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INLEIDING
MIJNHEER DE RECTOR, DAMES EN HEREN
In 2010 vond in Brussel de eerste bijeenkomst plaats van het platform
‘Societal Impact of Pain’ waarin experts uit de gezondheidszorg en
maatschappelijke organisaties zich samen met patiëntenverenigingen
sterk maken om pijn en de zorg voor pijnpatiënten op de agenda’s te krijgen van politiek en gezondheidszorg (Baker, Collett, Fisher, Hermann,
Huygen, Tölle, e.a., 2010). In Nederland presenteerde de regieraad
Kwaliteit van Zorg daarna een advies over chronische pijn (Regieraad
Kwaliteit van Zorg, 2011). Daarin wordt geconcludeerd dat chronische
pijn vaak niet adequaat wordt behandeld. Verandering hierin vraagt
een gecoördineerde benadering van veel partijen en een meerjaren
agenda uitgewerkt in een stappenplan. Inmiddels is de handschoen
opgepakt door de Dutch Pain Society waarin alle beroepsgroepen van
chronische pijnbehandelaars zijn vertegenwoordigd, en door de patiëntenorganisaties die zich verenigd hebben. Deze ontwikkelingen kunnen botsen met de schaarste in de gezondheidszorg. En toch streven
we met de leerstoel ´Diagnostiek en behandeling van chronische pijn
en vermoeidheid´ naar de meest effectieve behandelingen voor meer
mensen met chronische pijn. Ik laat u vandaag zien hoe dat mogelijk is.
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CHRONISCHE PIJN
Iedereen heeft wel eens pijn en is wel eens vermoeid. Pijn en vermoeidheid zijn noodzakelijk voor onze overleving. Mensen die geen pijn ervaren, brengen een groot deel van hun jeugd door in ziekenhuizen of
overlijden op jonge leeftijd. Iemand die geen pijn ervaart, leert niet wat
gevaarlijk is en moet andere signalen zoeken om letsel op te merken. Pijn
en vermoeidheid zorgen er voor dat we letsel voorkomen en ons gedrag
aanpassen zodat we herstellen na een beschadiging of wanneer we ons
lichaam hebben belast. Doorgaans herstelt ons lichaam zich wanneer
de schade is hersteld of de bron van schade wordt weg genomen. Maar
wat gebeurt er bij mensen die pijn blijven houden en vermoeid blijven,
lang na herstel van weefselschade of lang na de geleverde inspanning?
Ik laat u kennis maken met Anja. Het is niet te zien dat haar gezondheid niet optimaal is. De pijn is sluipend begonnen en breidde zich uit
naar haar hele lichaam, ondertussen werd ze steeds eerder en meer
intens vermoeid. De huisarts stuurde haar door naar de reumatoloog,
deze stelde vast dat ze fibromyalgie heeft. Ze heeft altijd pijn, daaraan is ze gewend. Maar soms is de pijn niet te verdragen en dat ze
zo vermoeid is, maakt dat ze tot steeds minder activiteiten komt. In
het begin kostte het haar moeite haar werk vol te houden. Om dat
toch voor elkaar te krijgen, zegt ze steeds meer sociale activiteiten af.
Ze heeft hulp in het huishouden, gaat niet meer sporten en kon toch
het werken niet meer volhouden. Ze zegt dat ze nog 20% van haar
vroegere energie heeft. Het is moeilijk en onbegrijpelijk dat activiteiten
die vroeger zo vanzelfsprekend waren nu zoveel moeite kosten of niet
meer lukken. Ze lijdt er ook onder wanneer mensen haar met onbegrip benaderen. Mensen vragen wat haar mankeert, “Er is toch niets
te zien”. Ze vergeten dat Anja niet altijd kan wat ze zou willen doen.
Anderen zeggen dat ze ook wel eens pijn hebben en moe zijn en dat
ze zich erover heen moet zetten. Soms zegt iemand botweg dat ze zich
niet zo moet aanstellen. Intussen is haar grote vrienden- en kennissenkring geslonken tot enkele goede vrienden. Ze vindt haar leven saai,
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doet wat lichte huishoudelijke werkzaamheden, gaat wandelen met de
hond en spreekt heel af en toe met iemand af. Ze mist haar werk en
voelt zich tekort schieten als moeder en als partner. Tot zover Anja, gehuwd, moeder van twee kinderen, nu al bijna een jaar in de ziektewet.
Maar wat is pijn nu eigenlijk? Pijn wordt door de International Association for the Study of Pain gedefinieerd als: “Een onaangename
sensorische en emotionele ervaring die wordt geassocieerd met potentiële of werkelijke weefselschade of die wordt beschreven in termen van dergelijke schade (IASP, 1986).” In deze definitie zijn psychologische aspecten expliciet ingesloten. Een pijnprikkel is niet
alleen waarneembaar, hij is onaangenaam en emotioneel. In de definitie komt ook tot uiting dat de oorzaak van pijn wordt gezocht in
weefselschade. Pijn kan echter ook bestaan zonder weefselschade
wat bij chronische pijn vaak het geval is. Pijn wordt chronisch genoemd als de klachten langer dan drie maanden aanhouden of langer duren dan de verwachte hersteltijd na een beschadiging of ziekte.
Er zijn nog veel hiaten in epidemiologische kennis over chronische pijn
(Bekkering, Bala, Reid, Kellen, Harjer, Riemsma, Huygen & Kleijen,
2011). Maar we weten voldoende om te kunnen stellen dat de prevalentie van chronische pijn, de impact ervan op het dagelijks leven van
patiënten en de kosten van chronische pijn, enorm zijn. In Nederland
wordt de prevalentie geschat op 18% (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Dit komt neer op bijna 1 op de vijf Nederlanders,
een totaal van 2.260.000 mensen, meer dan andere veel voorkomende aandoeningen zoals diabetes, hartaandoeningen en kanker samen.
Chronische pijn leidt tot hoge medische consumptie en enorme indirecte kosten aan arbeidsverzuim en productiviteitsverlies. Artsenbezoek
bij ernstige pijn is drie keer zo hoog als het gemiddelde van de bevolking zonder pijnklachten (Langley, 2011). De maatschappelijke kosten
door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn veel hoger dan de
directe kosten binnen de gezondheidszorg. Zo bedroegen de totale
kosten voor lage rugpijn in 2007 3,5 miljard Euro, dat is 0,6% van het
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bruto nationaal product. Daarvan zijn 12% directe kosten, 88% bestaat
uit de kosten van productiviteitsverlies en arbeidsongeschiktheid (Lambeek, van Tulder, Swinkels, Koppes, Anema & van Mechelen, 2011).
De kwaliteit van het leven van chronische pijnpatiënten is laag en psychische problematiek komt veel voor, zelfs vaker dan bij kankerpatiënten (Demyttenaere, Bruffaerts, Lee, Posada-Villa, Kovess, e.a., 2007; Picavet & Hoeymans, 2004; Lamé, Peters, Vlaeyen, Kleef & Patijn, 2005).
Het merendeel van de patiënten slaapt slecht, is beperkt in het bewegingsvermogen, heeft problemen met het uitvoeren van huishoudelijke
activiteiten, het bijwonen van sociale activiteiten en het handhaven van
een onafhankelijke levensstijl. Een vijfde voelt zich tekort schieten als
partner en 20 % rapporteert depressieve klachten (Breivik et al, 2006).
In een recent artikel in the Lancet, geven Turk en collega’s een overzicht
van de meest voorkomende behandelingen bij chronische pijn: medicatie, invasieve technieken zoals zenuwblokkades, operaties, implanteerbare systemen waarmee pijnstillers worden toegediend, stimulatie
van de wervelkolom, oefen- en fysiotherapie, psychologische interventies, interdisciplinaire behandelingen, complementaire therapieën en
alternatieve behandelingen. Behandelingen hebben over het algemeen
een bescheiden effect op pijnklachten en in het algemeen minimale effecten op fysiek en psychisch functioneren. Dit noopt tot realistische
verwachtingen van de mogelijkheden tot pijnreductie en meer nadruk
op het functioneren van patiënten (Turk, Wilson & Cahana, 2011).
Wanneer het aan patiënten wordt gevraagd, zegt een kwart tot de
helft geen adequate behandeling voor pijnklachten te ontvangen.
Medicatie wordt het meest genoemd, maar is lang niet altijd afdoende. Daarnaast worden fysiotherapie, massage, accupunctuur en oefentherapie genoemd (Breivik et al., 2006). Opvallend is dat psychologische interventies door patiënten niet worden genoemd, terwijl
we weten dat deze tot dezelfde effecten leiden als somatisch georiënteerde behandelingen (e.g., Williams, Eccleston & Morley, 2012).
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ACHTERGRONDEN VAN
CHRONISCHE PIJN
Chronische pijn en vermoeidheid vallen onder de noemer SOLK: somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Oorspronkelijk
stond SOLK voor somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Deze
term leidt tot misverstanden en is een gevolg van onze beperkte en dualistische visie op lichaam en geest. ‘Wanneer het niet lichamelijk is te
verklaren, zal het wel psychisch wezen’, zo is de redenering. Patiënten
voelen zich hiermee in een hoek gezet als aansteller of ingebeeld zieke.
Met somatisch niet te verklaren wordt bedoeld dat de klachten niet
te verklaren zijn vanuit de gangbare medische modellen. Dit betekent
echter niet dat er geen fysiologische verklaringen zijn. Een dualistische
scheiding van lichaam en geest schiet tekort omdat chronische pijn
en vermoeidheid niet louter vanuit een somatische invalshoek kunnen
worden begrepen. Er is sprake van een complexe interactie van fysiologische, emotionele, cognitieve, sociale en omgevingsfactoren (Flor &
Turk, 2011). Op fysiologisch gebied is het inderdaad zo dat er pijn en
vermoeidheid kan zijn zonder letsel of zonder dat het letsel voldoende
verklaring biedt voor de klachten. Inmiddels is echter duidelijk dat er
eerder sprake is van ontregelingen van systemen en van de communicatie tussen systemen dan van pathologie. Mede door beeldvormende
technieken van ons brein, weten we dat er veranderingen in het zenuwstelsel optreden ten gevolge van pijnprikkels. Het zenuwstelsel sensitiseert, het wordt gevoeliger voor pijnprikkels en de transmissie en verwerking van pijnsignalen op perifeer en centraal niveau raakt uit balans
(Flor & Turk, 2011). Ook komt er steeds meer ondersteuning voor de
bevinding dat ontregelingen in stress- en immuunsysteem een rol spelen bij de chronische vermoeidheid die veel pijnpatiënten ervaren (van
Houdenhove, 2007). Emoties zoals angst, depressiviteit en boosheid
zijn niet alleen het gevolg van voortdurende pijnklachten, maar kunnen
deze ook versterken. Sociale factoren als onbegrip, druk uit de sociale
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omgeving en een omgeving met veel stressoren, verergeren klachten
of houden ze in stand (Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007). Voor
patiënten is het belangrijk hiervan kennis te nemen omdat deze kennis
het stigma doorbreekt van aanstellerij of inbeelding van de klachten.
Populair wetenschappelijke boeken waarin deze kennis op begrijpelijke
wijze wordt uitgelegd, kunnen hierin een belangrijke rol spelen (e.g.
van Cranenburgh, 2012; Butler & Moseley, 2003; Houtveen, 2009).

