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H.1. Wat is gezondheidspsychologie? 
 

Inleiding 
 

Belangrijkste zorgen van Vlamingen (Vlaamse regionale indicatoren): 

Gezondheid en ziekte zijn de belangrijkste zaken in een 

mensenleven, dit baart de mens het meeste zorgen (dan 

vooral van de afwezigheid van gezondheid). 

 

Gezondheid is de normale toestand van ons lichaam, 

zodra we ziek worden, komen we voor problemen te 

staan waar we op voorhand niet over nagedacht hadden.  

 

Verscheidene domeinen in de gezondheidspsychologie 
 

Gezondheidspreventie is op zich ook een heel breed domein 

= verschillende acties stellen om de gezondheid van een groep in stand te houden of te verbeteren 

 

Die preventie gaat door op verschillende niveaus: 

1. Primaire preventie: 

zich richten op factoren waarvan we weten dat ze ziekte of ongezondheid gaan voorkomen en 

deze factoren elimineren => ‘voorkomen is beter dan genezen’ 
vb. prentjes op pakjes tabak om ervoor te zorgen dat mensen niet beginnen met roken (effectiviteit is een andere 

zaak), tuttifrutti, dragen van een gordel, 40 dagen zonder vlees… 

 

2. Secundaire preventie: 

opsporen en vroegtijdig behandelen van ziektes en aandoeningen om erger te voorkomen (een 

deel van de populatie is al ziek, maar proberen te voorkomen dat er meer zieken komen of 

voorkomen dat de ziekte ernstiger wordt) => ‘om erger te voorkomen’ 
vb. borstkankerscreening: vrouwen vanaf 40j aansporen om jaarlijks te onderzoeken; mensen die meer kans hebben 

op HIV al pillen laten nemen, zodat ze ziekte niet ontwikkelen 

 

3. Tertiaire preventie:  

richt zich op de mensen die al ziek zijn en men voorkomt dysfunctie of invaliditeit door de ziekte, 

men probeert dus de levenskwaliteit van zieken te verhogen ondanks de aandoening   
vb. diabetespatiënten steunen om te blijven naar therapie gaan/blijven hun medicatie te nemen, want met steun 

houden ze dit langer vol; als mensen een hartaanval gehad hebben (dus al ziek zijn), ze aanmoedigen om te stoppen 

met roken, want het stoppen ervan maakt deel uit van revalidatieprogramma 

 

Gezondheidsbevordering of gezondheidspromotie 

= vraag naar HOE we de bevolking gezond kunnen houden of HOE gaan we gezondheid gaan 

bevorderen? 

 

Algemeen antwoord op die vraag: we moeten proberen (op welk niveau we ook werken en naar 

welke groep we ook kijken) meer controle verwerven over de determinanten van hun gezondheid 

om zo de gezondheid te verbeteren 



3 
 

determinanten = risicofactoren op ongezondheid 

=> deze risicofactoren verschillen heel erg van groep tot groep vb. antwoord op waarom stoppen 

jongeren met roken? is helemaal anders dan waarom stoppen mensen in revalidatieprogramma met 

roken?  

 

DUS gezondheidsbevordering richt zich op controle verwerven over die oorzakelijke factoren 

 

Evolutie in gezondheidspsychologie: v gezondheidseducatie nr focus op gedrag en 

omgeving 
 

Gezondheidseducatie = men moest mensen kennis bijbrengen, bewust maken van 

gezondheidsrisico’s en zo gaan mensen door die kennis hun gezondheidspatronen aanpassen 

 

Nu: meer participatieve visie op gezondheidspsychologie, men gaat ervan uit dat we moeten 

proberen een bepaalde groep waar je je op richt meer empowerment te geven 

= we moeten ze in staat stellen om hun gedrag aan te passen  

 

Dus we krijgen meer nadruk op gedrag met het idee dat… 

- gedrag aanpassen een proces is dat langere tijd in beslag neemt 

- eenmalig gedrag aanpassen iets helemaal anders is dan permanente gedragsverandering 

(voor langere tijd) met als doel gedragsbehoud 

 

Nu ook meer aandacht naar de omgeving naast het gedrag: 

Het is nog steeds een misvatting dat gedragsverandering je eigen keuze zou zijn, terwijl dit ook heel 

afhankelijk is van je omgeving waarin je opgroeit en vertoeft. 

Omgeving wordt heel ruim ingevuld: 

- sociale context: vrienden, collega’s, familie… 

- fysieke omgeving: milieuvriendelijkheid in omgeving, aangelegde fietspaden, groen id beurt, 

mogelijkheden om gezond te eten… 

- beleidsniveau: men stelt regels op rond vb. alcohol minimumleeftijd, niet binnen roken…  

 

DUS het is deels je eigen keuze om je gedrag te willen veranderen, maar je omgeving speelt impact of 

gedragsverandering zal worden uitgevoerd of zal worden volgehouden.  

 

Nudging: duwtje geven 
 

Nudging = typische methode die toegepast wordt om omgeving aan te passen op zo’n manier dat 

niemand verplicht wordt om de gezonde weg te kiezen, maar de gezonde keuze wordt het meest 

aannemelijke door de aanpassing vd omgeving  
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Het biomedische perspectief 
 

Biomedische perspectief vond zijn oorsprong in de Renaissance, toen ontstonden er heel veel nieuwe 

wetenschappen en veel nieuwe visies met Descartes als een belangrijk figuur. Descartes had een 

mechanische visie op de mens, waarbij menselijk gedrag werkt als een robot en de mens reageert op 

wat puur in de omgeving wordt aangeboden. Dit was een dualistische visie waarbij de mens dus een 

mechanisch lichaam en een filosofische geest had. Vanaf toen was het dus mogelijk om het lichaam 

te bestuderen (want het werkt als een machine). Deze visie klopt als je bedenkt hoe we reageren 

moesten we ons hand in het vuur steken (signaal nr hersenen v pijn, signaal terug nr hand om weg te 

trekken).  

 

De visie klopt niet meer bij het voorbeeld van chronische pijn: het omgaan met pijn (=coping) is heel 

variabel, klachten erover zijn heel divers en is niet terug te brengen tot bepaald letsel of schade. De 

mechanische visie is hierbij te eenvoudig. Toch heeft de dualistische visie aanzet gegeven tot het 

ontstaan van het biomedische perspectief. 

 

Kenmerken van biomedisch model 
Biomedisch model gaat ervan uit dat… 

 

1. Elke ziekte een specifieke biomedische etiologie heeft 

vb. bacteriën, virus, protozoa, vitaminedeficiëntie, weefselbeschadiging… maakt niet uit wat 

precies, maar iets veroorzaakt schade  

 

2. Elke ziekte gericht en medisch kan behandeld worden 

het lichaam is een machine, dus pijn wordt veroorzaakt door schade in die machine en schade 

kan hersteld worden 

 

3. Genezing afhangt van de biomedische technologie 

Genezing was puur afhankelijk van de arts die lichaamsingenieur was, patiënt heeft passieve rol. 

 

De lineaire visie van het biomedisch model 
 

vb. breuk = disease, pijn = illness; consulteren van de 

arts en een gips krijgen = sick-role 

 

 

- disease = ziekte, wat er mis is in je lichaam, de pathologie 

- illness = de klachten die je ervaart als patiënt als gevolg van de disease  

- sick-role = rol die je opneemt als gevolg van de klachten die je ervaart, hoe je met je disease 

en illness omgaat 

 

Gevaar van dualistische visie op lichaam en geest: organische vs. psychogene ziekte 
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In het biomedisch model maakt men dus een onderscheid tss wat organisch mis is (wat echt is, wat 

zich echt afspeelt in je lichaam) en tussen de zaken die niet teruggebracht kunnen worden tot het 

lichaam (wordt hier gezien als niet echt of psychogeen). 

 

Organische vs. psychogene ziekte 

- we weten niet alles over het lichaam 

- we weten niet wat “psychogene” ziekte is: bestaat ook niet meer in DSM 

- diagnose is niet indicatief voor behandeling: voor de patiënt kan het ‘rustgevend’ zijn om de 

diagnose te kennen, maar vaak helpt het de patiënt ook niet vooruit, omdat er geen rechtlijnige 

diagnose aan gekoppeld is.  

(clusterdiagnoses: heel diverse klachten en verschillende mogelijke  behandelingen) 

- opdeling organische en psychogene ziekte is nadelig voor de relatie tussen arts en patiënt: arts 

zegt dat er biomedisch, lichamelijk gezien niets mis is met de patiënt, maar de patiënt voelt wel 

zijn/haar klachten nog steeds 

- psychologische factoren spelen ook een rol bij “organische” ziekten 

- ‘medisch-onverklaard’ betekent niet ‘psychologisch-verklaard’ 

 

Oefening hypochondrie = overdreven aandacht voor onschuldige lichamelijke sensaties en naar men 

medische oplossingen zoekt die niet voorhanden zijn  

 we moeten individuen proberen te respecteren in de klachten die ze ervaren  

 problemen au serieux nemen, niet schuiven op psychologische oorzaken 

 gebruik een person-centered behandeling 

o vermijd stigmatizering 

o vermijd psychologisering 

o vermijd (psycho)pathologisering 

=> als je dit toch doet en niet vermijdt, dan dwing je mensen in een positie 

waarin ze gaan moeten gaan bewijzen dat hun klachten en ziekte echt zijn, dat 

mag je niet doen in de gezondheidspsychologie: we gaan ervan uit dat klachten 

echt zijn en we gaan deze au serieux nemen, daarom gaan we dingen 

benaderen vanuit een biopsychosociaal perspectief 

= niet psychologiseren, maar oog hebben voor complex aan verschillende 

biologische, psychologische en sociale factoren die allemaal heel complex gaan 

samenspelen en klachten en ziekte bij mensen gaan bepalen  

 

‘If you have to prove you’re ill, you can not improve’ => als je constant moet bewijzen dat je klachten 

echt zijn en blijven voortduren, dan is er geen ruimte voor progressie  

 

In het biomedisch model hadden we het over een lineaire visie 

op deze drie concepten, maar dit vormt een heel ander 

plaatje: de drie concepten komen slechts bij een heel klein 

percentage mensen samen (bol ih midden waar cirkels 

overlappen), maar er zijn ook heel veel andere situaties te zien 

waar die drie niet samenvallen 
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Ziekterol volgens Parsons 
is een tijdelijke en onwenselijke rol die  

- meer een sociaal concept is en meer ingegeven wordt door de omgeving 

- verplicht zo snel mogelijk beter te worden 

- verplicht medische hulp te zoeken en zich daarin coöperatief op te stellen 

- toelaat af te zien van normale activiteiten en verantwoordelijkheden  

- en waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend 

 
vb. patiënt wordt gediagnosteerd met aids, maar vertoont nog geen klachten op dat moment (geen illness) en de kans is 

door het stigma op de ziekte ook vrij klein dat de patiënt een ziekte-rol op zich gaat nemen, enkel de disease is er dus  

vb. OCD: voelt zich ziek en voelt heel wat belemmering en klachten, maar men kan niks pathologisch vaststellen (wel illness 

en ziekte-rol, maar geen disease) 

 

Waarom het biomedische model onvolledig is?  
- De ervaring van lichamelijke klachten varieert tussen personen met dezelfde biomedische 

afwijkingen (kan je niet verklaren via biomedische model, want iedereen zou dezelfde klachten 

moeten hebben bij dezelfde afwijkingen) 

- Mensen zonder lichamelijke klachten kunnen biomedische afwijkingen hebben  

- Mensen met minieme biomedische afwijkingen, kunnen ernstige lichamelijke klachten hebben 
vb. chronisch vermoeidheidssyndroom, moeilijk terug te brengen tot iets wat mis is in het lichaam: moeten vaak een 

strijd leveren om te bewijzen dat ze heel wat klachten hebben, omdat je het niet lichamelijk kan vaststellen 

- Ervaren hinder varieert tussen personen met dezelfde lichamelijke klachten 

- Mensen die geen hinder ervaren, kunnen toch lichamelijke klachten hebben 

- Mensen met minimale lichamelijke klachten, kunnen ernstige hinder ervaren 

 

Hinder is dus persoonlijk, afhankelijk dr unieke omgeving (werk, hobby’s…) vb. een stretchbeweging zal 

geen hinder vormen voor een arts, want deze doet die beweging niet, maar een ballerina voert deze beweging wel vaak uit, 

dus heeft er wel last van  
 

Fordyce “Pain is to dysfunction as spaghetti to a brick” => pijn en hinder kan je niet loskoppelen, ze 

hangen altijd samen en je moet ze altijd beide in beschouwing nemen 

 

Voorbeeldexamenvraag en antwoord op slidecast, 1u35-1u44 

 

Het biopsychosociaal perspectief van Engel 
 

Er was dus nood aan een nieuw medisch 

model in plaats van het biomedische.  

Dit werd het biopsychosociaal model: de 

drie concepten hangen niet langer 

lineair samen: het perspectief wordt een 

complex samenspel van medische, 

psychische en sociologische factoren 

die we niet kunnen loskoppelen van 

elkaar. 

 
vb. stress hangt samen met hoe je omgaat met je ziekte, maar zorgt ook voor ervaren klachten en minder weerstand tegen 

ziekte  



7 
 

Engel, pionier vh biopsychosociaal model ging ervan uit dat… 

 biomedische factoren (“disease”) ervaring van ziekte en lijden (“illness”) niet verklaren 

 de relatie tussen “disease” en “illness” complex is 

 verzoening van “biomedisch” en “sociaal” paradigma 

 vooral klinisch model met oog voor klacht en hulpvraag van patiënt 

 

‘Breed’ biopsychosociaal model 
Het biopsychosociaal model is… 

 

Multicausaal:  

het model gaat uit van meerdere oorzaken, deze oorzaken komen voor in verschillende vormen 

1. voorbeschikkende factoren vb. erfelijkheid 

2. uitlokkende factoren vb. bepaald virus kan de ziekte triggeren 

3. onderhoudende factoren vb. stress, ervaren steun 

 

Multidimensioneel: 

Biopsychosociaal model benadert gezondheid als een multidimensioneel fenomeen 

- verschillende rollen: ziekte, ziek-zijn, ziekterol of hinder 

- Biopsychosociaal model benadert gezondheid als een multidimensioneel fenomeen 

1. fysieke gezondheid 

2. mentale gezondheid 

3. sociale gezondheid (= de mate waarin je je rol naar behoren kan uitvoeren) 

=> zijn alle drie evenwaardig en moeten alle drie in kaart gebracht worden  

 

Verklarend pluralisme: 

Er zijn meerder verklaringen van een mogelijk en nodig, er zijn verschillende niveaus van verklaring: 

! deze verklaringen kunnen niet gereduceerd worden naar slechts één verklaring, ze zijn wel 

compatibel met elkaar (Putnam) 

1. biologisch vb. HIV en aids 

2. individueel vb. seksueel risicovol gedrag stellen door onveilig te vrijen 

3. maatschappelijk/cultureel, het gezondheidszorgsysteem vb. norm in de cultuur rond de visie 

om condooms wel of niet te gebruiken  

 

Oorzaken bepaald door tijd en plaats 

Bepaalde maatschappelijke normen kunnen variëren doorheen de tijd vb. roken, HIV en AIDS…  

 

Voorbeeldexamenvraag en antwoord op slidecast (les 1), 1u53 tot 2u10 

 

Biopsychosociaal perspectief  
- Inschatting van de belangrijkheid (effect size), zekerheid (certainty) en veranderbaarheid van 

oorzaken  

- Probabilistische uitspraken: wat we vinden op groepsniveau geldt niet per se op individueel 

niveau, dit dwingt ons probabilistische uitspraken te doen in statistische kansen  

- Geen resultaatverbintenis, wel engagementsverbintenis waarbij we bij interpretatie v studies 

heel goed rekening moeten houden met kansen en groottes van verbanden  
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Effectsize is beter dan p-waarde: zegt meer iets over grootte vd verbanden onafhankelijk vd 

steekproefgrootte, kan ons dus meer iets zeggen over inschatting over een bepaalde factor bij een 

bepaalde groep. We gaan dus minder generaliseren.  

 

DUS: Engel zegt in zijn biopsychosociaal model dat biomedische factoren (disease) de ervaring van 

ziekte en lijden (illness) niet verklaren. 

 

De sterktes van het biopsychosociaal model zijn 

+ Relatie tss disease en illness is complex: kritiek op het biomedisch model => hoe je u voelt in uw vel 

en de hinder die je ervaart kan je nooit volledig gaan verklaren/bepalen door de ziekte 

+ Person-centered en niet enkel focus op disease  

+ Verzoening tss biomedisch en sociaal paradigma, geen dogmatisme 

=> in wereldgezondheidsorganisatie is biopsychosociaal model ook opgenomen 

 

De nadelen van het biopsychosociaal model zijn 

- Anything goes: er staat geen enkel limiet op wat je kan onderzoeken 

- black box approach: er worden geen verklaringen gegeven, die verklaring hebben we wel nodig 

- ongebreideld ecclectisme: als alles kan, kunnen we ook vanalles doen 

 

BPS-model niet alleen met zijn kritiek op biomedisch model: 

epidemiologie  
 

Ook epidemiologie heeft kritiek op biomedisch model (besproken door Susser en Susser): 

- Het heeft allemaal te maken met verschuiving van ziektes: biomedisch model gaat op voor 

infectieziektes (virus geeft aanleiding tot ziekte), maar in de jaren ’50 waren er andere ziektes vb. 

kanker,  cardiovasculair… Men kon niet langer één specifieke verklaring vinden voor de ziekte.  

