken betreffen ten eerste de 
fysiotechnische applicaties, zoals macro-mechanische technieken, waarbi j gebruik 
gemaakt wordt van water of de micromechanische technieken, waarbi j geluidstrillingen 
aan het lichaamsweefsel warden toegediend, de thermische technieken, die gebruik 
maken van oppervlakkig werkende warmtebronnen, en de electrische technieken, 
nameli jk de laag- , midden-, en hoogfrequente electrotherapie en interferentiestromen. 
De tweede vorm van fysiotherapie betreft de manuele technieken. Hieronder vallen de 
klassieke massage, de bindweefselmassage, en de manuele therapie. 

De bewegingstherapie, die zich richt op een gestoord bewegingspatroon is de derde 
onderscheiden vorm. De vierde mogeli jke fysiotherapeutische bijdrage aan 
pi jnbehandeling wordt gevormd door de electrische zenuwstimulatie en de acupunctuur. 
Wat betreft de medicamenteuze pi jnbehandeling noemt de CGR het voordeel dat deze 
door alle medici kan worden toegepast en dat deze reversibel is. Bovendien kan de 
patient deze behandeling veelal zelf uitvoeren en is deze daardoor minder afhankel i jk 
van hulpverleners. Als de ideale pi jnstiller beschri jft de CGR: deze moet een voldoende 
analgetische werking hebben en oraal of rectaal toe te dienen zijn, moet een 
langdurende werking hebben en geen ongewenste bi jwerkingen of reacties 
teweegbrengen en niet tot gewenning of verslaving leiden. Uiteraard bestaat een 
dergeli jk medicament niet. Wei kan een opOmaal effect beoogd worden, bi jvoorbeeld 
door vaste doseringen en vaste inname-ti jden voor te schri jven (o.a. White en Sanders, 
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1 985). De CGR beschri jft een viertal soorten pi jnmedicatie, de "perifeer", de "centraal", 
de "lokaal" werkende analgetica, en "niet analgetische" geneesmiddelen. Als perifeer 
werkende analgetica warden genoemd de salicylaten, de NSAID (non-stero"idal anti
flammatory drugs), zoals indocid, brufen, voltaren en naprosyne, paracetamol en 
glifanan. De centraal werkende analgetica zi jn vri jwel alle verwant aan morfine. Deze 
bemvloeden niet alleen de pi jnwaarneming, doch ook de pi jnbeleving, en zi jn 
gemdiceerd bi j patienten met kanker en met ernstige acute pi jn. Volgens de commissie 
is de terughoudendheid van veel medici om opiaten voor te schri jven bi j patienten met 
kanker niet terecht. Lokaal werkende analgetica als lodocame en bupivacifue worden 
ingespoten ter blokkering van aanvoerende en afvoerende zenuwen. Niet analgetische 
middelen warden vooral bi j chronische pi jn toegepast. De werking betreft met name de 
pi jnbeleving. 

Wat betreft de psychofarmaca worden door de CGR antidepressiva, neuroleptica en 
sedativa besproken. Het pi jnverminderende effect van antidepressiva wordt los van het 
antidepressieve aspect beschouwd. Als neuroleptica warden onder andere valium en 
mogadon genoemd. Verder vermeldt de CGR anthistaminica, anti-epileptica, 
spierrelaxantia, sympathicolytica, calcium antagonisten, corticostero"iden en 
neuroly tica. Wat betreft de medicamenteuze pi jnbehandeling benadrukt de commissie, 
dat patienten met acute pi jn en met pi jn bi j kanker vaak onderbehandeld worden, en 
patienten met chronische pi jn vaak overbehandeld. Wat betreft het laatste : 
terughoudendheid bi j medicamenteuze behandeling van chronische pi jnpatienten is 
geboden. 

De pi jngewaarwording kan naast door fysiotechnische en medicamenteuze 
behandelings-vormen benaderd warden vanuit een psychologisch gezichtspunt. De 
intensiteit van de pi jngewaarwording is immers mede afhankeli jk van de mate van de 
aandacht voor de prikkel (Melzack, 1 978) en de aard van de aandacht ervoor (Chapman, 
1 978). Persoonli jkheids- en culturele factoren kunnen de pi jnwaarneming sterk 
bemvloeden. Veelal ziet men dat wanneer de patient afleiding kan vinden in 
activiteiten, de pi jnwaarneming minder op de voorgrond staat. Het vinden van gerichte 
activiteiten kan dan ook voor veel patienten een uitkomst zi jn. Het manipuleren van 
aandacht li jkt, tesamen met sterke suggestie, verantwoordeli jk voor het analgetische 
effect van hypnose (Melzack, 1 975b). Wanneer een patient goed afleidbaar bli jkt (van de 
pi jn) kan hypnose als behandelings-vorm overwogen warden. 

Van belang zi jn ook eerdere ervaringen met pi jn. Als de patient diens pi jn 
waarneemt en labelt als :"er is toch niets aan te doen", kan dit leiden tot hulpeloosheid 
en passief pi jnli jden. Onjuiste en onaangepaste cognities bi j pi jn kunnen op den duur 
dan ook leiden tot emotionele en gedragsstoornissen (o.a. van Eek e.a. , 1 987). Een vorm 
van cognitieve herstructurering (o.a. Turk, Meichenbaum en Genest, 1 983, en Vlaeyen, 
1 987) kan leiden tot eea aanmerkeli jke afname van het pi jnprobleem van de patient. 
Veelal wordt een cognitieve behandeling gecombineerd met een gedragsmatige. De 
ideeen en opvattingen van de patient over diens pi jn warden gewi jzigd en, veelal in de 
vorm van een cursus, in gedrags-veranderingen bestendigd (o.a. Linssen, 1 990, Linssen 
en Zitman, 1 984, Spinhoven en Linssen, 1 985, Turk, Meichenbaum en Genest, 1 983). 

Een andere vorm van deze benadering betreft de zelfhulp- boeken voor de chronische 
pi jnpatient (o.a. 'fromp, 1 989, Whitbread, 1 983, Winter, 1 989). Deze zi jn gericht op de 
individuele patient. Begeleiding, bi jvoorbeeld door de huisarts, li jkt daarbi j echter een 
voorwaarde voor succes. 

De pi jnbeleving kan warden bemvloed door psychofarmaca, zoals een 
antidepressivum en door psychotherapie. Indien bij 2SD de pi jnbeleving een 
belangri jke rol bli jkt te spelen, wordt veelal aan de patient een psychotherapeutisch 
contact buiten de PRA voorgesteld. Dit dient met zorgvuldigheid plaats te vinden, 
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aangezien veelal bet inzicht van de patient in diens situatie en de rol van de pi jn daarin 
slechts in beperkte mate overeenkomt met dat van de medewerkers van de 2SD. Wil men 
een patient motiveren voor psychotherapie dan dient dit te geschieden op basis van de 
inzichteli jke en cognitieve mogeli jkheden van de patient. 

Biofeedback en ontspanningstherapie zi jn alternatieve mogeli jkheden. Geesteli jke 
gespannenheid en verhoogde spierspanning kunnen pi jn verergeren. Een vicieuse cirkel 
kan optreden. Hierbi j kunnen ontspanningsoefeningen in de vorm van autogene 
training en progressieve relaxatie, althans in enige mate, effectief zi jn. In de PRA 
wordt in dit verband de sensomotorische relaxatie toegepast door de psychomotorische 
therapeut. Indien de pi jnbeleving een belangri jke rol speelt in de vorm van een 
gemaskeerde depressie dient overwogen te warden of de depressie bestreden moet 
worden met bi jvoorbeeld een tricyclisch antidepressivum of juist niet. Indien een 
antidepressivum effectief is en bet pi jnniveau daalt, kan een nieuw probleem voor de 
patient ontstaan. In de nieuwe situatie staat de pi jn minder op de voorgrond. 
Hulpeloosheid komt echter meer op de voorgrond te staan. De patientenrol moet worden 
opgegeven; bet op eigen benen staan is een zware opgave. Hierbi j kan de hulpeloosheid 
van de patient indrukwekkend zi jn. Veelal bli jkt de situatie met pi jn voor de patient de 
optimale te zijn. Hi j verkiest bet lichameli jke li jden boven bet emotioneel li jden (o.a. 
NVBP, 1 984). Dit geldt niet alleen voor de patient met een gemaskeerde depressie. Het 
geldt, enigermate, voor alle patienten met min of meer functionele klachten, nameli jk 
pi jnklachten, die de functie hebben om depressiviteit, angst en wrok onder controle te 
houden (o.a. Bond, 1 983). Bi j voor de patient herkenbare angst, depressiviteit of wrok, 
wordt veelal psychotherapie voorgesteld. Gaat de patient niet in op een dergeli jk 
voorstel of is de pi jnklacht een wezenli jke oplossing voor emotionele nood, dan wordt 
behandeling achterwege gelaten. Het geven van informatie aan de huisarts van de 
patient is dan aangewezen. De huisarts kan vervolgens bi jvoorbeeld onnodig 
behandelen en medical shopping onder contr6le houden. Wat betreft de behandelirig van 
pi jngedrag is hierboven de combinatie cognitieve herstructurering en gedragstraining 
genoemd. Een gedraggerichte benadering wordt relatief vaak toegepast bi j chronische 
pi jn, veelal in combinatie met andere bebandelings-vormen. Fordyce ( 1 976) 
ontwikkelde een klinische metbode om patienten pi jngedrag af te leren : bet 
zogenaamde operante bebandelings-programma. Vooraf aan de bebandeling dient 
duideli jk tezi jn welke de negatieve en welke de positieve bekrachtigers van bet 
pi jngedrag zi jn. Dat wil zeggen : respectieveli jk, welke als negatief ervaren factoren 
vanwege de pi jn niet meer optreden, en welke positieve factoren juist wel door de pi jn 
optreden. In de behandeling wordt getracht bet optreden van negatieve factoren te 
verhinderen en dat van positieve factoren te bevorderen zonder dat er sprake is van 
specifiek pi jngedrag . De pi jn wordt als bet ware losgekoppeld van de veelal subtiel 
verborgen factoren die deze in stand houden. De pi jn wordt niet zozeer behandeld, bet 
gedrag wordt veranderd. Het gezin van de patient wordt bi j de behandeling betrokken, 
aangezien juist daar bet pi jngedrag vaak bekrachtigd wordt. De patient en diens gezin 
leren beter met de pi jn omgaan. Veelal kan men een actiever en normaler !even leiden, 
conform de criteria van Linton ( 1 986) en bet doel van de revalidatie-geneeskunde. 

De pi jnpatient, die afkomstig is uit een andere cultuur dan de typische Nederlandse, is 
in bet nadeel . Om zorgvuldige diagnostiek en behandeling te kunnen verrichten is 
kennis van en bekendheid met een cultuur nodig (o.a. Jessurun, 1 989). 

In een poliklinische situatie dient men zich dan ook te richten op de beschikbaarheid 
van diverse verwi jzingsmogeli jkheden. Vanuit medisch psycbologisch gezicbtspunt 
betreft dit met name psychotherapeuten en behandelaars met diverse culturele 
achtergronden. 
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VII. ONDERZOEK 

VII. I. OPERATIONALISERING VAN DE VRAAGST ELLING 

T WEE VRAGEN 

De 2SO is een vorm van diagnostiek die resulteert in een advies tot interventie, die 
uitgevoerd en/of begeleid wordt binnen de PRA of in, dan wel in de nabi jheid van, de 
woonplaats van de onderzochte patient. In V . 3 • is de vraag gesteld welke de praktische 
waarde van de 2SO is. Deze vraag is te verdelen in twee subvragen. De eerste vraag 
betreft de mate waarin de geadviseerde interventie leidt tot het doel ervan, nameli jk 
een gunstige verandering in de levenssituatie van de patienten. 

De vraag is te formuleren als : 
I .  hoe nuttig is de 2SD bi j poliklinische patienten met pi jnklachten in bet 

houdings- en bewegingsapparaat? 
De tweede vraag betreft de mogeli jk aanvullende waarde van bet tweede 
spoor (S2) t.o.v. die van bet eerste spoor (S I ). Deze laat zich verwoorden als: 

2. wat voegt het S2 toe aan bet S 1 in de poliklinische benadering van patienten 
met pi jnklachten in het houdings- en bewegings-apparaat? 

VII. I .  I .  OPERATIONALISERING VAN EFFECT IVIT EIT 

Wat betreft de eerste vraag : als het nut van de 2SD werd beschouwd een als gunstig dan 
wel gewenst te beschouwen verandering in de toestand van patienten tussen twee 
ti jdstippen die voldoende uiteenliggen om verandering te kunnen doen bekli jven (o.a. 
Mowrer, 1 960). Het eerste ti jdstip, meetpunt 1, betrof bet 2SD-onderzoek. Voor bet 
tweede, meetpunt 2, is een ti jdstip gekozen na een periode van minimaal 10 maanden, 
en maximaal 1 4  maanden. 

De operationalisering van de toestand is een kwestie van een keuze maken. Het 
onderwerp van criteria voor behandelings-resultaat is reeds jaren punt van discussie in 
zowel de pi jngerichte als de revalidatie-literatuur (o.a. Chapman e.a. ; 1 985, Holzman 
e.a., 1 985; Latimer, 1 982; Meyerson, 1 983; Nichols, 1 976; Toomey e.a. ,  1 982). Belangri jk 
aspect in de context van poliklinische revalidatie, die sterk afhankeli jk is van de 
rapportage van de patient, is de twi jfelachtige relatie bi j chronische pi jnpatienten 
tussen wat zi j zeggen over bun pi jn en hoe zi j zich gedragen ( Fordyce e.a. , 1 984 ). 
Bovendien geldt bi j de keuze van toestand-criteria het revalidatie-doel : bet 
minimaliseren van de handicap. Binnen de revalidatie-geneeskunde geldt voor 
pi jnpatienten, aldus Linton ( 1 986), dat volledig berstel een niet realistische verwachting 
is. Daarom kunnen een zo normaal en actief mogeli jk leven en preventie van de 
ontwikkeling van chronische pi jn doelen zi jn. De begrippen handicap en "een zo 
normaal en actief mogeli jk leven" dienen derhalve in de operationalisering van de 
toestand besloten te liggen. De twee begrippen zi jn in betekenis nagenoeg geli jk. 
Zoals in 11.2. is beschreven is er sprake van een handicap indien de patient zi jn of haar 
evenwicht als ongunstig ervaart. 

Belangri jk aspect is dan ook bet inzicht, bet oordeel, en daarmee de rapportage van 
de patient over diens leven, evenwicht en toestand. In de criteria-gerichte literatuur 
worden voor het overgrote deel rapportages door de patient beschreven. 
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Deze betreffen het activiteitenniveau (o.a. Guck e.a. , 1 986; Kremer e.a. , 1 981 ; Roberts 
en Reinhardt, 1 980), werkzaamheden (Gottlieb e.a. , 1 984 ; Mayer e.a. , 1 986; Meyerson, 
1 983), medicatiegebruik (Gottlieb e.a. , 1 984 ; Reading en Cox, 1 985; Taenzer e.a. , 1 986), 
verlichting van li jdensdruk en klachten (Ballast, 1 987), veranderde pi jnintensiteit 
(Taenzer e.a. , 1 986), ADL-schalen (Carlsson, 1 984), indices voor functie-maten (Heaton 
e.a. , 1 982), de stemming (Taenzer e.a. , 1 986) en het angstni veau (Reading en Cox, 
1 985). Met name op de criteria activiteitenniveau en werkzaamheden is gedegen 
kritiek geleverd (o.a. Kremer e.a. , 1 981 ; Meyerson, 1 983). Carlsson ( 1 984) onderzocht 
met name de mogeli jkheden van de criteria pi jnintensiteit en ADL-schalen. Zi j 
concludeerde dat meting van verandering van pi jnintensiteit, met name door middel 
van de Verbal Analogue Scale, geen waarde heeft. ADL-schalen hebben naar haar 
inzicht goede mogeli jkheden, doch bli jken het bezwaar te hebben dat zi j veelal te 
complex zi jn om evaluerend onderzoek mee te verrichten. 

De operationalisering van de toestand/handicap werd hier dan ook gekozen in de 
vorm van in een poliklinische situatie redeli jk geschikt geachte beschikbare 
rapportage-gegevens. Kenmerkend voor de toestand is uiteraard de aanwezigheid van 
pi jn. De mate waarin de patient lichameli jke klachten zegt te ondervinden kan worden 
uitgedrukt in de somatisatie-schaal van de SCL 90 (Arindell en Ettema, 1 986) en de 
rapportage over de ondervonden beperkingen in de eenvoudige ADL-schaal van de CIPI 
(Karnes, e.a. ,  1 984). Als maat voor activiteit werd een afgeleide van de complexe, in 
Nederland qua sociaal-economische aspecten niet toepasbare, criteria van Roberts en 
Reinhardt ( 1 980) gekozen : het door de patient gerapporteerde aantal uren dat deze in de 
week van onderzoek heeft besteed aan productieve ti jdsbesteding : werk en/of 
huishouden. 
Derhalve werd de toestand van de patienten uitgedrukt in vier aspecten (variabelen): 
- PUN: de patient heeft pi jnklachten ( ja of nee) 
- SOM : de patient heeft in bepaalde mate last van lichameli jk ongemak ; de score van 

de schaal somatisatie van de SCL 90 R 
- ADL : de patient vertelt in bepaalde mate belemmering te ondervinden door de 

pi jnklachten in diens dageli jkse activiteiten; de score op de schaal ADL van de 
CIPI 

- UUR: de mate, waarin de patient, volgens diens zeggen, actief is in werkzaamheden 
en/of huishouden; de patient vertelt desgevraagd hoeveel uur deze in de week 

vooraf gaand aan het onderzoek besteed heeft aan di ens werk en/of huishouden. 
De mate van verandering in de criterium-variabelen PUN, SOM, ADL, en UUR 

tussen de genoemde ti jdstippen wordt beschouwd als de criteria voor het nut van de 
poliklinische · benadering van patienten met pi jnklacbten in het houdings- en 
bewegingsapparaat. 

Het verschil van de waarden van de criterium-variabelen op de meetpunten 1 en 2 
(te noemen respectieveli jk PUNl, SOM l , ADLI ,  UUR l  en PUN2, SOM2, ADL2, en 
UUR2) werd vergeleken tussen drie onderzoeksgroepen, te weten : 

- groep 1 ,  bestaande uit 51 patienten die de PRA voor de eerste maal bezochten met 
(o.a. ) pi jnklachten in het houdings- en bewegingsapparaat en bi j wie naar het inzicht 
van de revalidatie-arts een vorm van 2SD niet nodig was ; deze patienten werden door 
de revalidatie-arts verzocht te participeren in een 2SD-vorm, gericht op het 
verzamelen van waarden van variabelen die op grond van de verkennende onderzoeken 
en de recente literatuur relevant geacht werden; de tekst van het verzoek van de 
revalidatie-arts aan de patienten is weergegeven in Bi jlage B. 

- groep 2, bestaande uit 99 patienten van de PRA, bi j wie dezelfde variabelen werden 
onderzocht in het kader van de 2SD, op verzoek van de poliklinisch werkende 
revalidatiearts aan de discipline klinische psychologie van de PRA. 
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- groep 3, een groep van 57 patienten met pijnklachten in bet houdings- en 
bewegingsapparaat, bij wie psychologische, sociale en pijn - gerelateerde (somatische) 
variabelen werden onderzocht in bet kader van een vorm van 2SD binnen de in 
pijnbestrijding gespecialiseerde Werkgroep Pijn en Pijnbestrijding van bet 
Academisch Ziekenhuis Groningen (PWA); de patienten van deze groep werden bij bun 
eerste bezoek aan de WPA volgens een standaard- procedure door middel van de 2SD 
onderzocht. 

In Tabel III wordt weergegeven hoe de drie groepen zijn samengesteld. 

Tabel III. 
Sam enstelling van de drie onderz oek sgroepen naar plaats van onderz oek, vorm 
van de tweesporen - diagnostiek, aantal voor participatie gevraagde p atienten, 
aantal patienten bi j m eetpunt 1 en aantal patienten bi j m eetpunt 2 

numm er plaats vorm 2S0 N gevraagd N m eetpunt 1 N m eetpunt 2 
2 roeo 

1 PRA verz oek 96 69 5 1  
arts aan 
patient 

2 PRA verz oek 145 99 

arts aan 
klinische 
psychol. 

3 WPA standaard 76 57 

Van de 96 patienten met o.a. pijnklachten die in een periode van zes weken door de 
in de PRA werkende arts gevraagd zijn in bet onderzoek te participeren, bleken 69 
daartoe bereid. Van de 6 9  patienten bleken zes niet geschikt voor de onderzoeksgroep. 
Twee van hen begrepen de gestelde vragen onvoldoende, vier van hen werden in een 
latere fase door de revalidatie- arts naar bet tweede spoor (S2) verwezen. Van de 
resterende 63 patienten werkten 51 mee aan bet onderzoek op meetpunt 2. Zij vormen 
groep 1 .  

Van 145 patienten van de PRA die op verzoek van de revalidatie- arts door bet S2 
onderzocht zijn participeerden er 99 op meetpunt 2. 

Deze 99 patienten vormen groep 2. 
Van de 76 patienten met pijnklacbten in bet houdings- en bewegingsapparaat die in 

de standaard- 2SD bij bet eerste bezoek aan de WPA werden onderzocbt werkten 57 
mee aan onderzoek op meetpunt 2. 