Leerprocessen
Bij pijn is er ook sprake van leren. Er zijn twee manieren van leren:
klassieke en operante conditionering. Wanneer gedrag positieve consequenties heeft, zijn mens en dier geneigd dit gedrag te herhalen;
heeft het negatieve consequenties, dan neemt het gedrag af. Deze
wetmatigheid wordt operante conditionering genoemd. Wanneer iemand bij pijn een pijnstiller gebruikt of rust neemt en de pijn neemt af,
dan zal hij geneigd zijn vaker een pijnstiller te gebruiken of te rusten.
Bij klassieke conditionering krijgen prikkels hun betekenis. In het proces van klassieke conditionering worden cognities geïnstalleerd. We
kennen allemaal de experimenten van Pavlov. Een hond krijgt speeksel in zijn bek wanneer hij voedsel krijgt. Als de onderzoeker tegelijk met het voedsel een bel laat rinkelen, krijgt de hond al snel meer
speeksel in zijn bek op het moment dat hij de bel hoort, ook als er
geen voedsel meer wordt aangeboden. De hond heeft de koppeling
gelegd tussen de bel en het voedsel. Daarmee krijgt de bel een andere betekenis. Het belgerinkel wordt de aankondiger van voedsel. Dit
principe komt ook voor bij pijn. Als iemand die regelmatig rugklachten heeft, veel meer pijn krijgt wanneer hij erg lang zit, dan raakt de
pijn geassocieerd met lang zitten. Wanneer hij in een situatie komt
waarin hij lang moet zitten, bijvoorbeeld een verjaardagsfeest, kan er
al pijn optreden voordat hij is gaan zitten. Op den duur worden verjaardagsfeestjes met pijn geassocieerd. Alleen al het denken aan
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een verjaardagsfeest kan pijn en angst voor pijntoename oproepen.
Deze kennis van leerprincipes is samen gebracht in cognitief-gedragsmatige modellen die kunnen verklaren waardoor pijnklachten chronisch worden of blijven. In het vrees-vermijdingsmodel van chronische
pijn staat de betekenis centraal die aan pijnprikkels wordt gegeven.
Iemand die bij een pijnprikkel het ergste verwacht – met andere woorden: iemand die catastroferende cognities heeft over pijn – let “als
vanzelf” sterk op deze signalen en wordt angstig voor pijntoename
en voor bewegingen die pijn kunnen oproepen. Hij vermijdt die bewegingen, doet steeds minder en neemt meer rust. Daardoor gaat
zijn fysieke conditie achteruit, wat tot gevolg heeft dat bewegingen
en activiteiten nog sneller pijnlijk kunnen zijn. Er is ruime steun gevonden voor dit model bij subgroepen van chronische pijnpatiënten.
Behandelingen gericht op afname van catastroferende cognities en
toename van activiteiten zijn effectief (Asmundson, Vlaeyen & Crombez, 2004; Vlaeyen, Morley, Linton, Boersma & de Jong, 2012). Bij andere patiënten lijkt zich eerder een omgekeerd proces voor te doen.
Deze patiënten worden juist actiever bij pijnprikkels. Hun aandacht
wordt afgeleid waardoor ze minder pijn ervaren. Deze patiënten blijven actief totdat de pijn zo heftig is dat ze genoodzaakt zijn te rusten.
Ze hervatten hun activiteiten echter zodra de rust tot pijnvermindering heeft geleid. Het gevolg is een afwisseling van overactiviteit en
inactiviteit, waarbij er vaak sprake is van langdurige spierspanning.
Dit leidt op den duur eveneens tot beperkingen. Dit proces is aangetoond bij lage rugpijnpatiënten (Hasenbring & Verbunt, 2010; Hasenbring, Hallner, Klasen, Steitlein-Böhme, Willburger & Rusche, 2012).
In de kliniek zien we grofweg twee reactiepatronen op pijnprikkels en
beperkingen (figuur 1).
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Figuur 1

Pijn, beperkingen, cognities en gedrag

Relational frame theory
In figuur 1 begint het patroon met pijn en beperkingen als stimuli. Bij
chronische pijn staan deze begrippen echter voor een scala aan daadwerkelijke prikkels. Om de reikwijdte daarvan uit te leggen, ga ik eerst
in op relational frame theory. Relational frame theory is een ontwikkeling in de traditie van het behaviorisme (RFT) (Hayes, Barnes-Holmes,
Roche, 2001; Törneke, 2010 ). De centrale hypothese van deze theorie
is dat mensen niet alleen reageren op daadwerkelijke fysieke stimuli
maar ook op alle verbale en symbolische verwijzingen naar deze stimuli. Aangeboren verbale vermogens van mensen maken dat zij automatisch associaties leggen tussen prikkels en verbale verwijzingen naar
prikkels. Vervolgens reageren mensen op die verwijzingen op dezelfde
manier als op de daadwerkelijke prikkel. Dit principe wordt stimulusequivalentie genoemd. In talloze experimenten is ondersteuning gevonden voor deze wetmatigheden. In figuur 2 verwijzen de volle pijlen
naar de relaties die een kind leert, de onderbroken pijlen staan voor de
relaties die het kind niet hoeft te leren, maar spontaan kan afleiden. Een
kind leert dat de klanken ‘mama’ hetzelfde zijn als de ervaringen die het
met zijn moeder opdoet. Het kind is zelf in staat de omgekeerde relatie
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af te leiden. Het weet al snel dat de klanken hetzelfde zijn als de echte
moeder, zoals blijkt uit het zoekend om zich heen kijken van baby’s
wanneer er ‘mama’ wordt gezegd. Later leren kinderen dat de opeenvolging van vier lettertekens staan voor de ervaringen met hun moeder.
Ze leiden af dat deze tekens hetzelfde zijn als de klanken en omgekeerd:
dat de klanken hetzelfde zijn als de tekens. Twee relaties worden dus
geleerd, vier worden er afgeleid. In dit voorbeeld is de relatie tussen de
elementen ‘hetzelfde als’. Er zijn nog veel meer relaties, zoals groter–
kleiner, eerder–later, van mij–van een ander, enzovoort. Door deze relaties worden ervaringen en de symbolen die naar ervaringen verwijzen,
zoals klanken en letters, weer onderdeel van andere verbanden zodat
er netwerken ontstaan. Mensen reageren op dezelfde wijze op ieder
knooppunt uit het netwerk. Wanneer een kind positieve ervaringen met
zijn moeder heeft, zal het geneigd zijn die moeder op te zoeken, maar
dat kan het ook doen op de klanken ‘mama’ en de bijhorende letters.