Niet elke ziekte heeft dus één “specifieke” etiologie, specifiek in de zin dat er één verklaring 

noodzakelijk is om de ziekte te ontwikkelen en voldoende is 

(dit is wel de essentie vh biomedisch model: disease is noodzakelijk en voldoende om illness te 

krijgen) 

 Er zijn meerdere risicofactoren voor specifieke ziekte 

 Eenzelfde risicofactor kan effect hebben op meerdere ziektes, vb. roken is niet enkel een 

oorzaak van longkanker, maar heeft ook cardiovasculair en voor andere kankers gevolgen 

 

- Complexe en dynamische interacties tussen factoren: als we black box approach willen verlaten, 

moeten we op zoek naar een verklaring, moeten we de relatie tss de variabelen gaan 

onderzoeken 

- Op zoek gaan naar identificatie van pathways (correlaties tss variabelen) voor disease 

 Niet alleen data-gedreven bezig zijn, maar ook verklarend  

 

- Aantal alternatieve modellen uit epidemiologie 

 “Web of Causation” (MacMahon, 1960) 

 “Sufficient Component Cause Model” of “causal pie” model (Rothman, 1976) 
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Web of Causation/causal netwerk (MacMahon)  
 

 Er is niet één oorzakelijke factor, er is een soort causaal netwerk 

 verscheidene factoren spelen een rol in causaal “spinnenweb”  

 verscheidene factoren hebben bijdrage tot ontwikkelen van ziekte, alsook de interactie 

 ziekte kan door verscheidene “pathways” ontstaan 

 

Dit is een voorbeeld, hoef je niet vanbuiten te 

kennen: 

 

stress kan leiden tot meer hormonen, dat 

bepalen of bloed makkelijk stolt, dat kan leiden 

naar cardiaal infarct of tot trombose of 

hersenbloeding 

 

stress kan er ook voor zorgen dat je aan 

hypertensie (hogere bloeddruk) leidt 

…. 
 

 

 Er zijn dus verschillende pathways: één risicofactor kan verband houden met een ander en kan 

leiden tot een bepaalde ziekte. Bepaalde ziektes houden verband met andere risicofactoren.  

 Er zijn verschillende niveaus van factoren: sommige zijn biologisch, anderen hebben meer te 

maken met gedragingen.  

 Als we spreken over verklaringen en causaliteit is het goed om te reduceren, maar we mogen ook 

niet te veel reduceren: als we teveel reduceren, verliezen we informatie. Het niveau van 

concreetheid over een verklaring bevat informatie die je toelaat meer dingen ermee te gaan 

doen. Soms zijn er ook verklaringen op verschillende niveaus mogelijk.  

 

Oefening slidecast 02/10, 34min 

 

Pleidooi voor verklarend pluralisme 

- Verklaringen hangen af van de vraag die gesteld wordt  

- Er zijn vragen, verklaringen en interventies op verschillende niveaus, vb. 

wereldgezondheidsorganisaties gaan andere interventies plannen dan op individueel niveau 

- Meest afdoende verklaring/interventie is vaak op zelfde niveau van vraag, elk van die 

verklaringen zijn juist 

 regionaal niveau  

 individueel niveau: individuele verklaringen 

 biologisch niveau 

- Verklaring op één niveau kan niet gereduceerd worden zonder verlies van informatie 

- Verklaring is wel compatibel met verklaring op ander niveau, vb. biologische verklaring moet 

kloppen met de individuele verklaring: vrijen zonder condoom verhoogt risico op HIV en de 

persoon heeft gevreeën zonder condoom  

 

  



10 
 

Causal Pie Model (Rothman) 
 

 Meerdere voldoende oorzaken leiden tot ziekte 

 Elke oorzaak bestaat uit verscheidene noodzakelijke componenten  

 

Elke ziekte kan verschillende oorzaken hebben, verschillende taarten. Elk van die oorzaken is 

voldoende om ziekte te ontwikkelen. Als een van die mogelijke taarten aanwezig is, ga je de ziekte 

ontwikkelen. De taart bestaat uit stukjes: één oorzaak bestaat uit verschillende noodzakelijke 

componenten. Een oorzaak kan alleen maar werken als heel de taart vol is. Een oorzaak kan alleen 

voldoende zijn om een ziekte te krijgen, als alle noodzakelijke componenten vervuld zijn en de taart 

volledig is.  

 

 
Er bestaan verschillende groepen, er zijn verschillende pathways om een ziekte te krijgen, combinatie 

van verschillende factoren: voor de ene groep moet men roken, een hoge bloeddruk hebben en te 

weinig fysiek bewegen, dan gaat de ziekte pas ontwikkelen. Voor de andere groep liggen de oorzaken 

anders, maar er moet aan elk taartstuk worden voldaan om effectief de ziekte te ontwikkelen. Er is 

altijd ook een stuk een onzekerheidsfactor.  

 

BIOMEDISCH MODEL 

 Eén ziekte, één oorzaak (noodzakelijk en voldoende) 

 MAAR zelfs de grondleggers van het biomedisch model wisten dat blootstelling aan virus 

onvoldoende was: Koch (grondlegger van microbe-theorie) was zich ervan bewust dat ziekte 

(tuberculose) meest voorkwam in vatbare dieren of dieren onder stress 

 

NATURE VS. NURTURE DEBAT 

Causal Pau Model gaat ook hele nature vs. nurture debat in een ander daglicht stellen. Het debat is 

volgens Rothman zinloos: er is nooit iets wat 100% genetisch is of 100% aan de omgeving ligt.  

 

Hij geeft het voorbeeld van fenylketonurie: 

- Fenylketonurie: zeldzame genetische aandoening waardoor fenylalatine niet goed afgebroken w 

- Ophoping van fenylalatine leidt tot ontwikkelingsstoornissen 

- Maar ook omgevingsfactor noodzakelijk: dieet met weinig voeding met fenylalatine (vlees, vis & 

zuivelproducten), want je kan de stof niet afbreken.  

Je hebt dus de ‘foute’ genen nodig om de afwijking te krijgen, maar om effectief de 

afwijking te ontwikkelen zou je ook voeding nodig hebben met die stof. Dus ligt het nu 

aan de genen of aan de omgeving? Moesten we in een omgeving wonen die nooit 

vlees, vis en zuivelproducten eet, dan zouden we nooit last hebben van die 

fenylketonurie.  
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HOE VERKLAART CAUSAL PIE DALING VAN TBC OVER DE TIJD 

Socioloog wilde stelling ontkrachten dat medische 

successen aan de basis lagen van daling van mortaliteit over de jaren heen omwille van infecties. 

Figuur gaat over sterfte tgv tuberculose over de jaren heen. Medische successen lagen dus niet aan 

de oorzaak.  

 

Welke combinatie van factoren (voor één groep) zouden ervoor kunnen gezorgd hebben dat je tbc 

ontwikkelde in deze periode? De afname heeft te maken met een noodzakelijke component die eruit 

weggaat. Van 1880 tot 1900 is de hygiëne, goede voeding, huisvesting systematisch verbeterd in 

onze westerse cultuur. Slechte voeding is weggevallen, verbetering ventilatie door te gaan wonen in 

grotere huizen. Absence of BCG betekent de afwezigheid van het vaccin, als je het vaccin krijgt, gaan 

andere zaken in de taart minder een rol spelen, MAAR toen vaccin ingevoerd werd, kon vaccin niet 

veel effect meer hebben, want er was al ingewerkt op de andere oorzaken.  

 

KENMERKEN CAUSAL PIE MODEL 

- Ook kleine noodzakelijke componenten belangrijk, er is geen relatief belang: een kleine oorzaak 

kan de druppel doen overlopen naar het ontwikkelen van de ziekte  

- Wat predisponerend of initiërend factor is, is relatief 

- De studie van risicofactoren sluit causal pie model niet uit 

 Componenten die grote rol spelen en gemeenschappelijk zijn aan andere oorzaken, leveren 

grootste risicofactor op 

 Componenten die kleine rol spelen en relatief uniek zijn, leveren kleine risicofactoren op 

- Interventies kunnen bestaan uit het wegwerken van één noodzakelijke component 

 

 

De opkomst van het biopsychosociale perspectief en de 

gezondheidspsychologie: 4 redenen voor de opgang 
 

1. Veranderde tableau van ziekte- en sterftecijfers 

2. De effectiviteit en efficiëntie van de hooggespecialiseerde curatieve geneeskunde  

3. Aanvaarding door medische disciplines 

4. Politieke evoluties  
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Veranderde tableau van ziekte- en sterftecijfers 
 

De levensverwachting stijgt aanzienlijk over de 

tijd.  

 

 

Veranderingen in oorzaken van sterfte in België: 

Door de tijd heen zijn we veranderd van levensstijl en 

zijn we veranderd in ons gedrag, dit heeft geleid tot 

welvaartsziektes. Door die welvaartsziektes, krijgen 

we helemaal andere doodsoorzaken dan de vroegere 

doodsoorzaken.  

 

De hoge levensverwachting wordt ook geassocieerd 

met leefstijl: - prospectieve studie - hoe meer we van 

de volgende 7 gedragsindicatoren stellen, hoe langer 

we zouden leven  (7 tot 8 uren slapen per dag, een 

ontbijt elke dag, niet eten tussen maaltijden, geen overgewicht, niet roken, geen of matig gebruik 

van alcohol en regelmatige lichaamsbeweging). 

=> Bij infectueuze aandoeningen sloegen oorzaken op hygiëne enzo, maar in het geval van 

welvaartsziektes zitten we in een heel ander patroon van oorzaken.  

 

De welvaartsziektes komen ook niet zonder kosten:  

We leven langer dan vroeger, maar we lijden wel meer aan 

welvaartsziektes en we sterven er ook aan. Ook zijn de 

gezondheidskosten voor de maatschappij enorm gestegen, dus 

op collectief niveau zitten we met een enorme uitdaging.  

 

 

 

 

 

 

Willen we wel zolang mogelijk leven?  

Hier dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende concepten:  

 

1. verloren potentiële levensjaren (Years of Life Lost) 

2. verloren gezonde levensjaren (DALY’s) 
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Jaren die we verloren zijn, maar eigenlijk 

hadden kunnen vermijden om eraan te sterven 

als er preventie was toegepast of als er 

medische behandeling correct was toegepast.  

 

 

 

 

 

Het is niet omdat we langer leven dat we ook 

gezonder leven.  

 

Vandaar belang biopsychosociaal perspectief en 

het belang van preventie, maar eens we ziek zijn 

is er nood aan biopsychosociale aanpak van 

dergelijke aandoeningen, omdat we weten dat 

biologische, psychologische en sociale factoren bij 

deze aandoeningen mee bepalend zijn in de ziekte 

 

De effectiviteit en efficiëntie van de hooggespecialiseerde curatieve geneeskunde  
Chemotherapie zorgt heel vaak niet voor 

genezing vd kanker, maar wel voor verlenging 

van het leven (maar niet altijd ten goede, 

vaak met enorme impact op de 

levenskwaliteit) 

 

Men was steeds vd veronderstelling (nog 

steeds) dat het door de medische 

interventies is dat de infectieziektes zijn afgenomen, maar uit epidemiologische studie is gebleken 

dat de daling eigenlijk al was ingezet nog voor de medische behandeling op de proppen kwamen 

=> we moeten dus vragen stellen nr effectiviteit v curatieve behandelingen en ook beginnen  

rekening houden met andere factoren vb. hygiëne (past dus binnen biopsychosociaal perspectief) 

 

Aanvaarding van het biopsychosociaal perspectief door medische disciplines 
Heeft geleid tot aantal heel mooie theorieën: 

- wetenschappelijk vlak 

o psychoneuro-immunologie 

o poorttheorie van pijn  

- toegepast vlak 

o niet alleen “moeilijke” patiënten 

 

Politieke evoluties: kwaliteit van leven 
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte alleen 

=> maatregelen rond preventiebeleid en behandelingen die gericht zijn op levenskwaliteit  

 

Biopsychosociaal model biedt 

gemeenschappelijk kader 

 



14 
 

Disciplines binnen het biopsychosociaal perspectief 
 

1. Psychosomatische geneeskunde 

2. Gedragsgeneeskunde 

3. Medische sociologie 

 

Psychosomatische geneeskunde 
- Gegroeid uit psycho-analyse: Freud was een van de eerste die kritiek gaf op biomedisch model, 

hij zei dat het niet noodzakelijk klopt dat er één specifieke component zorgt voor de ontwikkeling 

van een ziekte, het kan ook de algemene toestand/verzwakking van uw lichaam zijn die 

aanleiding kan geven tot het ontwikkelen van problemen  

- Relatie tussen persoonlijkheid en ziekte (cfr biomedisch model) 

 Persoonlijkheid als specifieke risicofactor voor ziekte 

 Alexander & Dunbar ontwikkelden psychosomatische geneeskunde: het is een beetje 

vreemd, maar zij zijn teruggekeerd naar het biomedisch denken, zochten naar specifieke 

oorzaken op psychologisch vlak voor het krijgen van bepaalde aandoeningen  

 heeft veel kritiek gekregen, omdat theorie voornamelijk gebaseerd was op bepaalde 

casussen 

- soms wordt psychosomatische geneeskunde ook liaison psychiatrie genoemd (slaat de brug tss 

de klassieke psychiatrie en de geneeskunde) 

- psychiatrisch denkkader 

 abnormale processen en psychopathologie, vb. wat is rol van klinische depressie op de 

vatbaarheid van het krijgen van een hartaanval? 

 de risicofactoren blijven in termen van abnormaliteit in een psychiatrisch denkkader 

 

Gedragsgeneeskunde 
- “Behavioural Medicine” 

- Gegroeid uit leerpsychologie en gedragstherapie 

- Leerwetten op medische aandoeningen: als mensen leren controle te krijgen over fysiologische 

processen, dan zou men minder ziek zijn 

 Hypertensie, diabetes, astma, hoofdpijn 

 vb. als men hoofdpijn heeft, zou men kunnen leren die spieren in het hoofd te ontspannen 

en dan is de hoofdpijn opgelost: foto hieronder. Biologische feedback: als je erin slaagt je 

spieren te ontspannen.  

- Dialoog met biomedische perspectief 

- geen “traditioneel” klinisch-psychologische thema’s 

- Interdisciplinair 
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Medische sociologie 
Sociologische analyse van maatschappelijke fenomenen in verband met gezondheid van de mens.  

1. Analyse van medische organisaties en instituties 

2. Productie en vormgeving van medische kennis 

3. Sociaal handelen van patiënten en hulpverleners 

4. Effect van sociologische factoren op gezondheid en ziekte 

 

MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES IN ORGANISATIES EN INSTITUTIES 

- Vroeger: artsen die als autoritaire figuren het hele ziekenhuis runden (bepaalden organisatie van 

ziekenhuis, welke behandelingen worden voorgeschreven…) 

- Nu wordt gezondheidszorg meer en meer als bedrijf geleid door managers ipv medici 

 Niet alleen meer effectiviteit, maar ook vooral kosteneffectiviteit en veel focus op de 

klanttevredenheid 

- Meer en meer gezondheidsmarkt: competitie tussen ‘bedrijven’  

- Consumentenverenigingen 

 Vroeger was patiënt iemand die luisterde naar expertise van de arts en die de raad vd arts 

opvolgde, maar nu is de patiënt een klant en consument geworden  

 De arts beslist niet meer alleen welke behandeling voorgeschreven wordt, hij geeft wel nog 

raad, maar nu heeft de patiënt de eindbeslissing in welke behandeling hij volgt (er is 

samenspraak tussen patiënt en arts) 

 Artsen hebben het hier soms moeilijk mee dat patiënten cliënten geworden zijn: er is een 

frictie tussen de wetenschappelijke benadering en de consumentenzorg (we hebben de 

tools om iemand te behandelen, maar iemand weigert of wil andere behandeling) 

 filmpje slidecast 02/10, 1u59 

 

PRODUCTIE EN VORMGEVING VAN MEDISCHE KENNIS: MEDICALISERING 

Artikel dia 31: sommige dingen kan je ook voorkomen door vb. meer te bewegen, in plaats van 

almaar pillen voor te schrijven. Niet alleen medicatie is oplossing, je moet op breder niveau gaan 

zoeken naar oplossingen. vb. mensen die vallen: gaan kijken of huis wel goed ingericht is. Pleidooi 

van sociologen dat medicalisering ervoor kan zorgen dat we oogkleppen beginnen krijgen en we het 

bredere plaatje uit het oog verliezen. Niet alle oplossingen moeten in het medische gezocht worden.  