Onderzoek in de drie groepen maakt bet mogelijk de effectiviteit van de 2SD (groep 
2) te vergelijken met die van twee andere benaderingen, van goed behandelbaar 
geachte patienten met pijnklachten van Sl (groep 1) en van een in pijnbehandeling 
gespecialiseerde werkgroep (groep 3). 
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VII. 1 .2. OPER ATIONALISERING VAN DE MEERWAARDE VAN DE 2SD 

De tweede vraag, gericht op een eventuele aanvullende waarde van de 2SD, werd 
onderzocht door de samenhang van 
a .  relevant te achten S 1 -variabelen 
en 
b. relevant te achten S2-variabelen 
met 
c. de verandering in de criterium-variabelen tussen de meetpunten 1 en 2 (d.w.z .  de 
verschillen PIJN 1-PIJN2, SOMA1-SOMA2, ADL1-ADL2, UUR2-UUR 1 )  
en 
d .  de toestand op meetpunt 2 ( PIJN2, SOMA2, ADL2, UUR2) 
te analyseren in de groepen 1 en 2 apart .  
De analyse is in groep 2 gericht op de veronderstelde aanvullende diagnostische waarde 
van het S2. De reden voor verwi jzing naar S2 is immers dat een aanvullende waarde 
verondersteld wordt. In groep 1 wordt door de arts juist geen aanvullende waarde van 
S2-variabelen verondersteld .  De analyse richt zich op de eventueel wel aanwezige 
aanvullende waarde van S2-variabelen . 
Groep 3 komt voor dit deel van bet onderzoek niet in aanmerking, aangezien hierin 
geen waarden van S 1-variabelen beschikbaar zi jn . Deze patienten zi jn niet onderzocht 
door een revalidatie-arts. 

VII .2. ONDERZOEKS- V ARIABELEN 

Een belangri jk deel van de onderzoeks-variabelen werd gekozen op grand van hun 
gebleken relevantie in de in 111.2 beschreven steekproef uit de populatie van de PRA 
(Birnie, 1 983), de pilot study over 2SD- patienten van de PRA en de WPA (Birnie, 1 985), 
het evaluatie-onderzoek bi j goed behandelbaar geachte 2SD-patienten (Ballast, 1 987) 
en op predictie van behandelings-resultaat gerichte literatuur, besproken in IV . 6 en 
V .2. 3 . 

Als geschikte S 1 -variabelen zi jn de in 11.2. genoemde functies kracht, 
bewegeli jkheid, coordinatie, conditie, sensibiliteit, tonus, balans, statiek, pi jn en 
mictie/defaecatie gekozen (Bangma e.a . ,  1 984 ) (genoemd F) .  De functies warden door 
de onderzoekend revalidatie-arts beoordeeld op een 5-puntsschaal, waarbi j de waarde 
0 de betekenis "ongestoo'rd" heeft en de waarde 4 de betekenis "volledig gestoord" . De 
genoemde functie pi jn heeft hier de betekenis van de mate, waarin pi jn naar bet 
inzicht van de revalidatie-arts bepalend is voor de gerapporteerde handicap. 
Op de volgende pagina's warden de gekozen variabelen aan de linkerzi jde van de 
pagina genummerd vermeld en de literatuur, waarin de variabele als predictief, dan 
wel relevant, wordt beschreven aan de rechterzi jde. 
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1 .  geslacht 

2. leeftijd 

3 . het aantal kinderen 
van de patient 

4 .  burgerlijke staat 

5 . beroepsklasse 

6 .  opleidingsniveau 

7 . schadeclaim of 
beroepszaak 

Brennan e.a. ( 1 987) 
Garron en Leavitt ( 1 979) 
Guck e.a. ( 1 986) 
Roessler en Bolton ( 1 979) 
Taenzer e.a. ( 1 986) 
Woodrow e.a. ( 1 972) 
Aronoff e.a. ( 1 982) 
Ballast ( 1 987) 
Birnie ( 1 983 en 1985) 
Chatuverdi e.a. ( 1984) 
Garron en Leavitt ( 1 979) 
Guck e.a. ( 1 986) 
von Knorring e.a. ( 1983) 
Roessler en Bolton ( 1 978) 
Shanfield e.a. ( 1979) 
Taenzer e.a. ( 1 986) 
Birnie ( 1 983) 
Maruta e.a. ( 1 976) 
Birnie ( 1 983) 
Chatuverdi e.a. ( 1984) 
Guck e.a. ( 1 986) 
Roessler en Bolton ( 1 978) 
Abram e.a. ( 198 1) 
Birnie ( 1 983 en 1985) 
Brennan e.a. ( 1 987) 
Carlsson ( 1984) 
Dworkin ( 1985) 
Dworkin e.a. ( 1986) 
Heaton e.a. ( 1 982) 
Maruta e.a. ( 1979) 
Main en Waddell ( 1 982) 
Roessler en Bolton ( 1 978) 
Birnie ( 1 985) 
Chatuverdi e.a. ( 1984) 
Garron en Leavitt ( 1 979) 
Guck e.a. ( 1986) 
Heaton e.a. ( 1 982) 
Roessler en Bolton ( 1978) 
Taenzer e.a. ( 1986) 
Abram e.a. ( 198 1) 
Birnie ( 1 983) 
Dworkin e.a. ( 1986) 
Guck e.a. ( 1 986) 
Keefe e.a. ( 1 981 )  
Maruta e.a. ( 1 979) 
Melzack e.a. ( 1985) 
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8 . duur der pi jnklachten 

9 . medicatiegebruik 

Ballast ( 1987) 
Birnie ( 1 983 en 1 985) 
Dworkin e.a. ( 1 986) 
Guck e.a. ( 1 986) 
Maruta e.a. ( 1 979) 
Sims-Williams e.a. ( 1 978) 
Abram e.a. ( 1 981 ) 
Guck e.a. ( 1 986) 
Keefe e.a. ( 1 981 ) 
Maruta e.a. ( 1 979) 
Taenzer e.a. ( 1 986) 

Elementen uit de ziektegeschiedenis, die als van predictieve waarde werden 
beschreven, werden niet als variabele opgenomen, aangezien deze in de (poliklinische ) 
prakti jk zeer weinig betrouwbaar bli jken, overeenkomstig de constatering van Main 
en Waddell ( 1 982). 

1 0  . CIPI-schaal 
lichameli jk verval 

1 1 . SCL-schaal 
angst 

12. SCL-schaal 
depressiviteit 

1 3. SCL-schaal 
hostiliteit 

1 4  . SCL-schaal 
ineff icientie in denken 
en handelen 

1 5. SCL-schaal 
slaapproblemen 

Birnie ( 1 985) 
Chapman e.a. ( 1 979) 
Karnes e.a. ( 1 984) 
Main en Waddell ( 1 982) 
Ballast ( 1 987) 
Birnie ( 1 985) 
Garron en Leavitt ( 1 979) 
Taenzer e.a. ( 1 986) 
Ballast ( 1 987) 
Birnie ( 1 985) 
Brennan e.a. ( 1 987) 
Garron en Leavitt ( 1 979) 
Main en Waddell ( 1 982) 
Taenzer e.a. ( 1 986). 
Ballast ( 1 987) 
Birnie ( 1 985) 
Carlsson ( 1 986) 
Garron en Leavitt ( 1 979) 
Birnie ( 1 985) 

Birnie ( 1 985) 
Brennan e.a. ( 1 987) 
Pilowsky e.a. ( 1 985) 
Witting e.a. ( 1 982) 
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1 6 .  IBQ-schaal 
preoccupatie-hypochondrie 
{PH) 

1 7 .  IBQ-schaal 
af fectieve stoornis (AS) 

1 8 .  het aantal pijnlocalisaties 

19 . localisatie nek/schouders 

20 . localisatie lage rug 

2 1 .  localisatie 
onderste extremiteiten 

22. pijnintensiteit 

23 . verloop van de pijnklachten 
24 . het aantal pijn-adjectieven 

van de McGill Pain 
Questionnaire (hier volgens 
Oostdam en Duivenvoorden, 1984) 

25. bet aantal andere lichamelijke 
klachten dan pijn 

26 . het aantal autonome klachten 

Ballast ( 1 987) 
Birnie ( 1 985) 
Bond ( 198 1) 
Blumer en Heilbronn ( 1981)  
Chapman e.a. ( 1979) 
Main en Waddell ( 1 982) 
Wiltse e.a. ( 1 975) 
Ballast ( 1 987) 
Birnie ( 1 985) 
Bond ( 1981) 
Chapman e.a. ( 1979) 
Pilowsky en Spence ( 1975, 1 983) 
Sternbach ( 1 974) 
Ballast ( 1 987) 
Birnie ( 1985) 
Dworkin e.a. ( 1986) 
Margolis e.a. ( 1 986) 
Birnie ( 1983) 
Crook e.a. ( 1984) 
Birnie ( 1 983) 
Carlsson ( 1984) 
Crook e.a. ( 1984) 
Doxey e.a. ( 1984) 
Birnie ( 1 983) 
Crook e.a. ( 1 984) 
Ballast ( 1 987) 
Carlsson ( I  984) 
Dworkin e.a. ( 1986) 
Guck e.a. ( 1 986) 
Maruta e.a. ( 1979) 
Reading en Cox ( 1985) 
Birnie ( 1 985) 
Heaton e.a. ( 1982) 
Oostdam en van Duivenvoorden ( 1 984) 

Birnie ( 1 985) 

Birnie ( 1 985) 
Keefe e.a. ( 1 982) 
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Resteren de beschreven functiestoornis-variabelen en de criterium-variabelen van 
meetpunt I en 2 (de aanwezigheid van pi jnklachten, de scores op de somatisatie-schaal 
van de SCL 90, de scores op de ADL-schaal van de CIPI en het aantal uren werk en/of 
huishouden per week). 

De somatisatie- en de ADL-schaal bli jken naast als criterium-variabele van 
belang in de literatuur, te weten : 

38 . SCL-schaal 
somatisatie 

39 . CIPI-schaal 
AOL 

Ballast ( 1 987)  
Birnie ( 1 985) 
Carlsson ( I  984 )  
Chapman e.a. ( 1 979) 
Khatami en Rush ( 1 982) 
Taenzer e.a. ( 1 986) 
Carlsson ( 1 984) 
Nichols ( 1 976). 

De variabelen warden in Tabel IV vermeld, gerangschikt naar revalidatie-aspect 
( psychologisch, P, somatisch, S, maatschappeli jk, M )  , naar bet betrokken spoor ( 1 en 2) 
en de (afgekorte) naamgeving . 

De variabelen zi jn in de Tabel V weergegeven naar codering en meet-niveau 
(aard der schalen). 
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Tabe l I V  
O nde rzo e ksvari abe le n: nummer, aspe ct, spoo r e n  naam 

nr aspe ct spoo r vari abe le naam 

1 PS M 1 ge slacht gesl 
2 PS M 1 lee fti jd lee f 
3 M 2 aantal ki nde re n  kind 
4 M 2 burge rli jke staat burg 
5 M 2 be roe psklasse, berk 
6 M 2 o plei di ngsni ve au o pln 
7 p M 2 be roe pszaak/ schade cl ai m lo pe nd berz 
8 s 1 2 duur de r pi jnklachte n  duur 
9 p 2 me di catie ge brui k medg 

10 p 2 sco re schaal CI PI li chame li jk ve rval li ch 
1 1  p 2 sco re SC L- schaalangst angs 
1 2  p 2 ,, de pre ssi vi tei t de pr 
13 p 2 ,, ho sti li tei t ho s 
14 p 2 ,, i ne ffi ci entie i n  de nke n  e n  hand. inef 
1 5  p 2 ,, slaappro ble me n slaa 
16 p 2 ,, IBQ- schaal pre-o ccupatie PH 
17 p 2 ,, affe ctie ve stoo rni s AS 
18 s 1 2 aantal pi jn- lo cali satie s nlo c 
1 9  s 1 2 pi jn i n  ne k e n/o f scho ude rs ne ks 
20 s 1 2 pi jn i n  lage rug (o nde r lumbaal 1) rugl 
21 s 1 2 pi jn i n  o nde rste ex tre mi tei te n  o nde 
22  PS 2 hoo gste pi jn- i nte nsi tei t i n  de wee k van o nde rzo e k  in t 
23 s 1 2 ve rloo p de r klachte n  ve rl 
24 PS 2 aantal pi jn- adje ctie ve n  McGi ll nadj 
25  s 2 aantal ande re li chame li jke klachte n  nand 
26 s 2 aantal auto no me klachte n  naut 
27 s 1 functie(stoo rni s) kracht krac 
28 s 1 be we ge li jkhei d bewe 
2 9  s 1 coo rdi natie coo r  
30 s 1 co ndi tie co nd 
31 s 1 se nsi bi li tei t  sens 
32 s 1 to nus to nu 
33 s 1 balans bala 
34 s 1 statie k stat 
35 s 1 pi jn f pi j  
36 s 1 mi ctie/defae catie mi ct 
37 cri t 1 pi jnklachte n  bi j mee tpunt 1 PIJNl 
38 cri t 2 sco re SC L- schaal so mati satie mee tpunt 1 SOMl 
39 cri t 2 sco re CI PI- schaal ADL mee tpunt 1 ADLl 
40 cri t 2 aantal ure n we rk e n/o f hui sho ude n i n  de wee k  van 

o nde rzoe k mee tpunt 1 UURl 
4 1  cri t 2 pi jnklachte n  bi j mee tpunt 2 PIJN2 
4 2  cri t 2 sco re SC L- schaal so mati satie mee tpunt 2 SOM2 
4 3  cri t 2 sco re CI PI- schaal ADL mee tpunt 2 ADL2 
44 cri t 2 aantal ure n we rk e n/o f hui sho ude n i n  de wee k  van 

o nde rzoe k mee tpunt 2 UUR2 
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nr naam 
0 groe p 
1 ge sl 
2 lee f 
3 ki nd 
4 burg 

5 be rk 

6 opl n  
7 be rz 

8 duur 
9 me dg 

1 0  li ch 
1 1  angs 
1 2  de pr 
1 3  host 
14  i ne f  
15 sl aa 
16 PH 
1 7  AS 
1 8  nl oc 

1 9  ne ks 
20 rugl 
21 onde 
2 2  i nt 

23  ve rl 

24 nadj 
25 nand 
26 naut 
2 7  krac 

28 be we 
2 9  coor 
30 cond 
31 se ns 
32 t onu 
33 bal a 
34 st at 
35 fpi jn 
36 mi ct 

Tabel y-· 
Onde rzoe ksvari abele n. nummer. naam. schaal e n  omschrij vi ng/ code ri ng .  

schaal 
nomi naal 
nomi naal 
rati o 
rati o 
ordi naal 

ordi naal 

ordi naal 
nomi naal 

rati o 
ordi naal 

i nte rval 
i nte rval 
i nte rval 
i nte rval 
i nte rval 
i nte rval 
i nte rval 
i nte rval 
i nte rval 

nomi naal 
nomi naal 
nomi naal 
rati o 

ordi naal 

r ati o 
rati o 
rati o 
rati o 

rati o 
rati o 
rati o 
rati o 
rati o 
rati o 
rati o 
rati o 
rati o 

omschri jvi ng/ code ri ng 
1 =ee rste spoor PRA 2=t wee spore n PRA 3=t wee spore n PWA 
1 = man 2= vrouw 
lee fti jd i n  jare n  
aant al ki nde re n  
1 = ge huwd/ same nwone nd 2= ve rl oofd/ vaste part ne r  
3= gee n  part ne r  
1 = onge school de arbei d 2= ge school de arbei d 
3=lei di ngge ve nde arb. 
l = mi nde r  dan LO 2= LO 3= LBO 4= MB O 5=HB O  6= uni ve rsit ai r 
te n ti jde van het onde rzoe k l ope nde be roe pszaak e n/ of 
schade cl ai m i n  ve rband met de kl achte n (nee= 0 ja= l )  
do ur de r pi jnkl achte n i n  we ke n (maxi mum 999) 
me di catie ge brui k  (anal geti ca e n/ of t ranq uill i ze r) :  
0= gee n  me di catie 1 = soms 2= dageli jks 3= 1+2 4= 2+2 
score schaal li chameli jk ve rval CI PI 
" angst SCL 90R 
" de pre ssi viteit SCL 90R 
" hostiliteit SCL 90R 
" i ne f  fi ci entie i n  de nke n  e n  handele n SCL 90R 
" sl aapproble me n  SCL 90R 
" pre- occupatie- hypochondrie IBQ 
" af fe ctie ve st oorni s  IBQ 
aant al pij n-I ocali satie s (maxi mi um 9) ve rdeel d vol ge ns: 
hoofd ne k/ schoude rs arme n borst rug hoog (bove n Ll ) bui k 
rugl aag (vanaf Ll ) anaal/ge nit aal onde rste ext r. 
pi jn gel ocali see rd i n  ne k e n/ of schoude rs (nee= 0 ja= l )  
" " i n  l age rug(nee= 0 ja= l )  
, ,  , ,  i n  onde rste ext re miteite n (nee= 0 ja= l )  

ste rkste l ast van pi jnkl achte n i n  de wee k  van onde rzoe k vol ge ns ee n 
anal oge 1 0- punt s- schaal (0= gee n  l ast 9= niet te ve rdrage n) 
ve rl oop kl achte n: 0= gee n  l ast mee r  l =l ast e n  l ocali satie klei ne r  
2=l ast of l ocali satie klei ne r  3=l ast e n  l ocali satie geli jk 
4=l ast of l ocali satie grate r 5=l ast e n  l ocali satie grote r 
aant al pi jn- be schri jve nde adje ctie ve n  Mc Gill Pai n Q ue sti onnai re 
aant al ande re li chameli jke kl achte n dan pi jn 
aant al aut onome kl achte n 
mate van st oorni s  i n  de functie voorwaarde kracht be oordeel d door 
de re vali datie- ge nee skundi ge op ee n 5- punt s- schaal (0-4 ) 

(0= onge st oord 4= volle di g  ge st oord) 
i de m  be we geli jkhei d 
i de m  coo rdi natie 
" conditie 
" se nsi biliteit 
" t onus 
" bal ans 
" st atie k 
" pi jn 
" mi ctie/defae catie 
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Vervolg Tabet V 

37 PJJN I nominaal pijnklachten meetpuntl (nee=0 ja= l)  
38 SOM I interval score schaal somatisatie SCL 90R meetpunt I 
39 ADLI interval ,, ,, ADL CIPI meetpunt I 
40 UURI ratio aantal uren werk en/of huishouden in week van onderzoek 

meetpunt I 
4 1  PJJN2 nominaal pijnklachten meetpunt 2 (nee=0 ja= l )  
42 SOM2 interval score schaal somatisatie SCL 90R meetpunt 2 
43 ADL2 interval ,, " ADL CIPI meetpunt 2 
44 UUR2 ratio aantal uren werk en/of huishouden in week van onderzoek 

meetpunt 2 

VII. 3 . MET HODE 

VII. 3 . 1. ONT WERP ONDERZOEK 

Om een eerste inzicht te kri jgen in de samenstelling van de groepen werden de 
frequentie, het gemiddelde, de standaard- deviatie, en de waarden-range van de 
variabelen berekend. Verschillen tussen de groepen werden nagegaan door de chi
kwadraat- toets voor nominale variabelen en de Student t- toets voor de andere 
variabelen. 

Voor de beantwoording van vraagstelling 1 (naar de effectiviteit van de 
benaderingen in de groepen) werden de criterium-verschil-scores PDN2-PIJN 1, 
SOM2-SOM 1, ADL2-ADL1, en UUR2-UUR1 (te noemen respectieveli jk DPIJN, DSOM, 
DADL, en DUUR) vergeleken tussen de groepen 1 ,  2, en 3. 

Aangezien de patienten hier niet at random aan de behandelingvorm zijn 
toeg�wezen is een zuivere vergeli jking niet mogeli jk. Om vergeli jking redeli jkerwijs 
mogeli jk te maken werd een aantal verschillen in de samenstelling der groepen 
uitgepartialiseerd. Partiele regressie-rekening geeft de mogeli jkheid tot berekening 
van gezui verde verschilscores. Deze methode werd verkozen boven covariantie
anal yse, aangezien de rol van de uit te partialiseren variabelen, met het oog op het 
exploratieve karakter van het onderzoek, duideli jker kan warden. 

De uit te zuiveren variabelen kunnen gekozen warden op inhoudeli jke gronden en 
aan de hand van evidente groepsverschillen. Verschillen tussen de groepen 1 (S I  PRA) 
en 2 (S2 PRA) berusten vermoedeli jk op de criteria die de revalidatie-arts hanteert 
voorverwi jzing naar de 2SD. De 2SD- benadering in de WPA ( groep 3) vond standaard 
plaats, gegeven de praktiscbe ervaring, dat bi j de meeste daar aangemelde patienten de 
2SD-criteria golden. De betekenis van de criteria was dat de gepresenteerde 
pi jnsyndromen in meer of mindere mate als cbroniscb beschouwd werden. De recent 
bescbreven kenmerken van cbroniscbe pi jnsyndromen (o.a. door de Commissie v.d. 
Gezondbeidsraad WVC, december 1986) zi jn slechts gedeelteli jk goed 
operationaliseerbaar in variabelen die in vergaande berekeningen kunnen warden 
betrokken. De bier bruikbare cbroniciteits-variabelen : duur der pi jnklachten ( 8, duur), 
de mate van medicatiegebruik (9, medg), bet verloop der pi jnklacbten(23 ,verl), en het 
aantal andere licbameli jke klachten (25, nand), werden, voor zover verschillend binnen 
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de groepen, naast evident verschillende meer algemene variabelen, in particle 
regressie-rekening betrokken. De pi jn-verschilscore (DPUN) werd niet gezuiverd, 
aangezien dit bi j een dichotome variabele op interpretatie-problemen kan stuiten. 