Figuur 2

Geleerde en afgeleide relaties

Op deze manier wordt ook duidelijk waarom het streven naar pijnvermijding niet helpt bij chronische pijnpatiënten. Door ons menselijk vermogen tot het leggen van relaties, is de directe fysieke pijnsensatie
gekoppeld aan woorden, symbolen of gebeurtenissen die ernaar verwijzen zoals in figuur 3 wordt geïllustreerd. Het is daardoor haast ondoenlijk om pijn te vermijden. Voor iemand die regelmatig pijn heeft,
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roept zelfs het opmerken van ‘geen pijn’ de associatie op met pijn. Iemand die hardnekkig blijft streven naar de situatie van afwezigheid van
pijn, activeert als het ware voortdurend relational frames van pijnsensaties en breidt deze frames steeds meer uit. Hoe harder iemand zijn
best doet om van de pijn af te komen, hoe meer hij erin verstrikt raakt.

Figuur 3

Een voorbeeld van geleerde en afgeleide relaties tussen pijnstimuli.

Wie op pijnsignalen reageert met het zoeken van afleiding, zal die
neiging ook krijgen wanneer hij over pijn hoort, liefdesverdriet ervaart of een pijnlijke gebeurtenis op tv ziet. Op grond van de principes van operante conditionering, klassieke conditionering en stimulusequivalentie komen we tot het volgende model (figuur 4)
van factoren die pijnklachten en beperkingen in stand houden.

Figuur 4

Een geïntegreerd leertheoretisch model van chronische pijn
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GEDRAG VERANDEREN
Uit het voorgaande volgt dat het veranderen van gedrag de pijn- en
vermoeidheidsklachten en de beperkingen ervan kan doen afnemen. Gedragsverandering is echter iets wat alleen de patiënt zelf kan
doen. Dit vraagt een perspectiefwisseling die voor veel patiënten erg
moeilijk is. Veel mensen kunnen niet geloven dat een medische wetenschap die zoveel kan, niet in staat is hen van hun pijnklachten af
te helpen. Zij blijven zoeken naar een biomedische oplossing. Om
tot gedragsverandering te komen is nodig dat de patiënt het vechten tegen pijn en vermoeidheid opgeeft omdat vruchteloos vechten spanning en stress juist verhoogt. Om te begrijpen waardoor en
hoe mensen gemotiveerd kunnen worden om hun gedrag te veranderen, maak ik een uitstap naar zelfregulatie en zelfdeterminatie.

Zelfregulatie
Zelfregulatie theorieën gaan over de wijze waarop mensen hun gedrag
afstemmen op de eisen van de omgeving. Mensen hebben gedachten
over, representaties van, gewenste uitkomsten en toestanden. Zolang
de gewenste uitkomst bereikbaar is of ze zich in de gewenste toestand
bevinden, veranderen ze hun gedrag niet. Gedragsverandering treedt
op wanneer dit gewenste evenwicht wordt verstoord. Het model van
een thermostaat past bij deze theorie. Wanneer de temperatuur aangenaam is, blijven we van de thermostaat af. Wanneer het te koud of
te warm wordt, stellen we de thermostaat bij (Carver & Scheier, 1998).
Pijn is een notoire aandachttrekker die het evenwicht verstoort. We willen er zo snel mogelijk vanaf en zijn dan ook sterk gemotiveerd om datgene waarmee we bezig zijn te onderbreken en maatregelen te treffen.
Wanneer maatregelen echter niet afdoende zijn en het individu reageert
met het treffen van meer maatregelen, loopt het systeem vast. Wie zich
bij een hittegolf op het draaien aan de thermostaat blijft richten, komt
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niet op het idee de oorzaak van het ongemak elders te zoeken. Chronische pijnpatiënten die zich blijven richten op pijnbestrijding, lopen
vast wanneer dit niet afdoende helpt en we hebben gezien dat dit vaak
het geval is. Bovendien is er bij veel pijnpatiënten eigenlijk voortdurend
een conflict tussen twee thermostaten, namelijk die van pijnvermijding
en die van het nastreven van andere doelen in het leven (Crombez, Eccleston, van Damme, Vlaeyen & Caroly, 2012). Deze verdragen zich
niet altijd goed met elkaar. Zo dempen opiaten de pijn, maar men mag
niet autorijden wanneer men deze middelen gebruikt. Dit kan grote gevolgen hebben voor werk en andere activiteiten in het dagelijks leven.
In laboratoriumstudies is gebleken dat mensen meer pijn willen verdragen als ze daar geld voor ontvangen (van Damme, Ryckeghem, Wyffels,
Hulle & Crombez, 2012). Pijn is kennelijk beter te verdragen als er iets tegenover staat. Zo verdraagt een topsporter de pijn van het intensief trainen omdat er roem tegenover staat. Geld en roem krijgt men in het echte
leven niet wanneer men pijn verdraagt, maar misschien kan het vervullen van menselijke basisbehoeften wel voldoende tegenwicht bieden.