 

- Farmaceutische firma’s spelen ook mee in de ‘vermarkting’ van de medicalisering: 

farmaceutische firma’s hebben soms strategie om een ziekte te creëren omdat ze een middel 

hebben, vb. als je vroeger een kalende man was, moest je daarmee leren leven, nu schrijven ze 

over haaruitval alsof het een ziekte is waarvoor er allerlei wondermiddeltjes bestaan om die 

kaalheid tegen te gaan  

- DUS verleggen van de grenzen van ziekte en ziek-zijn om marksegmenten te creëren 

- Media en firma’s zeggen:  

 Sommige problemen zijn onder-gediagnosticeerd en onder-behandeld 

 Deze problemen komen vaak voor, zijn ernstig en te behandelen (prevalentie is heel hoog) 

 Gebruik van media om angst te induceren en behandeling voor te stellen, in de media kiezen 

ze steeds om de patiënt met de meeste problemen voor te stellen, om de ernst van de 

ziekte aanduiden, MAAR nu weten we dus al dat ziekte, hinder en ziektegevoel niet lineair 

zijn 

o “Spreek er met je huisarts over” 
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PSYCHOLOGISEREN 

Sociologen houden zich hier minder mee bezig, maar Geert vindt dit een even groot probleem als 

medicalisering. Als we zeggen dat iets psychologisch is, omdat we organisch niks vinden, dan zijn we 

aan het psychologiseren. Als je vindt dat psychologie een rol speelt bij iets, moet je daar evidentie 

voor hebben. Het is niet omdat je iets organisch niet vindt, dat er psychologisch iets aan scheelt.  

Geert is ook tegen sociologisering: sociologen bekijken alles vanuit een sociologische bril, dat is ook 

maar een deel van het verhaal.  

 

Probeer dogmatisering van één bepaald domein te vermijden.  

 

SOCIAAL HANDELEN VAN PATIËNTEN EN HULPVERLENERS 

Parsons: kijken hoe patiënten en artsen zich gaan gedragen, welke rol gaan zij vervullen?  

Zijn model is meer van toepassing op acute ziektes, waar kans op herstel groot is, minder op 

chronische ziektes. 

 

Rol van patiënten (Parsons, 1951): is een tijdelijke en onwenselijke rol die  

- verplicht zo snel mogelijk beter te worden 

- verplicht medische hulp te zoeken en zich daarin coöperatief op te stellen 

- toelaat af te zien van normale activiteiten en verantwoordelijkheden  

- en waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend, moet zich soms passief 

gedragen 

Patiënt wordt ontslagen van activiteiten, behandeld, moet meewerken met de arts en als hij genezen 

is, kan hij terug in de maatschappij geïntegreerd worden. Dit is een functioneel sociologisch 

perspectief.  

 

Rol van artsen  

- arts ontheft patiënt tijdelijk van zijn maatschappelijke functies en sociale rollen 

- arts bezorgt persoon een tijdelijk statuut: hier worstelt het met chronische ziekte 

- arts zorgt voor resocialisatie van de patiënt door behandeling 

 

Andere sociologen hebben daar andere visie op: zeggen dat Parsons probeert te medicaliseren.  

Marxistische stroming binnen sociologie zegt: geneeskunde is vorm van sociale controle 

- we pikken de mensen eruit die niet goed functioneren, geven hen een apart statuur, we 

medicaliseren het probleem en als ze zich terug goed voelen, dan plaatsen we hen terug in 

de maatschappij, maar als we dit doen en we medicaliseren het probleem, dan creëren we 

een blinde vlek voor andere problemen  

- individualisering van structurele problemen: door medicalisering is het lastig om met brede 

visie te kijken als probleem op wijder niveau moet worden gezien, vb. als ziekte veroorzaakt 

wordt door slechte fabrieksomstandigheden  

- Cfr burnout  

 

EFFECTEN VAN SOCIOLOGISCHE FACTOREN OP GEZONDHEID EN ZIEKTE 

Onderzoek van socio-economische ongelijkheid in gezondheid/ziekte: mensen die lager op de ladder 

staan, zijn slechter af in termen van gezondheid en zijn altijd slechter af in termen van ziekte.  
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Meten van socio-economische status 

- Inkomsten: continu en grote spreiding, gevoelig punt 

- beroep: verscheidene classificatiesystemen, niet stabiel over tijd (wat 30 jaar geleden hoog op de 

ladder stond, heeft niet per se nu nog een hoog niveau), culturele verschillen 

- opleiding: gemakkelijk, continu of in zinvolle categorieën, wie meer en langer gestudeerd heeft, 

staat hoger op de sociale ladder  

- eigendom: huis, auto, tuin 

- karakteristieken van buurten: % werklozen in een regio 

 

Gegevens  

- Lage socio-economische categorieën hebben een slechtere gezondheid dan hoge: 

 dit fenomeen blijft altijd bestaan 

 overal in de westerse wereld zie je dit terug, hoewel er wel gradaties per land bestaan: 

sommige landen er meer last van of is het meer uitgesproken dan in andere  

 vanaf de geboorte 

 alle indicatoren van gezondheid en ziekte 

 er is geen drempel, waaraan je het plots goed zal stellen, maar stapsgewijs: het is continu en 

lineair, zelfs binnen de beste groep die heel hoog scoort kan je onderscheid maken tussen 

‘mindere’ en ‘betere’ groep, je vindt het in alle groepen terug 

 

Het is een lineair verband: er staat geen drempel op 

wanneer je plots toegang hebt tot goede gezondheidszorg. 

Dit zie je altijd terugkomen.  

 

 

 

Dit is verontrustend: sociale ongelijkheid neemt 

toe. Wie profiteert over de jaren heen het meest 

van de stijging in de levensverwachting? Bij 

diegene met een laag inkomen is er slechts een 

kleine toename in levensverwachting, terwijl 

mensen met het hoogste inkomen de meeste 

toename in levensverwachting hebben. De 

ongelijkheid lijkt toe te nemen of het lijkt erop dat 

alle interventies die we doen rond gezondheidspreventies om de mens langer te laten leven, dat we 

daarbij de mensen met lagere socio-economische klassen id steek laten. Dit is een enorme uitdaging: 

daarom dat overheid enorm begint in te zetten op kwetsbare groepen, want mss zijn interventies die 

we nu hebben meer gericht op middenklasse.   

 

 

De lineaire gradiënt is meest uitgesproken bij 

mannen, minder steil bij vrouwen. Lineaire 

gradiënt is ook minder uitgesproken bij 

minderheidsgroepen (etnische kant). 
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Verklaringen 

 

1. Artefact: is verband reëel?  

In één bepaalde studie kan je een artefact hebben, omdat onderzoekers een slecht onderzoek 

gevoerd hebben. Maar op basis van alle gegevens die we gezien hebben, kunnen we besluiten 

dat er geen artefact is, en dat verbanden reëel zijn.  

 

Bij volgende verklaringen moet je pluralisme in het achterhoofd houden: verklaringen kunnen meer 

van toepassing zijn bij de ene groep en de andere verklaringen bij een andere groep. Ze zijn allemaal 

in zekere contexten relevant: 

 

2. Selectiehypothese: bepaalt gezondheid status 

Logisch dat mensen met lage socio-economische status slechter af zijn. Logisch, want als je ziek 

bent, kost je behandeling geld, ben je afwezig op je werk, heb je minder promotiekansen, kan je 

niet gaan studeren… Het is eigenlijk niet dat je status je gezondheid bepaalt, het is omgekeerd: 

als je een slechte gezondheid hebt, heb je minder kans om te stijgen, dus daal je op de sociale 

ladder.  

 

3. Structureel/materieel: levensomstandigheden? 

Structureel: Je wordt ziek door omgeving: mensen met lagere socio-economische status worden 

meer blootgesteld aan chemische stoffen op het werk, risicovol werk… dat zorgt er mss voor dat 

ze ziek worden. Ook huisvesting speelt een rol: mensen met hogere klasse heeft meer ventilatie 

in het huis, beter water…  

Materieel: vb. in België betaalt iedereen een minimaal deeltje aan gezondheidszorg 

 

4. Cultuur/Gedrag: verschillen in levensstijl? 

Mensen van lagere socio-economische klasse leven ongezonder: roken meer, maken zich minder 

druk over overgewicht… Ookal zouden ze materiële middelen hebben, toch gedragen ze zich zo.  

 

Hoe zit het hier in België? Gezondheids-enquête 2001 

- lichamelijke activiteit 

 stijgt met opleidingsniveau 

- voeding 

 obesitas neemt af met toename in opleidingsniveau 

 druk maken ivm obesitas: idem 

 dagelijks fruit en melk, wekelijks vis stijgt met opleidingsniveau 

- roken daalt met verhoging in opleidingsniveau 

- illegaal druggebruik en cannabis daalt met verhoging in opleidingsniveau 

- ! alcoholgebruik stijgt met opleidingsniveau: enige wat afwijkend was 

 

Oefening: slidecast 02/10, 2u37 
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Eigenheid van gezondheidspsychologie: de zeven vragen visie van 

gezondheidspsychologie 
 

- Psychologische discipline die behoort tot het interdisciplinair domein vd behavioural medicine 

- Dialoog met biomedisch perspectief: hoe beïnvloeden psychologische variabelen het ontstaan 

van ziektes? Hoe interageert dat medisch perspectief?  

 

- Setting? Gezondheidspsychologie is een heel breed domein, gezondheidspsychologen zijn actief 

in ziekenhuizen, in bedrijfscontext, in medische setting, in schoolcontext…  

 

- Niveau? 

1. Primaire: hoe ziektes voorkomen?  

2. secundaire: hoe zo snel mogelijk ziektefactoren detecteren, zodat we erop kunnen ingrijpen, 

zodat we het ontstaan van ziektes kunnen vermijden of vertragen?  

3. en tertiaire preventie: als mensen een aandoening hebben, hoe kunnen we ervoor zorgen 

dat zij hiermee op een goede manier omgaan? 

 0de, 1ste, 2de & 3de lijn: mantelzorgers, huisarts, medische afdelingen, universitair ziekenhuis… 

 

- Onderzoeksmethode? Er worden meerdere methodes gebruikt in de gezondheidspsychologie: 

 Kwalitatief: hoe ervaren mensen hun ziekzijn?  

 Kwantitatief, empirisch: vragenlijsten 

=> er is niet altijd één methode per se correct, de methode is altijd afhankelijk van de vraag 

die je wil onderzoeken  

 

- Wat is het theoretisch model?  

 “Explanatory pluralism”: we zijn ons er bewust van dat er verschillende verklaringen 

mogelijk zijn en die verklaringen zijn afhankelijk van de gestelde vraag: we maken gebruik 

van de meest gangbare theorie.  

 zowel evidence, theory als person based practice 

 person based: evidence en theory based gaan vertalen en toepassen op een bepaalde 

persoon  

 

- Kern van de gezondheidspsychologie: gezondheid, ziekte, ziek-zijn en ziektegedrag!!!  

 

Health psychology is the aggregate of specific educational, scientific and professional contributions of 

the discipline of psychology to 

 the promotion and maintenance of health 

 the prevention and treatment of illness 

 the identification of etiologic and diagnostic correlates of health, illness and related dysfunction 

 the improvement of the health care system and health policy formation. 

 

GEZONDHEIDSPROMOTIE EN –PREVENTIE 

 

- Gezondheidsbevordering of gezondheidspromotie: positieve doelstelling 

 hoe gezond houden en gezondheid verbeteren? Er wordt gestreefd naar een optimale 

gezondheid op korte en lange termijn, vb. aanmoediging om gezond te eten, aanmoediging 

om meer te bewegen  
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 “meer controle verwerven over de determinanten van hun gezondheid, en zo hun 

gezondheid verbeteren” : zorgen door interventies dat mensen kennis krijgen en 

vaardigheden ontwikkelen om hun gedrag te veranderen, dit is geen paternalistische kijk: 

de patiënten beslissen zelf na de interventie of zij ook daadwerkelijk gezonder gaan leven, 

ze krijgen de mogelijkheid om te veranderen, maar de beslissing om te veranderen ligt nog 

steeds bij de patiënt zelf, vb. dat ze weten wat voordelen zijn van gezond eten, maar dat ze 

ook kunnen gezond eten  

 empowerment: controle geven aan de mensen  

 

- Primaire preventie: ligt dicht bij gezondheidspromotie, maar hier ligt een negatieve doelstelling 

aan de grondslag, men gaat gedrag veranderen, niet om iets positiefs te bereiken, maar om iets 

negatiefs te vermijden 

 alle factoren die ziekte of ongezondheid veroorzaken elimineren; « voorkomen is beter dan 

genezen » 

 vb. we gaan interventie inzetten om mensen meer te doen bewegen, in de hoop dat 

cardiovasculaire problemen in de toekomst vermeden worden  

 

- Secundaire preventie  

 het opsporen en vroegtijdig behandelen van ziekten en aandoeningen voordat ze zich 

daadwerkelijk manifesteren; «om erger te voorkomen» 

 vb. borstkankerscreening, maar opletten: hoe meer is niet noodzakelijk beter. Het is niet de 

bedoeling dat iedereen borstkankerscreening van jongs af aan deze screening doet, want er 

zitten veel vals positieven bij wat leidt tot veel onderzoeken die op termijn nadeliger kunnen 

zijn dan wnr ze niets gingen gedaan hebben  

 

- Tertiaire preventie  

 dysfunctie of invaliditeit voorkomen; leren leven met ziekte en kwaliteit van het leven 

verbeteren 

 

Voorbeelden zie ppt les 3 

 

DEBAT: WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MENS EN DIER?  

Dit is een strikvraag: de mens is een dier. Het feit dat je onmiddellijk een antwoord op die vraag 

probeert te bedenken, toont sterk hoe je probeert een andere positie in te nemen tgo dieren. Deze 

vraag is dus onzinnig: je kan wel de vraag stellen in welke mate er verschillen zijn tss verschillende 

soorten dieren (vb. taal, grotere prefrontale cortex).  

 

Mens-zijn en functioneren 
 

De mens is een zelfregulerend organisme: 

- die zelfregulatie gebeurt op diverse niveaus 

 biologisch  

 psychologisch  

 sociaal niveau 

 omgevingsniveau: fysieke omgeving aanpassen  

- zelfregulatie heeft zijn oorsprong in controle en systeemtheorieën 
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THERMOSTAAT EN KAMERTEMPERATUUR 

 
- De mens is een zelfregulerend organisme. 

- zelfregulatie gebeurt op diverse niveaus bij thermoregulatie, warmte reguleren: er is een 

discripantiemeting, waardoor als er iets niet helemaal klopt, er actie ondernomen moet worden 

en de consequenties van die actie moeten terug ingevoerd worden  

 biologisch: fijn afgestemd homeostase 

• vasoconstrictie, rillen,…  

 psychologisch: bewegen, warme plek opzoeken, trui aantrekken  

 omgevingsniveau: huizen bouwen, truien breien,…. 

 

- Gedrag die we stellen is gemotiveerd en doelgericht gedrag en streeft ernaar discrepantie wg te 

werken en de gewenste toestand te gaan benaderen  

 motivation provides “direction” and “energy” om je doel te bereiken  

• continuity of goal-pursuit despite distractions: je laat je niet afleiden door verstorende 

bronnen, dit is niet absoluut, maar je gaat gefocust zijn en jezelf minder laten afleiden  

• when interrupted, inclination to return to unaccomplished goals: wanneer je 

doelgericht gedrag onderbroken wordt, heb je de neiging terug te keren naar dat doel  

- Oorsprong in controle- en systeemtheorie 

 

GOAL PURSUIT THROUGH SELF-REGULATION: A SYSTEM AND CONTROL PERSPECTIVE (CARVER EN 

SCHEIER, 1998, SELF-REGULATION OF BEHAVIOR) 

Je hebt een doel om de gewenste toestand te 

bereiken. Ons lichaam zit vol met sensoren 

(auditief, visueel, detectie pijn, evenwicht…) die 

informatie geven over lichaam zelf of over de 

externe wereld. Wanneer we een discrepantie 

ontdekken: wanneer de gewenste toestand 

afwijkt van de huidige toestand, gaan we 

gedragingen gaan stellen, actie ondernemen die 

impact hebben op de omgeving. Die impact wordt 

dan terug opgepikt door onszelf en de bedoeling 

is dus dat discrepantie tussen gewenste en 

huidige ongewenste toestand verdwijnt, zodat ons systeem gewoon terug zijn gang kan gaan.  
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EMOTIES EN DOELGERICHT GEDRAG 

 
Discrepantie is vaak de kern van hoe je je voelt. Hoe snel de verandering gaat plaatsvinden, bepaalt 

ook voor een stuk hoe je je voelt.  

 

- snelheid van verandering in juiste richting 

 indien aan verwachtingen = geen affect 

 indien te traag (vb. door obstakels) = negatief affect 

 indien sneller = positief affect 

 

- Wanneer is er nu eerder sprake van affect dan emotie? 

 indien veranderingen relatief progressief en traag = affect & gemoed 

 indien veranderingen heel plots = emoties 

 

WAT ZIJN DIE DOELEN/DESIRED STATE?  