De effectiviteit van de benaderingwi jze in de drie groepen werd berekend door de 
aldus verkregen gezuiverde verschilscores CDSOM, CDADL, en CDUUR te vergeli jken 
door S tudent t-toetsing van CDSOM, CDADL, en CDUUR en door chi kwadraat
toetsing van DPUN. "CD" is de afkorting van "Corrected Difference" . Het risico van 
kapitalisatie op kans bi j toetsing van vele variabelen bi j relatief kleine groepen wordt 
onderkend, doch is vanwege het exploratieve karakter van het onderzoek verantwoord te 
achten. Doordat op kans gekapitaliseerd wordt, leveren de resultaten een 
bovenrekening van de effectiviteit van de benaderingswi jze op. De methode van 
toetsing van groepsverschillen ter beantwoording van vraagstelling 1 is schematisch 
weergegeven in Figuur 6 . 

criterium verschil-
score 

PUN DPUN= 
PUN2- PUN 1 

SOM DSOM= 
SOM2-SOM 1 

ADL DADL= 
ADL2-ADL1 

UUR DUUR= 
UUR2-UURI 

Fig�ur 6 :  

zuivering toetsing verschil groepen 
versch ilscore 1 -2 1 -3 2-3 

chi- chi- chi-
kwadraat kwadraat kwadraa1 
DPUN DPUN DPUN 

particle t- toets t-toets t- toets 
regressie CDSOM CDSOM CDSOM 
partiele t- toets t- toets t-toets 
regressie CDADL CDADL CDADL 
partiele t- toets t- toets t -toets 
regressie CDUUR CDUUR CDUUR 

Schema methode van toetsing van 
groepsverschillen over toestand-criteria 
ter beantwoording van vraagstelling 1 

Wat betreft de vraagstelling 2 werd de samenhang van variabelen op meetpunt 1 met 
a. de niet gezuiverde verschilscores (DPUN, DSOM,DADL, en DUUR) en b. de 
criterium-variabelen PUN2, SOM2, ADL2, UUR2 berekend door Pearson-product
moment-correlatie-rekening binnen de groepen 1 en 2. Groep 3 kwam hier niet in 
aanmerking, aangezien de gegevens van meetpunt 1 onvolledig zi jn ; zo ontbreken de 
waarden voor de functie-stoornissen, specifiek voor de revalidatie-geneeskunde. 

Variabelen die sterk samenhangen met de vers�hilscores en de criterium-variabelen 
van meetpunt 2 werden betrokken in multiple regressie-analyse. Eenvoudig gesteld 
komen in een dergeli jke analyse de variabelen van meetpunt 1 als het ware in een 
hierarchie van sterkte van samenhang met de verschilscores en de criterium -waarden 
van meetpunt 2 bovendri jven. Daarmee wordt duidelijk welke variabelen de meeste 
predictieve waarde hebben voor te verwachten verschillen tussen de meetpunten en 
over de toestand op meetpunt 2 en daarmee voor de interventies in S I  (in groep 1 )  en 
aan de hand van de 2SD ( in groep 2). De berekeningen vonden plaats voor groep 1 en 
groep 2 apart en door middel van sterk samenhangende variabelen van S 1 en van S2 
apart, alsmede die van S I  en S2 tesamen. Op die wi jze wordt duideli jk wat de 
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predictieve waarde is van S I- ,  S2- en de combinatie van de S I- en S2-variabelen voor 
interventies in S I  (groep I )  en aan de hand van 2SD (groep 2). De methode voor de 
beantwoording van vraagstelling 2 is weergegeven in Figuur 7 . In de keuze-kolom 
wordt de samenhang tussen variabelen van meetpunt I en de criteria uitgedrukt in 
Pearson- product-moment-correlaties (r) met een significantie-niveau p !:: . 01 .  

In de  drie spoor-kolommen wordt aangegeven dat de analyses warden verricht met 
de gekozen variabelen van meetpunt 1 voor de verschillende sporen en de combinatie 
der sporen. De stepwise discriminant-analyse is weergegeven als SDA, de stepwise 
multiple regressie-analyses als SMR. 

criterium 

PUN2 
SOM2 

ADL2 

UUR2 

DSOM 

DADL 

DUUR 

Figuur 7 :  

samenhang spoor analyse 

r ( p!:: . 0 1)  1 2 1&2 SDA 

r. ( p!:: . 0 1)  1 2 1&2 SMR 

r ( p!:: . 0 1)  1 2 1&2 SMR 

r ( p!:: . 0 1 )  1 2 1&2 SMR 

r ( p!:: . 0 1)  1 2 1&2 SMR 

r ( p!:: . 0 1 )  1 2 1&2 SMR 

r ( p!:: . 0 1)  1 2 1&2 SMR 

Schema van methode van analyses 
ter predictie van criteria voor de 
beantwoording van vraagstelling 2 

VII. 3 .2. GROEPEN PATIENT EN 

VORMING VAN GROEP I 

Van de 96 patienten met o.a. pi jnklachten die in een periode van zes weken door de 
poliklinisch werkende revalidatie-arts gevraagd zi jn te participeren, bleken 69 ( 72 %) 
daartoe bereid. De samenstelling van de twee groepen (van 27 niet- en 69 wel
participerende patienten) is weergegeven in de Bi jlagen D en E. 

Toetsing op verschillen in beschikbare variabelen tussen de groep die op meetpunt I 
partici peerde en de groep die niet partici peerde, laat geen significante verschillen 
zien. Derhalve kan de participerende groep als representatief beschouwd warden voor 
de groep patienten die de PRA voor het eerst met pi jnklachten van het houdings- en 
bewegingsapparaat bezoekt. Van deze groep hebben 51 ( 77 %) meegewerkt aan bet 
onderzoek op meetpunt 2 (na een periode van ca. 14 maanden). De 51 patienten 
vormen tesamen groep 1 .  
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SAMENSTELLING VAN DE GROEPEN 1, 2 EN 3 

Het onderzoek bi j meetpunt 2 is bi j alle patienten schrifte l i jk verricht. Een beknopte 
vragenli jst is met toelichtende brief verstuurd aan de patienten van de groepen 1 ,  2, en 
3 (zie Bi j l age C). Antwoord is via het antwoordnummer van het AZG ontvangen van 51 
patienten ( 77%) van groep 1, van 99 ( 68%) van groep 2, en 57 ( 75%) van groep 3.  

In totaal hebben 207 patienten meegewerkt aan het onderzoek op meetpunt 2.  De 
samenste l l ing der groepen is uitgebreid weergegeven in de Bi jlagen F t/m I. In de 
beknopte weergave van gemidde l den en standaard-deviaties in Tabel VI zi jn diverse 
verschil len zichtbaar. 

De verschillen in samenstelling van de groepen zi jn berekend door voor het niveau 
der variabe l en verschil l ende toetsingsvormen. Verschi l len betreffende nominale 
variabelen zi jn getoetst aan de hand van een chi-kwadraat-toets en de variabelen met 
een interval-schaal of hoger met een Student t- toets. De verschil l en tussen de groepen 
zi jn paarsgewi jze getoetst met als doel een eerste exploratie naar de onderlinge 
verschil l en. Om de kans op kapitalisatie enigermate te ondervangen is tweezi jdige 
toetsing met een waarschi jnli jkheids-niveau p .::: .0 1  verricht. De vergeli jking per 
twee groepen zi jn weergegeven in de Bi jlagen J t/m L, zover bet verschillen betreft 
met een waarschi jnli jkheids-niveau p .:::  . 0 1 .  
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Tabel VI 
Gemiddelden en standaard-deviaties der variabelen in de groepen 1, 2 en 3. 

nr aspect variabele groep 1 groep 2 groep 3 

M l sd M l sd M l sd 
1 P S  M gesl 1.6 0 . 5  1.7 0 . 4  1.6 0 . 5  
2 P S  M leef 44.2 1 8 . 0  36.0 1 1 . 3  47.9 15 .7 
3 M kind 1.6 1 .5 1.7 1. 7 2.0 1 . 8 
4 M burg 1.5 0 . 8  1.5 0 . 9  2.0 1 . 0  
5 M berk 1.7 0 . 6  1.4 0 . 6  2.0 0 . 7  
6 M opln 3.2 1 . 0  3.1 0 . 9  3.0 1 . 0  
7 p M berz 0.0 0 . 0  0.0 1 . 0  0.0 0 . 1  
8 P S  duur 85.9 174 .2 233.4 254 . 8  348.4 338 . 4  
9 p medg 0.4 1 . 0  0.9 1 . 3  1.9 1 . 7 
10 p ich 5.4 2.2 7.3 3 . 7  10.0 4 .2 
11 p angs 12.7 3 . 1  15.7 7 . 0  14.8 4 . 3 
12 p depr 19.7 5 . 0 25.3 1 0 . 5  23.5 6 . 8 

13 p host 6.8 1 . 0  8.0 3 . 0  7.4 2. 1 
14 p inef 13.2 3 . 8 15.1 5 . 1  16.0 4 .5 
15 p slaa 5.8 4 . 6  6.3 3 . 3 6.7 3 . 5 
16 p PH 0.9 1 . 3  1.8 1 . 4  1.6 1 . 4  
17 p AS 2.4 2. 1 3.3 2. 9 2.9 2.4 
18 s nloc 1.5 0 . 6 2.3 1 .2 2.7 1 . 7 
19 s neks 0.3 0 . 3  0.4 0 . 4  0.4 0 . 5  
20 s rugl 0.1 0 .2 0.4 0 . 5  0.6 0 . 5  
21 s onde 0.5 0 . 5  0.5 0 . 5  0.7 0 . 5 
22 P S  int 5.0 2. 3 7.5 1 . 9  
23 s verl 3.2 1 . 0  4.2 0 . 8  4.5 0 . 8  
24 P S  nadj 3.2 2.2 7.6 4 . 1  
25 s nand 1.8 2.2 5.0 3 . 9 4.0 3 . 7  
26 s naut 1.1 1 . 4  3.3 2. 9 2.1 2. 0 
27 s krac 0.8 0 . 9  0.7 0 . 9  
28 s bewe 1.7 1 . 3  0.9 1 . 1  

29 s coor 0.3 0 . 6 0.5 0 . 7  
30 s cond 0.7 0 . 8  0.8 0 . 8 
31 s sens 0.3 0 . 6  0.6 0 . 8 
32 s tonu 0.5 0 . 9  1.0 1 . 1  

33 s bala 0.5 0 . 9  0.4 0 . 7  
34 s stat 0.8 1 . 1  1.0 1 . 1  

35 s fpij 2.1 1 .2 2.5 1 . 1  
36 s mict 0.0 0 . 1  0.2 0 . 7  
37 crit PIJNl 1.0 0 . 0  1.0 0 . 0  1.0 0 . 0  
38 crit SOMl 18.1 6 . 9 23.1 8 . 0  24.5 7 . 0  
39 crit ADLI 8.8 6 . 6 8.8 3 . 6 
40 crit UURl 17.7 16 . 9  16.3 14 . 7  19.6 15 . 0  
41 crit PIJN2 0.7 0 . 5  1.0 0 . 0  1.0 0 . 0  
42 crit SOM2 19.5 7 . 4 24.7 7 . 7  27.3 9 . 8  

43 crit ADL2 8.0 4 . 4 9.4 3 . 8 11.8 4 . 7 
44 crit UUR2 30.1 1 6 . 7  24.4 1 7 .2 18.8 14 .3 
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Hier wor dt volstaan met een overzicht van de variabelen die in de groepen verschillen, 
gerangschi kt naar aspect, variabele, en verschillen tussen de groepen (Tabel VII). 
De verschillen tussen de groepen war den per variabele aangegeven met 
> als de waar de in de eerstgenoem de groep grater is dan van de t wee de en met 
< als de waar de in de eerstgenoem de groep kleiner is. 

Tube l VII 
Ve rs chi lle n  tusse n de groepe n vo lge ns toe tsi ng me t 

aspe ct 

PSM 
M 

s 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p 

s 

s 

P S  
s 

P S  
s 

s 

s 

cri t 
crit 
crit 
crit 
crit 

ee n waa rs chij nli jkhei dsnivea u p:::: . 01 0. 

variabe le 

lee f  
b urg 
duur 
medg 
li ch 
a ngs 
de pr 
hos t  

ine f 
PH 

nlo c  
rugl 
i nt 
verl 
na dj 
na nd 
na ut 
be we 
SOMl 
PIJN 2 
SOM2 
ADL 2 

UUR2 
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> 

< 
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< 

< 

< 
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< 

< 

< 

< 

> 

2e n 3 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

> 

< 

Groep 2 is jonger dan de bei de an dere groepen. Maatschappelij k zijn er nau welij ks 
verschillen tussen de groepen. 

De duur van de klachten is in groep I korter dan in de bei de an dere groepen. De 
psychologische en somatische lasten blij ken in groep I lichter dan in de an dere 
groepen. Groep I lij kt dan oo k min der chroniscbe pijnsyn dromen te bevatten dan de 
an dere groepen. Daarnaast valt op, dat groep I qua criterium-variabelen op meetpunt 
2 (PUN2 en SOM2) gunstig afstee kt bij de an dere groepen. 

In groep 3 is het me dicatiegebrui k boger dan in groep 2, ter wijl oo k de 
pijnsyn dromen ernstiger lij ken, gegeven de hogere lichamelij k verval-score, bet aantal 
pijn- localisaties en bet ongunstiger verloop van de pijn klachten . Groep 2 heeft echter 
meer autonome klachten dan groep 3 . 
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VII.4 . BEANT WOORDING VAN DE VRAAGST ELLINGEN 

VII. 4 . 1 .  VRAAGST ELLING 1 
VERSCHILLEN IN CRITERIUM-VERSCHILSCORES TUSSEN DE GROEPEN 

V raagstelling 1 betreft bet nut van de 2SD bi j polikliniscbe patienten met pi jnklacbten 
in bet boudings- en bewegingsapparaat. Daartoe worden, na zuivering voor een aantal 
groepsverscbillen, de verscbillen in criteria voor de toestand op meetpunt I en op 
meetpunt 2 tussen de groepen 1, 2, en 3 getoetst. 

ZUIVERING VAN VERSCHILSCORES T USSEN DE GROEPEN 

Zuivering van verscbillen in de groepen door uitpartialisering via partiele regressie
rekening geschiedde op grond van de reeds genoemde variabelen duur, verloop van de 
klacbten (verl),het aantal andere klacbten (nand), medicatiegebruik (medg), die alle 
bli jken te verscbillen tussen minimaal groep 1 en de andere twee groepen en de 
algemene variabele leefti jd, aangezien groep 2 duideli jk jonger is dan de andere 
groepen. 
De gecorrigeerde verscbillen CDSOM, CDADL, en CDUUR zi jn weergegeven in de 
Tabellen VIII, IX, en X. Daarin worden de correlatie-coefficient (r), de multiple 
correlatie-coeff icient (R), bet gewicbt van de gestandaardiseerde variabele in de 
multiple regressie (8), en bet significantie-niveau van de multiple regressie ( p) 
vermeld. 

Tabel VIII 
Multiple regressie-rekening over DSOM in de drie groepen (N=202) 

stap var r R 8 p 
CDSOM = SOM2 - SOM 1 - 4 .  6 I + 

1 nand - . 1 1  - . 1 1  
2 leef .21 .23 . 1 3  x leef + . 00 x duur - . 78 x medg 
3 verl .07 - . 07 
4 medg - .09 - . 1 5 + . 72 x verl - .24 x nand 
5 duur - .06 .29 - . 00 . 005 

Tabel IX 
Multiple regressie-rekening over DADL in de drie groepen (N=l 54 )  

stap var r R 8 p 
CDADL = ADL2 - ADLl - 5 .  69 + 

1 nand - . 51 - . 05 
2 leef . 09 .09 .08 x leef + . 01 x duur - . 44 x medg 
3 verl - . 12  - . 1 3 
4 medg .02 - .04 + 1 . 3  x verl - . 07 x nand 
5 duur - . 06 .22 . 1 6 . 1 76 
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Tabel X 
Multiple regressie-rekening over DUUR in de drie groepen (N= 198) 

stai: var r R B p 
CDUUR = UUR2 - UURl - 10 .  5 + 

1 nand - . 04 - . 04 
2 leef . 02 . 02 . 06 x leef - . 00 x duur + . 1 8  x medg 
3 verl - . 1 1  - . 1 1  
4 medg - . 00 . 03 - 1. 36 x verl + . 00 x nand 
5 duur - . 1 0  . 14 - . 09 . 592 

Gelet op de p-waarde blijkt de gezuiverde verschilscore CDSOM te verschillen van de 
ruwe verschilscore DSOM (SOM2 - SOM l). 

VERGELIJKING VAN DE GROEPEN 1 EN 2: CHI-KWADRAAT-TOETSING VAN 
PIJN2 EN TOETSING VAN GEWIVERDE VERSCHILSCORES 

De chi-kwadraat-toetsing van het verschil in PIJN2 tussen de groepen is weergegeven 
in Tabel XI. In groep 2 hebben alle patienten op meetpunt 1 en 2 pijn. In groep 1 
hebben 14 van de 50 patienten (dat wil zeggen 28%) geen pijn op meetpunt 2. 

Tabel XI 
Groepsverschil in PIJN2 door 

chi-kwadraat-toetsing 
groep N geen pijn wel pijIJ chi- kw. sign. 
1 50 14 36 27 .4 . 000 
2 99 0 99 

In de tabellen XII, XIII en XIV blijken de verschillen door t-toetsing van CDSOM, 
CDADL en CDUUR. 

Tabel XII 
Groepsverschil in CD SOM door t-toetsing 

�roep N M sd t o2-ziidi� 
1 49 4 . 1  9 . 0  1 . 1  .256 
2 9 1  2. 4 6 . 8  
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Tabel XIII 
Groepsverschil in CDADL door t-toetsing 

groep N M sd t p2- zi jdig 

1 49 . 1  1 3  . 1  - .4 . 7 1 3 
2 90 . 8  3. 7 

Tabel XIV 
Groepsverschil in CDUUR door t-toetsing 

groep N M sd t p2-zi jdig 

1 48 4 .2 22. 0 . 9  . 360 
2 82 1 . 0  12. 0  

Behalve het verschil in pi jnklachten in  groep 1 bli jken tussen de groepen 1 en  2 geen 
verschillen van betekenis. Om na te gaan of de zuivering van verschilscores iets 
uitmaakt heeft tevens t- toetsing plaatsgevonden over de ruwe verschilscores DSOM, 
DADL, en DUUR. Ook hierbi j bli jken tussen groep 1 en groep 2 geen verschillen. 

VERGELIJKING VAN DE GROEPEN 1 EN 3: 
TOETSING VAN GEZUIVERDE VERSCHILSCORES 

Het verschil in PUN2 is weergegeven in Tabel XV . 

Tabel XV 
Groepsverschil in PUN2 door 

chi- kwadraat-toetsin 
groep N geenpijn welpijn chi-kw. sign. 

. 000 

De vergeli jking van verschillen in somatische klachten is weergegeven in Tabel XVI. 

Tabel XVI 
Groepsverschil in CDSOM door t-toetsing 

groep N M sd t p2- zi jdig 

I 49 4 .I 9 .0  - .4  . 677 
3 4 1  4 . 8  7 . 8  
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De vergelijking van verschillen in de AOL-scores is weergegeven in Tabel XVII . 

Tabel XVII 
Groepsverschil in CDADL door t-toetsing 

groep N M sd t p2- zijdig 

I 49 . I  1 3  . I  - . 3 . 735 
3 8 . 9  3 . 1  

Tabel XVIII geeft het verschil in CDUUR weer voor de beide groepen. 
In verhouding wordt groep I veel actiever dan groep 3 . 

Tabel XVIII 
Groepsverschil in CDUUR door t-toetsing 

groep N M sd t p2-zijdig 

I 48 4 .2 22. 0 2. 8 . 006 
3 5 1  -5 . 8  1 1 .2 

Groep 3 houdt pijnklachten, een aantal patienten van groep I niet, en groep 3 wordt 
relatief inactief . In het somatisch klagen en de ADL blijken geen verschillen van 
betekenis. Het verschil in ADL-beperkingen heeft geen betekenis, aangezien in groep 3 
relatief weinig waarden van ADLI beschikbaar zijn. Ook t-toetsing van de ruwe 
verschilscores laat een verschil in activiteit tussen groep I en groep 3 zien, weergegeven 
in Tabel XIX. 

Tabel XIX 
Groepsverschil in DUUR door t-toetsing 

groep N M sd t p2-zijdig 

1 49 1 2.2 21 . 8  3 . 3 . 001  
3 52 . 4  1 2.2 

VERGELUKING VAN DE GROEPEN 2 EN 3: TOETSING VAN GEZUIVERDE 
VERSCHILSCORES 

Het verschil tussen de groepen in het gezuiverde verschil van de somatisatie-scores op 
de beide meetpunten is weergegeven in Tabel XX. 
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Tabel XX 
Groepsverschil in CDSOM door t- toetsing 

groep N M sd t p2-zi jdig 

2 91 2.4 6 .8  - 1 . 8  . 073  
3 4 1  4 .8 7 . 8 

In Tabel XXI is de vergeli jking van ADL-scores weergegeven. 

Tabel XXI 
Groepsverschil in CDADL door t- toetsing 

groep N M sd t p2- zi jdig 

2 90 .8 3. 7 - . 0 . 983  
3 8 . 9  3 . 1  

Het verschil in uren werk/huishouden in de vergeli jking der groepen wordt 
weergegeven in Tabel XXII. 

Tabel XXII 
Groepsverschil in CDUUR door t- toetsing 

groep N M sd t p2-zi jdig 

2 82 1 . 0  12. 0  3 . 4 . 00 1  
3 51 -5 . 8  1 1 .2 

Alie patienten van de groepen 2 en 3 houden pi jnklachten. Groep 3 gaat relatief minder 
klagen over somatische lasten dan groep 2. Groep 2 wordt duideli jk actiever dan groep 
3 .  Verschillen in ADL zi jn, gegeven het beperkte aantal beschikbare ADLl-waarden in 
groep 3, niet van betekenis. Ook in de ruwe verschilscores DUUR verschillen de beide 
groepen. Dit is weergegeven in Tabel XXIII. 