Zelf determinatie
In de zelfdeterminatie theorie (Deci & Ryan, 2000) wordt uitgegaan
van een ander mensbeeld dan in zelfregulatietheorieën. Volgens deze
theorie zijn mensen niet zozeer gericht op het bereiken van evenwicht,
maar op groei en integratie in zichzelf en in de sociale omgeving. Dit
streven wordt gevoed vanuit drie fundamentele menselijke basisbehoeften: competentie, verbondenheid en autonomie. Zich competent
voelen en zijn capaciteiten gebruiken, is een basale psychische drijfveer voor mensen. De mens wil leren, zich ontwikkelen, zijn omgeving
beheersen. De behoefte aan verbondenheid verwijst naar de wens om
relaties te hebben met andere mensen, de wens om liefde en zorg voor
anderen te hebben en te ontvangen. De behoefte aan autonomie gaat
over de wens om zelf te beslissen over ervaringen en gedragingen en
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om die activiteiten te ondernemen die in overeenstemming zijn met
het eigen geïntegreerde zelfgevoel. Het gaat om de ervaring om in vrijheid te kunnen beslissen wat je doet (Deci & Ryan, 2000). Deze theorie
geeft ook antwoord op de vraag hoe het komt dat psychische basisbehoeften motiveren tot gedrag. Acties die behoeften kunnen vervullen
zijn intrinsiek belonend, de beloning zit al in de actie zelf en niet zozeer
in datgene je met de actie kunt bereiken. Interessante, nieuwe of uitdagende activiteiten zijn intrinsiek belonend omdat het plezier al zit in
het doen van de activiteit. Deze activiteiten zijn echter alleen intrinsiek
motiverend wanneer ze uit vrije wil worden ondernomen. Wanneer je
een computerspelletje móet doen, is het plezier er snel af. En omdat
mensen sociale wezens zijn, kunnen activiteiten die verbondenheid
met anderen uitdrukken, intrinsiek belonend zijn. Extrinsieke beloningen komen van buitenaf, ze leiden tot gedrag dat is gericht op het bereiken van een uitkomst. Geld, status en macht zijn extrinsieke beloningen. In veel studies is aangetoond dat intrinsiek gemotiveerd gedrag
meer stabiel is en leidt tot psychisch welbevinden. De andere kant van
de medaille is dat het ontbreken of afnemen van intrinsiek belonende
activiteiten zoals sociale contacten, leidt tot verminderd welbevinden
(Ryan, Huta & Deci, 2008). Wat betekent dit alles nu voor iemand die
chronisch pijn heeft? Ten eerste is de beloning van acties die gericht
zijn op vermindering van klachten extrinsiek. Je kunt ermee winnen dat
de klachten afnemen, maar de activiteiten zijn op zich lang niet altijd
aangenaam. Maar ook als iemand activiteiten onderneemt die hij als
positief kan ervaren, zal het ondernemen hiervan weinig stabiliteit vertonen wanneer het uitsluitend is gericht op pijnvermindering. Iemand
kan oefeningen doen in de hoop dat spierversterking op den duur tot
pijnvermindering leidt, hij zal dit oefenen echter snel opgeven wanneer
hij niet ook plezier in het oefenen ervaart. Ten tweede kunnen pijnklachten interfereren met intrinsiek belonende activiteiten; werk, een
opleiding volgen, leuke dingen doen met vriendinnen, wordt moeilijker.
Tenslotte komt onbegrip van artsen, collega’s, vrienden en familie hard
aan, juist omdat verbondenheid met anderen een basisbehoefte is.
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ACCEPTANCE &
COMMITMENT THERAPY
Met het voorgaande heb ik duidelijk gemaakt dat het streven naar
vermijding van klachten begrijpelijk is, maar niet helpt bij chronische pijn. Aan de andere kant heb ik uitzicht gegeven op intrinsieke motieven die kunnen leiden tot meer welbevinden. Daarmee
ben ik aangekomen bij de uitgangspunten van Acceptance & Commitment Therapy (ACT) (Hayes, Strohsal, Wilson, 1999; 2012). Deze
therapie wil de psychische flexibiliteit van mensen bevorderen zodat ze zich kunnen aanpassen aan veranderende levensomstandigheden en een betekenis- en waardevol leven kunnen leiden.
Relational frame theory vormt de theoretische basis voor ACT. Menselijk lijden ontstaat doordat mensen hun cognities als de werkelijkheid beschouwen en hun gedrag daarop afstemmen. We reageren
daarmee niet op wat we daadwerkelijk ervaren maar op de wijze
waarop we de wereld beschouwen. De gedachte dat een wereld zonder klachten, pijn en lijden de normale stand van zaken is, maakt
dat we blijven streven naar het elimineren daarvan zonder ons ervan
bewust te zijn dat deze ongewenste toestanden bij het leven horen
zoals de dag hoort bij de nacht. Net zoals we de nacht niet kunnen
elimineren, kunnen we het leven ook niet ontdoen van alle ongewenste sensaties als pijn, negatieve emoties of nare gedachten. Het
voortdurende streven naar vermijding ervan brengt juist meer lijden
met zich mee omdat het niet werkt en daardoor tot frustratie leidt.
Dit streven eist wel energie en aandacht en maakt dat we intussen
het zicht verliezen op de waardevolle aspecten van het leven. Ervaringen die bevrediging kunnen schenken, worden niet opgemerkt.
ACT richt zich daarom op het stoppen van vruchteloze pogingen om
ongewenste innerlijke gebeurtenissen te vermijden, op het loskoppelen van gedachten over de wereld van onze directe ervaringen en op
het zoeken van bevrediging in ervaringen en activiteiten die belangrijk
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en waardevol voor ons zijn. Een ACT behandeling begint met het bespreken van wat iemand al heeft geprobeerd om van de klachten af
te komen. De korte en lange termijneffecten van die pogingen worden in kaart gebracht. Daarmee ontstaat het besef dat dit niet (afdoende) heeft gewerkt, anders was behandeling immers niet nodig.
Deze beginfase wordt ook wel de fase van creatieve hopeloosheid genoemd: hopeloos omdat de patiënt inziet dat zijn vermijdingspogingen hopeloos zijn en creatief omdat hij kan inzien dat er een alternatieve weg is. Daarna zijn ACT interventies samen te vatten in zes
klinische processen of vaardigheden die onderling samenhangen en
in wisselende volgorde aan bod kunnen komen. Deze worden weergegeven in een hexagon en omdat de processen samen bijdragen
aan psychische flexibiliteit wordt de figuur een hexaflex genoemd.

Figuur 5

Een model van psychologische flexibiliteit

Aanvaarding gaat over het toelaten van negatieve sensaties, emoties
en gedachten zoals ze komen in plaats van ze te bestrijden. Een begin
van aanvaarding ontstaat vaak door het hier boven genoemde onder-
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zoek van vruchteloze vermijdingspogingen. Tegelijkertijd is het nodig
dat iemand zicht krijgt op wat er te winnen valt door te aanvaarden.
Dit gebeurt door samen met de patiënt na te gaan wat het leven voor
hem belangrijk en waardevol maakt. Waarden worden gedefinieerd
als ‘vrij gekozen, verbaal geconstrueerde consequenties van activiteitenpatronen, die deze activiteitenpatronen betekenis en richting geven en daardoor intrinsiek motiverend zijn’ (Wilson & DuFrene, 2009).
Dit betekent dat alleen het individu zelf kan bepalen wat voor hem
van waarde is. Vaak weerspiegelen waarden iemands unieke wijze
van tegemoet komen aan de drie genoemde basisbehoeften. Toegewijde acties, acties die in overeenstemming zijn met deze waarden,
kunnen op elk moment ondernomen worden. Relational frame theory laat zien dat we op cognities reageren alsof het daadwerkelijke
stimuli zijn. In het proces van cognitieve defusie leert de persoon opmerken dat gedachten over de werkelijkheid niet hetzelfde zijn als de
werkelijkheid. Dit gebeurt door onderscheid te maken tussen wat iemand daadwerkelijk ervaart en wat zijn brein zegt over deze ervaringen. Daarvoor is het nodig dat iemand bewust wordt van cognities,
gevoelens en gedragingen. Dit gebeurt door mindfulness oefeningen
waarin ervaringen worden geobserveerd op een open, niet-defensieve
manier, gericht op het moment zonder toegevoegd oordeel. Training
in het richten van de aandacht - mindfulness – helpt bij het stoppen
van automatisch vermijdingsgedrag dat pijnklachten in stand houdt en
bij het creëren van ruimte voor nieuwe keuzes. De oefeningen verhogen de opmerkzaamheid voor gedachten, emoties en lichaamssignalen. Ook bieden mindfulness oefeningen de gelegenheid om het observerende zelf te ervaren, het psychologische proces waardoor mensen
zelfkennis hebben. Door zichzelf te observeren kan iemand ontdekken
dat ook zelfconcepten en -beschrijvingen, gedachten zijn die niet hoeven samen te vallen met de ervaringen die iemand heeft. Daardoor
wordt het mogelijk los te komen van ‘oude’ zelfbeschrijvingen die
groei en keuze belemmeren en te kiezen voor zelfconcepten die een
waardevol leven bevorderen (Hayes, Strohsal & Wilson, 1999; 2012).