- Wat? Representaties van gewenste toestanden, breed gedefinieerd als “outcome events” als 

dingen die in toekomst kunnen plaatsvinden (zowel korte als lange termen) 

 

- verschillende doelen, variëren in specificiteit (kan algemeen als specifiek zijn) 

 lekker eten 

 succesvolle carrière 

 verantwoordelijke vader 

 genezen van ziekte 

 zoete aardappelen kopen 

 

- twee types van doelen:  

 toenaderingsdoelen (approach): je probeert iets te bereiken  

 vermijdingsdoelen (avoidance): je probeert iets te vermijden, maar het geeft geen richting 

van wat je wel wil  

=> toenaderingsdoelen zijn beter voor mentaal welzijn ivm vermijdingsdoelen 
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MENS IS EEN COMPLEX EN HIËRARCHISCH SYSTEEM (CARVER EN SHEIER)  

 
Er zijn verschillende niveaus, zoals motorische controledoelen (vb. ik ben notities aan het nemen: 

eenvoudige motorische sequenties), die zijn vaak onderdeel van een groter geheel: van de ‘do-goals’. 

De ‘do-goals’ zijn onderdeel van ‘be-goals’: wie wens je te zijn (vb. goede partner, verantwoordelijke 

moeder…). Op het allerhoogste niveau bevinden de ‘systeem concepten’: die gaan over uw identiteit, 

uw ideaal zelf, uw oude zelf… Dit is allemaal mooi verbonden met elkaar. Er is een complexe 

wisselwerking tussen verschillende systemen: de output van het ene niveau is de input voor het 

andere niveau.  

 

Goal hiërarchy: van heel specifiek tot heel abstract  

- “WHY-questions“: als persoon heel eenvoudige dingen zegt en vertrekt vanuit te laag niveau, dan 

moet je ‘waarom’ vragen stellen om hen te leiden towards “principle”, & “system concept” 

 why do you study? ...to succeed in exams 

 why? ...because I want to become a psychologist 

 why? ...because I want to be helpful to people 

 why? ...because I want to devote my life to social welfare... 

 

- “HOW-questions“: als persoon heel abstracte dingen zegt, moet je ‘hoe’ vragen stellen om te 

leiden tot towards motor control, actions (afdalen in hiërarchie) 

 how do you study?...by reading my syllabus 

 how? ...by focusing my attention on underlined sentences 

 how? ...by eye-sweeping lines from left to right 

 how? ...by contracting my periocular muscles... 

 

Het typische aan een doelstructuur is dat er verschillende wegen zijn om een bepaald doel te gaan 

bereiken en een kenmerk van een goede doelstructuur is dat het flexibel en variabel is: de doelen 

hangen niet één aan één vast, want als er dan een obstakel is, dan zit het systeem vast.  

 

WAT BEDOELEN WE NU MET GEZONDHEID? 

- “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity” (WHO, 1947) 

- Gevaar van paternalisme! Moeten we ten alle tijden proberen te vermijden 

 wij weten wat gezondheid is 

 wij weten hoe je gezondheid kunt bereiken 
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EVOLUTIE IN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE 

- minder “health education” 

  we moeten mensen bewust maken van gezondheidsrisico’s en als ze daar bewust van zijn, 

dan gaan ze hun gedrag veranderen  

 vb. ‘sitting is the new smoking’: zitten is slecht, beweeg meer  

 vb. filmpjes van mensen die kanker krijgen tgv roken: er is nog geen enkele roker gestopt 

met roken omdat ze nog maar eens zo’n filmpje zagen  

- meer op “gedrag” 

  hoe mensen controle geven over determinanten van gedrag, zodat we ze kunnen helpen bij 

gedragsverandering en –behoud 

 hier gaat het meestal over gewoontes om te veranderen: is niet gemakkelijk, de meeste 

mensen hervallen, gewoontes veranderen vraagt een volgehouden inspanning 

 als we alleen focussen op gedrag vh individu, schuilt het gevaar van victim blaming 

- meer op “gedrag” en “omgeving”: individu kan enkel gedrag veranderen als omgeving dat 

toelaat, je gaat obstakels in de omgeving voor gedragsverandering wegwerken 

 sociale context: steun zoeken  

 fysieke omgeving vb. als je wil dat mensen meer water drinken, dan moet je zorgen dat in de 

frigo de frisdranken niet op ooghoogte staan, maar meer naar onderen toe  

 beleidsniveau: beleid moet middelen ter beschikking stellen  

 

GRONDHOUDING IN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE: CRUCIAAL 

 

- Gezondheidspsychologie en ethiek 

 eigen verantwoordelijkheid: wij zijn niét de paternalist of expert die iemand iets oplegt, 

maar we komen wel heel vaak zo over, of de patiënt zijn gedrag verandert is zijn EIGEN 

verantwoordelijkheid, zijn eigen keuze!!  

 helpen bij keuze uit alternatieven 

 controle bezorgen over determinanten van gezondheid (“empowerment”) 

 

- Extra redenen 

 in overeenstemming met wetenschappelijk evidentie, maar wij zijn god de vader niet, vb. ik 

kan niet garanderen dat als je stopt met roken dat je niet gaat sterven aan longkanker: op 

individueel niveau kan ik dit niet voorspellen, maar op groepsniveau wel  

 intrinsiek motiverend als je de keuze om gedrag te veranderen door de persoon zelf laat 

nemen, externe druk kan initieel mss wel iets veranderen (als je onder supervisie staat om 

meer fruit te eten), maar externe druk roept meestal weerstand op (als supervisie wegvalt, 

eet je geen fruit meer): als je gedragsbehoud wil nastreven, moet het intrinsiek motiverend 

zijn 

 sommige patiënten hebben geen hulpvraag en kan je niet helpen, ‘helperscomplex’: je kan 

niet iedereen helpen, het is niet jouw verantwoordelijkheid of persoon dat wil, als je dit wel 

denkt, heb je kans om burnout te krijgen in psychologisch beroep  
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Rol van context 
 

- Mens is gericht op handelen in de (sociale) wereld: we moeten actie stellen in de wereld  

- Persoon is steeds een “persoon-in-context”: in de gezondheidspsychologie proberen we niet 

alleen het gedrag van de persoon te veranderen, maar we proberen ook iets aan de omgeving te 

doen, zodat de verandering in het gedrag kan plaatsvinden  

- Gedrag is steeds een “actie-in-context” 

 

- Context 

 biologische context: persoonlijk lichaam (mens als dier), we hebben altijd een zekere 

lichamelijkheid die we meedragen waar we niet altijd controle over hebben  

 sociaal-culturele omgeving: mens als sociaal en talig dier, doelen die we nastreven zijn vaak 

gelegen verder in de tijd en dat zijn de doelen die we geleerd hebben door de taal en 

cultuur, als mens word je continu beïnvloed door dichte omgeving (vrienden en familie), 

maar ook door de maatschappij (vb. bepaalde norm rond gezond eten) 

 fysieke, onmiddellijke omgeving  

 

- Context kan faciliteren, maar ook belemmeren:  

 ziekte, somatisch klachten kunnen belemmeren dat je je doel behaalt: uw lichaam gaat hier 

als context gaan bepalen wat je kan en wat je niet kan nastreven  

 sociale isolatie 

 geen uitnodigende omgeving om te fietsen, sporten, wandelen 

 

- Vooruitgang in technologie die toelaat om te meten in context  

 ecological Momentary Assessment en Experience Sampling Method: momentale 

zelfrapportage van wat patiënt voelt en ervaart op het moment zelf (in de context zelf) 

 eHealth and mHealth: men gaat niet enkel aan assessment doen in de context, maar men 

gaat ook aan interventie gaan doen in de context  

 sensoren en GPS 

 

Susan Michie geeft weer in het COM-B 

Model: mens als zelfregulerend wezen die 

gemotiveerd gedrag stelt. Men gaat zijn 

gedrag pas veranderen als hij de 

‘capability’ heeft, als hij de ‘opportunity’ 

heeft en als hij gemotiveerd is.  

 

 

 

 

 

De context is een belangrijk onderdeel van deze figuur: 
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Wanneer gaat men gemotiveerd zijn? Dan moet men 

psychisch en fysisch in staat zijn om gedrag te gaan stellen. 

Men moet de kennis en de vaardigheden hebben. Dit zijn 

een aantal zaken die typisch zijn als persoon.  

 

 

 

 De context is ook belangrijk: factoren die buiten het 

individu liggen. Men moet in een context zitten die het 

gedrag fysisch ondersteunt, die het toelaat. Men moet 

ook een sociaal ondersteunende omgeving hebben.  

Het is pas dan dat men gemotiveerd kan raken om het 

gedrag te veranderen.  

 

Die motivatie geeft energie en richting. Dit 

kan op verschillende niveaus: je kan bewuste 

doelen hebben, maar er zijn ook habituele 

processen. Habituele processen gebeuren 

niet altijd volledig automatisch, maar 

verschillende aspecten ervan zijn wel 

automatisch.  

 

 

 

Visie op normaliteit en abnormaliteit 
 

- De gezondheidspsychologie benadert de persoon vanuit “person-based” perspectief: de persoon 

staat centraal, de persoon maakt beslissing (!! niet client based !!)  

- De persoon wordt benaderd als “normaal individu”, of “normaal individu in abnormale context” 

(vb. ziekte als context, waarbij emoties het gevolg zijn van in zo’n context terecht te komen): we 

benaderen mens als gezond persoon en moest er enige sprake zijn van abnormaliteiten, wordt er 

doorverwezen (gezondheidspsychologie houdt zich niet bezig met typisch klinische problemen 

zoals verslavingen, persoonlijkheidsproblemen…) 

 

- Centraal staat een normale psychologie van gezondheid, ziek-zijn en disability, waarin labelen, 

stigmatisering en psychopathologisering zoveel mogelijk wordt vermeden: als opgeleide klinische 

psychologen heeft iedereen een zekere ‘frame’, de kans is groot dat je die frame gaat toepassen 

op andere zaken waar het eigenlijk niet van toepassing is 

- Raar maar waar, niet gemakkelijk: we zijn allemaal kinderen van Descartes met zijn dualisme, als 

er weinig medische lichamelijke evidentie is, gaan we heel snel gaan psychopathologiseren  

 

- Normale psychologie betekent niet “common sense” psychologie: common sense psychologie is 

als de gewone man op de straat, die beschuldigt en oordeelt snel, een normale houding 

aannemen is niet altijd makkelijk  

 

Voorbeelden van hoe snel we het begrip ‘psychopathologie’ gaan inroepen: 
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SOMATISATIE 

- vaak ingeroepen om medisch onverklaarde klachten te verklaren 

- definition : “a tendency to experience and communicate somatic distress and symptoms 

unaccounted for by pathological findings, to attribute them to physical illness, and to seek 

medical help for them” (Lipowski, 1988,p. 1359). 

 

Geert heeft een systematische review gedaan over somatisatie in de pijnliteratuur. Alle studies die 

van 1989 en 2007 bestonden over somatisatie en pijn heeft hij bestudeerd naar de mate waarin de 

beschrijving van de auteurs over somatisatie de criteria van Lipowski benaderen.  

 

4 criteria van Lipowski: 

1. communicate somatic symptoms: alle studies (100%) over somatisatie gaan over het meten van 

somatische klachten  

2. unaccounted for pathological findings: slechts 3.4% van de studies gaat na of er voor de 

somatische klachten pathologisch een verklaring kan gevonden worden  

3. to attribute them to psychical illness: 0% 

4. seek medical help: 1% 

=> de hele somatisatie literatuur in de pijnliteratuur is kletspraat, quatsch 

=> men gebruikt vragenlijst die zogezegd somatisatie meten, maar die somatisatievragenlijsten gaan 

enkel over het hebben van somatische klachten  

 

- vragenlijsten zijn nooit ABSOLUUT valide 

- vragenlijsten zijn valide voor bepaald DOEL, bepaalde DOELGROEP in bepaalde SETTING, maar ze 

hebben geen nut in een medische setting 

- wees voorzichtig met wat vragenlijsten zeggen te meten 

 somatisatie 

• meet multiple somatische klachten 

 hypochondrie: overmatige bezorgdheid over het lichaam 

• vragenlijst meet eigenlijk bezorgdheid over lichaam 

- wees voorzichtig met “psychologisering” 

 vragenlijsten meten ervaring/herinnering/opinies/emoties…: tip van Geert: als je een 

vragenlijst wil gebruiken, vul ze eerst zelf in, kijk of ze relevant is voor de setting  

 geen context, geen processen, geen expert-oordeel 

- pleidooi  

 person-centered approach: somatisatie en hypochondrie kan je nooit meten met een 

vragenlijst, want somatisatie en hypochondrie vereisen data die je in een context gaat 

interpreteren, die context is een expertoordeel, kan je niet meten met een vragenlijst  

 vragenlijsten labelen naar inhoud van de vragen 

 

We weten niet goed hoe we somatische patiënten moeten benaderen, dat is heel moeilijk. 
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Ervaren patiënten moeten aangeven welke benaming ze ooit gekregen hebben voor hun somatisatie 

en welke benamingen ze hieronder beledigend ervaarden. ‘Numbers needed to offend’ betekent bij 

hoeveel patiënten je de term moet gebruiken vooraleer één persoon beledigd wordt. Als patiënten 

beledigd worden (door wat experten denken dat de meest recente termen zijn, vb. somatische 

symptoom stoornis), dan kan de communicatie tss expert en patiënt niet goed verlopen.  

 

Wees dus voorzichtig met welke terminologie je gebruikt, denk person-centered: beschouw de 

patiënt als normaal in een abnormale context, ookal weet je niet wat de oorzaak ervan is.  

 

 
Studie over patiënten met huidkanker, dat niet zo makkelijk te genezen is. De studie keek naar welke 

factoren of ideeën samenhangen als patiënten zich zorgen maken over hun kanker.  

 
vb. Als uitleg over huidkanker niet sympathiek (inlevend) wordt verteld, is er twee keer zo’n grote 

kans om je zorgen te maken.  
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Zelf als je heel voorzichtig bent met je terminologie, toch gaan patiënten enorm gevoelig zijn naar 

psychologische dingen toe waarin zij gaan pleiten dat zij normale personen zijn in een abnormale 

context.  

Veranderingsgericht 
- Gezondheidspsychologie is veranderingsgericht, waarbij vertrokken wordt van datgene dat men 

beoogt te veranderen.  

 twee fasen: motivatie opbouwen én als motivatie er is, actie ondernemen, die twee fasen 

vind je ook in andere modellen: 

• pre-intentionele fase: waarin je gaat motivatie opbouwen, gaat vooraf aan het maken 

van de beslissing ‘ik wil, ik heb de intentie’ 

• post-intentionele fase: wnr je de intentie hebt, de intentie omzetten in daden en 

gedrag 

 intention-behavior gap: veel mensen hebben mooie intenties, maar daar blijft het ook bij, 

zij gaan gedrag niet uitvoeren, vandaar ook focus op gedragsverandering en gedragsbehoud 

 focus op veranderbare elementen/determinanten: obstakels proberen wegwerken  

 

- Etiologie en veerkracht, helpende en belemmerende factoren figureren op gelijke voet, en staan 

in functie van de beoogde verandering: we gaan focussen op zowel belemmerende als helpende 

factoren om gedrag te veranderen  

- De persoon wordt aangesproken als zijn/haar eigen expert, met als gevolg een participatorische 

benadering bij zowel individuele als groepsinterventies 

 

PERSON-BASED CARE 

“The person is considered an independent and capable individual with their own abilities to make 

informed decisions. Autonomy and participation are always emphasised and respected. The person-

centred approach allows for involvement and extended possibilities to take responsibility for their 

own health and treatment.” 

 

FOUR KEY FEATURES 

1. The health care should be based on the unique person's needs and his or her right to health 

2. The health institution should focus on the abilities of the person and encourage activity 

3. The health care should be coherent 

4. Health professionals should always approach patients with dignity, compassion and respect. They 

should work with an ethical perspective. 
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IS GETRAPTE ZORG PERSON CENTERED? 

 
 

We zitten in een stepped care systeem /zorgcontinuïteit: er zit een zeker oplossingsgerichtheid in: 

als de eerste lijn je niet kan helpen, zal hulp wel komen in 2de of 3de lijn, MAAR er zijn veel 

aandoeningen waar er geen oplossing is… 

 

Het stepped care systeem is een organisation-centered care, organisaties gaan je stappen bepalen, 

maar de organisatie mag niet centraal staan: de patiënt moet centraal staan.  

Er is belang van zorgpaden en netwerking, waarin de patiënt zelf verantwoordelijkheid krijgt en de 

organisatie slechts verantwoordelijk is voor de continuïteit van de zorg.  

 

Processen van verandering 
- Naast niet-specifieke factoren wordt  verandering bewerkstelligd door specifieke motivationele 

en zelf-regulatie processen (Abraham & Michie, 2008). 

- Verandering kan zowel op het niveau van individu als op het niveau van de omgeving 

plaatsvinden.  