Tabel XXIII 
Groepsverschil in DUUR door t-toetsing 

groep N M sd t p2-zi jdig 

2 88 6 .9  1 1 . 5  3.2 . 002 
3 52 .4  12.2 
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CONCLUSIE OMTRENT VRAAGSTELLING 1 

Wat betreft vraagstelling 1 is duideli jk, dat in groep 1 meer patienten na ca. 1 jaar 
zonder pi jn zi jn dan in de beide andere groepen, aangezien in de groepen 2 en 3 alle 
patienten pi jnklachten houden. In groep 1 ,  de groep waarin de revalidatiearts geen 
psychosociale diagnostiek heeft aangevraagd, bli jkt 28 % der patienten na ca. een jaar 
geen pi jn meer te hebben. Dit is een interessant gegeven, daar de groep wat betreft de 
andere criterium-verschillen en qua somatische functie-stoornissen nietsignificant 
verschilt van groep 2. Groep 2 klaagt verbaal sterker over psychologische en 
lichameli jke aspecten. De revalidatie-arts li jkt dan ook de sterk lichameli jk en 
psychologisch klagende patienten voor psychosociale diagnostiek te selecteren. 
Het nut van de 2SD is moeili jk aantoonbaar. Behalve het gegeven dat in groep 1 een 
aantal patienten pi jnvri j wordt, bli jken de resultaten bi j een 2SD- groep met patienten 
met ernstiger pi jnsyndromen ( groep 2) niet te verschillen. 
Groep 1 verbetert qua somatisch klagen niet sterker dan groep 3 . Wei wordt groep 1 
zeer veel actiever dan groep 3 . 
Vergeli jking van groep 2 met groep 3 laat zien, dat groep 3 relatief minder somatisch 
gaat klagen doch groep 2 veel actiever wordt. Men zou kunnen vermoeden dat groep 3 
een sterker chronische pi jngroep is en de moed opgeeft, minder gaat klagen en passief 
bli jft. 
Wat betreft de gezuiverde ADL-verschil-scores dient te worden vermeld dat van groep 
3 de ADL-score op meetpunt 1 bi j zeer weinig patienten bekend was, zodat 
vergeli jking wat de ADL betreft tussen deze groep en de andere twee niet goed 
mogeli jk was. 

Concluderend bli jken de patienten van groep 2 na ca. een jaar pi jn te houden. 
Afgezien van de pi jnklachten bli jken patienten even goed behandelbaar als die van 
groep 1. De patienten van groep 2 houden vergeleken met een gespecialiseerde vorm 
van pi jnbenadering veel somatische klachten. Groep 2 wordt echter duideli jk actiever 
dan groep 3. 
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VII. 4 .2. VRAAGSTELLING 2 

SAMENHANGEN VAN VARIABELEN VAN MEETPUNT I (PREDICTOREN) 
MET CRITERIUM-SCORES VAN MEETPUNT 2 EN 
NIET GEZUIVERDE VERSCHIL-SCORES BINNEN DE GROEPEN I EN 2 

In deze paragraaf warden de resultaten van stapsgewijze multiple regressie-analyse en 
stapsgewijze discriminant-analyse beschreven. Toepassing van beide technieken houdt 
vooral bij een kleine steekproef en veel predictoren het gevaar in van 
kanskapitalisatie. Vooraf wordt daarom het aantal predictoren gereduceerd tot 
degenen die univariaat op waarschijnlijkheidsniveau .!: . 0 1  met het criterium 
correleren. Uitspraken aan de hand van de resultaten, als "komt in aanmerking" of 
"voorspelling niet mogelijk", dienen binnen deze inperking beschouwd te warden. 
Bij de discriminant-analyse is bovendien een jackknife-procedure toegepast, waarbij 

achtereenvolgens elke persoon geclassif iceerd wordt op basis van de discriminant
functie, berekend uit alle overige personen. Bij de multiple regressie is dit te 
bewerkelijk. Hier zijn de regressie-coefficienten en de multiple correlatie wel 
optimaal voor de onderzochte groep, doch kunnen enigszins geflatteerd zijn bij 
toepassing op nieuwe patienten. Dit geldt met name voor de analyse bij de vrij kleine 
groep 1 met vrij veel predictoren (als het die van de beide sporen betreft). 

DE KEUZE VAN VARIABELEN VAN MEETPUNT 1 VOOR MULTIPLE REGRESSIE
ANALYSE TER PREDICTIE VAN DE WAARDEN VAN DE CRITERIUM
V ARIABELEN VAN MEETPUNT 2 IN GROEP 1 

In Tabel XXIV warden de samenhangen van de variabelen van meetpunt 1 met de 
criteriumwaarden van meetpunt 2 in Pearson-correlaties met een significantie-niveau 
p .!: . 0 1  in groep 1 weergegeven. 
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Tabel XXIV 
Samenhangen in groep 1 van variabelen van meetpunt 1 

met criterium-variabelen van meetpunt 2 in Pearson-correlaties 
met een waarschijnlijkheids-niveau p :s . 0 1 0  

nr var aard sooor PIJN2 SOM2 ADL2 UUR2 
N r N r N r N r 

1 gesl PSM 1 2 50 . 34 
2 leef PSM 1 2 50 . 56 50 . 52 
3 kind M 2 50 . 37 
5 berk M 2 50 - . 38 50 . 38 
6 opln M 2 50 . 53 50 . 37 49 - . 34 
10  lich p 2 49 . 43 49 . 54 48 - . 35 
1 4  inef p 2 49 . 45 49 . 39 
1 6  PH p 2 50 . 33 50 . 4 1  50 . 45 
22 int PS 2 45 . 48 
23 verl s 1 2 50 . 33 50 . 4 1  50 . 38 
25 nand s 2 50 . 49 50 . 33 49 - . 39 
26 naut s 2 50 . 58 50 . 44 49 - . 4 1  
29 coor s 1 47 . 40 47 . 39 
30 cond s 1 46 . 35 46 . 4 1  
33 bala s 1 46 . 38 46 . 54 
34 stat s 1 45 . 50 45 . 60 
38 SOM l crit 2 49 . 53 49 . 33 

De in Tabel XXIV vermelde variabelen warden gekozen voor de uit te voeren analyses 
over de criteria. Daarbij wordt de eigen variabele als eerste ingevoerd in de analyse. 
Dit geldt derhalve alleen voor de variabele SOM I (voor het criterium SOM2). ADLI en • 
UURl vertonen slechts een zwakke samenhang met respectievelijk ADL2 en UUR2. 
In Tabel XXV worden de samenhangen van variabelen van meetpunt 1 met de ruwe 
verschilscores weergegeven. 

Tabel XXV 
Samenhang in groep 1 van variabelen van meetpunt 1 
met criterium-verschilscores in Pearson-correlaties 
met waarschijnlijkheidslijkheids-ni veau p ::: . 0 1 0  

nr var aard sooor DSOM DADL DUUR 
N r N r N r 

2 leef PSM 1 2 49 . 5 1  
3 kind M 2 49 . 35 
5 berk M 2 49 - . 47 
6 opln M 2 49 . 40 
8 duur s 1 2 49 - . 42 
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Met name maatschappelijke variabelen komen in aanmerking voor de stepwise 
multiple regressie-analyse over DSOM . Voor DADL is dit alleen duur; DUUR komt 
niet in aanmerking voor analyse. 

Voor multiple regressie-analyse van PUN2 zouden in aanmerking komen : voor S1 
de variabele gesl,en voor zowel S2 als de combinatie S1 & S2, de variabelen int, gesl, 
PH, en verl . 
Bij deze nominale variabele werd boven multiple regressie-analyse de voorkeur 
gegeven aan discriminant-analyse. Discriminant-analyse maakt bet mogelijk om, 
aan de hand van de variabelen int, gesl, PH, en verl, groep 1 te verdelen in twee 
subgroepen; een met pijnklachten op meetpunt 2 ( PUN2 heeft de waarde 1) en een 
zonder pijnklachten (PUN2 heeft de waarde 0). Daarbij werd berekend hoeveel 
patienten aan de hand van de genoemde variabelen correct en niet-correct in de twee 
subgroepen kunnen warden geclassificeerd. Hoewel de multivariate normaliteit met 
gelijke covariantiematrix voor predictoren per groep twijfelachtig is, is discriminant
analyse gekozen voor het gemak van de classificatie-resultaten. 

Voor multiple regressie-analyse van SOM2 komen in aanmerking : voor S1 leef, 
verl, coor, cond, bala, en stat; voor S2 allereerst SOMl, en verder leef, kind, berk, opl, 
lich, inef, PH, verl, nand, en naut, voor de combinatie van Sl en S2 de combinatie der 
variabelen . Voor ADL2 geldt, dat voor S1 leef, verl, coor, cond, bala, en stat gekozen 
warden . Voor S2 zijn dit leef, berk, opln, Heh, inef, PH, verl, nand, naut, en SOMl . 
Voor de combinatie van de sporen 1 en 2 uiteraard de combinatie van de variabelen. 
Voor de multiple regressie-analyse van UUR2 komen geen S1- variabelen in 
aanmerking .  Voor S2 warden opln, lich, nand, en naut gekozen. 

Voor de ruwe verschilscore DSOM komen voor Sl leef en duur in aanmerking . 
Voor S2, en de combinatie van Sl en S2, zijn dit leef, kind, berk, opln, en duur. In de 
multiple regressie-analyse van DADL wordt alleen duur betrokken, zowel een S1 - als 
een S2-variabele. 

DE KEUZE VAN VARIABELEN VAN MEETPUNT 1 VOOR DE MULTIPLE 
REGRESSIE-ANALYSE TER PREDICTIE VAN DE WAARDEN VAN CRITERIUM
V ARIABELEN VAN MEETPUNT 2 IN GROEP 2 

In Tabel XXVI warden de samenhangen van variabelen van meetpunt 1 
met criterium- variabelen van meetpunt 2 in Pearson-correlaties 
met een waarschijnlijkheids-niveau p � .010 in groep 2 weergegeven. 
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Tabel XXVI 
Samenhangen in groep 2 van variabelen van meetpunt I 

met criterium-variabelen van meetpunt 2 in 
Pearson-correlatiesmet een waarschijnlijkheids-niveau 

p � . 0 10  
nr var aard spoor SOM2 ADL2 UUR2 

N r N r N r 
1 gesl PSM 1 2 99 - .24 
9 medg p 2 95 .29 95 . 39 
IO  lich p 2 97 . 37 
1 1  angs p 2 98 . 46 
12  depr p 2 98 . 40 
14  inef p 2 98 . 52 98 . 30 
1 6  PH p 2 97 .29 97 .25 88 - .27 
1 8 nloc s 1 2 99 . 30 
20 rugl s 1 2 99 .24 
25 nand s 2 98 . 46 
26 naut s 2 99 . 42 
38 SOM l crit 2 96 . 67 
39 ADLl crit 2 95 .29 95 . 62 87 - . 31 
40 UURl crit 2 96 - . 30 88 . 15 

In Tabel XXVII worden de samerihangen van variabelen van meetpunt 1 
met de ruwe verschilscores in Pearson-correlaties met een 
waarschijnlijkheidsniveau p � . 0 10 weergegeven. 

Tabel XXVII 
Samenhangen in groep 2 van variabelen van meetpunt 1 

met criterium-verschilscores in Pearson-correlaties 
m�t een waarschijnlijkheids-niveau p � . 010 

nr var aard ·spoor DSOM DADL DUUR 
N r N r N r 

1 gesl PSM 1 2 95 - .26 
I O  lich p 2 95 - .29 96 - .25 
1 1  angs p 2 96 - . 37 
1 2  depr p 2 96 - .34 95 - .26 
1 3  hos p 2 96 - .33 95 - .25 
1 5  slaa p 2 87 - . 38 86 - . 35 
1 7  AS p 2 95 - .32 94 - .24 
22 int PS 2 87 - .29 
28 bewe s 1 29 . 56 
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Voor de stepwise regressie-analyse van SOM2 is alleen de S I -variabele nloc 
beschikbaar. Voor S2, en de combinatie van S I  en S2, kunnen allereerst SOM I,  en 
vervolgens medg, lich, angs, depr, inef, PH, nloc, nand, naut, en ADLI gekozen warden. 
Voor DADL komen de S I-variabelen gesl en rugl in aanmerking, en als S2-variabelen 
allereerst ADLl,  en verder gesl, medg, inef, PH, rugl, en UURl . Voor UUR2 komen 
geen S l- variabelen in aanmerking . In de multiple regressie-analyse wordt eerst de 
S2-variabele UURI en voorts de S2-variabelen PH en ADLl betrokken. 
Voor DSOM worden de ( psychologische) S2-variabelen lich, angs, depr, hos, slaa, en AS 
gekozen. Voor DADL komt alleen de S I -variabele gesl in aanmerking, en als S2-, en 
de combinatie S I  & S2-variabelen gesl, lich, depr, hos, slaa, AS, en int. Voor de 
multiple regressie-analyse van DUUR is alleen de S I -variabele bewe beschikbaar. 

DISCRIMINANT-ANALYSE VAN PUN2 EN MULTIPLE REGRESSIE-ANALYSE VAN 
SOM2, ADL2, UUR2, DSOM, DADL en DUUR DOOR V ARIABELEN VAN S I  EN S2 EN 
DE COMfflNATIE DAAR VAN IN GROEP I 

Zoals weergegeven in Tabel XXIV komen voor de discriminant-analyse van PUN2 in 
aanmerking de variabelen gesl, PH, int, en verl . In Tabel XXVIII wordt de 
discriminant-analyse van PUN2, met onderin de classificatie van de twee subgroepen, 
weergegeven. 

Tabel XXVIII 
Stepwise discriminant-analyse van de 

criterium-variabele PUN2 
Overzicht van de stappen Discriminant functie coefficienten 

stap var Wilks' sig . var gestand. groep groep 
lambda coeffic. pijn= 0 pijn= I 

I int . 77 . 0008 int . 78 . 82 1 . 54 
2 PH . 62 . 0000 PH . 70 . 65 1 . 68 
3 ges . 56 . 0000 gesl . 48 5 . 94 7 . 86 

(con) - 6 . 50 -12. 43  
(group 

cent) - 1 . 36 . 55 

Voorspelde classificatie 
groep N pijn=0 pijn= l 
pijn=O 1 3  7 4 

proportie . 5  . 5  proportie correct 
pijn= l 32 2 IO  classificeerd: 
proportie . I . 9  . 8  

niet 1 0 I 
geclassificeerd 1 0 1 
proportie . 0  1 . 0  
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Van de gehele groep warden 37 van de 45 patienten correct geclassificeerd. In de 
groep pijn=0, de patienten die na ca. 12 maanden pijnvrij zijn, warden 7 van de 13  
patienten correct geclassificeerd en 6 van de 13  niet correct. Derhalve blijkt niet 
voorspelbaar welke patienten pijnvrij warden. 

Van de groep pijn= l ,  de patienten die na ca. 1 2  maanden (nog) pijnklachten hebben, 
warden 30 van de 32 correct geclassificeerd en 2 van de 32 niet correct. Het lijkt dan 
ook goed voorspelbaar bij welke patienten de pijnklachten persisteren .  Het zijn 
patienten met met een hoge pijnintensiteit (int), die zich bezorgd tonen over hun 
klachten (PH), met name als het vrouwen (gesl) betreft. Zoals al gesteld, dient bij dit 
resultaat rekening gehouden te warden met kapitalisatie op kans. Om een niet 
geflatteerde schatting van de groepsfractie te verkrijgen is jackknife toegepast. 
Daarbij warden 45 analyses verricht, waarbij telkens een patient uit de analyse wordt 
gelaten. Op grand van de predictieve variabelen warden, aan de hand van de andere 44 
analyses, de classificatiemogelijkheden van iedere patient beschouwd. Het tolerantie
niveau waarop de variabelen in de analyse warden betrokken is lager gekozen dan bij 
de eerste analyse, namelijk . 05 in plaats van . 0 1 .  De classificatie van PUN2 aan de 
hand van de analyses met jackknife wordt in Tabel XXIX weergegeven. 

Tabel XXIX 
Voorspelde classificatie van criterium-variabele PUN2 

aan de hand van discriminant-analyse met jackknife 

groep N pijn=0 pijn= 1 

pijn=0 12  6 6 

proportie . 5  . 5  

proportie correct 
pijn= l 32 4 28 geclassificeerd : 

proportie . 1  . 9  . 8  

Van de gehele groep warden 3 4  van de 44 patienten correct geclassificeerd. Dit is 
een slechts iets minder duidelijke classificatie dan in de discriminant-analyse over de 
gehele groep. In de groep pijn=0, de patienten die na ca. 12 maanden pijnvrij zijn, 
warden 6 van de 12 patienten correct geclassificeerd en derhalve 6 van de 12 niet 
correct. Van de groep pijn= l ,  de patienten die na ca. 1 2  maanden (nog) pijnklachten 
hebben, warden 28 van de 32 correct geclassificeerd en 4 van de 32 niet correct. Oak 
dit is een wat minder duidelijke classificatie dan in de discriminant-analyse over de 
gehele groep. De vaarspelbaarheid van bet persisteren van pijnklachten aan de hand 
van de variabelen int, PH, en gesl blijkt ook bij deze niet flatterende varm van analyse 
goed. 

In Tabel XXX wordt de classificatie per patient weergegeven .  Vermeld warden bet 
nummer van de patient, de predictief gebleken variabelen met de bijbehorende Wilks' 
lambda en bet significantie- niveau, en de classificatie per subgroep, correct, dan wel 
niet-carrect. Bij 35 van de 44 patienten blijken respectievelijk de variabelen int en 
PH, bij de 9 resterende patienten aok de variabele gesl, in de analyse te warden 
betrokken. 
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'label :XXX 
Classificatie van criterium-variabele PJJN2 per patient 

aan de aan hand van discriminant-analvse met iackknife 
nr int PH gesl pijn=0 pijn= l 

Wilks sig . Wilks sig . Wilks sig . 0 1 1 0 

lambda lambda lambda 
01 . 72 .0002 . 51 . 0000 1 

02 .74 . 0004 .61  .0000 1 

03 .74 . 0004 . 60 . 0000 1 

04 .74 .0004 .60 . 0000 0 

05 .73 .0003 .60 . 0000 1 

06 .76 .0009 . 63 .0001 0 

07 .74 . 0005 . 60 . 0000 1 

08 . 73 .0003 . 59 . 0000 1 

09 . 73 .0003 .58 .0000 1 

10 . 15 . 0006 . 62 .0001 0 

1 1  . 78 .0014 . 63 . 0001 0 

12 .74 .0005 . 60 .0000 1 

13 . 72 .0002 . 59 . 0000 1 

14 . 74 .0004 .61  . 0000 . 54 . 0000 0 

15 . 74 . 0005 . 60 .0000 1 

16 . 74 . 0005 . 58 .0000 1 

17 .74 . 0004 .60 . 0000 1 

18 .74 . 0005 .61  . 0000 1 

19  . 74 .0005 .6 1  .0000 1 

20 . 65 . 0000 .53 . 0000 0 

21 . 73 .0003 .60 . 0000 1 
22 .72 .0002 .59 .0000 .54 . 0000 1 

23 . 74 . 0005 . 60 .0000 1 

24 . 15 . 0006 . 60 . 0000 . 54 . 0000 0 

25 . 74 .0004 . 59 . 0000 .53 .0000 1 

26 . 15 .0005 .60 . 0000 . 54 . 0000 1 
27 .74 .0004 . 60 .0000 1 

28 . 74 .ooos . 60 .0000 1 
29 . 15 . 0006 .62 . 0001 . 56 . 0000 0 

30 .74 . 0005 . 60 . 0000 . 54 . 0000 1 
31 .74 .0004 .61 .0000 1 
32 . 68 .0001 . 56 .0000 0 

33 . 15 . 0006 .62 .0001 0 

34 . 74 . 0005 .61  . 0000 1 

35 . 71 . 0002 . 51 . 0000 . 5 1  . 0000 1 

36 .74 .0005 . 60 . 0000 1 

37 . 76 .0009 . 63 .0001 .51 . 0000 0 

38 . 74 .ooos . 60 .0000 1 

39 . 74 . 0005 . 6 1  . 0000 1 

40 . 73 . 0003 . 60 . 0000 l 
41 . 74 .ooos . 61 .0000 1 

42 .73 . 0003 .61  .0000 1 

43 .74 . 0005 .61  .0000 1 

44 . 77 . 0012 . 63 . 0001 0 
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In de Tabellen XXXI en XXXII en XXXIII wordt de multiple regressie-analyse van 
SOM2 per spoor en de combinatie der sporen beschreven . Het symbool r betreft de 
correlatie-coefficient, R de multiple correlatie-coefficient, B de regressie-coefficient, 
en p bet significantie- niveau van de toevoegende waarde van de variabele. 

Tabel XXXI 
Stepwise multiple regressie-analyse van SOM2 in groep I door variabelen 

van S I  (N=45) 
stap var r R B p 

I leef . 54 . 54 . 54 . 000 
2 stat . 50 . 61 . 33 . 020 

Tabel XXXII 
Stepwise multiple regressie-analyse van SOM2 in groep I door variabelen 

van S2 (N=49) 
stap var r R B p 

I naut . 58 . 58 . 58 . 000 
2 leef . 57 . 69 . 4 1  . 001 
3 opln . 52 . 72 .26 . 044 

Tabel XXXIII 
Stepwise multiple regressie-analyse van SOM2 in groep I door variabelen 

van Sl&2 ( N=45) 
stap var r R B p 

I naut . 55 . 55 . 55 . 000 
2 leef . 55 . 67 . 4 1  . 002 
3 PH . 36 . 7 3 . 31 . 009 
4 verl . 4 3  . 77 .26 . 027 

De S l-variabelen leef en stat maken, gegeven de multiple correlatie-coefficient (R = 
. 61 )  een redelijke voorspelbaarheid van SOM2 mogelijk. De S2-variabelen naut, leef, 
en opln bereiken een betere voorspelbaarheid, de multiple correlatie-coefficient blijkt 
72. In de combinatie van S I- en S2-variabelen blijkt een goede voorspelbaarheid door 
de S I -variabelen naut, leef, PH, en verl ; de multiple correlatie-coefficient is . 77 . 