7005 Oratieboekje Schreurs.indd 19

21-05-13 16:07

20

De zes processen kunnen ook beschouwd worden als representanten van drie respons stijlen, manieren van reageren op onze innerlijke en externe wereld. Aanvaarding en cognitieve defusie gaan samen in een open responsstijl waarin we ons zonder vermijding open
stellen. Flexibel aanwezig zijn op dit moment en daarbij in staat zijn
zichzelf zonder oordeel te beschouwen zijn representanten van een
gecentreerde responsstijl, vergelijkbaar met wat in de mindfulness
terminologie de zijn-modus wordt genoemd (Hulsbergen, 2009). Het
kennen van de eigen waarden en ernaar handelen, komen samen
in een geëngageerde responsstijl (Hayes, Strosahl & Wilson, 2012).
ACT vormde de basis voor interventie ‘Voluit leven’ voor mensen met
angst- en depressieklachten ontwikkeld door de vakgroep Psychologie,
Gezondheid & Technologie (Bohlmeijer & Hulsbergen, 2009). Voluit leven is effectief gebleken wanneer het wordt aangeboden als cursus,
zelfhulp interventie of als online programma (Bohlmeijer, Fledderus,
Rokx & Pieterse, 2011; Fledderus, Bohlmeijer, Pieterse & Schreurs,
2012; Kelders, Pots, Oskam, Bohlmeijer & Van Gemert-Pijnen, 2013).
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ACT BIJ CHRONISCHE PIJN
Als ACT goed wordt toegepast, biedt het een uitkomst uit de paradox van pijnrevalidatie. De boodschap is echter complex en genuanceerd. De paradox van pijnrevalidatie bestaat eruit dat pijnklachten de aanleiding van de behandeling zijn en dat tegelijkertijd het
doen verdwijnen ervan, niet het doel van revalidatie kan zijn. Revalidatie is gericht op het verbeteren van het fysiek, mentaal en sociaal functioneren en niet direct op pijnbestrijding (Köke, Brouwers,
Heuts, Schiphorst Preuper, Smeets, Swaan, Vlaeyen, Patijn, 2005).
Terzijde merk ik op dat pijnbestrijding uiteraard dient te gebeuren, wanneer dit zonder onaanvaardbare bijwerkingen mogelijk is.
Als iemand toch blijft verwachten dat revalidatie de pijnklachten zal
verhelpen, is de kans groot dat hij na een behandeling opnieuw op
zoek gaat naar biomedische oplossingen en blijft vastlopen in hopen
op verlichting van klachten en teleurstelling als het weer niet lukt. Maar
ook tijdens de behandeling speelt deze paradox: zolang iemand zijn
gedrag verandert met pijnreductie als doel, gebeurt het niet. Op grond
van relational frame theory is dit te begrijpen. Wanneer je voortdurend
probeert minder pijn te hebben, activeer je een pijnframe waardoor de
pijn centraal blijft staan. Je raakt gefrustreerd en gespannen omdat
je zonder direct resultaat zo je best doet. Deze frustratie en spanning
leiden op korte termijn tot meer pijn. Toch is afname van pijnintensiteit wel degelijk te verwachten zoals we weten uit studies naar effecten van pijnrevalidatie. Dit gebeurt wanneer iemand zijn aandacht
verlegt naar de waardevolle aspecten in zijn leven, daarbij bereid is
onvermijdelijke pijn en andere negatieve gevoelens te verdragen en
wanneer hij tegelijkertijd zijn leefstijl zodanig verandert dat de patronen worden doorbroken van teveel rusten of voortdurende activiteit.
Pijnrevalidatie is vergelijkbaar met leren op school. Op de lange termijn kan ‘goed je best doen op school’ leiden tot de baan die je graag
wilt hebben. Maar leren is lang niet altijd leuk en wil je het nu volhouden, dan lukt dat het beste als dit intrinsiek gemotiveerd is. Dat
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wil zeggen als tijdens het leren ook de basisbehoeften worden vervuld van competentie ervaren, autonomie hebben en zich op school
verbonden voelen met anderen. Zo kan op lange termijn gedragsverandering tot pijnreductie leiden, maar de nodige gedragsveranderingen kosten moeite en brengen gevoelens en gedachten met
zich mee die verdragen moeten worden. Dit is het beste vol te houden als je ook intrinsiek gemotiveerd bent en als je andere activiteiten onderneemt die passen bij waarden en basisbehoeften. Iemand
kan oefeningen doen met de verwachting dat spierversterking op den
duur tot pijnvermindering leidt. Hij zal dit oefenen echter snel opgeven wanneer hij daarnaast niet ook plezier in het oefenen gaat ervaren of moed put uit het besef dat bewegen de gezondheid bevordert.
Met een subsidie van het Innovatiefonds Revalidatie en ZonMW is
ACT geïmplementeerd in de pijnrevalidatie. Samen met Zorggroep
Adelante hebben we een cursus ontwikkeld voor interdisciplinair werkende revalidatieteams en als vervolg daarop zijn trainings- en implementatietrajecten ontwikkeld voor chronische pijnafdelingen in
revalidatiecentra en ziekenhuizen. Aan het einde van het traject waren de attitudes van professionals ten opzichte van ACT onverminderd positief en voelden professionals zich competent in het toepassen van ACT interventies. Patiënten herkenden dat de processen in
hun behandeling aan de orde waren geweest (Trompetter, Schreurs,
Heuts & Vollenbroek, in voorbereiding). Op dit moment hebben we
de beschikking over een getraind team van docenten en supervisors en over het benodigde materiaal om ACT te implementeren,
niet uitsluitend in de revalidatie bij chronische pijn, maar in alle interdisciplinaire behandelingen waarbij mensen voor moeilijke levensopgaven worden gesteld (Veehof, Schreurs, Hulsbergen & Bohlmeijer, 2010; Schreurs & Hulsbergen, 2011; Heuts & Schreurs, 2013).
In het revalidatiecentrum het Roessingh wordt de behandeling zoveel
mogelijk groepsgewijs aangeboden, doorgaans in groepen van zes
deelnemers. Wanneer een groepsbehandeling niet past voor de betref-
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fende patiënt, is er een individueel traject. De behandelingen worden
gegeven door teams van psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingsagogen, sociaal-agogisch
hulpverleners en een revalidatiearts. In een behandeling gebaseerd op
Acceptance & Commitment Therapy richten alle behandelaars zich op
het bevorderen van waardevolle acties, met aanvaarding van pijn en andere ongemakken die nu eenmaal onvermijdelijk zijn. Voor een geslaagde behandeling is het noodzakelijk dat deze visie door alle behandelaars
wordt gedeeld. Een professional die impliciet of expliciet stelt dat pijnafname nodig is om in actie te komen, ondergraaft de bereidheid om
met pijnklachten toch te leven. Het merendeel van de ACT interventies
worden uitgevoerd door de psycholoog. Andere behandelaars grijpen
in op specifieke processen zoals bewust zijn van wat er nu is en het leren richten van de aandacht met mindfulness oefeningen. De motivatie
en bereidheid om onaangename sensaties te verdragen is groter wanneer een patiënt weet waarvoor hij dit doet. Daarom is het belangrijk dat
alle behandelaars aansluiten bij de zaken die voor de patiënt belangrijk
en waardevol zijn (Schreurs & Hulsbergen, 2011). De resultaten zijn in
de loop van jaren verbeterd, zoals blijkt uit de cijfers van de driedaagse
klinische behandeling in het Roessingh (www.roessingh.nl). Onlangs
hebben we uitgeprobeerd of het mogelijk is om al voorafgaande aan
de behandeling in het revalidatiecentrum te starten. Na een observatieperiode, werkte de patiënt in de wachtperiode vanaf vier weken voor
de daadwerkelijke behandeling in het Roessingh thuis het boek Leven
met pijn zelfstandig door en had wekelijks via e-mail contact met de
psycholoog. Alle patiënten, ook degenen bij wie het team twijfels had,
waren enthousiast over deze werkwijze. Het belangrijkste aspect lijkt
de zelfwerkzaamheid te zijn. Het is te verwachten dat een daadwerkelijke revalidatiebehandeling kan worden ingekort na dit voortraject.
Ook behandelingen via internet kunnen zelfmanagement bevorderen.
Op initiatief van de afdeling Roessingh Research & Development is het
programma ´Conditiecoach´ ontworpen. Dit programma ondersteunt
patiënten in het thuis oefenen. Daarmee wordt de behandeling inten-
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siever en kan de behandeltijd in aanwezigheid van een behandelaar
worden ingekort. We hebben in het Roessingh dit programma uitgeprobeerd bij mensen die een oncologische behandeling hebben ondergaan. Uit de reacties van de patiënten bleek dat er nog het een
en ander verbeterd moet worden, waarmee we op het ogenblik druk
bezig zijn. Toch is opvallend dat de effecten van de behandeling in de
groepen die met het CoCo programma hebben geëxperimenteerd, iets
beter waren dan de effecten van de groepen daarvoor (RRD, 2012).
Dat een internet behandeling ook op zichzelf staand kan worden
aangeboden, blijkt uit onze studie Leven met pijn online die we onlangs aan de UT hebben afgerond (Trompetter, Bohlmeijer, Veehof &
Schreurs, ingediend). Deelnemers zijn geworven met advertenties in
landelijke dagbladen en patiënten websites. Deelnemers werden willekeurig ingedeeld in drie condities: het ACT programma (N=82), een
cursus ‘schrijven over emoties’ (N=79) en een wachtlijst controleconditie (WLC) (N=77) die moest wachten tot na de follow-up meting 3
maanden na aanvang van de cursussen in de twee andere groepen. De
cursus ‘schrijven over emoties’ wordt beschouwd als een aandachtcontrole conditie (AC). Deelnemers worden begeleid in het schrijven
over emoties en gedachten rond pijn en de gevolgen daarvan voor hun
leven. We weten dat schrijven over emoties effect heeft (Smyth, 1998)
maar verwachtten er kleinere effecten van dan van ACT. De ACT cursus is gebaseerd op het hulpboek Leven met pijn. De cursus bestaat
uit negen onderdelen waarvan patiënten er wekelijks een afronden.
Ieder hoofdstuk bevat uitleg, oefeningen om in te vullen en over na
te denken, en mindfulness oefeningen. Deelnemers in de ACT en AC
groep sturen wekelijks een bericht naar hun begeleider en ontvangen
daarop een reactie. Begeleiders zijn pas afgestudeerde psychologen.
De ACT interventie heeft direct na de cursus grotere effecten dan de
AC conditie op de interferentie van pijn in het dagelijks leven. Drie
maanden na afloop van de cursus zijn de effecten in de ACT groep
groter dan in beide andere groepen wat betreft de intensiteit van pijnklachten en het psychisch welbevinden (Trompetter, Bohlmeijer, Vee-