 

COMPLEXE INTERVENTIES 

- “Simpele” interventie: één component (vb. medicatie) 

 

- “Complexe” interventies (Craig et al., 2008) worden gedaan in de gezondheidspsychologie 

 aantal interagerende componenten in interventie: cluster van zaken die goed moeten 

getimed zijn (vb. uitleg geven op juiste moment om motivatie te versterken of aan te 

moedigen) 

 het aantal en moeilijkheidsgraad van de gedragingen die nodig zijn voor de participanten en 

zorgverleners vb. een therapeut heeft veel vaardigheden nodig  

 het aantal groepen of organisaties die betrokken worden in de organisatie 

 het aantal en complexiteit van de outcome: fysieke activiteit, disability, resilience,  

 mate van flexibiliteit en tailoring die de interventie toelaat: flexibiliteit is noodzakelijk!! 

 

NOOD AAN OOG VOOR COMPLEXITEIT 

- Weinig zin om te spreken van cognitieve gedragstherapeutisch, psychoanalytische, 

gezondheidspsychologische, ACT…. interventie 

- Wie doet wat wanneer waarom? 
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- Nood aan gedetailleerde beschrijving van processen  

 http://www.commonlanguagepsychotherapy.org/ 

 Taxonomieën van gedragsverandering: achterhalen welke taxonomieën haalbaar zijn  

 http://www.bct-taxonomy.com/ 

 

TAXONOMIES OF BEHAVIOURAL CHANGE 

 
Interventies moet op een heel laag en hoog niveau van detail beschreven worden en dan kunnen we 

kijken welke combinaties van technieken werken in welke omstandigheden.  

 

Een eerste set van technieken heeft te maken met het inzicht krijgen in je gedrag, en het opbouwen 

van een zelfbewustzijn rond gedragsverandering. De technieken die we hiernavolgend aan bod zien 

komen hebben te maken met het registreren van eigen gedrag, het krijgen van feedback op eigen 

gedrag en de uitkomsten hiervan, alsook bewust maken rond de gezondheidsrisico's van bepaald 

gedrag.   

 

We belichten de volgende: 

- Monitor of behavior by others without feedback 
Het observeren of registreren van iemands gedrag met medeweten van de persoon als deel van 
een gedragsveranderingsstrategie.  
vb. Het observeren van het navolgen van handhygiëne richtlijnen door ziekenhuispersoneel, en nota's nemen rond 
context, frequentie, en gebruikte techniek.  
 

- Feedback on Behavior 
Het monitoren van gedrag en voorzien van informatieve of evaluatieve feedback op de uitvoering 
van het gedrag (bv., vorm, frequentie, duur, intensiteit).  
vb. Een persoon informeren rond het aantal stappen die hij/zij heeft afgelegd doorheen de dag (zoals geregistreerd 
met een pedometer), of rond hoeveel calorieën een persoon heeft gegeten gedurende een bepaalde periode (zoals 
gemeten met een voedingsconsumptie vragenlijst).  
 

- Self-Monitoring of Behavior 
Het bewerkstellingen van een voor een persoon werkbare methode om eigen gedrag(ingen) te 
registreren als deel van een gedragsveranderingsstrategie.  
vb. Het werken met een dagboek waarin een persoon dagelijks kan bijhouden welke beweeg-activiteiten hij/zij heeft 
ondernomen. Het laten registeren van het dagelijkse aantal stappen aan de hand van een pedometer en 
invulformulier.  

 

http://www.commonlanguagepsychotherapy.org/
http://www.commonlanguagepsychotherapy.org/
http://www.commonlanguagepsychotherapy.org/
http://www.bct-taxonomy.com/
http://www.bct-taxonomy.com/
http://www.bct-taxonomy.com/
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- Feedback on outcomes of Behavior 
Het monitoren en voorzien van feedback op de uitkomst van het uitgevoerde gedrag.  
vb. Informeren van een persoon rond hoeveel gewicht hij/zij heeft verloren na een periode een beweegprogramma te 
hebben gevolgd. 
  
 

- Information about Health Consequences 
Informatie voorzien (bv., geschreven, verbaal, visueel) rond de gezondheidsgevolgen van het 
stellen van een bepaald gedrag. 
vb. Uitleggen dat het niet getrouw innemen van medicatie de kans op complicaties ten gevolge van diabetes (bv., 
necrose) verhoogt. Uitleggen dat onveilig vrijen de kans op het oplopen van een seksueel overdraagbare aandoening 
danig verhoogt. 

 

 
Een tweede set van technieken heeft te maken met het concreet krijgen van je gewenste doel en de 
weg daarnaartoe. De technieken die we hiernavolgend aan bod zien komen hebben te maken met 
het concreet geformuleerd krijgen van de gewenste gedragsverandering en de gevolgen van deze 
verandering, alsook met het identificeren en oplossing van barrières of obstakels die deze 
verandering in de weg kunnen staan.  
 
We belichten de volgende: 

- Problem solving 
Het analyseren of het aanzetten van een persoon tot het analyseren van factoren die diens 
gedrag beïnvloeden, en het laten nadenken over en selecteren van strategi¨eën om barrières die 
verandering tegenhouden te overkomen en/of om facilitatoren tot gedragsverandering te 
verhogen.  
vb. Het identificeren van triggers (bv., op café zijn, zich nerveus voelen) die craving naar nicotine verhogen, en het 
ontwikkelen van strategiën om de triggers in de omgeving te vermijden of negatieve emoties te managen die het 
ongewenste gedrag sturen. 

 

- Goal setting (Behavior) 
Het stellen of eens worden rond een gewenste verandering in termen van gedrag dat je zou 
willen bereiken. 
vb. een persoon stelt voor zichzelf het doel om dagelijks een aantal stukken fruit te eten zoals aanbevolen door de 
voedingsrichtlijnen. 
Een patiënt in behandeling voor hartklachten bespreekt het doel om dagelijks 30 minuten te wandelen, en stemt in 
met het doel.  
 

- Goal setting (Outcome) 
Het stellen of eens worden rond een doel in termen van een te bereiken positieve uitkomst van 
een gedrag dat je zou willen bereiken. 
vb. Een persoon stelt het doel om een halve kilo gewicht te verliezen op twee weken tijd als de uitkomst van een 
verandering in eetgewoontes.  
 

- Action planning 
Het aansturen op het maken van een gedetailleerde planning rond hoe gedrag zal worden 
uitgevoerd (moet op zijn minst volgende elementen bevatten: context, frequentie van gedrag, 
duur, en intensiteit). De context kan de omgeving zijn (fysieke of sociale omgeving), of het kan 
ook gaan om een interne context (bv., bij het voelen van fysieke signalen, emoties, of het ervaren 
van gedachten).  
vb. Een persoon stelt zichzelf het expliciete doel: telkens ik uitga in het weekend, dan let ik erop condooms bij me te 
hebben. 
Een persoon stelt zichzelf het expliciet doel om twee keer per week, op maandag en donderdag, als ze thuiskomt van 
het werk een halfuur te gaan joggen in het park in de buurt.  
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- Behavioral contract 
Het opstellen van een schriftelijke specificatie van het gedrag dat zal worden gesteld, met 
inbegrip van een ondertekende toestemming door de persoon zelf, en getuigenis door een 
ander.  vb. Iemand ondertekent een contract in bijzijn van zijn hulpverlener waarin hij/zij stelt geen alcohol te 

drinken de komende week.  
 

- Commitment 
Het expliciet verwoorden dat men zich engageert om een welbepaald doel te bereiken. 
vb. Een persoon begint een zin met 'Ik zal...' om diens sterke engagement om een doel te bereiken expliciet te 
verwoorden of te beklemtonen (bv., Ik ben heel erg gemotiveerd om vanaf nu te proberen om mijn diabetesmedicatie 
in te nemen zoals voorgeschreven). 

 

Een derde set van technieken heeft te maken met het vervolmaken en verduurzamen van het nieuwe 
gedrag. De technieken die we hiernavolgend aan bod zien komen hebben te maken met het 
stellen/oefenen van het gedrag, en het verduurzamen door het koppelen van beloningen aan het 
stellen van gedrag, het verhogen van sociale steun rond het gedrag, en het verminderen van 
obstakels in de uitvoering ervan.   
 
We belichten de volgende: 

- Demonstration of the Behavior 
Het voorzien van een te observeren voorbeeld die het gedrag stelt. Dit kan ofwel op een directe 
manier (persoon die gedrag demonstreert) of op een indirecte manier (bv. via video, foto's). De 
demonstratie gebeurt op zo'n manier dat de persoon ernaar verlangt het gedrag te imiteren.  
vb. Demonstreren aan klinisch psychologen hoe ze de problematiek van verslavingsgedrag met cliënten kunnen 
bespreken via rollenspelen. 
 

- Promtps/cues 
Het introduceren of definiëren van omgevingscues of sociale cues met het doel om het gewenste 
gedrag uit te lokken. De prompt of cue wordt normaalgezien aangeboden op hetzelfde tijdstip 
waarop of plaats waar het gedrag dient gesteld te worden.  
vb. Het aanbrengen van een sticker op een badkamerspiegel om mensen te helpen onthouden hun tanden te poetsen. 

 

- Behavioral Practice/Rehearsal 
Het uitlokken van het oefenen of herhalen van een nieuw gedrag in een context of op een tijdstip 
waarop het gedrag wel of niet noodzakelijk te stellen is, om ervoor te zorgen dat de vaardigheid 
toeneemt en het gedrag een gewoonte wordt.  
vb. Het stimuleren van diabetespatiënten om het meten van hun bloedsuikerspiegel te oefenen telkens ze bij de 
verpleegkundige op consult komen.  
 

- Behavior Substitution 
Het aanmoedigen tot het vervangen van ongewenst gedrag door gewenst of neutraal gedrag. 
vb. Iemand voorstellen om een niet-alcoholisch drankje te bestellen in plaats van buiten te gaan roken wanneer de 
persoon op café is. 
 

- Reward (Outcome) 
Zorgen dat een persoon een beloning krijgt enkel en alleen als de persoon moeite heeft gedaan 
en/of progressie heeft geboekt in het bereiken van gewenste gedragsuitkomsten.  
vb.  Ervoor zorgen dat een persoon een geldelijke som ontvangt alleen als die persoon een bepaalde mate van gewicht 
is verloren.  
 

- Reduce Negative Emotions 
Het adviseren rond manieren om negatieve emoties te verminderen om het stellen van gewenst 
gedrag te faciliteren (houdt ook stress management in). 
vb. Iemand adviseren om stress management technieken te gebruiken bij het verminderen van spanning rond het 
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stoppen met roken.  
 

- Social support 
Adviseer over, regel, of voorzie sociale steun (bv., van vrienden, kennissen, collega's, buddies, of 
personeel) of niet-contingente affirmatie of beloning rond het stellen van gewenst gedrag. Dit 
houdt aanmoediging en counseling in zich, maar alleen wanneer het gericht is op het gedrag.  
 
vb.  Adviseer een persoon om een buddie te bellen wanneer de persoon een drang voelt om alcohol te nuttigen. 
Zorg ervoor dat een vriend(in) aansluit bij de start-to-run groep om ervoor te zorgen dat een persoon het programma 
volhoudt.  
Informatie geven rond een zelfhulpgroep die ondersteuning biedt aan ex-rokers bij het volhouden van gedrag. 

 

 

OOK NIET-SPECIFIEKE RELATIONELE COMPONENTEN 

- Open-end questions 

- Affirmation 

- Reflective statement 

- Summary statement 

- Importance ruler 

- Confidence ruler 

 

 

  



35 
 

Gezondheidsgedrag en gedragsverandering 

Oefening: Martha is 38 jaar en consulteert haar huisarts omdat ze zich lusteloos en moe voelt. De 

huisarts merkt op dat Martha sterk in gewicht is toegekomen de laatste tijd. De arts vraagt Martha 

naar haar eetgewoontes. Martha zegt de laatste tijd heel onregelmatig te eten en ze voornamelijk 

veel bereide gerechten consumeert. Waarom eet Martha onregelmatig en ongezond ? Wat houdt 

haar tegen om gezond te eten ?  

Gebrek aan tijd om te koken, koken vergt energie en ze voelt zich lusteloos en moe, weinig kennis, 

duur, geen kinderen om voor te koken,... Wss combinatie die ervoor zorgt dat ze ongezond eet.  

 

! De gemiddelde Belg eet niet gevarieerd en gezond (onvoldoende groenten en fruit, kant-en-klare 

gerechten…) en dat zijn heus niet allemaal mensen met een lage opleiding of een laag inkomen 

=> Ondanks expliciete doelstellingen (er bestaan wel bepaalde normen rond gezonde voeding): 

Vlaming is ongezonder dan 7 jaar geleden  

 

- Gezond gedrag = gedragingen die mensen stellen om hun gezondheid te beschermen en/of 

verbeteren vb. gezond gewicht, voeding, beweging, veilig vrijen, beperking medicatiegebruik… 

Is dit makkelijk te veranderen? Neen, strijd van David tegen Goliath: oneerlijke strijd, wordt niet 

vaak gewonnen. Waarom is het zo moeilijk?  

 

vb. tegenwoordig bestaan er allemaal elektronische dingen om uw activiteit te meten (fitbit, 

stappenteller…): veel mensen gebruiken deze, maar slechts voor een korte tijd: beleidsmakers gaan 

ervan uit dat gezond gedrag common sense is en de boodschap puur moet verspreid worden zodat 

mensen hun gedrag gaan aanpakken (het is volgens hun enkel bewustwording en kennis), men gaat 

er ook vanuit dat de mens ofwel rationeel handelt ofwel irrationeel handelt 

MAAR als je wil dat zo’n devies werkt, moet er een evidence based theorie achter zitten waardoor 

mensen getriggerd worden om het gedrag te stellen en te blijven stellen, mensen handelen voor een 

deel rationeel en voor een deel irrationeel  

=> psychologen, experts: wij hebben de handvaten om theoriegestuurd mensen aan te zetten tot 

blijvende gedragsverandering  

 

Gedrag als actie-in-context 
Zie pg. 25 (dezelfde dia) 

 

Context en COM-B Model  
 

We beschouwen gedrag in een context. Gezondheidsgedrag stellen is geen kwestie van alleen zelf 
keuzes maken, het is ook afhankelijk van de fysieke omgeving waarin iemand zich bevindt. De rol van 
de context kunnen we niet negeren. 2 voorstanders: 

- Gezondheidspromotie moet de autonomie van mensen gaan respecteren: mensen moeten zelf 
gezonde keuzes maken.  

- Anderen onderzoekers zeggen dat het meer relational autonomy is: we kunnen niet alleen 
keuzes maken, we kunnen geen keuzes maken zonder de omgeving erbij te betrekken. Keuzes 
maken we op een autonome wijze in betrekking met de omgeving  
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Vandaag is men meer voor de socio-ecologische aanpak: we gaan alle redenen op verschillende 
niveaus proberen aan te pakken tijdens gezondheidsbevordering (hele context in rekening brengen)

 
Interventie gebeurt op meerdere niveaus en simultaan. We zien meer en meer interventies 
verschijnen die proberen op alle niveaus tegelijk in te spelen, want dan is de kans op positieve 
uitkomsten groter dan dat er slechts één niveau wordt aangepakt.  
! Wil niet zeggen dat interventies op één niveau altijd onzinnig zijn (vb. één op één gesprek met 
psycholoog), maar men moet wél altijd rekening houden dat er meerdere niveaus en factoren een rol 
spelen   
 
Een model dat heel mooi past binnen het belang van de context is het COM-B model: 
Dit model gaat ervan uit dat er drie componenten zijn die maken dat iemand gezondheidsgedrag 
gaat stellen. Capability, opportunity en motivation. 

 
 

1. capability = psychologische en fysieke capaciteit (kennis en vaardigheden) die iemand bezit 
om gezondheidsgedrag te gaan stellen vb. iemand die wil stoppen met roken: weet die 
persoon waar hij nicotinepleisters kan halen, is persoon zich ervan bewust wat de gevolgen 
zijn van het blijven roken?  