In de Tabellen XXXIV, XXXV en XXXVI wordt de multiple regressie-analyse van 
ADL2 binnen de beide sporen beschreven . 

-80-



Tabel XXXIV 
Stepwise multiple regressie-analyse van ADL2 in groep 1 door variabelen 

van SI  (N=43) 
stap var r R B p 

1 bala . 66 . 66 . 66 . 000 
2 leef . 52 . 72 . 3 1  . 0 1 0  

Tabel XXXV 
Stepwise multiple regressie-analyse van ADL2 in groep I door variabelen 

van S2 (N=48) 
stap var r R B p 

I lich . 54 . 54 . 54 . 000 
2 verl . 39 . 66 . 38 . 001 
3 leef . 53 . 69 .26 . 049 
4 inef . 34 . 72 .24 . 049 
5 PH . 38 . 76 . 36 . 03 1  

Tabel XXXVI 
Stepwise multiple regressie-analyse van ADL2 in groep I door variabelen 

van S l&S2 (N=43) 
stap var r R B p 

I bala . 66 . 66 . 66 . 000 
2 PH . 44 . 75 . 37 . 001 
3 leef . 53 . 83 . 38 . 000 
4 verl . 38 . 86 .23 . 0 1 6  
5 SOM I . 40 . 87 .24 . 036 

In de S I  zorgen de variabelen bala en leef voor een goede voorspelbaarheid van ADL2, 
de multiple correlatie-coefficient is . 72. In S2 blijkt de coefficient iets hoger ( .  76) 
door de variabelen lich, verl, leef, inef, en PH. De combinatie van de sporen laat door 
bala, PH, leef, verl, en SOM 1 een nog betere voorspelbaarheid zien, de multiple 
correlatie-coefficient blijkt . 87 . 
De multiple regressie-analyse over UUR2 is vermeld in Tabel XXXVII . 

Tabel XXXVII 
Stepwise multiple regressie-analyse van UUR2 in groep I door variabelen 

van S2 (N=48) 
stap var r R B p 

I naut - . 39 . 39 . 39 . 006 
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Slecbts de S2-variabele naut draagt bij aan de voorspelbaarbeid van UUR2; de multiple 
correlatie-coef ficient is laag ( .  39). 

De multiple regressie-analyse van de ruwe verschilscore DSOM wordt weergegeven in 
Tabel XXXVIII. 

Tabel XXXVIII 
Stepwise multiple regressie-analyse van DSOM in groep I door variabelen 

van S I&.S2 N=48) 
stap var r R 8 p 

I berk - . 52 . 52 - . 52 . 000 

De voorspeibaarheid van DSOM blijkt redelijk aan de hand van de S2- variabele berk. 
De multiple regressie-analyse van DADL wordt weergegeven in Tubel XXXIX. 

Tabel XXXIX 
Stepwise multiple regressie-analyse van DADL in groep I door variabelen 

van SI&.S2 (N=49) 
stap var r R 8 p 

I duur - . 42 . 42 - . 42 . 002 

Een matige voorspelbaarheid van DADL blijkt mogelijk door de S I - en S2-variabele 
duur. DUUR is niet voorspelbaar. 

MULTIPLE REGRESSIE-ANALYSE VAN DE CRITERIUM- VARIABELEN DOOR 
VARIABELEN VAN S I  EN S2, EN DE COMBINATIE ERVAN IN GROEP 2 

In de Tabellen XXXX: en XXXX:I wordt de multiple regressie-analyse van SOM2 
weergegeven. 

Tabel XXX:X 
Stepwise multiple regressie-anaiyse van SOM2 in groep 2 door variabelen 

van S I  (N=96) 
stap var r R 8 p 

1 nloc .29 .29 .29 . 004 
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Tabel XXXXI 
Stepwise multiple regressie-analyse van SOM2 in groep 2 door variabelen 

van S2 (N =9 5) 
stap var r R B p 

] SOM l  . 68 . 68 . 68 . 000 
2 nloc .29 . 70 . 1 7 . 031 

SOM2 lijk t zeer beperkt voorspelbaar door de S 1 -variabele nloc. De combinatie van 
SOM 1 en nloc in S2 gee ft blijk van een goede voorspelbaarheid, gegeven de multiple 
correlatie-coef ficient van . 70 . 
In de Tabellen XXXXII en XXXXIII is de analyse van ADL2 weergegeven . 

Tabel XXXXII 
Stepwise multiple regressie-analyse van ADL2 in groep 2 door variabelen 

van S I  (N=99) 
stap var r R B p 

1 gesl - .24 .24 - .24 . 0 1 6  

Tabel XXXXIII 
Stepwise multiple regressie-analyse van ADL2 in groep 2 door variabelen 

van S2 (N=95) 
tap var r R B p 

1 ADLl . 62 . 62 . 62 . 000 
2 gesl - .25 . 67 - .23 . 004 

De multiple cor relatie-coefficient bij bet gebruik van de S I  -variabele gesl blijkt Iaag . 
De S2-variabelen ADLI en gesl Ieveren een redelijke voorspelbaarbeid op; R is . 67 .  
De analyse van UUR2 is slechts mogelijk op grond van S2- variabelen; deze is 
weergegeven in Tabel XXXXIV . 

Tabel XXXXIV 
Stepwise multiple regressie-analyse van UUR2 in groep 2 door variabelen 

van S2 (N=86) 
stap var r R B p 

1 UURl . 75 . 75 . 75 . 000 
2 PH - . 33 . 76 - . 1 5  . 039 

De S2-variabelen geven met een mul tiple correlatie-coefficient van . 76 een goede 
voorspelbaarbeid. De variabele PH voegt relatief weinig toe aan de voorspelbaarbeid 
door de eigen variabele UURJ . 
De verschilscore DSOM blijkt matig voorspelbaar aan de hand van de S2-variabele dep, 
zoals weergegeven in Tabet XXXX V .  
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Tabel XXXXV 
Stepwise multiple regressie-analyse van DSOM in groep 2 door variabelen 

van S2 (N=86) 
stap var r R B p 

I depr - .47  .47  - . 47 . 000 

De verschilscore DADL is slecht voorspelbaar door de S I-variabele gesl, zoals 
weergegeven in Tabel XXXXVI. Aan de hand van de S2-variabelen slaa en gesl blijkt 
een enige voorspelbaarheid in Tabel XXXXVII; de multiple correlatie-coefficient 
bed raagt . 53 . 

Tabet XXXXVI 
Stepwise multiple regressie-analyse van DADL in groep 2 door variabelen 

van S I  (N=95) 
stap var r R B p 

I gesl - .26 .26 - .26 . 0 1 1  

Tabel XXXXVII 
Stepwise multiple regressie-analyse van DADL in groep 2 door variabelen 

van S2 (N=95) 
stap var r R B p 

I slaa - . 35 . 35 - . 35 . 00 1  
2 gesl - .26 . 53 - .2 1  . 039 

Zoals in Tabel XXXXVIII weergegeven blijkt de verschilscore DUUR enigszins 
voorspelbaar op grond van de S I  -variabele bewe. De multiple correlatie-coefficient 
blijkt . 56 te zijn. Echter door de kleine groep patienten binnen groep 2, waarvan een 
bewe-score beschikbaar is ( N=29), is de betekenis van de voorspelbaarheid gering. 

Tabel XXXXVIII 
Stepwise multiple regressie-analyse van DUUR in groep 2 door variabelen 

van S I  <N=29) 
stap var r R B p 

I bewe - . 56 . 56 - . 56 . 000 
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CONCLUSIE OMTRENT VRAAGST ELLING 2 

De S2-variabelen voegen zowel in groep 1 als in groep 2 duideli jk toe aan de 
mogeli jkheid tot voorspelling van de waarden van criterium-variabelen van meetpunt 
2 en de criterium-verschilscores. 

Hoewel door kapitalisatie op kans het resultaat van de discriminant-analyse over 
PIJN2 als geflatteerd beschouwd moet warden, li jkt het persisteren van pi jnklachten 
redeli jk voorspelbaar aan de hand van de S2-variabelen pi jnintensiteit (int) en 
preoccupatie (PH), waarbi j de algemene variabele geslacht (gesl) toevoegende waarde 
heeft. Dit wordt bevestigd bi j de niet flatterende analyse met jack-knife. Patienten 
met een hoge pi jnintensiteit, die bezorgd zi jn over hun klachten, met name vrouwen, 
zi jn geneigd pi jn te houden. 

In groep 1 bli jken oudere patienten met een stoornis in de statiek (de variabelen leef 
en stat) na ca. 12  maanden veel somatische klachten te hebben. De S2-variabelen 
aantal autonome klachten (naut), leefti jd ( leef), preoccupatie ( PH) en verloop van de 
pi jnklachten (verl) leveren echter een betere voorspelbaarheid voor de mate van 
somatisch klagen na ca. 12 maanden op. De verwachting is als ongunstig te 
beschouwen bi j oudere patienten met veel autonome klachten, die zich bezorgd maken 

o ver hun lichameli jke onlustgevoelens en van wie de pi jnklachten ongunstig verlopen. 
De AOL-score op meetpunt 2 is binnen groep 1 goed voorspelbaar door de S 1 -

variabelen balans-stoornis (bala) en leef (leefti jd). Oudere patienten met een stoornis 
in de balans hebben veelal na ca. 12 maanden nog ADL-beperkingen. Bi j toevoeging 
van S2-variabelen wordt de predictieve waarde groter door de S2-variabelen PH 
( preoccupatie), verl (verloop der pi jnklachten) en SOM 1 (somatisatie-score). 

Het aantal uren werk en/of huishouden is als nauweli jks voorspelbaar te 
beschouwen, en wel aan de hand van de S2-variabele naut, het aantal autonome 
klachten. 

De somatisatie-verschilscore is matig voorspelbaar aan de hand van de 
maatschappeli jke variabele beroepsklasse (berk). Een gunstige verandering in de 
somatisatie-score zou met name optreden bi j patienten met ongeschoold werk. 

Verandering in de ADL- beperkingen is enigszins voorspelbaar aan de hand van de 
variabele duur (duur der pi jnklachten). Dit zou betekenen dat bi j langdurende klachten 
ADL- beperkingen niet of nauweli jks veranderen. 

Verandering in het activiteiten-niveau (DUUR) bli jkt niet voorspelbaar. 
In groep 2 zi jn de met name de S2-variabelen relevant voor de predictie van de 

criterium -scores op meetpunt 2. De 2SD heeft dus duideli jk een toevoegende waarde. 
De somatisatie-score op meetpunt 2 laat zich in zeer beperkte mate voorspellen aan 

de hand van de S 1 -variabele nloc ( bet aantal pi jnlocalisaties). De S2-variabele SOM l  
(de somatisatie-score op meetpunt 1 )  voegt veel toe. De somatisatie-score op meetpunt 
2 laat zich goed voorspellen uit dezelfde variabele op meetpunt 1 .  Er li jkt in de 
toestand van de patienten weinig te veranderen, aangezien iets dergeli jks als voor de 
SOM2-score geldt voor de ADL2-score en de UUR2-score. 

De algemene variabele gesl (geslacht) voorspelt de ADL2-score nauweli jks. De 
ADU -score voegt veel predictieve waarde toe. Samen met het geslacht wordt een R
waarde van . 66 bereikt. De ADL2-score laat zich goed voorspellen door dezelfde 
variabele op meetpunt 1 ,  met name bi j vrouwen. 
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Het aantal uren werk en/of huishouden per week is slechts voorspelbaar op grond 
van S2-variabelen; ten eerste de variabele UUR van meetpunt 1 ,  ten tweede de 
preoccupatie (PH). Passieve patienten die bezorgd zijn over hun klachten lijken passief 
te blijven. 

De criterium-verschilscore DSOM is slechts matig voorspelbaar op grand van de 
S2-variabele depr (de depressiviteit-score). Depressieve patienten lijken somatische 
klachten te houden. 

De criterium-verschilscore DADL blijkt enigszins voorspelbaar op grond van de 
S2-variabele slaapproblemen (slaa) en de algemene variabele geslacht (gesl). 

De verschilscore UUR2-UURl (DUUR) is vrij goed voorspelbaar op grond van de 
S 1-variabele bewe (beweeglijkheid). Daar van weinig patienten in groep 2 de 
beweeglijkheid-score beschikbaar was moet dit resultaat echter als van weinig 
betekenis beschouwd worden. 

Een en ander optellend blijken de volgende S2-variabelen toevoegende waarde te 
hebben. 

Voor de behandelings-resultaten in groep I :  pijnintensiteit, PH, het aantal 
autonome klachten, opleidingsniveau, beroepsklasse, lichamelijk verval, inefficientie 
in denken en handelen, en somatisatie. 

Voor de resultaten in groep 2 :  somatisatie, ADL, het aantal uren werk en/of 
huishouden per week, PH, depressiviteit en slaapproblemen. 

De volgende S 1-variabelen zijn met name van belang . Voor groep 1 :  de somatische 
functie-stoornissen balans en statiek. Voor groep 2 :  de functiestoornis 
beweeglijkheid .  

De variabelen die zowel tot SI  en S2 gerekend kunnen worden zijn geslacht, leeftijd, 
duur der pijnklachten, verloop der pijnklachten, en het aantal pijnlocalisaties. Voor de 
behandelings-resultaten in groep 1 zijn van belang: geslacht, leeftijd, verloop, en duur 
der pijnklachten . Voor de resultaten in groep 2 :  geslacht en bet aantal pijnlocalisaties. 
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VIII. DISCUSSIE 

Van de patienten in groep 1, de door de revalidatie-arts in het kader van de 
patientenzorg en door de medisch psycholoog ten behoeve van het onderzoek 
onderzochte groep, vermeldt ongeveer 70% na 12 maanden nog pijnklachten.  Van deze 
patienten is niemand verwezen naar de 2SD. Na een periode van ca. 12 maanden kan 
geconstateerd worden dat het voor de poliklinisch werkende revalidatie-arts moeilijk 
is om binnen een groep relatief weinig lichamelijk en psychologisch klagende 
patienten met onder andere pijnklachten te onderkennen welke patienten pijnvrij 
zullen worden en welke niet. Mogelijk is het, zoals Linton ( 1 986) stelt, niet realistisch 
om binnen de revalidatie-geneeskunde bij patienten met pijnklachten een volledig 
herstel te verwachten.  Wei is het, bl.jkens de predictieve waarde van de variabelen 
pijnintensiteit, preoccupatie met lichamelijke last en geslacht, mogelijk om ten tijde 
van een eerste poliklinisch revalidaHe-onderzoek patienten die na 1 2  maanden nog 
pijnklachten vermelden redelijk duidelijk te herkennen. Immers, negen van de tien 
patienten die pijnklachten houden zijn goed classificeerbaar aan de hand van de drie 
variabelen. De drie elementen vormen het beeld van de patient die veel last heeft van 
de pijn, die hem of haar bezorgd maakt. Gegeven de kapitalisatie op kans is het echter 
te verwachten dat bi j herhaling van di t onderzoek bet aantal aan de hand van deze 
variabelen juist geclassificeerde patienten kleiner zal zijn. Een gestandaardiseerde 
vorm van aanvullende psychosociale diagnostiek bij patienten die de PRA met 
pijnklachten bezoeken is te overwegen, doch daarbij zal bij interpretaties aan de hand 
van deze drie variabelen de nodige voorzichtigheid betracht dienen te worden. 

Bij alle patienten van de groepen 2 en 3 persisteren na ca. 1 2  maanden de 
pijnklachten. Groep 2 wordt, vergeleken met groep 3, actiever. Groep 3 gaat minder 
somatisch klagen dan groep 2. 

Groep 2 klaagt lichamelijk en psychologisch sterker dan groep 1 .  Mogelijk zijn 
deze patienten aan de hand daarvan eerder in het poliklinische contact herkenbaar. 
Veelal heeft de poliklinisc.h werkende onderzoeker bij deze patienten de indruk dat bet 
chroniserings-proces niet of nauwelijks omkeerbaar is en dat bet voor definitieve 
veranderingen in het levensevenwicht te laat is. Een meer gerichte blik voor 
lichamelijk en psychologisch klagen maakt deze patienten mogelijk in een vroegere 
fase herkenbaar, zodat psychosociale maatregelen getrof fen kunnen warden. 

Bij zowel de patienten van groep 1 waarbij de pijnklachten persisteren als bij groep 
1 in een eerdere fase lijken er mogelijkheden voor multidisciplinaire behandeling te 
bestaan. Recent rapporteerden Peters en Large ( 1990) over een redelijk succesvolle 
poliklinische groepsbehandeling van patienten met langdurende pijnklachten en Cott 
e.a. ( 1 990) over behandeling van patienten met langdurende pijnklachten in de eerste 
lijn, en wel door geoefende "field consultants" . 

De patienten van groep 3 hebben nag ernstiger pijnsyndromen dan die van groep 2.  
Na diverse behandelingen komen deze mensen bij "the end of the road", de WPA Na 
ongeveer 12  maanden blijken ze, vergeleken met groep 2, minder somatische klachten 
te hebben, doch passiever geworden te zijn. Zij lijken teleurgesteld en het bijltje erbij 
neer gegooid te hebben. 

De predictieve waarde van een aantal S2-variabelen in groep 1 is duidelijk, in 
groep 2 blijkt deze zeer duidelijk. Met name de eigen variabelen (de criterium
waarden van het eerste meetpunt) dragen in de predictiviteit voor de criterium
waarden na ongeveer 12 maanden bij . 
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Dit suggereert dat sprake is van wem1g mogeli jkheden tot verandering en doet 
veronderstellen dat inderdaad sprake is van een vastgelopen, dan wel vastlopend, 
aanpassingsproces. Het in de levenssituatie bi jkomend probleem van de pi jn li jkt niet 
oplosbaar en een wezenli jk deel van het evenwicht van de patienten te zi jn geworden, 
zoals o.a. ook Engelhart en Vrancken ( 1 984) over chronische pi jnpatienten hebben 
gesteld. Dit zou des te meer pleiten voor een streven naar het vergroten van de 
herkenbaarheid van patienten met een risico voor het persisteren van pi jnsyndromen.  
Met andere woorden voor het risico dat zi j, met de pi jnklacht, vastlopen in hun 
levenssi tuatie. 

Aanvulling in de poliklinische revalidatie-diagnostiek bi j patienten met (onder 
andere) pi jnklachten van het houdings- en bewegingsapparaat op basis van de van 
predictieve waarde gebleken variabelen li jkt goede mogeli jkheden te bevatten. Deze 
variabelen zi jn, naar soort gegroepeerd, de volgende. 

Ten eerste · de algemene variabelen leefti jd en geslacht. Ten tweede de 
maatschappeli jke variabelen opleidingsniveau en beroepsklasse. Ten derde kenmerken 
van het pi jnsyndroom (het verloop en de duur ervan, de pi jnintensiteit, het aantal 
pi jnlocalisaties en het aantal autonome klachten). Ten vierde de somatische f unctie
stoornissen (te onderzoeken door de revalidatie-arts) balans, statiek en beweegli jkheid. 
Ten vi jfde de psychologische variabelen. Dit is allereerst (als vorm van gedrag) het 
aantal uren door de patient aan werk en huishouden besteed in de week van onderzoek. 
Daarnaast komen in aanmerking de schalen somatisatie, depressiviteit, inefficientie in 
denken/handelen en slaapproblemen van de SCL 90 R, de schalen ADL en lichameli jk 
verval van de CIPI en de preoccupatie-schaal van de IBQ. 

Een en ander beschouwend kan geconcludeerd warden dat niet alleen bi j patienten 
met chronische pi jn, door Vrancken ( 1 989) " bet kruis van de geneeskunde" genoemd, 
doch met het oog op preventie van chronische pi jn juist ook in poliklinische revalidatie 
bi j patienten met onder andere pi jnklachten, vroegti jdige multidisciplinaire 
diagnostiek dient plaats te vinden die zich richt op somatische functie-stoornissen, 
aspecten van pi jnsyndromen, van de sociale en van de psychologische toestand. 
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IX. SAMENV ATT ING 

Dit proefschrift is gericht op de bi jdrage die de medische psychologie kan hebben in de 
poliklinische vorm van revalidatie -geneeskunde. 

Na een inleiding in Hoofdstuk I zi jn in Hoofdstuk II het werkterrein en de algemene 
principes van de revalidatie-geneeskunde besproken. Daarbi j is uitgegaan van een 
binnen de Vakgroep Revalidatie der Ri jksuniversiteit Groningen ontwikkeld 
werkmodel . Het hoofdstuk gaat verder in op het multidisciplinaire revalidatie-proces, 
dat geYllustreerd wordt door twee voorbeelden. 

In Hoofdstuk III wordt nader inge3aan op de poliklinische vorm van revalidatie
geneeskunde. Ter verk.enning van psychologische en sociaal-culturele aspecten in 
poliklinische revalidatie heeft steekproef-onderzoek plaatsgevonden. Daarbi j is 
gebleken dat een polikliniek voor revalidatie-geneeskunde door veel patienten die 
klagen over een chronisch pi jnsyndroom bezocht wordt. 

Gegeven het complexe karakter van pi jn, en met name de chronische vorm ervan, 
heeft literatuur-onderzoek plaatsgevonden naar psychologische en sociaal-culturele 
aspecten van pi jn. Di t wordt beschreven in Hoofdstuk IV . Inzichten omtrent pi jn in 
de loop der ti jd en een paging tot omschri jving van het fenomeen pi jn komen 
allereerst aan bod. Voor de bespreking van psychologische en sociaal-culturele 
aspecten wordt uitgegaan van het pi jnmodel van Loeser ( I 980). Elementen van 
pi jnwaarneming, pi jnbeleving en pi jngedrag worden uitgewerk.t, alvorens in te gaan 
op sociale en culturele aspecten van pi jn. 