7005 Oratieboekje Schreurs.indd 24

21-05-13 16:07

25

hof & Schreurs, ingediend). Opvallend is dat er verbetering optreedt
in de wachtlijstcontrole conditie hoewel deze patiënten nog geen behandeling hebben gehad. Wij denken dat hoop op verbetering door
de cursus al tot verbetering heeft geleid. Direct na het invullen van
de follow-up vragenlijst, konden deelnemers in de wachtlijst conditie
starten met de cursus. De respons van de mensen in WLC volgde snel
na de oproep en kwam op 83%. In de ACT en AC groep was dit respectievelijk 65% en 63%. Kennelijk wilden velen in de WLC snel met
de cursus beginnen in de hoop op verbetering van hun situatie en was
de hoop op zich al aanleding tot enige verbetering in hun functioneren.
Leven met pijn online is een zelfhulp programma. Het doel van de email begeleiding was niet zozeer therapeutisch gericht maar proces bevorderend. De begeleiders zijn vooral getraind in het motiveren van patiënten om de cursus te voltooien en het geleerde ook toe te passen in
hun dagelijks leven. In de toekomst willen we hierin nog verder gaan. In
de zelfhulp cursus ‘Voluit leven’ (Bohlmeijer & Hulsbergen, 2009) waarin mensen met depressie en angstklachten het boek doorwerkten met
wekelijkse e-mailbegeleiding, bleek het niet uit te maken of er in deze
mails op de inhoud van de oefeningen werd ingegaan of dat deze uitsluitend motiverend waren. De inhoudelijke mails kostten wel drie keer zoveel tijd om te schrijven dan de motiverende mails (Fledderus, Bohlmeijer, Pieterse & Schreurs, 2012). In een gelijksoortige online cursus voor
depressie en angstklachten bleken er geen verschillen tussen feedback
door een echte begeleider of feedback door een virtuele begeleider
(Kelders, Pots, Oskam, Bohlmeijer & van Gemert-Pijnen, 2013). Op deze
lijn zullen we dus doorgaan zodat binnenkort een online programma
beschikbaar is dat zowel als een op zichzelf staand zelfhulp programma
als onder begeleiding van een zorgprofessional kan worden doorlopen.
Momenteel ontwikkelen we ook het online nazorg programma ‘NaDien’
dat zonder tussenkomst van professionals kan worden gebruikt. Tijdens
de behandeling schrijven patiënten hun eigen programma. Ze leggen
oefeningen vast die hen bijzonder hebben geholpen, schrijven aan zichzelf motiverende boodschappen en vullen een tijdschema in waarop ze
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een sms-bericht met deze boodschappen willen ontvangen. De vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie en Roessingh en Roessingh Research & Development ontwikkelden dit programma samen
patiënten van het Roessingh Revalidatiecentrum. Met dit programma
verwachten we dat het behandeleffect beter beklijft en de gerealiseerde
verbeteringen in het realiseren van een waardevol leven nog toenemen.
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WERKING EN METEN
Inmiddels weten we dat ACT effectief is bij een scala aan klachten
en diagnoses (Öst, 2008; Powers, Zum Vorde Sive Vorde & Emmelkamp, 2009; Ruïz, 2010). Daarom is ACT ook door de Society of Clinical Psychology van de American Psychological Association erkend als een evidence-based behandeling. Dat ACT ook effectief
is bij chronische pijn, is gebleken uit onze meta-analyse waarin we
constateerden dat ACT even goed werkt als andere cognitief gedragsmatige behandelingen van chronische pijn (Veehof, Oskam,
Schreurs & Bohlmeijer, 2011). Ook komt uit een recente studie naar
voren dat patiënten meer tevreden zijn met ACT behandelingen (Thorsell, Finnes, Dahl, Lundgren, Gybrant, Gordh & Buhrman, 2011).
De effecten van ACT bij pijn zijn doorgaans middelgroot. Er is dus zeker
nog ruimte voor verbetering. Daarvoor is het nodig inzicht te hebben
in hoe een behandeling werkt en hebben we goede meetinstrumenten
nodig. Met verschillende methoden proberen we hierop grip te krijgen.
In een gezamenlijk project met de vakgroep cognitieve psychologie
en ergonomie voerden we een experimentele studie uit naar de effecten van een mindfulness training op de verwerking van pijnsignalen. Studenten voerden een aandachtstaak uit en kregen daarbij
een pijnlijke prikkel, een elektrisch schokje, toegediend. De invloed
van de pijnprikkel op de aandacht werd vastgesteld met behulp van
EEG metingen. Bij studenten die een mindfulness training van 8 weken hadden gevolgd, bleek de mate waarin pijn met aandacht interfereerde, lager te zijn dan bij studenten die deze training niet hadden
gevolgd. (de Kleine, Bohlmeijer, Blom, Schreurs & van der Lubbe,
in voorbereiding). Het is dus mogelijk dat het regelmatig oefenen
van mindfulness vaardigheden, de mate waarin pijn de aandacht
trekt, wat kan dempen. En wanneer pijn minder de aandacht trekt,
is het ook plausibel dat het eerder genoemde conflict tussen het
streven naar pijnvermijding en andere levensdoelen minder speelt.
In een andere, nog lopende studie volgen we patiënten geruime tijd voor,
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tijdens en na de behandeling. Deze patiënten vullen dagelijks een vragenlijst in op een smart phone. We vragen naar de intensiteit van pijn, de
interferentie van pijn en naar de ACT processen: aanvaarding en waardegericht leven. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de samenhang
tussen processen en antwoord krijgen op vragen als: leiden meer aanvaarding en leven naar waarden ook tot minder interferentie van pijn?

Vragenlijsten
Om te kunnen bepalen of interventies succesvol zijn en of een behandeling ook werkt volgens de processen die ze geacht wordt te beïnvloeden, hebben we goede meetinstrumenten nodig.
Voor het meten van mindfulness zijn er verschillende instrumenten, waar
onder de Five Facet Mindfulness Questionnaire (Baer, Smith, Hopkins,
Krietemeyer & Toney, 2006). Deze lijst meet vijf aspecten van mindfulness: observeren, beschrijven, bewust handelen, niet-oordelen en nietreageren. Aan onze vakgroep werd de geschiktheid van deze lijst onderzocht voor mensen met pijn, in dit geval reumapatiënten, en is een
verkorte lijst gevalideerd (Bohlmeijer, ten Klooster, Veehof, Fledderus &
Baer, 2008; Veehof, ten Klooster, Taal, Westerhof & Bohlmeijer, 2011).
Aanvaarding wordt bij chronische pijn veelal gemeten de Chronic Pain
Acceptance Questionnaire (CPAQ; McCracken, 1999) (Reneman, Dijkstra, Geertzen, & Dijkstra, 2010). Samen met de chronische pijnafdeling van Zorggroep Adelante hebben we de psychometrische kwaliteiten van deze lijst onderzocht in een grote steekproef van chronische
pijnpatiënten. We slaagden er niet in de factoren te repliceren die de
lijst zou moeten meten (Trompetter, Köke & Schreurs, 2011) en zijn
daarom op zoek gegaan naar alternatieven. Een veelbelovende lijst is
de Psychological Inflexibility with Pain Scale (PIPS) (Wicksell, Renöfält,
Olsson, Bond & Melin, 2008). De psychometrische kwaliteit van dit
instrument is redelijk goed. Als we goed naar de concepten kijken,
meet ook deze lijst echter niet helemaal wat hij pretendeert te me-
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ten. Psychische flexibiliteit is het vermogen om zich aan te passen aan
veranderende levensomstandigheden en een betekenis- en waardevol
leven te kunnen leiden met aanvaarding van negatieve private gebeurtenissen. Het ACT model veronderstelt dat alle zes klinische processen
samenkomen in het concept psychische flexibiliteit. Psychische inflexibiliteit is het omgekeerde van psychische flexibiliteit en zou dus componenten van zes processen moeten bevatten. De PIPS bestaat echter
slechts uit twee subschalen: pijn vermijdend gedrag en cognitieve defusie. In de Nederlandse versie die wij valideerden heeft de subschaal
´pijn vermijdend gedrag´ psychometrisch de beste kwaliteit (Trompetter, Bohlmeijer, Baalen, Kleen, Köke, Reneman & Schreurs, ingediend).
Tenslotte ontwikkelden we de ´Engaged living scale´ (ELS) om vast te
stellen in welke mate iemand zijn waarden kent en tot waardengerichte
acties komt. Deze lijst bestaat uit twee subschalen: waardegericht leven en levensvervulling. De lijst is onderzocht bij een steekproef van
gezonde mensen en een steekproef van mensen met chronische pijn.
De psychometrische kwaliteiten zijn bevredigend in beide steekproeven (Trompetter, ten Klooster, Schreurs, Fledderus, Westerhof & Bohlmeijer, ingediend).
Met deze lijsten kunnen we de ACT processen bij mensen met chronische pijn in kaart brengen, voor elk van de eerder genoemde responsstijlen is een vragenlijst beschikbaar. De open responsstijl die aanvaarding en cognitieve fusie omvat, kan worden gemeten met de PIPS, de
gecentreerde responsstijl met de FFMQ en de geëngageerde responsstijl met de ELS.
Het nadeel van deze zelf rapportage lijsten is dat we niet rechtstreeks
vaststellen wat we willen meten. Alle antwoorden op vragen zijn gekleurd door de bril van de respondent en daarmee gevoelig voor vertekeningen. Ook bestaat een vragenlijst doorgaans uit items waarbij
wordt terug gekeken op een periode die al voorbij is. Door het moment van meting dichter bij de gebeurtenis te brengen, kan nauwkeuriger worden vastgesteld wat er gebeurde. Smart phones bieden
ons nu mogelijkheden om dagelijks of vaker dan een keer per dag,
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vragen te stellen. Daarnaast experimenteren we in het online nazorgprogramma met het aanvinken van concrete acties die iemand al
dan niet heeft uitgevoerd. Hiermee hopen we cognitieve vertekeningen en de invloed van stemming op onze metingen te ondervangen.