2. motivation = reflectieve, bewuste motivatie (vb. stoppen met roken, zodat ik geen kanker 
krijg), maar ook een automatische motivatie (vb. craving, maakt het juist moeilijker om te 
stoppen met roken) 

3. opportunity = factoren die in iemands omgeving liggen die een invloed kunnen hebben op 
het stellen van gezondheidsgedrag, onderscheid tss  
 fysieke opportuniteit  
 sociale opportuniteit 

vb. fysieke omgeving: heeft persoon nicotinepleisters bij? Is er een rookvrije ruimte? 
Sociale omgeving: als meerdere vrienden ook stoppen met roken, is het makkelijker om 
vol te houden 
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Als je gezondheidsgedrag wil veranderen, is het belangrijk in te spelen op één van die drie factoren 
voorbeelden:  

COM-B component (definitie) Voorbeeld 

fysieke capaciteit/vaardigheid fysieke fitheid hebben, in staat zijn lange 
inspanningen te doen  

psychologische capaciteit (capaciteit om 
problematiek te begrijpen en erover te 
redeneren) 

bewust zijn van belang van bewegen zowel voor 
fysieke als mentale gezondheid (kennis) 

reflectieve motivatie (reflectieve processen, 
houden evaluaties en plannen in) 

een plan maken om fysiek actiever te gaan zijn, 
beslissen om een elektrische fiets aan te 
schaffen gebaseerd op de mogelijkheid om 
meer te bewegen op dagelijkse basis  

automatische motivatie (automatische 
processen, houden emoties en impulsen in die 
resultaat zijn van een associatief leren en/of 
disposities) 

een goed gevoel krijgen als je sport, dat gevoel 
zal maken dat je dat gedrag meer gaat stellen; 
beslissen een nieuwe auto aan te schaffen voor 
dagelijks transport gebaseerd op 
aantrekkelijkheid vd reclame (negatieve zin) 

fysieke opportuniteit (opportuniteit voorzien 
door de omgeving) 

aanwezigheid van een fitness, aanwezigheid 
bospaden, mogelijkheid om te gaan joggen 
omdat men beschikt over goede loopschoenen 

sociale opportuniteit (opportuniteit voorzien 
door het culturele milieu waartoe we behoren) 

een loopmaatje hebben, terugbetaling dokter, 
mogelijkheid om veel te zitten tijdens de dag 
omwille vd norm rond bureauwerk en lange 
werkdagen (stuurt fysieke inactiviteit) 

 
Wat maakt nu dat iemand de bewuste motivatie of intentie ontwikkelt om gezondheidsgedrag te 
gaan stellen (reflectieve kant van het verhaal)?  
 
Stel : Je bent gezondheidspsycholoog en je voert een gesprek met Stef. Stef is in navolging op de 
dienst longziekten van een algemeen ziekenhuis. Je hebt met hem een eerste gesprek en wil peilen 
naar zijn rookgedrag (Stef rookt 1 pakje sigaretten/dag).  
Een iemand is psycholoog, een iemand is Stef, twee anderen zijn observator. Stel met je groep een 
top 3 van redenen op die Stef aanhaalt waarom hij rookt. 

1. Stress , verveling => Belemmerende factoren / obstakels 
2. Gewoonte 
3. Vrienden/groepsdruk , imago , je moet van iets doodgaan => Eigen opvattingen 

 

Stel: je bent gezondheidspsycholoog en je voert een gesprek met Selena. Selena consulteert met 
aanhoudende rugpijn bij jou in de praktijk. Je hebt met haar een eerste gesprek en wil peilen naar 
haar niveau van fysieke activiteit (Selena blijkt vrij inactief).  
Een iemand is psycholoog, een iemand is Selena, twee anderen zijn observator. Stel met je groep een 
top 3 van redenen op die Selena aanhaalt waarom ze inactief is.   

1. Pijn / te duur / geen tijd / slechte conditie => Belemmerende factoren / obstakels 
2. Mag niet van de dokter / geen vrienden om mee te sporten => context / sociale omgeving 
3. Vermoeidheid / doet het niet graag  

 

De redenen kunnen we voor een stukje altijd terugbrengen naar algemene noemers, naar 

constructen en dat is waar sociaal cognitieve modellen ons bij helpen! 
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Distale determinanten 
 

- Predictoren, beïnvloedende factoren of determinanten van gedrag zijn de redenen van waarom 

iemand wel of niet bepaald gedrag stelt. Er zijn distale en proximale factoren.  

 Distale factoren staan verder weg van het gedrag en hebben een indirecte invloed op gedrag 

via de proximale determinanten  

vb. geslacht, leeftijd, ras, persoonlijkheid, SES,.. 

 Proximale factoren hebben een meer directe invloed op gedrag 

vb. attitude, sociale norm, eigen effectiviteit,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SES is een categorie van individuen die dezelfde posities delen in de maatschappij, gebaseerd op 

hun economisch niveau, opleiding, werk en sociale interactie.  

 lage SES hangt samen met minder gunstige gezondheidsuitkomsten 

 altijd bestaan, overal, vanaf de geboorte, alle indicatoren van gezondheid en ziekte, 

stapsgewijs en lineair, geen drempel (zie pagina 17) 

 Verklaringen vr verband tss SES en gezondheid?  

 artefact: is het verband reëel?  

 selectie: bepaalt gezondheid de status?  

 cultuur/gedrag: verschillen in levensstijl?  

 structureel/materieel: levensomstandigheden?  

 

Sociaal-cognitieve determinanten en modellen 
 3 voorbeelden van modellen en proximale factoren die erin beschreven staan 

 

FASES IN HET MOTIVATIONEEL PROCES : THE I-CHANGE MODEL  
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The I-change Model:  

- model dat ons toont dat aan gedragsverandering een aantal fases voorafgaan 

- integratie van heel veel sociaal cognitieve modellen  

- moeilijk te toetsen model: statisch en lineair model met heel wat tekortkomingen, daarom 

gebruiken we dit vooral als kader om te kijken naar proximale determinanten die van belang zijn 

bij gedragsverklaring  

 

Stelt dat er 3 grote fasen zijn voordat iemand tot gedragsverandering (behavior state) komt:  

1. pre-motivationele fase zien we het bewustzijn als belangrijke voorwaarde om gemotiveerd 

te raken, dat gaat over het ontwikkelen van een awareness of bewustzijn: iemand moet een 

soort bewustzijn ontwikkelen om gemotiveerd te raken om gedrag te gaan veranderen.  

 Dit is een bewustzijn over het bestaan van gezondheidsrisico’s in het algemeen én  

 Dit is een bewustzijn over het bestaan van datzelfde gezondheidsrisico voor zichzelf.  

De mate van bewustzijn van een persoon over een gezondheidsprobleem, persoonlijk 

risicogedrag en bereidheid om aandacht te besteden aan een bepaald gezondheidstopic 

zijn hierbij van belang. 

 

 
 

Er worden een aantal componenten verbonden aan die awareness.  

 Misconcepties over gezondheidsgedrag (bewustzijn over gedrag) zijn erg frequent, 

vooral bij gedragingen die moeilijk in te schatten zijn (vb. het is makkelijker om te 

antwoorden op een vraag over hoeveel je sport dan op de vraag hoeveel verzadigde 

vetten eet je?). Als je een misconceptie hebt over gedrag, kan dit leiden tot een 

lager bewustzijn van gedrag, en het idee dat gezondheidspromotie niet op hen van 

toepassing is. Er is dus een groot belang om mensen te stimuleren om aan zelf-

monitoring te doen!  
vb. Een studie laat zien dat 95% hun fruit en groenten consumptie overschatten. Een andere studie 

toont dat er ook veel misconcepties gemaakt worden rond fysieke activiteit, zowel over- als onder-

schatters.  

 

 Kennis gaat over… 

o feitelijke kennis, die leidt tot het begrijpen van het belang van gedrag, risico’s 

kunnen inschatten (vb. roken leidt tot longkanker, HIV is een virus dat aids 

veroorzaakt door het immuunsysteem aan te vallen)  

o Maar ook kennis over het ‘hoe’ van gedrag, hoe je bepaald gedrag moet 

uitvoeren, kennis over handeling, wat je moet doen om bepaald risico te 

verminderen: kennis die nodig is om gedrag uit te voeren (vb. ik weet hoe ik 

een calorierijke maaltijd kan bereiden, ik weet dat ik aids kan voorkomen door 

een condoom te gebruiken) 

 

 Risicoperceptie en cues to action: zie Health belief model  



40 
 

Health belief model (Rosenstock, oudste theoriemodel dat bestaat): heel sterk de nadruk op 

2 componenten van de awareness: risicoperceptie en cues to action.  

Volgens het model is de kans dat iemand preventief gedrag stelt afhankelijk van 2 

belangrijke groepen proximale determinanten: 

 

o de waargenomen dreiging van de ziekte (risicoperceptie) , wat uiteenvalt in 2 

kleinere proximale determinanten vb. dreiging van longkanker 

 waargenomen ernst: hoe ernstig schat iemand een bepaalde ziekte in? Welke 

gevolgen verbindt iemand daar aan?  

 waargenomen vatbaarheid: vb. als ik blijf roken, hoe groot is de kans dan dat ik 

longkanker ontwikkel? Hoe vatbaar ben ik voor de ziekte als ik bepaald gedrag 

blijf stellen?  

=> Hoe ernstiger je een ziekte percipieert en hoe vatbaar je jezelf er voor 

inschat, hoe hoger de dreiging is en hoe hoger de kans dat je preventief gedrag 

zult stellen 

 

 bepaalde cues in onze omgeving kunnen de dreiging gaan verhogen, de cues 

kunnen zowel extern als intern zijn vb. dokter die aanbeveelt om te stoppen 

met roken; als je trap oploopt, merken dat je kortademiger wordt 

 

o de waargenomen voordelen zonder de kosten van preventieve actie: hoe meer 

voordelen men ziet aan stellen van preventief gedrag en hoe minder barrières er id 

weg staan  om dat gedrag uit te voeren, hoe groter de kans dat iemand preventief 

gedrag stelt  

vb. stoppen met roken zal mij fitter maken (voordeel), maar nu is roken een 

stressreductie voor mij, dus hoe ga ik mij dan ontspannen (barrière) 

 

Demografische en 

psychosociale 

variabelen als distale 

factoren, vb. als je 

ouder wordt kan je 

meer voordelen zien 

aan het stellen van 

bepaald gedrag ivm 

jongere personen 

 

Oefening: Pas het Health Belief Model toe op secundaire preventie bij darmkanker. Geef 

voorbeelden van determinanten van screening op darmkanker: 

ernst: darmkanker is een ernstige aandoening, heel wat negatieve gevolgen, risico sterfte 

vatbaarheid: veel mensen in m’n familie lijden aan darmkanker, dus ik ben er vatbaar voor 

en als ik me niet laat screenen, dan loop ik een grote kans op het krijgen v darmkanker 

cues to action intern: ik heb de laatste tijd meer last van buikkrampen 

cues to action extern: ik ben aangespoord te laten screenen op darmkanker dr dokter 

waargenomen voordelen: laten screenen is effectief in vroegtijdig behandelen v darmkanker 

waargenomen nadelen: me laten screenen op darmkanker maakt me angstig 
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Meta-analyse van longitudinale studies: Hoe goed zijn elk van die determinanten vh Health 

Belief Model in het verklaren van verschillende types van gedrag?  

 
Men heeft gekeken naar studies over preventief gedrag, over studies waarbij iemand al dan 

niet een behandeling wou ondergaan, studies waarbij men medicamenteuze uitkomsten 

onderzocht en studies waarbij men keek naar niet medicamenteuze uitkomsten (vb. of 

mensen zich engageren in fysieke activiteit).  

Voordelen en barrières zijn de sterkste predictoren van gedrag. Ernst was slechts een 

zwakke predictor.  

ERNST: relatie tussen ernst van een negatieve gezondheidsuitkomst en kans om gedrag uit 

te voeren laag. Effect sizes was het grootst bij studies die medicatiegebruik onderzochten. 

VATBAARHEID: relatie tussen vatbaarheidsopvattingen en gedrag was bijna 0. Enkel bij 

studies die volgen van voorschriften inzake medicatiegebruik onderzochten was er een 

consistent positief effect. 

VOORDELEN: voordelen en barrières voorspelden gedrag beter wanneer het preventie 

betrof van negatieve gezondheidsuitkomst dan wanneer men behandeling trachtte te 

voorspellen. 

BARRIERS: sterkste predictor van alle HBM variabelen. Was een zwakkere predictor van 

gedrag wanneer de gedragsuitkomst behandeling was dan preventie. 

 

 

2. motivationele fase: daar volgt het eindresultaat, het ontwikkelen van een positieve 

motivatie om gezond gedrag te stellen, maar het is niet omdat we een positieve intentie 

stellen dat we overgaan tot gedragsverandering  

 

Theory of planned behavior: of iemand gedrag gaat stellen, is volledig afhankelijk van de 

intentie die iemand voorop stelt om dat gedrag te gaan stellen  
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Welke proximale determinanten bepalen of iemand intentie gaat ontwikkelen? 

 attitude rond gedrag: eigen opvattingen rond stellen van gedrag (waargenomen voor- 

en nadelen rond stellen van gedrag en kennis) 

 subjectieve norm: wat zijn opvattingen van mensen in mijn omgeving rond stellen van 

het gedrag (! perceptie van opvattingen van anderen, niet over de werkelijke 

opvattingen) 

 gedragscontrole: inschatting en vertrouwen of je bepaald gedrag kan uitvoeren, is 

nodig om het gedrag later effectief te stellen (willen én kunnen) 

vanuit gedragscontrole is er ook een directe pijl naar gedrag: het kunnen verloopt niet 

altijd vanuit een bewuste intentie, soms is iets een gewoonte of een verslaving 

(automatische processen) vb. gezond/ongezond eten kan gaan via impulsen 

 vanuit het gedrag is er een feedbacklus die teruggaat naar de drie determinanten: als 

we gedrag gesteld hebben kan een feedbacklus teruggaan naar determinanten vb. 

jongere rookt sigaret, smaakt afgrijselijk => via feedbacklus: niet meer stellen v gedrag 

 

Oefening: Pas de Theory of Planned Behavior toe op tertiaire preventive bij hartproblemen. 

Formuleer items rond determinanten van stoppen met roken binnen een cardiaal 

revalidatieprogramma: 

attitude: roken is slecht voor mijn hart, stoppen met roken verbetert mijn cardiale 

gezondheid 

subjectieve norm: mijn vrouw zou graag hebben dat ik stop met roken om geen nieuwe 

hartaanval te krijgen. Ik wil rekening houden met haar wens 

gedragscontrole: ik heb de mate waarin ik stop met roken zelf onder controle, wanneer ik 

stress heb, vind ik het moeilijk om te stoppen met roken  

 

3. post-motivationele fase: daar komen de processen zoals zelfregulatie en het maken van 

plannen aan bod.  

 

=> Per fase naar gedragsverandering zien we dat er andere determinanten van belang zijn.  

=> Kader ‘predisposing factors’ zijn de distale factoren, die factoren oefenen invloed uit op 

gedragsverandering via de proximale factoren via de (pre)motivationele fase  

 

4 dimensies van belang in het formuleren van items (tijdens oefeningen): wie, wat, waar en wanneer. 

Hoe specifieker en concreter geformuleerd hoe beter men gedrag kan gaan stellen.  

Het principe van compatibiliteit , bv. “Ik vind sporten leuk” en “Ik wil deelnemen aan de stadsloop in 

Gent dit jaar” deze twee items zijn niet compatibel. Men zou beter als eerste item stellen “ik vind 

lopen leuk”.  

 

DUS Een eerste model is het Health Belief model van Rosenstock (zagen we al eerder). Dat model is 

gegroeid uit de praktijk: gemaakt om een verklaring te geven aan een interventie in Amerika die 

faliekant afgelopen is. In Amerika wilde men de bevolking goedkoop en makkelijk laten testen op tbc 

(mobiele wagens die röntgenfoto’s konden nemen), maar niemand liet zich testen. Men vroeg aan 

gedragswetenschappers waarom mensen dus niet kwamen en op basis  daarvan heeft Rosenstock 

een aantal mensen geïnterviewd en zijn model gecreëerd: mensen namen enkel deel aan onderzoek 

als zij de dreiging (ernst en vatbaarheid) voor zichzelf hoog achtten. Daarnaast moeten ze ook de 

voordelen van het onderzoek inzien (vb. hoe vroeger tbc vastgesteld w, hoe makkelijker te genezen) 

en een mindere perceptie hebben van mogelijke barrières (vb. te duur, te veel tijd).  
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Een tweede sociaal-cognitief model is het Theory of Planned Behavior Model van Azjen (zagen we 

ook al eerder). Azjen wilde alle basiscomponenten van al het intentioneel gericht gedrag 

identificeren. Attitude heeft te maken met voor- en nadelen die men zelf aan het gedrag geeft. 

Sociale norm heeft te maken met wat anderen denken. Gedragscontrole heeft te maken met de 

controle en de vaardigheden die men heeft om het gedrag te stellen. De rechtstreekse link tussen 

gedragscontrole en gedrag heeft te maken met obstakels die ervoor zorgen dat het gedrag niet 

gesteld kan worden ongeacht de intentie.  

 

Oefening: door de twee modellen te integreren, kan je sterke punten en zwakke punten gaan 

definiëren: dus, waar plaats je de constructen van HBM (in het TPBM)? 