In Hoofdstuk V wordt allereerst benadrukt dat pi jn in een poliklinische situatie 
moeili jk te onderzoeken is. Uitgangspunt kan alleen het verhaal en het gedrag van de 
patient met pi jn zi jn. Met als doel een systematische pi jndiagnostiek in poliklinische 
revalidatie te bereiken is in de Polikliniek Revalidatie van het Academisch Ziekenhuis 
Groningen (PRA) de zogenaamde "tweesporen-diagnostiek" (2SD) ontwikkeld. Het 
eerste van de twee daarin samenwerkende sporen (S I )  betreft het primair lichameli jk 
gerichte onderzoek door de revalidatie-arts. Het tweede (S2) is een 
samenwerkingsvorm van de disciplines klinische psychologie, psychomotorische 
therapie en maatschappeli jk werk, gericht op psychologische en sociaal-culturele 
aspecten van pi jn. De mogeli jke waarde van de 2SD is onderzocht in twee 
vooronderzoeken. Ten eerste een pilot study bi j chronische pi jnpatienten, ten tweede 
een onderzoek bi j door de twee sporen behandelbaar geachte pi jnpatienten. Daarbi j is 
gebleken dat pi jnbeleving en pi jngedrag van groot belang geacht worden bi j bet 
persisteren van pi jn. Aan de hand van de vooronderzoeken en de op psychologische en 
sociaal-culturele aspecten gerichte literatuur is een vragenli jst, gericht op diverse 
elementen van pi jnsyndromen samengesteld. De samenstelling, afname en de 
verwerking der gegevens zi jn besproken. De pi jnli jst wordt weergegeven in de Bi jlagen 
van dit proefschrift. Tot slot van Hoofdstuk V is het zogenaamde psychosociale 
spreekuur, waarin de S2-patient onderzocht wordt, beschreven. 

In Hoofdstuk VI warden de meest gebruikte behandelingsvormen, die in de 
poliklinische revalidatie van pi jnpatienten voorhanden zi jn, besproken. Dit betreft 
vooral fysiotherapeutische en medicamenteuze behandelingsvormen. Gesteld wordt dat 
psychologische en sociaal-culturele behandelingsvormen zoveel mogeli jk buiten een 
polikliniekvoor revalidatie-geneeskunde gezocht dienen te worden, met name indien 
de regio, waarvoor de polikliniek bedoeld is, groot is. 
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In Hoofdstuk VII wordt bet onderzoeksgedeelte beschreven. Het onderzoek betreft 
twee vraagstellingen. 

In de eerste vraagstelling wordt het verschil in de toestand van de patienten 
vergeleken op twee meetpunten, die ongeveer 1 2  maanden uiteen liggen, en wel binnen 
drie groepen. De toestand wordt uitgedrukt in vier criterium-variabelen. Ten eerste : 
heeft de patient (nog) pi jn? Ten tweede : de score op de somatisatie-schaal van de 
Symptom Check List 90 R ( SCL 90 R, Arindell en Ettema, 1 986), een maat voor 
somatisch klagen. Ten derde : de score op de schaal Activiteiten Dageli jks Leven (AOL) 
van de Chronic Illness Problem Inventory (CIPI, Karnes e.a. , 1 984 ), als maat voor door 
de pi jn ervaren beperkingen in het dageli jks leven. En ten vierde : het aantal uren dat 
de patient in de week van het onderzoek heeft besteed aan werk en huishouden, als maat 
voor activiteit. De drie onderzoeksgroepen zi jn de volgende. 

Groep 1 betreft patienten die bi j hun eerste bezoek aan de PRA worden onderzocht 
door de revalidatiearts (S I )  en op verzoek van de revalidatie-arts ten behoeve van het 
beschreven onderzoek door de medische psychologie; daarbi j wordt door de medische 
psychologie geen behandelings-advies gegeven. 

Groep 2 bevat patienten die onderzocht worden door de door de revalidatie-arts (S I )  
en op diens verzoek door S2, dat wil zeggen de medische psychologie, en in een aantal 
gevallen de maatschappeli jke werkster en de psychomotoriscb therapeut. Aan de hand 
van de bevindingen van S 1 en S2 wordt gestreefd naar een consensus omtrent te nemen 
maatregelen die de toestand van de patienten ten gunste kunnen veranderen. 

Groep 3 wordt gevormd door patienten met pi jnklachten van het boudings- en 
bewegingsapparaat, die binnen een gespecialiseerde vorm van pi jnbenadering, 
nameli jk de Werkgroep Pi jnbestri jding van het Academiscb Ziekenhuis (WPA), zi jn 
onderzocht door de arts (S I )  en door een medisch psycholoog (S2), waarbi j de medisch 
psycholoog een behandelings-advies geeft aan de arts. 

Hinnen deze onderzoeks-opzet is bet niet mogeli jk gebleken om de effectiviteit van 
de 2SD, opgevat als vorm van interventie, duideli jk aan te tonen. Van groep 1 bli jkt na 
ongeveer 12 maanden bi jna 30% pi jnvri j .  In groepen 2 en 3 bli jkt niemand pi jnvri j na 
ongeveer 12 maanden. Tussen groep 1 en groep 2 bli jken verder geen verschillen na 12 
maanden. De patienten van groep 3 bli jken minder somatiscb te gaan klagen dan die 
van groep 2, docb worden minder actief . 

In de tweede vraagstelling wordt nagegaan welke voorspellende waarde een aantal 
S2-gegevens toevoegen aan S 1 - gegevens. Voorspeld wordt de toe stand van de 
patienten na ongeveer 12 maanden. Hiertoe worden in de vooronderzoeken en de 
literatuur van belang gebleken gegevens verzameld op meetpunt 1 binnen groep 1 en 
groep 2. De patienten van de WPA ( groep 3) worden in dit verband niet onderzocht, 
aangezien er onvoldoende gegevens bescbikbaar zi jn. 

De predictieve bi jdrage van ·de S2- variabelen in zowel groep 1 als groep 2 is 
evident. In groep 1 bli jkt duideli jk bet belang van de S2-variabelen pi jnintensiteit en 
de preoccupatie met licbameli jke last voor de predictie van bet persisteren van de 
pi jnklacbt. Discriminant-analyse over twee subgroepen (met respectieveli jk geen en 
wel pi jnklacbten na ongeveer 12 maanden) van groep 1 laat zien dat bi j de meeste 
patienten met een hoge pi jnintensiteit, die zicb gepreoccupeerd tonen met bun 
klachten, met name waar het vrouwen betreft, verwacbt kan warden dat de pi jn zal 
persisteren. Vanuit preventief oogpunt li jkt dit een waardevolle bevinding .  
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Daarnaast bli jken in groep 1 voor de andere criteria de S2-variabelen 
opleidingsniveau, beroepsklasse, het aantal autonome klachten, de lichameli jk verval
score , de score op de schaal inefficientie in denken en handelen, de somatisatie-score, 
de depressiviteits-score, de score op de schaal slaapproblemen, de preoccupatie met 
lichameli jke last, de score voor de activiteiten van het dageli jks leven en de 
activiteits-score predictieve waarde te hebben. 

De S 1-variabelen met predictieve waarde zijn : leefti jd, geslacht, verloop van de 
pi jnklachten, de duur van de pi jnklachten, het aantal pi jnlocalisaties en functie
stoornissen in de balans, statiek en beweegli jkheid. 

Als slotconclusie wordt geformuleerd : niet alleen bi j chronische pi jn, doch ook in 
poliklinische revalidatie bi j patienten met onder andere pi jnklachten dient, juist ook 
als mogeli jkheid tot preventie van chronische pi jn, vroegti jdige multidisciplinaire 
diagnostiek plaats te vinden die zich richt op somatische functie-stoornissen, aspecten 
van pi jnsyndromen, van de sociale en van de psychologische toestand. 
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SUMMARY 

This dissertation is concerned with the contribution which may be made by medical 
psychology towards the outpatient type of rehabilitation medicine. 

After an introduction in Chapter I, Chapter II discusses the operations and the 
general principles of rehabilitation medicine. This is done on the basis of a working 
model developed by the Department of Rehabilitation of the University of Groningen. 
The chapter also deals with the multidisciplinairy rehabilitation process which is 
illustrated by two examples. 

Chapter III deals with the outpatient type of rehabilitation medicine in more 
detail . To explore psychological and sociocultural aspects of outpatient rehabilitation a 
random-sample survey study was carried out. This showed that an outpatient clinic for 
rehabilitation medicine is visited by many patients complaining of chronic pain. 

In view of the complex nature of pain and in particular its chronic form the 
literature was studied for psychological and socio-cultural aspects of pain. Opinions 
about pain through the ages and an attempt to describe the phenomenon of pain are 
dealt with first. The discussion of psychological and social-cultural aspects is based on 
the pain model of Loeser ( 1 980). Elements of pain perception, pain experience and 
pain behaviour are elaborated before social and cultural aspects of pain are dealt with. 

In Chapter V it is first emphasized that pain is hard to examine in an outpatient 
setting .  The leading principle can only be the patient's account and behaviour. In order 
to achieve systematic pain diagnostics in outpatient rehabilitation, by the Rehabilitation 
Out-patient Clinic of the Academic Hospital Groningen (PRA) the "twoprong
diagnostics" (2SD) was developed. Of the two closely collaborating prongs the first (S I) 
is primarily concerned with the physical examination by the rehabilitation doctor. The 
second prong (S2) consists of collaboration between the disciplines of medical 
psychology, the psychomotor therapy and social work, aimed on psychological and 
sociocultural aspects of pain. 

The potential value of the 2SD was examined in two preliminary studies, the first 
being a pilot study involving chronic pain patients, the second a study involving pain 
patients regarded as having good prospects for treatment by the two prongs. It was seen 
that pain experience and pain behaviour have a major impact on the persistence of 
pain. On the basis of the preliminary investigations and the literature concerned with 
psychological and sociocultural aspects a questionnaire was drawn up, which was aimed 
at various elements of pain syndromes. The composition and application of the 
questionnaire and the processing of data are discussed. The pain questionnaire has 
been included in the appendixes of this dissertation. At the end of Chapter V the 
psychosocial consulting hours, in which the S2 patient is examined, are discussed. 

In Chapter VI the most frequent types of treatment are discussed which are 
available for outpatient rehabilitation of pain patients. This mainly concerns 
physiotherapeutical and drug-related types of treatment. It is argued that psychological 
and sociocultural types of treatment should be found outside the outpatient clinic for 
rehabilitation medicine wherever possible, especially when the area serviced by the 
outpatient clinic is large. 

In Chapter VII the main survey study is described. It has two parts. 
In the first part the difference in condition of patients was compared using two 

points of measurement which were about 12 months apart, and this was done for three 
groups. The condition was described in terms of four criterion variables. First, is the 
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patient still in pain? Second, the score on the somatizing scale of the Symptom Check 
List 90 Revised Form (SCL 90 R, Arindell en Ettema, 1 986), a measure of somatic 
complaints. Third, the score on the scale of Activities of Daily Living (AOL) of the 
Chronic Illness Problem Inventory (CIPI, Karnes e.a., 1 984), as a measure of the 
limitations in daily life perceived as due to the pain. And fourth, the number of hours 
spent by the patient on the job and on housekeeping in the week of examination, as a 
measure of activity. 

The groups involved in the study differ as follows. 
Group 1 concerned patients who when they first came to the PRA were examined by 

a rehabilitation doctor (S I )  and at the request of the rehabilitation doctor on behalf of 
this study were examined by the medical psychology, medical psychology not giving 
any advice for treatment. Group 2 were patients who were examined by rehabilitation 
doctor (S I )  and at his request by S2, i .e. medical psychology and, in a number of cases 
by the social worker and the psychomotor therapist. On the basis of the findings of S 1 
and S2 treatment procedures are carried out. Group 3 consisted of patients with pain 
complaints in the locomotor system, who at a special Pain Control Unit of the 
Academic Hospital Groningen (WPA) were examined by a physician (S I )  and by a 
medical psychologist (S2), the S2 having given the S I  advice for treatment. 

With this study structure it was not shown to be possible to clearly demonstrate the 
effectiveness of the 2SD, conceived as a type of intervention. Of the patients in group 1 
nearly 30% were without pain after about 12  months. In groups 2 and 3 nobody turned 
out to be without pain after about 12 months. Between groups I and 2 no further 
differences appeared after 1 2  months. As regards somatic complaints, limitations in 
daily living and activity the 2SD approach may be considered as about equally 
effective as the S I  approach. The patients of group 3 were seen to have fewer somatic 
complaints than those of group 2, but they became less active. 

In the second part of the study it was examined what predictive value is added by a 
number of S2 data to the S I  data. To this end data which proved to be important in the 
preliminary studies and the literature were collected at the first point of measurement 
in group I and group 2. The patients of the WPA (group 3) were not examined in this 
part of the study since there were insufficient data available. 

The predictive contribution of the S2 variables is apparant in both group 1 and 
group 2. In group 1 there is a clear indication of the relevance of the S2 variabele of 
pain intensity and the preoccupation with bodily inconvenience to prediction of the 
continuation of the pain complaint. Discriminant-analysis in two subgroups of group I 
( having no pain and some pain after about 12  months, respectively) showed that with 
most patients with great pain intensity, who described themselves to be preoccupied 
with bodily sensations, the pain may be expected to persist, especially if it concerns 
females. From a point of view of prevention this would seem to be a valuable 
outcome. 

In addition, in group I for the other criteria the S2 variables of level of education 
and occupation, the number of autonomous complaints, the bodily deterioration score, 
the preocupation with bodily sensations, the obsessive-compulsive score, and the 
somatizing scale appeared to have predictive value. The S I  variables with predictive 
value are : age, course and duration of pain complaints and functional disorders of 
balance and statics. 

In group 2 the predictive value of S2 variables is clear. Valuable S2 predictors 
appeared to be the scores on the scales Activities of Daily Living, somatizing, 
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preoccupation with bodil y sensations, depression, and s l eeping probl ems, and the 
activity l eve l . T he S I  variabl e with predictive val ue are : sex, the number of pain 
l ocal isations and the functional disorder of mobi l ity. 

T he final concl usion is : not onl y in chronic pain, but from the point of view of 
prevention of chronic pain in outpatient rehabil itation of patients with among other 
things pain compl aints as wel l ,  there shoul d be mul tidiscip l inairy diagnostics at an 
earl y stage, which is oriented towards somatic disorders, aspects of pain syndromes and 
of the social situation and psycho l ogical condition. 
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TOELICHTING EN INSTRUCTIE 

In deze vragen l i j st vindt u een groot aan tal vragen . 
Wij  kunnen ens voorstel len , dat u ertegenop ziet die a llemaal te beantwoorden .  
Het i s  ook mogel l j k ,  dat e r  vragen bij  zi j n ,  waarvan u n i e t  o f  niet  direct h e t  
b e l a n g  voor e e n  behandeling i n z i e t .  
Desondanks verzoeken wij  u de vragen zo zorgvuldig mog e l i j k  te bean twoorden . 

Het is de bedoe ling een duide l i j k  beeld van uw klachten te k r i j gen . 
Door een nauwkeurige beschr i j ving van uw klachten z i j n  wij  beter in staat om 
samen met u te prober en tot een goede behandeling of oplossing te komen . 

De vragen gaan over zaken , die b i j  onze manier van werken van belang z i j n  
gebleken . 
Zo is het van belang om te we ten hoevee l  last u heeft van de k lachten , wat de  
klachten voor u betekenen , hoe de klachten voelen , waarb i j  de klachten problemen 
geven , hoe u ermee omga a t ,  enz . .  

Wij stellen u deze vragen op papie r ,  zoda t u a l l e s  kunt verte l l en wat u wi l t .  

D e  l i j s t  is  verdeeld i n  zeven onderdelen . 
Ieder onderdeel is gericht op een onderwerp , dat bij  k lachte n ,  zeal s  u die hebt , 
van belang kan z i j n . 

De onderdelen gaan ove r :  
I .  enkele eerste vragen over u w  k l achten 

I I .  het verloop van uw klachten 
I I I .  verdere vragen over uw klachten 

IV. andere klachten 
V. uw levenssi tuatie 

V I .  de las t ,  die  u door uw klachten heeft 
V I I .  hoe u met de k lachten omgaat . 

Apa r t  van deze l i J s t wordt u een l i j st voorge l egd met vragen over hoe u zich 
voe l t .  

Bij  de vraqen word t s t eeds ui tqel egd hoe u ze kunt bean twoorden . 
Indien u meer ruimte nod i g  h e e f t  om de vragen te beantwoorden , kunt u de  
lege bladzi  jde  aan de linkerkant daarvoor gebruiken . 
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I .  EERSTE VRAGEN 

1 .  Voor we lke k lachten bezoekt 
u deze polikliniek? 

2. Wat VePLJacht u van deze 
polikliniek? 

3.  Hee ft u last van pijn? 

4 .  Waarvan heeft u het mee s te las t?  

5.  Geeft u in de figuur hiernaas t  
m e t  e e n  potlood of  pen aan 
op welke p laatsen u last heeft .  

NR : ____ _ 

0 JA 0 NEE 

rechts rechts 

6. Wanneer zijn uw klachten begonnen ? j aar : maand : - - - · - - · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . .  • 

7 .  De pijn  is ont.staan : 

a. u. b. aankruisen (0) wat 
van t .. epas sing is 

0 bij een ongeluk 
0 na een operatie 
0 volgend op ziekte 
0 na overspannenheid 
0 ander s ,  name lijk: 

8. Welke van de onderstaande woorden pas sen het best b·ij Ul,J pijn? 
U kunt meerdere Lk·orden aankruisen . 
0 stekend 0 trillend 0 prikkelend 0 tintelend 
0 schietend 0 Jmagend 0 gespannen 0 pijnlijk  
0 afschuweli jk  0 vervelend 0 ellendig 0 lastig 
0 trei terend 0 kwellend 0 beroerd 0 ondragelijk  
0 zich  verspreidend 0 ui tstralend 0 snijdend 0 scherp 
0 uitputtend 0 afmattend 0 ziekmakend 0 misselijkmakend 

· 0 schrij nend 0 doordr ingend 0 brandend 0 benauwend 
0 knellend 0 drukkend 0 zwaar 0 zeurend 
0 veni j nig 0 fel O anders: 

9 .  Bij de volgende drie vragen gaat het om de mate waarin u la.st van U1J k lachten hee_rt . 
U kunt de vragen beantwoorden door een cijfer aan te kruisen . 

- Hoeveel last heeft u op dit moment? hele
:�� � I O  I 1 j 2 j 3 1 4  I s  1 6 1 7 I A 1 9 I ��:�r!;en 

- De ergste last in de afgelopen 
week was : 

- De lichtste last in de afgelopen 
week was : 

helemaa l 
nie t 
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I I .  VERLOOP VAN DE KLACHTEN 

1 . Hoe is het in de loop der t i j d  
m e t  u w  klachten gegaan? 

2. Wanneer bezocht u poor het eers t 
een arts ? 

O beter gegaan , minder last van 
0 geli jk  gebleven 
0 op meer plaatsen last gekregen 
0 ergere last gekregen 
0 de klachten geven meer belemmering 
O anders: 

J .  We lke behandeW.ars heeft u tot nu toe voor uw klachten bezocht? 
A . u . b .  hieronder aankruisen . 
Wam,eer was dat en wat was het resul taat? 

0 anaesthesist 
O cardioloog 
0 chirurg 

0 neurochirurg 
0 neuroloog 
0 rheumatoloog 

0 gynaecoloog 
0 internist  

0 orthopaedisch chirurq 
0 fysiotherapeut 

0 vaatspecialist 
0 revalidatie-arts 

0 manueel therapeut 
0 anders ,  name lijk: 

4 . Bent u ooi t bij  een psych loog, maatscha;.?elijk 
werk (st)er of psychiater geweest? 

0 JA 

0 acupuncturi s t  
0 chiropraktor 
0 homeopaath 
0 iriscopist 
0 magnetiseur 

0 NEE 

zo JA : wanneer was dat? j aar : ·····-······· .. maand : . .  

waarom was dat? 

5 .  Zijn de onderzoeken tot nag toe 
naar uw inzicht goed verricht? 

Zo NEE : graag toe lichten 

6 . Zijn naar uw idee de behande lingen 
tot nu toe goed verricht? 

Zo NEE : graag toe lichten 

7. Wat heeft u z e l_f aan uw klachten 
gedaan? 

8 .  Heeft u in verband met uw klachten 
dingen z e lf bekos tigd? 
Zo JA : graag toe lichten 

I I I • DE KLACHTEN 

1 .  Hoe verlopen de klachten gewoon lijk 
gedurende een e tmaal (24 uur) ? 

a. u. b. aankruisen (0) 
wa t t1an toepassing is 

2. Heeft u e lke en de gehe le dag last? 

Zo NEE : graag t"e lichten 
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0 JA 0 NEE 

0 JA 0 NEE 

0 JA 0 NEE 

0 constant hetzelfde 
0 constant ,  maar gedurende de dag warden z e  

erger 
0 in  aanvallen met tuesendoor geen 'clachten 
0 in aanvallen met tussendoor lichtere klachte11 
0 anders , name lijk: 

0 JA 0 NEE 



3 .  veranderen de klachten gedurende de dag? 

Zo JA : graag toe lichten 

4. Wat is  naar uw !dee de oorz.aak van de pijn? 

5 .  Waardoor verergeren de klachten? 

6. Waardoor kunt u de klachten verlichten? 

7. Helpt rust bij  de k lachten? 

Hi.:eve e l  uur rust u gewoon tijk per dag? 

Waar en hoe rust u gewoonlijk? 

8 . Zoekt u afleiding als u veel last heeft? 

zo JA : we lke afleidirt[! ?  

9 .  Gebruikt u medicijnen vaor de 
k lachten waarvoor u onze po lik liniek 
bezoekt :  
Zo JA : we lke medicijnen? 

hoevee l · per dag of' per week?  