7005 Oratieboekje Schreurs.indd 30

21-05-13 16:07

31

HET TRAJECT VAN
CHRONISCHE PIJNPATIËNTEN
Tot nu toe heb ik laten zien dat chronisch pijn hebben, kan samengaan
met een vitaal leven en hoe we als onderzoekers en clinici daaraan een
bijdrage kunnen leveren. Nu zal ik nagaan hoe de gezondheidszorg met
deze uitdaging kan omgaan.
Het traject van een chronische pijnpatiënt begint bij de huisarts. In
de standaarden van het Nederlands Huisartsengenootschap wordt
geadviseerd om in eerste instantie de patiënt gerust te stellen, het
belang te benadrukken van het in beweging blijven en eventueel fysiotherapie op te starten (zie NHG-standaard a-specifieke lage rugpijn; NHG-standaard lumbosacraal radiculair syndroom). In de praktijk lijkt het traject anders te lopen. Het merendeel van de patiënten
die in de revalidatie komen hebben meerdere specialisten bezocht:
een orthopeed, neuroloog, anesthesist, reumatoloog, internist, die
soms wel, soms niet een behandeling konden aanbieden. Wanneer
dit allemaal niet heeft geholpen, worden ze verwezen naar een revalidatiearts in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Geschat wordt
dat 15% van de patiënten een revalidatiebehandeling krijgen omwille van chronische pijnklachten (Revalidatie Nederland, 2010).
De laatste tijd volgen Nederlandse verzekeraars de heilloze weg van
Verenigde Staten (Schatman, 2011) en stellen het bestaansrecht van
pijnrevalidatie ter discussie. Verzekeraars waren ook de opvallend afwezigen bij het eerder genoemde Europese initiatief in 2010. Het korte termijn voordeel van bezuinigingen op pijnrevalidatie weegt echter
niet op tegen de voordelen die op lange termijn zijn te behalen. Wanneer ook maar een klein deel van de patiënten met de meest complexe problematiek baat heeft bij een revalidatie behandeling en weer
kan participeren op de arbeidsmarkt, zijn de kosten van een behandeling maatschappelijk snel terug verdiend (Kok, Houkes, Niessen,
2008). Daarnaast is het nodig de expertise op het gebied van chroni-

7005 Oratieboekje Schreurs.indd 31

21-05-13 16:07

32

sche pijnbehandelingen van professionals in de revalidatie up to date
te houden en verder te ontwikkelen zodat deze hun kennis en kunde kunnen doorgeven aan behandelaars in de eerste en tweede lijn.
Wanneer patiënten in de revalidatie komen, ervaren ze het vaak als
een opluchting dat er niet alleen wordt gekeken naar hun klachten vanuit de specifieke invalshoek van de specialist, maar dat hun
fysieke, mentale en sociale functioneren in kaart wordt gebracht
en dat er aandacht is voor de gevolgen van hun klachten op hun leven. Dikwijls zeggen patiënten dat ze al in een veel eerder stadium
baat zouden hebben gehad bij een dergelijke holistische benadering. Gezien de complexiteit van chronische pijn, is vaak een combinatie van behandelingen gewenst. Door te wachten totdat iemand
is vastgelopen in pijnproblematiek en interdisciplinaire behandelingen pas in de revalidatie aan te bieden, gaat kostbare tijd verloren.
In het project Revalidatie Dichterbij Beter, werken de medewerkers uit
ziekenhuizen van de Saxenburgh groep, het Roessingh Revalidatiecentrum en eerstelijns professionals uit Hardenberg, Coevorden en Ommen en omstreken een integraal zorgpad uit voor chronische pijnpatiënten. Iedere patiënt dient de behandelingen te krijgen die hij nodig
heeft, maar ook niet meer dan hij nodig heeft. Dialoog met de patiënt
over de beperkingen van pijnbestrijding is nodig en er moet gekeken
worden naar wat iemand zelf kan doen. Optimaal functioneren staat
centraal. Belangrijk is daarbij de regie van patiënten niet over te nemen.
Onderzoeken die aantonen dat effecten van psychotherapie het grootste zijn wanneer de patiënt dit effect aan zichzelf toeschrijft en niet aan
de behandelaar, stemmen in dit opzicht tot nadenken (Adler & McAdams, 2007). Daarnaast is inzicht nodig in welke zorg op welk moment
voor welke patiënt noodzakelijk is. Het landelijk project Nederlandse
Dataset Chronische Pijn biedt daarvoor enige aanknopingspunten. Op
initiatief van de Ontwikkelcentra Pijnrevalidatie en de Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland is een set van kernmetingen samengesteld om
kenmerken van patiënten en uitkomsten van chronische pijnbehandelingen te beschrijven (Engers, Köke & Torenbeek, 2007). Inmiddels is
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deze set op grote schaal ingevoerd in ziekenhuizen en revalidatiecentra.
Het realiseren van interdisciplinaire diagnostiek en behandelingen
vraagt niet alleen samenwerking en afstemming van eerste-, tweede en derdelijns zorgprofessionals. Het is ook nodig het denken los
te laten in gescheiden echelons van eerste, tweede en derde lijn.
Ik schets hier de contouren van een regionaal zorgpad voor chronische pijnpatiënten. Dit begint bij de patiënt. Hij heeft ondersteuning
nodig in het beslissingsproces wanneer pijnklachten aanhouden. Dit
kan gebeuren via internet met informatie over achtergronden van pijn
en korte vragenlijsten waaruit een advies volgt. Dit betreffen vragenlijsten waarin enerzijds zogenaamde red flags worden uitgevraagd, de
aanwijzingen dat nader medische onderzoek nodig is (Kendall, Linton
& Main, 1997) en anderzijds vragen naar cognities en gedragingen
die het vastlopen in pijnklachten kunnen voorspellen zoals catastroferende cognities en pijn vermijdend gedrag. Deze metingen kunnen
leiden tot het advies de huisarts te raadplegen of te starten met een
cognitief-gedragsmatig zelfhulp programma zoals Leven met pijn online en een bewegingsprogramma zoals fysio-fitness. De patiënt die
besluit de huisarts te raadplegen, neemt de resultaten van de metingen mee. Screening door de huisarts kan leiden tot direct inzetten van
zelfhulp of eerstelijns behandelingen, of tot een verwijzing naar het
ziekenhuis voor multidisciplinaire diagnostiek of diagnostiek en behandeling door een specialist, zoals de anesthesist of neuroloog. Na de
multidisciplinaire diagnostiek in het ziekenhuis kan een behandelprogramma worden opgesteld met zelfhulponderdelen, eerstelijns onderdelen of een interdisciplinair behandelprogramma in het ziekenhuis.
Verwijzing naar een derdelijns revalidatiecentrum voor een klinisch
programma volgt wanneer het programma in het ziekenhuis tot onvoldoende herstel van functioneren leidt. Een revalidatieprogramma
kan worden gecombineerd met zelfhulponderdelen online. Mogelijk kan het daardoor korter zijn dan nu vaak het geval is. Wanneer
we erin slagen dergelijk integrale zorgpaden uit te werken, komt gepaste zorg voor een grote groep chronische pijnpatiënten dichterbij.
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TOT BESLUIT
In deze rede heb ik betoogd dat chronische pijn niet alleen de patiënten zelf aangaat, maar ook de omgeving van patiënten, de gezondheidszorg en onze maatschappij. Chronische pijn is geen modeziekte,
mensen met chronische pijn simuleren niet en stellen zich niet aan.
Het kan bij iedereen gebeuren dat pijn niet over gaat en er geen medische behandelingen meer zijn. Omdat pijn voortdurend de aandacht
trekt, is het goed te begrijpen dat iemand blijft zoeken naar oplossingen en verlichting van het pijnprobleem. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen om het onder ogen te zien wanneer men is vast gelopen in het vechten tegen de pijn en een andere weg in te slaan.
Omdat zoveel mensen chronisch pijn leiden en de kosten hoog zijn,
valt er nog veel te winnen. Dit kan door de eenzijdige focus op pijnbestrijding los te laten, te aanvaarden dat onvermijdelijke pijn bij het
leven hoort, maar dat het tegelijkertijd mogelijk is om met pijn vitaal
te leven en deze benadering in een vroeg stadium, mede via internet,
toegankelijk te maken. Het is onze ambitie om hieraan met de leerstoel
bij te dragen.
Misschien kunnen we op den duur ervaringen voorkómen zoals die van filmregisseur Bernardo Bertolucci. Hij heeft na negen
jaar weer een film gemaakt na een periode van ernstige rugproblemen die hem uiteindelijk in een rolstoel deden belanden. Hij zegt:
“Door steeds maar te proberen beter te worden en door te veel rugoperaties, heb ik tien jaar verspild. Pas toen ik mijn toestand eindelijk accepteerde, en er niet voortdurend strijd tegen leverde,
ontstond voor mij de mogelijkheid om weer een film te maken.”
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Pijn heb je niet alleen en onderzoek en behandelen doe je niet alleen.
Deze logo’s vertegenwoordigen de mensen die met ons samenwerken.
Ik hoop dat nog lang te blijven doen.