 Voordelen Nadelen 

Gewenst gedrag voordelen preventief gedrag barrières  

Niet gewenst gedrag  dreiging vd ziekte  

 

Health Belief Model heeft een te enge kijk in vergelijking met het Theory of Planned Behavior model: 

- men kijkt niet naar wat de patiënt de voordelen vindt van het niet gewenste gedrag 

- subjectieve norm: wat anderen denken komt in HBM niet aan bod  

- of je in staat bent om gedrag te stellen komt ook niet aan bod  

 

 

ASE-model (De Vries et al.) is het derde model: conceptueel zuiverder dan TPBM, maar minder 

populair (Azjen was heel bekend psycholoog) 

 

 
Het gedrag wordt opnieuw bepaald door de intentie: 

 attitude 

 sociale invloed = subjectieve norm 

 eigeneffectiviteit (sterkte v model) = gedragscontrole: in welke mate voel je je in staat om 

bepaald gedrag de stellen, heb je het gevoel dat je de vaardigheden hebt 

! geen rechtstreekse controle die het gedrag beïnvloed  

 Er komen een aantal componenten tussen de intentie en het stellen van het gedrag: 

kennis/vaardigheid nodig en barrières/steun kunnen aanmoedigen/beletten gedrag te 

stellen  

 

EVALUATIE SOCIAAL-COGNITIEVE MODELLEN 

- allesomvattende modellen en breed toepasbaar. (+) 

- sluiten rol van sociodemografische variabelen (distale factoren) niet uit. (+) 

- nogal statistisch model waarin mens rationeel beschouwd w (intentioneel gedrag)  (-) 
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 verandering in intentie en gedrag vaak traag en moeizaam 

 proces van gedragsverandering komt niet aan bod 

 assumptie dat intentie automatisch leidt tot gedragsverandering 

 

! Wat is het effect van het veranderen van intentie op gedragsverandering? Een middelgrote tot 

grote verandering in intentie (effect size = .66) heeft een kleine tot middelgrote verandering in 

gedrag tot gevolg (effect size = .36) 

 Het is dus absoluut niet zo dat als mensen hun intentie veranderen dat zij dan ook hun gedrag 

gaan veranderen  

 

Transtheoretisch model (metamodel) 
 

Ook bekend onder de naam Stages of change. Dit is een model van Prochaska en Diclemente (1983), 

maar is nog steeds populair. Het achterliggende idee is dat we verschillende ideeën uit verschillende 

richtingen hebben. Ze maakten een integratie van verscheidene psychotherapeutische concepten op 

het proces van gedragsverandering te verklaren en te beïnvloeden. Het model kan je op gelijk welke 

problematiek gaan toepassen. De kern van het model is dat gedragsverandering een proces is van 

verscheidene stadia die je moet doorlopen (en gebeurt niet plots, zoals de sociaal-cognitieve 

modellen beweren). Als je mensen succesvol wil leiden tot gedragsverandering, moet je heel gericht 

op elke fase gaan inwerken: in elk stadium vinden er andere veranderingsprocessen plaats.  

 

Verandering vraagt tijd en inspanning en een plan, de verscheidene stadia zijn gekenmerkt door 

verschillen in de intentie die je wel of niet hebt om gedrag te stellen. 

 

!! Stadia verschillen naargelang het gezondheidsgedrag: je zit altijd in een bepaalde fase, afhankelijk 

van het bepaalde gedrag dat wel/niet moet veranderd worden, het gaat niet over de persoon zelf.  

!! Een doel wordt gecreëerd in functie van een gezondheidsnorm: zolang men niet overweegt naar 

de norm te streven blijft men in de precontemplatiefase vb. Wereldgezondheidsinstituut legt 

normen op, bij roken is dit stoppen/helemaal niet roken: iemand die 40 sigaretten per dag rookt en 

wil halveren blijft in de precontemplatiefase, pas als de persoon volledig wil stoppen gaat die naar de 

contemplatiefase.  vb. normen:  

- roken: stoppen met roken 

- beweging: 30 min/dag aan matige intensiteit, of 3x/week 20 min aan intense intensiteit  

- sedentariteit: zittijd om de 30 minuten onderbreken 

- voeding: 2 stukken fruit, 300 gram groenten, 35 % energie uit vet 

 

 
- Precontemplatiefase of voorbeschouwingsfase (>6m): Ik wil het niet.  

Niet de bedoeling om het gedrag te stellen in de nabije toekomst. Redenen hiervoor zijn vaak 

gebrek aan kennis en gebrek aan motivatie.  

 

vb. fysieke activiteit ifv stadia: heel moeilijk om 

de mensen die niet willen meer bewegen aan 

te zetten tot wel meer beweging (de helft is al 

op de goede weg, maar de andere helft 

geraakt niet overtuigd 
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 Gebrek aan kennis:  

• types van precontemplators:  

o algemene kennis ontbreekt over de gezondheidsnorm  

o of men kan zich wel bewust zijn van het risico bij de populatie maar niet bij zichzelf 

(onrealistisch optimisme: men schat eigen risico om in bepaalde situatie terecht te 

komen iets minder in dan dat van anderen) 

• technieken:  

o bewustwording vd norm door kennisvermeerdering: informatie over de gevolgen 

van het gedrag en persoonlijke feedback over eigen gedrag 

dit is heel moeilijk om niet paternalistisch over te komen: hoe breng je kennis naar 

mensen over zonder dat ze zich bedrukt voelen in hun eigen vrijheid?  

o kan door vragenlijsten, brochures, quizjes… 

 

 Gebrek aan motivatie: 

• weerstand tegen verandering, omdat men zich bedreigd voelt in vrijheid  

• zonder succes reeds geprobeerd, zeker vb. bij rokers  

• verscheidene vormen v verdedigingsmechanismen (vaak als mensen weerstandig zijn)  

o ontkenning/minimalisering: ik eet niet vet, ik heb vorige keer maar 1 keer frieten 

gegeten, maar persoon vergeet het eten van chips en andere tussendoortjes. Ik 

drink af en toe, maar als ik wil kan ik stoppen. 

o rationalisatie: een soort zonde, moet je jezelf toegeven en bij mij is dat roken. 

‘Mijn nonkel rookte twee pakjes sigaretten per dag, en hij werd 93.’ 

o projecteren en externaliseren: mijn nonkel is een alcoholist, ik niet. Mijn partner 

die heeft pas problemen.  

o internaliseren: ik heb de kracht niet om elke dag actief bezig te zijn. Ik kan niet 

stoppen met drinken. Ik heb het al duizend keer geprobeerd, en ik kan het 

gewoonweg niet (hier hebben mensen de moed al opgegeven) 

 

- Contemplatiefase of beschouwingsfase (<6m): Ik wil veranderen, men heeft intentie.  

Ze hebben de intentie om binnen 6 maanden het gedrag te veranderen.  

 Beslissingsbalans: afwegen van de voor- en nadelen van gezond en ongezond gedrag. Hier 

speelt de attitudecomponent.  

 Men heeft tweemaal meer voordelen dan nadelen nodig.  

 Uitstelgedrag is een resultaat van een balans in evenwicht.  

 

- Preparatiefase of voorbereidingsfase (>1m): Hoe zou ik dit kunnen aanpakken?  

Bedoeling om binnen de directe toekomst het gedrag te veranderen (binnen de maand). Het gaat 

over actiegerichte programma’s. Het ‘hoe’ van de gedragsverandering.  

vb. rookstop-programma of ingaan op therapeutisch aanbod zoals verslavingen en drugs of 

omgaan met chronische pijn. Deze acties hebben alleen zin als de persoon de 

gedragsverandering effectief wil gaan bereiken.  

 

- Actiefase (<6m): verandering in gedrag in de laatste 6 maanden (vb. je stopt met roken, maar 

nog niet langer dan 6 maanden). Gewoontes worden aangepakt: de kans op herval is groot, want 

gewoontes veranderen is niet evident. Hier zien we opnieuw het belang van de 

gezondheidsnorm. Het is van belang om te evalueren en eventueel bij te sturen: wat ging goed, 

wat ging moeilijker, moet ik mijn doel en plan bijstellen?   
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- Consolidatiefase (>6m en <5j): Gezond gedrag loopt langer dan 6 maanden, niet langer dan 5 

jaar. Het aangepast gedrag begint een soort van gewoonte te worden, maar de kans op herval is 

zeer groot, vooral risicosituaties bij verslavingen (maar eigenlijk bij elk gedrag dat men probeert 

te veranderen): HALT (hungry, angry, lonely, tired) , emotionele distress, positief sociale situatie 

(vb. feestjes) en hevig verlangen (craving) 

43% van de mensen die wilde stoppen met roken is hervallen na 1 jaar, 7% na 5 jaar. 50% van de 

mensen die meer wilde stoppen hervalt na 3 maanden. Gewoontes veranderen is echt heel 

moeilijk.  

 

- Herval is een terugkeer naar een vroegere fase (kan in elke fase). Gedragsverandering is niet 

onmiddellijk een probleem, maar gedragsbehoud na die verandering is een groot probleem.  

Regels bij begeleiding: eerder regel dan uitzondering, uit herval moet men leren, meer 

inspanning en tijd, éénmalig terugvallen is geen herval, anticipatie en probleem-oplossen.  

 

Evaluatie Transtheoretisch model:   

- voordelen : 

 didactisch sterk model 

 gedragsverandering vraagt tijd en planmatige aanpak 

 meer realistische verwachtingen en succes op termijn  

 specifieke gezondheidsnormen en doelgedrag 

- nadelen :  

 Ondersteuning voor fasen is niet altijd eenvoudig (in empirisch onderzoek meestal 3 fasen 

ipv 5). Contemplatie en Actie fase zijn moeilijk hard te maken. 

 Ondersteuning voor interventies in functie van fasen niet altijd eenduidig. 

 Normatief ! Hoe toepassen op complexe gedragingen (omgaan met stress). Alles draait om 

de gezondheidsnorm. Dit is jammer, want een stap in de goede richting is niet voldoende. 

Complexe gedragingen zijn ook moeilijker om een norm voor op te stellen.  

 

 

Motivationeel interviewen 
 

Er is een grote overlap tss een motivationeel interview en Stages of change.  

 
 

2 belangrijke fasen in motivationeel interview:  

1. het stellen van doelen (motivatie opbouwen): hoe kan je mensen zover krijgen, zodat ze de 

intentie hebben om hun gedrag te veranderen? Je eindigt met het stellen van een doel.  

2. het nastreven van doelen (opstellen en implementeren van plannen): actiegerichtheid  
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Herval, precontemplatie en contemplatie } Stellen van doelen => ik wil mijn gedrag veranderen en ik 

voel me in staat om dat te doen (basiscomponenten HBM, TPB en ASE) 

Preparatie, actie en consolidatie } Plan opstellen hoe nastreven van doelen en dit implementeren en 

opvolgen in de realiteit => daarvoor heb je zelfregulatieprocessen nodig 

 

Motivational interviewing = een cliëntgerichte, directieve methode om intrinsieke motivatie tot 

verandering te bevorderen door ambivalentie te verkennen en op te lossen. De persoon beslist dus 

zelf, autonoom uit intrinsieke motivatie om zijn gedrag te veranderen. Je probeert als therapeut 

cliënt zijn motivatie te verhogen: dat is directief naar wat het gewenste gedrag is (coach wil dat je 

stopt met roken), maar niet opleggend.  

 

Uitgangspunten van een motivationeel interview zijn coöperatie, evocatie en autonomie. Dit is 

tegengesteld aan confrontatie, educatie en autoriteit. Dat lijkt heel eenvoudig, maar dat vraagt 

enorm veel training.  

Coöperatie, evocatie, autonomie Confrontatie, educatie, autoriteit 

bondgenootschap dat recht doet aan 
deskundigheid en perspectief patiënt 

opzij schuiven perspectief patiënt 
vb. zeggen: je drinkt teveel  

hulpverlener creëert sfeer die bijdraagt tot 
verandering 

hulpverlener brengt patiënt tot bewustwording en 
acceptatie van eigen werkelijkheid 

exploratie mogelijkheden tot verandering afdwingen verandering 

uitlokken eigen mogelijkheden patiënt hulpverlener zelf heft tekort aan 
kennis/vaardigheden patiënt op 

verantwoordelijkheid verandering ligt bij 
patiënt 

hulpverlener neemt verantwoordelijkheid 

 

 

Zelfregulatie-theorie 
 

- Alle processen die van belang zijn bij 

 selectie van doelen 

 actief nastreven van doelen 

 bereiken, volhouden, bijsturen en loslaten van doelen (evaluatie van doel) 

- Zelfregulatie 

 Scala van gedragingen dat te maken heeft met de manier waarop mensen doelen 

formuleren, de strategieën die ze toepassen om die doelen te realiseren, en vooral de wijze 

waarop ze omgaan met de frustraties en tegenslagen die onvermijdelijk zijn wanneer 

mensen proberen doelen te realiseren 

 

The intention-behaviour gap: intenties zijn mooi, maar vaak realiseren deze zich niet.  

Een intentie moet gespecificeerd worden. Er moet een plan opgesteld worden en men moet 

nadenken over hindernissen. Tenslotte is het van belang om duidelijk het gedrag bij te houden. We 

zien 4 belangrijke stappen om een intentie om te zetten in gedrag : Goal setting, action planning, 

coping planning en monitoring.  

 

Goal setting: A goal defined in terms of the behaviour to be achieved, dus doel in termen van 

GEDRAG, niet in termen van gezondheid  

- approach goals die te maken hebben met het starten of vermeerderen van gedrag (meer water 

drinken, meer bewegen,..)  
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- avoidance goals die te maken hebben met het stoppen of verminderen van gedrag (minder 

zitten, minder frieten eten, stoppen met roken,..) 

Een doel moet opgesteld worden volgens het SMART principe. Het moet specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn. vb. Niet “meer sporten”, maar “twee keer per week 

gaan joggen tegen het einde van de opdracht”.  

! Belangrijk: verschillend van states of change: de gezondheidsnorm speelt hier geen rol  

 

Action planning (wanneer doel dus gespecifieerd is): Detailed planning of performance of the 

behaviour (must include at least one of context, frequency, duration and intensity). Context may be 

environmental (physical or social) or internal (physical, emotional or cognitive).  

Nood aan stapsgewijze opbouw (subdoelen). Implementatie-intenties zijn onderdeel van het 

actieplan. Implementatie intenties hebben te maken met als-dan plannen: dit zijn plannen die 

specifiëren wanneer en waar gedrag zal worden gesteld. Mentale link tussen specifieke cues en 

doelgerichte acties. vb. ‘Ik plan om X te doen wanneer Y zich voordoet’, als ik op het werk ben, dan 

zal ik tijdens de namiddagpauze een stuk fruit eten 

- als-proces = specifiëren van situatie cues om gewenste gedragsrespons te stellen verhoogt de 

mentale toegankelijkheid van deze cues 

- dan-proces = confrontatie met gespecificeerde situationele cues activeert automatische 

onbewuste gewenste gedragsrespons  

 

Onderzoek toont aan dat mensen niet graag een implementatie intentie maken: het vergt cognitieve 

arbeid, maar als het toch gedaan wordt, werkt een implementatie intentie heel goed.  

 
Het coping-plan:  

- problem solving: analyse factors influencing the behavior and generate or select strategies that 

include overcoming barriers and/or increasing facilitators. (nadenken over welke hindernissen 

mijn plan zouden kunnen in het water doen lopen) 

- Probeer gebruik te maken van de implementatie-intenties.  

 

Self-monitoring of behavior: establish a method to monitor and record their behaviors as part of a 

behavior change strategy. Hoe ga je je gedrag bijhouden?  

Voordelen van monitoring: maakt evaluatie mogelijk, zet aan tot verandering, zet aan tot bijsturing. 

Hoe ga ik monitoren? vb. stappenteller, smartphone, invullen van vragenlijsten, dagboek bijhouden.  

 

Review of behavioral goals: review behavior goals and consider modifying goals or behavior change 

strategy in light of achievement. This may lead to re-setting the same goal, a small change in that 

goal, or setting a new goal, or no change. 

 

My Action Plan: 

- Is het gelukt om uw (tussen)doel te bereiken?  

- Waarom is het u al of niet gelukt?  

- Welke hindernissen bent u tegengekomen?  Waren ze vooraf bedacht? 

- Hebt u al of niet kunnen omgaan met deze hindernissen?  

- Dient u uw gedragsdoel bij te stellen? 
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Coping  
 

In de rol van persoonlijkheid zijn we in gezondheidspsychologische context niet in geïnteresseerd, 

want dat kan je niet veranderen. In gezondheidspsychologie richten we ons op de dingen die je kan 

veranderen.  

 

Coping is iets dat men kan veranderen. Geen enkele coping-vragenlijst is de moeite waard voor 

experimenteel onderzoek, want deze zijn wetenschappelijk waardeloos.  

 

Coping = ‘... cognitive and behavioral efforts to manage specific external or internal demands that 

are appraised as taxing or exceeding the resources of a person.’ Alles wat je cognitief en 

gedragsmatig doet om met bepaalde eisen om te gaan, altijd een cognitief bewust proces, waarbij je 

draagkracht dreigt overschreden te worden.  

(coping is populair geworden in thema van ‘stress en coping’: hoe omgaan met stress?) 

 

Oefening: Wouter heeft al vijf jaar last van ernstige oorsuizen (tinnitus). Hij voelt zich depressief en 

kan nauwelijks nog activiteiten aan. Daarom is hij al een tijdje in behandeling bij een psycholoog. 

Onlangs heeft hij op internet gelezen dat er een nieuw medicijn tegen oorsuizen op de markt is. De 

huisarts zegt dat het medicament nog in experimentele fase is, en dat eerste studies wijzen dat het 

niet werkzaam is. Toch blijft Wouter zoeken hoe hij het medicament kan vinden.  