Hoe is het eftect van de  medicijnen 
op uw k�achten? 

a . u . b .  aankruisen wat van 
toepassing is 

Gebruikt u medicijnen voor andere dan 
de k lachten waarvoor u deze po li
k liniek bezoe k t ?  
Zo  JA : we lke medicijnen? 

1 0 .  Heeft u vroeger medicij nen voor de 
klaclite n ,  waarmee u deze polikliniek 
bezoekt ,  gebruikt? 

Zo JA : we lke medicijnen? 

1 1 .  Welke bezigheden heeft u niet meer 
VQ1'U,Jege de k lachten? 

1 2 , Ver tel t u eens hoe de dag verloopt en 
wat u doe t als  u vee l k lach ten heeft . 

I V .  ANDERE KLACIITEN 

1 .  Had u in het verleden Cook als kind ) 
bepaalde klachten? 

Zo JA : graag t,,e lichten 
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0 JA 0 NEE 

0 JA 0 NEE 

0 JA 0 NEE 

0 JA 0 NEE 

0 geen effect 
0 een beetje effect 
0 een redelijk effect 
0 een geed effect 
0 een zeer geed effect 
O ander s ,  name lijk : 

0 JA 0 NEE 

0 JA 0 NEE 

0 JA 0 NEE 



2 .  Kruist u a . u . b .  aan van welke organen of andere klachten u last heeft .  
A . u . b .  daarachter vermelden we lke Last  u heeft . 

0 hart 
0 longen 
0 buik 
0 nieren 
0 huidproblemen 
0 ontlasting 
0 verstopping 
0 ogen 
O oren 
0 lever 
0 plassen 
0 toevallen 
0 bloeddruk 
0 suikerziekte 
0 anders , name lijk: 

a l leen v, or vrouwen: 

3 .  Rookt u en/of gebruikt u alcohol?  

zo JA : wat en hoevee l? 

V .  UW LEVENSSITUATIE 

1 .  We lke werk;;aamheden heeft u of 
deed u voor het laatst? 

2. Hoeveel uren per week werkt u nu? 

3. Als u niet meer of nog gedeelte l i j k  
werkt :  sinds wanneer is da t ?  

4 .  A l s  u n i e t  meer werkt :  

kunt  u bij verbetering van uw 
klachten naar uw laatste werkgever 
terug? 

5. Hebben de klachten vee l in uw 
werkzaamheden veranderd? 

Zo JA : graag toe l ichten 

6. Bent u afgekeurd? 

Zo JA : sinds tJanneer? 

7 .  Bent u vanwege uw klachten tegen 
een beslissing in beroep gegaan 
of hee ft u een schadeclaim 
ingediend ?  

z o  JA : wnneer 1Jas d.:i t:'  

w,u· y ing het cm? 

wt was hat resu l ta.a t :'  
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0 misselijkheid 
0 braken 
0 moeilijk  ademen 
0 moeheid 
0 sterke transpiratie 
0 prikkelingen 
O gevoel van zwak te 
0 tranen in de ogen 
0 hartkloppingen 
0 duizeligheid 
0 wazig zien 
0 j euk 
0 koude handen 
0 koude voeten 
0 blozen 

0 borsten 
0 menstruatie 
0 afscheiding 

0 JA 0 NEE 

___ __ uur 

jaar : maand : 

0 JA 

0 JA 

0 JA 

jaar : . . 

0 JA 

jaar : _ _ _  . 

0 NEE 0 ONDUIDELIJK 

0 NEE 

0 NEE 

maand : . . . . .. .. . . . . . . . . . . .  . 

0 NEE 

maand : 



8 .  Welke bron van inkomsten heeft u?  

graag aankruisen wat van 
toepassing is 

9 .  Welke school- en beroepsopleiding 
heeft u gehad? 

1 0 .  Belijdt u een godsdienst?  

zo JA:  welke? 

1 1 .  Welke ls  i.iw burgerlijke staat? 

graag aankruisen wat van 
toepassing is 

1 2 .  Wat is het beroep van uw partner? 

1 3 .  Heeft uw partner l.ichame Z.ijke of 
emo ti, ·ne Z.e k l.achten? 

zo JA:  g1•aag toe Z.ichten 

1 4 .  Hee ft u kinderen? 

Zo JA : hoevee Z. ?  

hoevee L w ·nen e r  (nog) thuis? 

1 5 .  Hebben uw kinderen lichamelijke of 
of emotionele klachten? 

zo JA:  graag toe Lichten 

1 6 .  Kernen er in uw fami lie lichame l i j ke 
of emotionele klachten voor? 

Zo JA : we Z.ke k Z.achten? 

bij wie? 

Zijn er k l.achten bij die op 
w., k lachten Lijken? 

zo JA : graag toe lichten 

1 7 ,  Wat zou u in uw leven willen 
veranderen7 
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0 loon/salaris O WAO/AAW 
0 zieittewet O WW (V)  

0 anders .  name l.ijk : 

0 Jl\ 0 NEE 

0 AOW/pensioen 
0 bi j s tand 

0 gehuwd O thuiswonend O weduw ( e /naar 
0 samenwonend O ongehuwd O gescheiden 
O verloofd O alleenwonend O anders : 

0 Jl\ 0 NEE 

0 Jl\ 0 NEE 

0 Jl\ 0 NEE 

0 Jl\ 0 NEE 

0 Jl\ 0 NEE 



VI . LASTEN 

Bij  de volgende vragen is het de bedoeling , dat u aangeeft in hoeverre u last heeft 
van een bepaalde k lacht of een bepaald gevoe l .  
Het gaat hierbi j o m  d e  afgelopen week (met vandaag erbi j ) . 

U kunt antwoorden door het cijfer, dat u van toepassing vindt , te omcirke len. 

Een V O O R B E E L D i s :  

i n  we lke mate werd u 
gehinderd do-,r: 

een moe gevoe 1 

Dit antwoord geeft aan , dat iemand in de afgelopen week een beetje last had van een 
moe gevoel . 

in we lke mate werd u 
gehinderd door: 

"' "' 
�� IJJ �& 

"" '11..i� ·* �°' 
(), IJJ

IJJ ,N":) fJJ 

,JI: f j � in we lke mate werd u 
� IJJ(b f ,q· � gehinde1 .. d door: 

1 2 4 1 1  moeite hebbt:,n met lopen en/of teveel medici j nen gebruiken . .  
het gevoel dat j e  lichaam aan 
het a ftakelen is . . . . . . • . . . . . .  

bewegen • • • • . • • • . • • • . . • • . • • . . . •  I 2 3 4 5 

moeite hebben met buk.ken , 
tillen of dragen . . • . . . . . . . . . .  
meer pi jn  door koude . . . . . • . . •  
het grootste deel van de 
dag zitten of l iggen . • . . . . • . .  

6 bang zi jn  van medicij nen 
afhankeli jk  te warden . . . . . • • .  

7 bang zijn  dat j e  nooit weer 
gezond zal worden . . . . . . . . . . .  . 

B meer pi j n door vochtigheid . .  . 
9 meer p i j n  door oefeningen . • . .  
1 0  meer pijn  bi j seksueel contact 

VI I .  HOE U MET DE KLACHTEN OMGMT 

3 4 

3 

3 4 

3 4 

3 4 

3 

3 4 
I 2 3 4 5 

I 2 3 4 5 

12 er geen vertrouwen in hebben 
dat je lichaam geed zal 
functioneren als het nodig i s .  

1 3  moei t e  hebben met vervoer . . . . .  
1 4  moeite hebben om elke dag te 

bedenken wat te doen . . • • • . . . . .  
1 5  je  zorgen maken dat j e  niet in 

staat bent voor jezelf te 
zorgen . • . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . .  

1 6  moei te hebben om veel het huis 
uit te komen . • • . . . • . • . . • . . • • . .  

t 7 te weinig bezigheden hebben om 
de dag door te komen . . . . . • . . . .  

3 4 

3 4 

Bij  de volgende vragen is het de bedoeling , dat u ze zo snel mogeli jk  beantwoordt .  
Zet een cirke ltje om JA of NEE om antwoord t e  geven op d e  vragen .  

I Haakt u zich veel  zorgen om  uw 
gezondheid? . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . .  JA NEE 

2 Denkt u dat er iets ernstig mis 
is met uw lichaam? . . . . . . . . . . . . . .  JA NEE 
Hee ft u last van zenuwen? . . . . . . .  JA NEE 

4 Heeft uw ziekte veel invloed op 
de manier waarop u met uw gezin 
o f  vrienden omgaat? . . . . . . • . . . . . .  JA NEE 

5 Vindt u dat u zich snel ongerust 
maakt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  JA NEE 

6 Denkt u dat u zich meer zorgen 
maak t over uw gezondheid dan de 
meeste men sen? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JA NEE 
Vindt u dat u snel kwaad wordt? . JA NEE 
Denk t u dat er qeesteli Jk  iets 
met u aan de hand is?  . . . . . . . . . . .  JA NEE 

9 Bent u bang voor ziekte? . . . . . . .  JA NEE 
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10 Piekert u vaak over uw gezond
heid , ook al doet u uw best om 
dat niet te doen? . • • . . . . • • • . . • .  

1 1  Haak t u zich zorgen over de 
mogeli j kheid dat u een ernstige 
ziekte heeft? • • • . . • • • . • • . • . . . • • .  

1 2  Vindt u dat u snel verdrietig 
bent? . . • . • . . .  , . . . .  , . , • • • • • • · · • · ·  

1 3  Haakt u zich druk om kleinighe
den die onbelangrijk  lijken 
voor anderen? . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  . 

1 4  Vindt u dat u vaak neerslachtig 
bent? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

1 5  Raakt u sneller geirriteerd door 
anderen? . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • .  

16  Vindt u het moeilijk  om u te 
ontspannen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

JA NEE 

JA NEE 

JA NEE 

JA NEE 

JA N'EE 

JA NEE 

JA NEE 



1 7  Als u zich ziek voelt en iemand 29 Denkt er vaak aan dat u 
vertelt u dat u er goed uitziet , plotseling ziek kunt worden? . . .  JA t lEE 

raakt u dan geirriteerd? . . . . . . . .  JA NEE JO Haakt het u uit of  mensen al 
18 Denkt u dat anderen beseffen dan niet bese ffen dat u ziek 

hoe het is om ziek te z i j n ?  . . . . •  JA NEE bent? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  • • • , • •  JA NEE 

1 9  Merkt u dat uw klachten uw J l  Zit de manier waarop mensen op 
seksue le relatie beinv loeden? . . .  JA NEE uw ziekte reageren u dwars ?  • • • •  JA UEE 

20 Denkt u dat u eerder ziek bent J2 Slaapt u goed?  • . • • . • • . . • . • • . . . .  JA tlEE 

dan anderen? . . . . • . . . • . . . . . . . . • . .  JA NEE 3 3  Kri j gt u het gevoel dat mensen 
2 1  Denkt u wel eens dat uw klachten uw ziekte niet serieus nemen? . •  JA NEE 

een straf z i j n  voor iets dat u 34 Als u over een :ziekte hoort 
vroeger verkeerd heeft gedaan? • •  JA NEE ( via radio , televisie , krant 

22 Bent u gevoel iger voor pijn dan of van iemand die u kent) , bent 
anderen? . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JA NEE u dan bang om die ziekte zelf  

2 3  Uit u makkel i j k  u w  gevoelens bij te kri jgen2 • . • . . • . . . . . . . • . • . . . .  JA NEE 
anderen? . . • . . . . . • . • . . . . . . . • . . • . .  JA NEE JS Heeft u thuis problemen? . . . . . . .  JA NEE 

2 4  Hee f t  u ,  behalve uw klachte n ,  J6 Werkt u als patient altij d  
andere problemen in uw !even? . • •  JA NEE goed mee ?  . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • .  JA NEE 

25 Heeft u financiele problemen? . . •  JA NEE 37 Heeft u vaak de verschi j nselen 
26 ls het moeili j k  voor u om uw van een ernstige ziekte? . . . . . . .  JA NEE 

gevoelens te laten zien? . . . . • . • .  JA NEE 38 Houdt u uw gevoe lens het lief  s t  
2 7  A l s  u kwaad bent,  bent u dan voor uzelf? . . . • . . • . . . . . . . . . . . . .  JA NEE 

geneigd om uw gevoelens op te 39 Zouden al uw zorgen over z i j n  
kroppen? . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  JA NEE a l s  u lichame l i j k  gezond was? . .  JA NEE 

28 Heeft u zorgen , die niet warden 40  Denkt u dat uw klachten worden 
veroorzaak t door lichamelijke veroorzaakt door zorgen? . . . . . . .  JA  NEE 
ziekte? . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  JA NEE 

EVENTUELE AANVULLINGEN 
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Bij lage B: Het door de revalidatie-arts in te vullen 
formulier ten behoeve van de tweede sr.oor
diagnostiek in groep l ;  tevens toelichtinq 
van het doel van het onderzoek ten behoevE! 
van de patieJlten 

PIAGiOSE 

I I EUICTTES Het gaat bier 011. de atte, wari.o eeo. functie gestoord. is. 

5 .  TOB'US 

7. COJIDITIE 

9 .  P IJI  

--

-

U lrunt di t aaageven door per functie bet getal aan te kruisen, 
dat u van toepassiag v1.odt. 

2 .  BEYEG!lLIJKHEID 

4 .  SHISIBILITliIT 

h• l •
:::: @Eiill vo l l

•C, l g  6.  BALAJS 

"•'":;:: I oj 1121al4 1-0 • • •o • o  

"• '":::: f of i f 2 f af 4 f-0 • • •0 • o 

"•'":::: 1°11121314 1-ou .. . o 

1 .  DK ,-,.,TlaNT �DCICT CIC '"'01...:UCI .. I N I KJC Y0CM' C. .. _..TII: ..--, 

2, D& ,.. .. T l ■NT ICDl"IT N:J:ll"T IN � �ft Y- Ka:N --• 

- ""'" ,.. .. T,aNT .... , etz• Hlll"T ---- - Ct,,__ __ o:r•NT -T ,ruNCTllll:-

,..°""""-.SI/Ut ,_""-"I.Ct ,-�---'"' TC W<;N'IQ .. N •s.J a• CIOKT ___ , _ TCNT•JI 

OOOC:Tt. .. -A.e I aTCNTC 

U bezoe.kt anze pol i kliniek omd.at u l icham!li j ke klachten heeft . 
U wordt hier goed onderzocht en, voor zover 11Dgelij k,  zo goed moge l i j k  
beh.andeld.  

Ret is hier (en i n  andere ziekenhuizen) geblek:en1 dat de ingestelde beha..ndel i ng 
niet al t i j d  tat het gewenste resu l ta.at leidt .  

Om IEer neDsen be ter te hlnnen be.bandelen wordt bill.D.en anze polikliniek: een 
u i  tgebreid. ander-zoek. verricht. 
Doel van het onderzaek is erachter te komen waarom de behandel 1 ng bij de ene 
patient beter resul taat geeft dan bij de ander-e pati ent .  

V l j  verzoei:en u aan d i t  onderzoek t e  wi l len meewerken. 

llamens de medewerk:ers van de poUi:l i niei::  

drs. D .  J .  Birnie 
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AFDELING REVALIDATIE 
Prof. W.H. Eisma 

Academisch Ziekenhuis Groningen 

Ors. W.M. v a n  dcr Tempel 
Ors. J .H. Arcndtcn 

Hoofd Poliklinick 
Poliklinick 
Poliklinick 
Poliklinick 
Poliklinick 

Oostcrsingcl 59 9 7 1 3  1::2 Groningcn 
Postbus 30.0 0 1  9 7 00 RB GroninJi:cn 
tcldoon (050) - 6 1 9 1  1 1  Ors. L.N.H. Goeken 

Ors. T.G. Ouo-Sijbrandij 
Drs. J .M.f.. Vos-Nier 

Drs. DJ. Birnie 
Mw. C.8. de Ruiter 

Klinischc psychologic 
Maatschappclijk wcrk 
Psvchomotorischc thcrapic 

Ergot hcrapic 

Bij lage C . : Vragenlijst rret criteria en 
begeleidende brief, zeals bij 
rreetpunt 2 toegestuurd aan 
de patienten van de drie 
onderzoeksgroepen 

Ors. H.W.G. Bolhuis 

Mw. MJ. tcr Schcggct 
Mw. G.J. Zijlstra Fysiothcrapic 

Geachte Mevrouw/Heer, 

Geruime tij d  geleden bent u binnen de Polikliniek Revalidatie van het 
Academisch Ziekenhuis onderzocht in verband met pij nklachten . 

Om te kunnen komen tot de beste werkwijze ,  is het nodig ,  dat wij weten 
hoe het na verloop van tijd met de patienten gaat . 

Oat Willen wij graag ook van u weten . 

Daarom hebben wij enkele vragen op papier gezet . 

De vragen vindt u op het bijgevoegde vel papier .  

Wij verzoeken u vriendelijk om de vragen te beantwoorden en 
vervolgens naar ons terug te sturen . 

Terugsturen kunt u met de bij gevoegde witte enveloppe . 

Een postzege Z plakken is daarbij niet nodig . 

UW antwoorden zullen als anoniem en als zeer vertrouwelijk worden verwerkt . 

Wij waarderen uw medewerking zeer . 

Hoogachtend, 

namens de medewerkers van de polikliniek 

bij lage : - vragen-formulier 
- antwoord-enveloppe (wit) 
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ACADEHISCH ZIEKENHUIS GRotHNGEN PIJNKLACHTEN VERVOLG VRAGEN a ril 1988 

0 JA 0 NEE 
geb dat -- •-- - ____ .,. 

• Hee ft u pij nklachten? 

zo JA:  
nummer --- -- _ ------

• Geeft u a , u . b .  aan in welke mate u Las t heeft van de pijnklachten . 
u kunt dit doen door een aijfer aan te kruisen. 

De ergste last van de afgelopen week was : he le
::; I O  I I I 2 1 3 j 4 I 5 1 6 1 7 I� 1 9 I ����!:en 

• Gebruikt u medicatie/pillen 
voor de pijnklachten? 

zo JA: 

- welke gebruikt u? 

0 JA 0 NEE 

- hoeveel per dag of per week? ___________ per dag _____ per week 

• noe.,,t:lei uur per dag of per week 
besteedt u aan uw huishouden en/of werk? _______ uur per dag ___________ uur per week 

• Bij de volgende vragen is het de bedoeling , dat u aangeeft in hoeverre u last heeft van een 
bepaalde klacht of een bepaald gevoel .  

Het gaat erom, hoe u zich voelde gedurende de afgelopen. week (met vandaag erbij ) .  

U kunt antwoorden door het cijfer, dat u Van toepassing vindt., te omairkelen. 

Een v o o r b e e 1 d is ., ... 
·-!' � " .. � 

;;" �� -� l<> I oQlll�
...,

;J'...,lll 

it? uelke mate had u last van: -1 :
c:: 

J
/l,

•f ./ 

Een moe gevoel _______ 1 @ 3 4 5 

Dit antwoord betekent ,  dat iemand vertelt in de afgelopen week een beetje last te hebben 
gehad van een moe gevoe l .  

.; ;; 
C: � ::..� 

�;, i:
..., 

-�� t-
0(> 

f ..a� ;;,  � ...... 
in weLke mate had u Last van: .j le: 

r:0
0o

vf ./ in welke mate had u last van: 
Hoofdpij n______________________ 1 2 3 4 Je soms erg warm , dan weer erg 

Moeite hebben met vervoer ______ 1 3 4 koud voelen_________________________ 2 3 4 

Duizeligheid __________________ _ 2 3 4 5 

PiJn in bors t  of hartstreek ____ 1 2 3 4 5 

Pijn ender in de rug ___________ 1 4 5 

Misse l i j kheid of een maag , 
die van streek is 2 3 4 

Pi j nlijke spieren ______________ 1 2 3 4 5 

Moeilijk  adem kunnen krijgen ___ 1 2 3 4 

Zwaar voelen in armen of benen_ 1 2 3 4 

Di t war en onze vragen .  