Figuur 6

Samenwerking
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DANKWOORD
Als eerste wil ik alle pijnpatiënten bedanken met wie ik de afgelopen
jaren heb gewerkt. Jullie bereidheid om je situatie onder ogen te zien
en weer zelf de regie over je leven te nemen, inspireert me om door
te gaan en dat ik af en toe in iemands hart mag kijken, ontroert me.
Het Roessingh ben ik zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van deze
leerstoel. Pieter Windt, Raad van Bestuur van het Roessingh en Hans
Rietman, directeur van Roessingh Research & Development, zonder jullie was de leerstoel er niet gekomen. Ik ben van plan de verwachtingen
waar te maken van een vruchtbare samenwerking tussen de pijnafdeling
van het Roessingh, Roessingh Research & Development en de vakgroep
Psychologie, Gezondheid & Technologie van de Universiteit Twente.
Collega´s van de pijnafdeling. De basis van de leerstoel ligt in een degelijke pijnafdeling. Die was er al toen ik er tien jaar geleden kwam
werken. De erkenning door het Ministerie van VWS als Innovatiecentrum Pijnrevalidatie gaf een versnelling aan innovatie en onderzoek.
Ik wil de leden van de voormalige projectgroep bedanken: Netty Jillings, Rina Warmerdam, Miriam Vollenbroek en Olaf Roukens. In de
projectgroep hebben we samen de kiem gelegd voor veel van de projecten die ik vandaag heb gepresenteerd. Met de pijnafdeling hebben we nog meer bereikt: een nieuw gebouw, internationale accreditatie, implementatie van ACT en een begin van e-health interventies.
De laatste tijd hebben we meer tegenwind. Toch ben ik ervan overtuigd dat we in staat zijn effectieve behandelingen te blijven bieden.
De bereidheid die er is om samen tot oplossingen te komen, is een
sterke basis om door te gaan. Collega’s van de psychologie sectie Ailien de Boer, Annika Bekmann, Famke Broeren, Machteld Faber,
Maja van Liere, Lucas Slot en Bernadette Wassink, we hebben een
fijn team met uitdaging, kritische blik, elkaar stimuleren en samen
kunnen lachen. Dat waardeer ik zeer. Daan Wever en Bert Jaspers,
ieder maandagochtend proberen we weer grip te krijgen op het reilen en zeilen van RVE 6. Ik waardeer onze goede verstandhouding.
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Collega´s van Roessingh Research & Development, Miriam Vollenbroek, Hermie Hermens, Rianne Huis in ’t Veld tot voor kort en Marit
van Weegen. Ingenieurs, bewegingswetenschappers, gezondheidswetenschappers, revalidatieartsen en daarbij een psycholoog. Dat biedt
kansen voor innovatie. Gezamenlijke projecten zijn uitdagend en smaken naar meer.
Docenten, supervisoren, cursisten die hebben meegewerkt aan
de implementatie van ACT in de revalidatie: Bianca van Baalen, Peter Heuts, Ank Kole, Maaike Leeuw, René ter Meer, Carla Palmen en Bernadette Wassink. Het was een stimulerend en waardevol avontuur. We gaan ermee door. Peter, ik geniet van onze
samenwerking en hoop dat we nog jaren sparring partners blijven.
Elly Roetering, voorzitter van de Stichting Pijn-Hoop. Jij wijst ons
onvermoeibaar op het perspectief van de patiënt. Ik heb er veel
waardering voor dat mede door jouw inzet patiënten nationaal
en internationaal meedoen en ik verwacht dat dit de komende jaren nog veel gaat toenemen nu de patiëntenorganisaties op het
gebied van chronische pijn de handen ineen hebben geslagen.
Collega´s van de samenwerkende Ontwikkelcentra Pijnrevalidatie, Albère Köke, Sylvia Remerie, Michiel Reneman en Rita Schiphorst Preuper. Inmiddels kennen we elkaar al heel wat jaren. Samenwerken en
elkaar iets gunnen heeft tot mooie projecten geleid. Wordt vervolgd.
Collega´s van de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie,
de gezondheidspsychologiegroep, onze secretaresses, AIO’s, docenten en universitair docenten van de GG-groep, ik vind veel plezier en
inspiratie bij jullie. Het is jammer dat ik te lang bezig zou zijn als ik al
jullie namen zou opnoemen.
Ernst Bohlmeijer en Gerben Westerhof, toen ik kwam waren jullie er
ook nog niet zo lang. Nu staat er een stevige onderzoeksgroep en een
mooie master-opleiding. Het was spannend om de groei mee te maken
en plezierig om nu te consolideren. Ernst, vanaf onze eerste ontmoeting hebben we elkaar gevonden in onze gedeelde interesse in ACT en
mindfulness. Ik verheug me op verdere ontwikkelingen in de positieve

7005 Oratieboekje Schreurs.indd 37

21-05-13 16:07

38

psychologie. Hester Trompetter, Martine Veehof en Martine Fledderus
met jullie werk ik het meeste samen. Ik geniet ervan te zien hoe jullie ieder op je eigen manier je projecten tot een goed einde weet te brengen.
Lieve vrienden en vriendinnen, het doet me plezier dat jullie er zijn.
Familie van Son vanaf het begin hebben jullie me in de familie opgenomen. Jan en Bep, jullie behandelen me als een dochter, dat voelt
heel huiselijk. Lieve zussen en broers, schoonzussen en schoonbroers,
een groot gezin was niet altijd gemakkelijk. Maar we hebben allemaal
onze plek in het leven gevonden, onze ouders zouden er trots op zijn
geweest. Wat ben ik blij dat er zoveel van ons zijn.
Sophie van Son en Sophie Schreurs, mijn levenspartner en mijn dochter, jullie zijn de basis in mijn leven. Sophie, opvoeden is begeleiden
en loslaten. Vooral het loslaten gaat me niet gemakkelijk af. Ik heb er
alle vertrouwen in dat jij je vleugels op je eigen manier kunt uitslaan
en daar wil ik graag vanaf de zijlijn naar kijken. Sophie met jou kan ik
mijn drijfveren, twijfels en fascinaties delen. Zonder jou stond ik hier
vandaag misschien niet. Ik voel me heel dankbaar dat jullie er zijn.

Ik heb gezegd.
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