• Moeite hebben met bukken,  tillen 
of dragen ___________________________ 1 3 4 5 

Een verdoofd of tintelend gevoel 
ergens in je lichaam________________ 2 3 4 

. Moei te hebben met lopen en/of 
bewegen ____________________________ _ 4 5 

Je lichamelijk  ergens slap voelen ___ 1 2 3 4 5 

• Moe ite hebben om genoeg het huis 
ui t te komen ________________________ 1 2 3 4 5 

Een brok in de keel ________________ _ 1 2 

Veel dank voor uw medewerking � 

Denkt u eraan ,  dat u gecn pos t::,�ge l hoe ft te plakken op de wi tte envelop? 
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Bijlage D 

Aantal, gemiddelde, standaard-deviatie en range in de groep, die 
niet in bet onderzoek oarticioeerde 

nr asp variabele N M sd range 

1 P S M  gesl 27 1 . 6  0 . 5 1-2  
2 P S M  leef 27 45 .2 18 . I 2 1-75 
3 M kind 0 
4 M burg 0 
5 M berk 0 
6 M opln 0 
7 p M berz 0 
8 P S  duur 26 1 1 2. 7  243 . 8  3-999 
9 p medg 0 
10 p lich 0 
1 1  p angs 0 
12  p depr 0 
13 p host 0 
14 p inef 0 
15 p slaa 0 
16  p PH 0 
17 p AS 0 
18 s nloc 22 1 .2 0 . 5 1-3  
19 s neks 26 0 . 3 0 . 5 0- 1 
20 s rugl 26 0 . I  0 . 3 0- 1 
21 s onde 26 0 . 4 0 . 5 0- 1 
22 P S  int 0 
23 s verl 0 
24 P S  nadj 0 
25 s nand 0 
26 s naut 0 
27 s krac 27 1 . 0  1 . 1  0-3 
28 s bewe 27 1 . 9  1 . 0  0-3 
29 s coor 27 0 . 5  1 . 0  0-3 
30 s cond 27 1 . 0  1 . 3  0-4 
3 1  s sens 27 0 . 5 1 . 0  0-4 
32 s tonu 27 0 . 6 1 . 0  0-3 
33 s bala 27 0 . 6 1 . 0  0-4 
34 s stat 27 0 . 9 1 . 2  0-4 
35 s fpij 27 2. 3 1 . 4  0-4 
36 s mict 27 0 . 3 0 . 9 0-4 
37 crit PUN l 27 1 . 0  0 . 0 1- 1 
38 crit SOMI 0 
39 crit ADLI 0 
40 crit UURI 0 
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Bijlage E 
Aantal, gemiddelde, standaard-deviatie en range der var. in de groep, 

participerend in het onderzoek op verzoek van de revalidatie-arts 
nr asp variable N M sd range 

l P S M  gesl 69 1 .  7 0 . 5 1-2 
2 P S M  leef 69 45 . 0  17 . 9  1 9-79 
3 M kind 69 1 . 6  1 . 6  0- 6 
4 M burg 69 1 .  7 0 . 9  1-3  
5 M berk 69 2. 5 0 . 7 1-3 
6 M opln 69 3 . 9 l . l  1-6  
7 p M berz 69 0 . 0 0 . 1  0- 1 
8 P S  duur 69 99 . 8  168 . 9  1-999 
9 p medg 69 0 . 5 l . l  0-4 
10 p lich 68 5 . 1  2. 8 4-20 
1 1  p angs 68 3 .2 4 . 3 10-3 1 
12 p depr 68 21 . l  7 .2 16-56 
13 p host 68 7 .2 2. 0 6- 18  
14  p inef 68 14 .2 5 . 3  9-39 
15 p slaa 68 6 . 5  3 . 5 3- 15  
16  p PH 69 1 . 0  1 . 3  0-5 
17 p AS 69 2. 4 2.2 0-8 

18  s nloc 69 1 . 8  1 .2 1-8  

19 s neks 69 0 . 4 0 . 5 0- 1 

20 s rugl 69 0 .2 0 . 4 0- 1 

21 s onde 69 0 . 5  0 . 5 0- 1 

22 P S  int 69 5 . 3  2. 3 0-9 

23 s verl 69 3 . 5 1 . 2  1-5  

24 P S  nadj 69 4 . l  3 . 3 1-20 
25 s nand 69 2. 7 3 . 3 0- 14  

26 s naut 69 1 . 5  2. 0 0- 9 
27 s krac 69 0 . 8  1 . 0  0-4 
28 s bewe 69 I .  7 1 . 3  0-4 
29 s coor 69 0 . 4 0 . 7 0-3 
30 s cond 69 0 . 9  0 . 9 0-3 

3 1  s sens 69 0 . 4  0 . 8 0-3 

32 s tonu 69 0 . 6 0 . 9  0-3 

33 s bala 69 0 . 6 1 . 0  0-3 

34 s stat 69 0 . 9  1 . 0  0-4 

35 s fpij 69 2. 3 l . l  1-4 

36 s mict 69 0 . 1  0 . 5 0-4 

37 crit PUN I 69 1 . 0  0 . 0  0- 1 

38 crit SOM I 68 19 . 1  5 . 1 1 2-39 

39 crit ADLl 68 7 . 6 3 . 6 4-20 

40 crit UURI 69 16 . 5  1 6 . 4  0-60 
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Bijlage F 

Aantal, gemiddelde, standaard-deviatie en range der variabelen in groep 1 

nr asp variabele N M sd range 

1 P S M  gesl 5 1  1 . 6  0 . 5 1-2 
2 P S M  leef 5 1  44 .2  1 8 . 0  20-79 
3 M kind 5 1  1 . 6  1 . 5  0-5 
4 M burg 5 1  1 . 5  0 . 8 1-3 
5 M berk 5 1  l .  7 0 . 6 1-3 
6 M opln 5 1  3 . 8 1 . 0  1-5  
7 p M berz 5 1  0 . 0  0 . 0 0- 1 
8 P S  duur 5 1  85 . 9  174 .2 1-999 
9 p medg 50 0 . 4 1 . 0  0-4 
10 p lich 50 5 . 4 2.2 4- 12  
1 1  p angs 50 12. 7 3 . 1 10-23 
12  p depr 50 19 . 7  5 . 0 16-36 
13 p host 50 6 . 8 1 . 0  6- 10  
14  p inef 50 13 .2 3 . 8 9-26 
15  p slaa 46 5 . 8 4 . 6 3- 15 
16 p PH 5 1  0 . 9  1 . 3  0-5 
1 7  p AS 5 1  2. 4 2. 1 0-9 
18  s nloc 5 1  1 . 5  0 . 6 1-3 
19  s neks 5 1  0 . 3 0 . 3 0- 1 
20 s rugl 5 1  0 . l  0 .2 0- 1 
21 s onde 5 1  0 . 5  0 . 5 0- 1 
22 P S  int 46 5 . 0 2 .3 0-9 
23 s verl 5 1  3 .2 1 . 0  2-5 
24 P S  nadj 49 3 .2 2.2 0-8 
25 s nand 5 1  1 . 8  2.2 0-8 
26 s naut 5 1  l . l  1 . 4  0-6 
27 s krac 48 0 . 8 0 . 9 0-3 
28 s bewe 50 l .  7 1 . 3  0-4 
29 s coor 48 0 . 3 0 . 6 0-3 
30 s cond 47 0 . 7 0 . 8 0-3 
3 1  s sens 48 0 . 3 0 . 6 0-2 
32 s tonu 48 0 . 5  0 . 9 0-3 
33 s bala 47 0 . 5 0 . 9 0-3 
34 s stat 46 0 . 8 1 . 1  0-4 
35 s fpij 48 2. 1 1 .2 0-4 
36 s mict 48 0 . 0 0 . 1  0- 1 
37 crit PUN l 5 1  1 . 0  0 . 0 1 - 1  
38 crit SOM l 50 18 . l 6 . 9 1 2-30 
39 crit ADLl 50 8 . 8 6 . 6  4-20 
40 crit UURl 5 1  1 7 . 7  16 . 8  0-60 
4 1  crit PUN2 50 0 . 7 0 . 5 0- 1 
42 crit SOM2 so 19 . 5  7 . 4 12-5 1  
43 crit ADL2 50 8 . 0 4 . 4 4-20 
44 crit UUR2 49 30 . 1  1 6 . 7  0-60 
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Bijlage G 

Aantal, gemiddelde, standaard-deviatie en range der variabelen in groep 2 

nr asp variabele N M sd range 

1 P S M  gesl 99 l .  7 0 . 4 1-2  

2 P S M  leef 99 36 . 0  1 1 . 3  lS- 77 
3 M kind 99 l .  7 1 .  7 0-8 
4 M burg 98 l . S  0 . 9  0-3 
s M berk 98 1 . 4  0 . 6 1-3  

6 M opln 97 3 . 9  0 . 9 1-6  
7 p M berz 98 0 . 0 0 . 1  0- 1 

8 P S M  duur 97 233 . 4  2S4 . 8  20-999 

9 p medg 9S 0 . 9  1 . 3  0-4 

10 p lich 97 7 . 3 3 . 7 4-20 

1 1  p angs 98 lS . 7  7 . 0  10-43 

12  p depr 98 2S . 3  1 0 . S  16-60 

13 p host 98 8 . 0 3 . 0 6-2S 

14 p inef 98 IS . l  S . 1  9-39 

IS p slaa 88 6 . 3 3 . 3 3- lS 

16  p PH 97 1 . 8  1 . 4  o-s 
17 p AS 96 3 . 3 2. 9 0-9 

18 s nloc 99 2. 3 1 .2 1-7  
1 9  s neks 99 0 . 4 0 . 4 0- 1 

20 s rugl 99 0 . 4 o . s  0- 1 

21 s onde 99 o . s o . s 0- 1 

22 P S  int 92 7 . S  1 . 9  1-9  

23 s verl 98 4 . 2 0 . 8 2-S 

24 P S  nadj 94 7 . 6  4 . 1  1-24 

2S s nand 98 s . o  3 . 9 0- 1 9  

26 s naut 99 3 . 3 2. 9 0- 14 

27 s krac 3 1  0 . 7 0 . 9 0-3 

28 s bewe 3 1  0 . 9  l . l  0-3 

29 s coor 3 1  o . s 0 . 7 0-3 

30 s cond 3 1  0 . 8 0 . 8 0-3 

3 1  s sens 3 1  0 . 6 0 . 8 0-3 

32 s tonu 3 1  1 . 0  l . l  0-3 

33 s bala 3 1  0 . 4 0 . 7 0-3 

34 s stat 3 1  1 . 0  1 . 1  0-3 

3S s fpij 3 1  2. S 1 . 1  0-4 

36 s mict 3 1  0 .2 0 . 7 0-3 

37 crit PIJN l 99 1 . 0  0 . 0  1 - 1  

38 crit SOMl 96 23 . 1  8 . 0  12-S3 

39 crit ADLl 9S 8 . 8 3 . 6 4- 1 8  

40 crit UURl 96 16 . 3  14 . 7  0-78 

4 1  crit PIJN2 99 1 . 0  0 . 0  0- 1 

42 crit SOM2 96 23 . l  8 . 0 1 2-46 

43 crit ADL2 99 8 . 8 3 . 8 4-20 

44 crit UUR2 96 24 . 4  17 .2  0-7S 
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Bijlage H 

Aantal, gemiddelde, standaard-deviatie en range der variabelen in groep 3 

nr asp variabele N M sd range 

1 P S M  gesl 57 1 . 6  0 . 5  1-2  
2 P S M  leef 57 47 . 9  15 . 7  17- 82 
3 M kind 57 2. 0 1 . 8  0-9 
4 M burg 57 2. 0 1 . 0  I - 3  
5 M berk 57 2. 0 0 . 7  1 - 3  
6 M opln 56 4 . 0  1 . 0  1-5  

7 p M berz 57 0 . 0  0 . 1  0- 1 
8 p duur 57 348 . 8  338 . 4  40-999 
9 p medg 57 1 . 9  1 .  7 0-5 
1 0  p lich 55 1 0 . 0  4 .2 4- 20 
1 1  p angs 4 1  1 4 . 8  4 . 3  1 0- 27 
1 2  p depr 40 23 . 5  6 . 8  16- 42 
1 3  p host 40 7 . 4  2. 1 6- 1 4  
1 4  p inef 40 1 6 . 0  4 . 5 9-28 
1 5  p slaa 36 6 . 7  3 . 5  3- 15 
16  p PH 39 1 . 6  1 . 4  0-5 
1 7  p AS 39 2. 9 2. 4 0-9 
1 8  s nloc 57 2. 7 1 .  7 1-7  
1 9  s neks 57 0 . 4  0 . 5  0- I 
20 s rug! 57 0 . 6  0 . 5  0- 1 
2 1  s onde 57 0 . 7  0 . 5  0- 1 
22 P S  int 0 
23 s verl 56 4 . 5  0 . 8  2- 5 
24 P S  nadj 0 
25 s nand 57 4 . 0 3 . 7 0- 14  
26  s · naut 57 2. 1 2. 0 0- 7 
27 s krac 0 
28 s bewe 0 
29 s coor 0 
30 s cond 0 
3 1  s sens 0 
32 s tonu 0 
33 s bala 0 
34 s stat 0 
35 s fpij 0 
36 s mict 0 
37 crit PIJNl 57 1 . 0  0 . 0  0- 1 
38 crit SOM ! 42 24 . 5  7 . 0  1 2- 58 
39 crit ADLl 9 1 2. 7 4 . 5  4- 1 7  
40 crit UURl 55 1 9 . 6  1 5 . 0  0-64 
41 crit PIJN2 57 1 . 0  0 . 0  0- 1 
42 crit SOM2 57 27 . 3  9 . 8  1 3-55 
43 crit ADL2 57 1 1 . 8  4 . 7 4- 20 
44 crit UUR2 54 1 8 . 8  1 4 . 3  0-70 
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Bijlage I 

Aantal, gemiddelde, standaard-deviatie en range der variabelen in de 

totale groep 

nr asp variabele N M sd range 

l P S M  gesl 207 1. 7 0 . 5 1-2 

2 P S M  leef 207 4 1 . 0  15 . 0  15-8 

3 M kind 207 1 .  7 1 .  7 0- 9 

4 M burg 206 1 . 6  0 . 9 1-3 

5 M berkl 207 1 . 9  0 . 6 1-3 

6 M opln 207 3 . 9  1 . 0  1-6 
7 p M berz 206 0 . 0 0 . 1  0- 1 
8 P S M  duur 207 288 . 8  264 . 8  1- 999 
9 p medg 202 1 . 1  1 . 5  0-5 
1 0  p lich 202 7 . 6  3 . 9 4-20 
1 1  p angs 189 14 . 7  5 . 8 1 0-43 
12  p depr 1 88 23 . 4  8 . 9 1 6-60 
13 p host 188 1 . 5 2. 5 6-25 

14 p inef 188 14 . 8  4 . 8 9-39 

15 p slaa 170 6 . 3 3 . 4 3- 15  
16  p PH 187 1 . 5  1 . 4  0-5 

17 p AS 186 2. 9 2. 6 0-9 

18  s nloc 207 2.2 1 . 3  1-7 

19  s neks 207 0 . 4  0 . 5  0- 1 

20 s rugl 207 0 . 4 0 . 5  0- 1 

21 s onde 207 0 . 5 0 . 5 0- 1 

22 P S  int 138 6 . 6  2. 4 0-9 

23 s verl 205 4 . 0  1 . 0  2-5 

24 P S  nadj 143 6 . 1  4 . 1  1-24 
25 s nand 206 3 . 9  3 . 7 0- 19  

26 s naut 207 2. 4 2. 5 0- 14 

27 s krac 8 1  0 . 7  0 . 9  0-3 
28 s bewe 78 1 . 4  1 . 3  0-4 

29 s coor 79 0 . 3 0 . 7  0-3 

30 s cond 78 0 . 7 0 . 8 0-3 

3 1  s sens 79 0 . 4 0 . 7  0-3 

32 s tonu 79 0 . 7 1 . 0  0-3 

33 s bala 78 0 . 5  0 . 9  0-3 

34 s stat 77 0 . 9  1 . 1  0-4 

35 s fpij 79 2.2 1 .2 0-4 

36 s mict 79 0 . l  0 . 4  0-3 

37 crit PUN l 207 1 . 0  0 . 0 1- 1 

38 crit SOMl 1 88 22. 0 1 . 5 1 2-58 

39 crit ADLl 154 9 . 0 7 . 3 4-20 

40 crit UURl 202 1 7 . 6  1 5  . 4  0-78 

4 1  crit PUN2 206 0 . 9  0 . 3 0- 1 

42 crit SOM2 206 24 .2 8 . 7 12-55 

43 crit ADL2 206 9 . 7 4 . 4 4-20 
44 crit UUR2 199 24 . 3  16 . 8  0-15 
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Bijlage J 
Verschillen tussen de groepen 1 en 2 

Student-tll-toetsing en chi- kwadraat-toetsing met een significantie-niveau :S • 0 1  
Student tll-toetsin2 

var N I  N2 M l  M2 sd l sd2 F p 2-z. T df p 2-z. 
leef 5 1  99 44 .2  36 . 0  1 8  . 0  1 1 . 3  2. 5 . 000 3 .2 72. 7 . 002 
duur 5 1  97 85 . 9  233 . 4  174 . ..  4 . 8 4 . 6 . 000 -5 . 1  1 5 1 . 0  . 000 
lich 50 97 5 . 4 7 . 3 2.2 3 . 7  3 . 0 . 000 -4 .2 146 . 3  . 000 
angs 50 98 12. 7 15 . 7  3 . 1  7 . 0  5 . 4  . 000 -4 . 1  147 . 4  . 000 
depr 50 98 19 . 7  25 . 3  5 . 0  10 . 5  4 . 6 . 000 -4 . 7  149 . 4  . 000 
host 50 98 6 . 8  8 . 0 1 . 0  3 . 0 8 .2 . 000 -3 . 9  138 .2  . 000 
inef 50 98 13 .2  15  . 1  3 . 8 5 . 1  2.2 . 003 - 2. 8  137 . 7 . 005 
PH 5 1  97 0 . 9  1 . 8  1 . 3  1 . 4  1 .2 . 502 -3 . 9  150 . 0  . 000 
nloc 5 1  99 1 . 5  2. 3 0 . 6 1 .2 4 . 6 . 000 -5 . 1 1 5 1 . 0  . 000 
int 46 92 5 . 0 1 . 5  2. 3 1 . 9  1 . 6  . 064 -6 . 5  76 . 7  . 000 
nadj 49 94 3 . 2 7 . 6 3 .2 4 . 1  3 . 7 . 000 -8 . 3  145 . 0  . 000 
nand 5 1  98 1 . 8  5 . 0  1 . 8  3 . 9 3 . 3 . 000 -6 . 8  150 . 3  . 000 
naut 5 1  99 1 . 1  3 . 3 1 . 1  2. 9 4 .2 . 000 - 6 . 6  15 1 . 9  . 000 
bewe 50 3 1  1 .  7 0 . 9 1 .  7 1 . 1  1 . 5  .265 2. 7 80 . 0  . 009 
SOM I 50 96 18 . 1  23 . 1  6 . 9 8 . 0  3 . 3 . 000 -5 . 5  147 . 1  . 000 
SOM2 50 96 19 . 5  25 . 1  7 . 4 8 . 0  1 .2 . 521 -3 . 3  15 1 . 0  . 00 1  

Chi- kwadraat-toetsin� 
var N I  N2 chi p 
medg 13 . 6  . 009 
geen medicatie 42 5 1  
soms medicatie 3 20 
dagelijks medicatie 2 13  
analg/psychof dag/s 1 2 

analg/psychof dagel 2 9 
rugl 18 . 8  . 000 
wel 3 39 
niet 48 60 
verl 33 . 1  . 000 
last of loc kleiner 16 3 
last en loc gelijk 15  17  
last of  loc groter 13 37 
last en loc groter 7 4 1  
PUN2 30 . 6  . 000 
wel 36 99 
niet 14 0 
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Bijlage K 
Verschillen tussen de groepen I en 3 

Student-tll-toetsing en chi-kwadraat-toetsing met een significantie-niveau :S . 0 1  
Student-tll-toetsine: 

var N l  N3 M l  M3 sd l sd3 F p 2-z. T df p 2-z  

duur 5 1  57 85 . 9  �48 . 8  1 74 .2 338 . 4  2. 8 . 000 -5 . 9  95 . 0  . 000 
lich 50 55 5 . 4 10 . 0  2.2 4 .2 3 . 9 . 000 -7 . 0  83 . 4  . 000 
angs 50 4 1  1 2. 7 14 . 8  3 . I  4 . 3 2. 0 . 026 -2. 6  70 . 3  . 0 10 
depr 50 40 19 . 7  23 . 5  5 . 0  6 . 8  1 . 9  . 032 -3 . 0  68 . 7  . 004 
inef 50 40 13 .2 1 6 . 0  3 . 8  4 . 5 1 . 4  .250 -3 . 2  89 . 00 1  
nloc 5 1  57 1 . 5  2. 7 0 . 6  1 .  7 7 . 6  . 000 - 5 . 3  73 . 2  . 000 
nand 5 1  57 1 . 8  4 . 0 2.2 3 . 7 2. 8 . 000 -3 . 8  94 . 3  . 000 
SOM l 50 42 18 . 1  24 . 5  6 . 9  7 . 0  2. 4 . 000 -5 . 5  67 . 7  . 000 
SOM2 50 57 19 . 5  27 . 3  7 . 4  9 . 8  1 . 3  . 335 - 4 . 0  1 07 . 000 
UUR2 49 54 30 . 1  18 . 8  6 . 7  14 . 3  1 . 4  .256 3 . 6 1 02 . 000 

Chi-kwadraat-toetsin � 
var N I  N3 chi p 
medg 26 . 0  . 000 
geen medicatie 42 18  
soms medicatie 3 5 
dagelijks medicatie 2 18 
analg/psychof dag/s 1 4 
analg/psychof dagel 2 5 
rugl 34 . 5  . 000 
wel 3 34 
niet 48 23 
verl 37 . 6  . 000 
last of loc kleiner 1 6  2 
last en loc gelijk 1 5  6 
last of loc groter 1 3  9 
last en loc groter 7 39 
PUN2 1 8 . 4  . 000 
wel 36 57 
niet 1 4  0 
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Bijlage L 
Verschillen tussen de groepen 2 en 3 

Student-tll-toetsing en chi-kwadraat-toetsing met een significantie-niveau ::: . 0 1  
Student-tII-toetsing 

var N2 NJ M2 M3 sd2 sd3 F p 2-z. T df p 2-z. 

leef 99 51 36 . 0  47 . 9  1 1 . 3  15 . 7  1 . 9  . 006 - 5 . 3  9 1 . 9  . 000 
duur 97 51 233 .4 348 .8 254 .8 338 .4 1 . 3  .269 - 2. 6  156 . 0  . 009 
lich 97 55 7 . 3  1 0 . 0  3 . 7 4 .2 1 . 3  .248 -3 . 8  1 54 . 0 . 000 
naut 99 51 3 . 3 2. 1 2. 9 2. 0 2.2 . 00 1  3 . 5 1 53 . 7  . 00 1  
ADL2 99 51 8 . 8 1 1 . 8  3 . 8  4 . 7  1 . 7  . 0 1 5  -3 . 0  94 . 6  . 003 

Chi- kwadraat-toetsing 
var N2 N3 chi p 
medg 14 . 9  . 005 
geen med1catle 5 1  18  
soms medicatie 20 5 

dagelijks medicatie 13  18  
analg/psychof dag/s 2 4 
analg/psychof dagel 9 5 

verl 1 2. 0  . 007 
last of loc kleiner 3 2 
last en loc gelijk 17  6 
last of loc groter 37 9 
last en loc groter 4 1  39 
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