Wat vind je van het copinggedrag van Wouter ? -> Het is een actieve vorm van coping, misschien niet 

zo heel goed omdat hij zich richt op een medicament dat misschien niet werkzaam is.  

 

Transactional model of stress and coping Hoe omgaan met emoties/stress? 

 
- Er is ergens een gebeurtenis waarvan mensen een primaire evaluatie maken (bedreigend, 

positief of neutraal) van die situatie.  

- Nauw aansluitend doet men een tweede/secundaire evaluatie (wat kan ik eraan doen?).  

=> coping gebeurt wanneer er iets bedreigends in de situatie is, waaraan men iets kan doen 

 

Er zijn twee vormen van coping:  

1. problem-focused = probleem proberen wegnemen  

2. emotion-focused = proberen iets te doen aan de eigen emoties in plaats van aan het probleem 

=> Dit leidt tot een outcome die al dan niet een positieve of negatieve mood zal inhouden. De 

evaluatie en coping wordt beïnvloed door externe en interne resources (vb. in welke mate je 

social support hebt, hoe druk je het hebt, hoe optimistisch bent…: zie kaders model).  

 

De theorie is een eerder descriptieve benadering van coping: allemaal onafhankelijke categorieën, 

maar je kan nooit vormen van coping gaan categoriseren puur op basis van wat cliënt doet 
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- makkelijk probleemgericht categoriseren in plaats van emotiegericht 

- toenadering versus vermijding, afhankelijk van het frame van waaruit je naar theorie kijkt  

- actief versus passief 

- cognitief versus gedragsmatig 

- adaptief versus maladaptie 

=> Coping planning heeft alleen maar zin als je weet wat de persoon nastreeft en wat de goal is.  

 

Kritische bedenkingen 

- Het onderscheid is descriptief en niet functioneel: de copingliteratuur gaat vooral over wat doen 

mensen en is veel minder functioneel gedreven (wat willen de mensen) 

- Overschatting van de voorspellende waarde van vragenlijsten over coping: vragenlijsten zijn 

gebiased – emotion focused coping komt altijd slechter uit dan problem focused  

- Evidentie is contradictorisch: verschillend van de context kan iets adaptief of maladaptief zijn 

 

ONDERSCHEID IS STRUCTUREEL/DESCRIPTIEF EN NIET FUNCTIONEEL 

De copingliteratuur is descriptief: wil de basiseenheden definiëren (vb. tabel van Mendeljev) 

 

Omgaan met problemen en gebeurtenissen (Utrechtse copinglijst, slechte vragenlijst!): Mensen 

reageren vaak heel verschillend als zij met problemen of onplezierige gebeurtenissen te maken 

krijgen. Wat men in een bepaald geval doet hangt af van de aard van het probleem of de gebeurtenis 

en de ernst ervan. Toch reageert men over het algemeen wat vaker op de ene dan op de andere 

manier. De Utrechtse coping-vragenlijst gaat ervan uit dat iedereen hetzelfde omgaat met stressoren 

maar dit is niet het geval, want vaak bepaald de context hoe wij met specifieke stressoren omgaan.  

 

Hoeveel vormen van coping zijn er? Ellen A. Skinner stelde dat er 400 verschillende vormen van 

coping bestaan.  

 

De Utrechtse coping-vragenlijst heeft er 7: heel beperkt dus  

1. actief aanpakken: “direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn” 

2. palliatieve reactie: “proberen je te ontspannen” 

3. vermijden: “toegeven om moeilijke situaties te vermijden” 

4. sociale steun zoeken: “je zorgen met iemand delen” 

5. passief reactiepatroon: “je volledig afzonderen van anderen” 

6. expressie van emoties: “je ergernis laten blijken” 

7. geruststellende gedachten: “je bedenken dat na regen zonneschijn komt” 

 

Skinner zegt dat we eigenlijk niet geïnteresseerd moeten zijn in wat mensen doen, maar in waarom 

mensen iets doen (functional approach). Er zijn drie adaptieve processen, 3 grote klassen van coping, 

waarom mensen hun doel willen bereiken: 

  

1. Coordinate actions and contingencies in the environment: problem solving, information seeking 

on the internet, advies vragen aan iemand, piekeren (bij niet-pathologische mensen)... je 

probeert obstakels en stressoren in je omgeving aan te pakken, alles wat ten dienste staat van 

het probleem proberen weg te halen  

( ! verschil met Lazarus: piekeren hoort daar bij emotion focused) 
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2. Coordinate preferences and available options: flexibly adjust preferences to options, find new 

options, give up preferences… eigen doelen en voorkeuren aanpassen in plaats van het probleem 

op te lossen 

 

3. Coordinate reliance and social resources available:  

- protect available social resources, use available social resources 

- tend and befriend response: mensen zijn niet gericht op het probleem of interventies, maar 

zijn deel van een groep waarbij ze willen horen, en dus de acties die ze stellen zijn met het 

doel niet uitgesloten te worden van die groep 

- social sharing: zich ventileren bij anderen als een soort van verwerkingsproces (als men hun 

problemen kan ‘ventileren’ heeft men het gevoel erbij te horen) 

 

OVERSCHATTING VOORSPELLENDE WAARDE VAN VRAGENLIJSTEB 

De vragenlijsten over coping hebben relatief weinig voorspellende waarde.  

- Coping Vragenlijst: alles wat problem focused coping is, is positief, alles wat emotion focused is, 

is negatief, want items laden op voorhand al met negatieve emoties  

 “Try different ways to solve the problem until I find one that works” 

 “Worry too much about it”  

- Utrechtse Coping Lijst (Coping met “Stress” als persoonlijkheidstrek) 

 “Je ergernis laten blijken” – laadt tuurlijk op negatieve emoties  

 “Toegeven om moeilijke situaties te vermijden” 

 “Direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn” 

 “De zaken somber inzien” 

=> alles wat emotion focused is, krijgt geen kans om adaptief te zijn 

 

Daarom hebben meeste vragenlijsten over coping relatief weinig waarde. Coping 

ondervraag je veel beter tijdens een gesprek met je cliënt, waarin je hem goed kan bevragen 

en ook goed kan peilen naar de context.  

 

EVIDENTIE IS CONTRADICTORISCH 

Actieve toenadering van het probleem is positief, passieve vermijdende focus op emoties is slecht => 

heeft alles te maken met de inhoud van de items die gebruikt worden.  

 

EIGENLIJK kunnen problem-focused coping en emotion-focused coping beiden goed of slecht zijn, 

afhankelijk van het doel die je wil nastreven en afhankelijk van de context.  

 

=> Van die hele descriptieve benadering is Geert dus geen voorstander 

 

- Coping en stress literatuur:  

 gericht op vermindering van stress 

 focus op reactie op stress 

 

- Descriptieve benadering mist dus context:  

 “One cannot evaluate whether coping has been successful in a particular situation without 

reference to goals”. (Coyne & Racioppo, 2000) Coping heeft alleen nut als je weet wat 

persoon wil bereiken: het is uw doel die actionplanning, copingplanning… organiseren  
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 “Goals organize coping efforts (Cantor et al., 1991; Pervin, 1989) so that identifying relevant 

goals is a prerequisite for understanding how people choose coping strategies and how they 

focus their coping efforts when they have multiple goals”  

 

 

Coping vanuit een zelfregulatieperspectief 
Scala van gedragingen dat te maken heeft met de manier waarop mensen doelen formuleren, de 

strategieën die ze toepassen om die doelen te realiseren, en vooral de wijze waarop ze omgaan met 

de frustraties en tegenslagen die onvermijdelijk zijn wanneer mensen proberen een doelen te 

realiseren (dat is de essentie van coping). 

 

GOAL PURSUIT THROUGH SELF-REGULATION: A SYSTEM AND CONTROL PERSPECTIVE 

 

Je hebt een doel en evalueert wat de stand van zaken is 

en hoeveel je afwijkt van je gewenste toestand. Je 

onderneemt actie en je stelt voortdurend bij.  

Coping komt voor wanneer het ergens minder goed gaat 

of wanneer er zich ergens obstakels bevinden op de weg.  

 

 

 

 

DUAL PROCESS MODEL OF COPING (BRANDTSTÄDTER & RENNER, 1990) 

- Ageing literature: de levenskwaliteit neemt toe ondanks fysieke beperkingen bij ouderdom.  

- Action research: fundamentele manieren om informatie te verwerken. 

 

zie ook dia 61 en 63 

 
Er is ergens een obstakel op de weg om je gesteld doel te bereiken: doel interferentie. 

Dan komt de vraag zeer snel aan bod of we hier enige controle over hebben om dit weg te werken. 

Als je het kunt controleren, kan je tot actie overgaan en kan je het gaan wegwerken en kan je verder 

gaan met het nastreven van je doelen. Dit is de assimilative coping mode = coordinating an 

individual’s actions with the contingencies in the environment. Als je zelf geen controle hebt, ga je op 

zoek gaan naar hulp van anderen of ga je andere middelen inzetten. 
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In onze westerse wereld gaan we altijd actiegericht beginnen: we gaan altijd eerst het probleem uit 

de weg proberen te helpen. Als onze inspanningen niet werken gaan mensen een andere manier van 

omgaan overwegen en gaan we gefrustreerd geraken. Dit is géén intentioneel proces. 

Neerslachtigheid moet in een soort rouw gaan: hierbij ga je je doelen opgeven, afstand nemen van 

de dingen die men wilt nastreven. Depressieve reacties hebben ook de functie, die zorgen dat je kan 

loskomen van doelen waarna je je gaat richten op doelen die wel haalbaar zijn waarbij je rekening 

houdt met de beperkingen die de omgeving of je lichaam met zich meebrengt (dan kan je je weer 

focussen op het bereiken van je bijgestelde doelen). Dit is de accommodative coping mode = 

coordinating the individuals preferences with the options available in the environment.  

 

doel discrepantie: bij assimilatie gaan we meer inspanning leveren, bij accommodatie passen we 

doelen aan aan de beperking.  

 
 

Oefening: achterhalen welke coping mensen met chronische hoofdpijn toepassen: 

- “I always go, even when I have to throw up. It’s bad, but I always try and see how it goes.” -> 

assimilatieve coping 

- using practical aids: “At school they gave me audiobooks, because I had so much difficulty 

reading” -> assimilatieve coping, extern hulpmiddel inschakelen 

- “A new goal is to enjoy life more. Together with my partner, in nature.” -> accommodatieve 

coping 

- “At school they gave me audiobooks because I had so much difficulty reading.” -> assimilatieve 

coping 

- “I work 32 hours per week and besides I don’t do much else. Work is very important to me and I’m 

good at it. So, I decided to see work as my main activity.” -> accommodatieve coping  

- “I don’t like to cancel an appointment because of a headache. Even if it means I have to take an 

extra pill.” -> assimilatieve coping 
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- “And now I have to let go of exercising. Intensive activity is a trigger… and fatigue is a trigger… so 

I have to let things go… I am actually… forced to find it less important” -> accommodatieve coping 

- “You learn that if you plan too many activities in the weekend you can be certain you are in bed 

on Monday. So, you plan differently. You have to say ‘no’.” -> accommodatieve coping 

- “I’ve tried everything.  Homeopathy, acupuncture, physiotherapy once a week… Well tell me what 

I didn’t try! Vitamins,  Magnesium… And now lately it is nutrition… I eat nothing processed” -> 

assimilatieve coping 

- “My parents in law come here once in a while to take the kids and then I can sleep for a day. 

Because usually that’s the best solution, sleep.”-> assimilatieve coping 

 

 

In elke vorm van coping is er een 

gerelateerde cognitieve set: als je zeer 

probleemgefocused bent, dan verengt je 

focus met een aandachtbias voor al wat 

specifiek met dat probleem te maken 

heeft (vb. vrouw die zwanger wil worden, 

ziet enkel zwangere vrouwen rondlopen) 

en dat kan ten koste gaan van andere 

dingen. Je bent gevoeliger voor informatie 

die in lijn ligt met je doel streven.  

 

Tijdens accommodatie heb je een bredere focus: je staat terug open voor andere zaken en voor je 

omgeving, wat mss toelaat andere dingen te ontdekken. Je bent ook sneller afgeleid.  

Elk van beide kan functioneel of dysfunctioneel zijn, afhankelijk vd context.  

 

Assimilatie kan het gevaar hebben dat je 

vastzit met je focus op zaken die eigenlijk 

niet werken, of dat je teveel in je 

engagement opgaat. Op den duur kan je 

uitgeput geraken.  

 

Wanneer je teveel aan accommodatie 

doet, kan dit leiden tot onstabiel gedrag 

of aanvaard je misschien zaken die je 

toch zou kunnen controleren.  

 

 

The cost of persistent goal pursuit: als je teveel gericht bent op assimilatie, word je op termijn 

gevoeliger om ziektes te ontwikkelen. Men moet soms 

doelen kunnen loslaten. Uitputting door altijd maar te 

assimileren. Als mensen niet capabel zijn om over de tijd 

doelen los te laten, zijn zij meer vatbaar voor infecties. 
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Optimisme kan goed zijn wanneer er een 

oplossing beschikbaar is en gaan heel 

actiegericht bezig zijn. Ze kunnen een stressor 

gaan oplossen, in tegenstelling tot pessimisten 

die de stressor gaan vermijden. (dan heb je een 

positieve relatie tss optimisme en scores op 

immuun vlak) 

 

Maar optimisme kan ook negatieve effecten 

hebben. Optimisten zullen denken dat ze de  

stressor kunnen oplossen, ook wanneer deze 

moeilijk oplosbaar is en daardoor zal frustratie ontstaan, terwijl pessimisten gemakkelijker de 

stressor kunnen loslaten/vermijden.  

 

Wat maakt nu dat je assimilatie of 

accommodatie kiest? Afhankelijk van het gevoel 

van controle.  

 

De doelstructuur is ook belangrijk: kan je doel 

slechts op één structuur nastreven of op 

meerdere? Hoe flexibeler men is in het 

nastreven van doelen, des te makkelijker men 

accommodatie gaat toepassen.  

Als je een heel enge doelstructuur hebt, ga je 

blijven vastzitten in assimilatie.  

  

Oefening: Sofie heeft al meer dan 1 jaar last van onverklaarbare vermoeidheid en pijn. Daardoor 

moet ze heel veel rusten, en dat terwijl ze vroeger zo actief en sportief was. De diagnose van 

fibromyalgie wordt gesteld. Ze heeft al verscheidene specialisten geraadpleegd, maar niemand lijkt 

haar te kunnen genezen. Ze vindt dit zeer frustrerend, want ze wil weer met haar vrienden kunnen 

raften en klimmen in de bergen. Ze blijft nieuwe artsen raadplegen en neemt zelfs deel aan een 

aantal experimentele behandelingen. Ze brengt heel veel tijd door op internet, waar ze informatie 

opzoekt over de nieuwste behandelingen. Ze is nauwelijks nog met andere dingen bezig en sluit zich 

af van haar familie en vrienden. Ze vindt dat ze pas gelukkig kan zijn als ze genezen is en weer zo 

sportief kan zijn zoals vroeger. Deelt u deze mening op basis van het dual process model of coping? 

 

Conclusie :  

- Coping beter in functionele dan in structureel/descriptieve benadering 

- Coping heeft drie adaptieve functies (GOED KENNEN EXAMENVRAAG) 

- Dual process model of coping is een functioneel model: assimilatie/accommodatie 

(EXAMENVRAAG) 

- Of coping adaptief is hangt af van de context/mate van controle  

- Coping met ziekte kan misgericht zijn : vastzitten in zoeken naar oplossingen die niet bestaan 

- Aanvaarden dat er geen oplossing is kan deel van de oplossing zijn 

- Zoeken naar andere waardevolle activiteiten ondanks ziekte 
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Symptoomperceptie en –interpretatie  

Modellen (antecedenten - consequenten) 
 

Modellen die volgen proberen 

psychologische processen naar 

voren te schuiven als mogelijke 

verklaringen voor het feit dat 

mensen symptomen ervaren, 

klachten rapporteren en 

daardoor ziektegedrag gaan 

stellen (vb. arts contacteren).  

 

 
- Lichamelijke sensaties kunnen we waarnemen (lichamelijke waarneming), maar we gaan deze 

soms ook niet oppikken (pijltje weg van lichamelijke waarneming). Om lichamelijke sensatie waar 

te nemen, moeten we er aandacht naar richten en daar bewust mee bezig zijn. Hoe komt het dus 

dat we bepaalde lichamelijke sensaties waarnemen en bepaalde niet (aandacht)?  

- Het is niet omdat we iets waarnemen, dat we daar klachten rond gaan rapporteren: niet elke 

waarneming wordt geformuleerd als een klacht. We gaan dus onze lichamelijke waarneming 

interpreteren: bepaalde waarnemingen gaan we attribueren aan somatische aandoeningen.  

- Als we klachten ervaren, leidt dit niet altijd tot ziektegedrag. Wat bepaalt de beslissing om al dan 

niet ziektegedrag te gaan stellen?  

 

1. Antecedentmodellen 
 

Grijpt terug naar psychologische 

processen als verklaring voor het 

ontstaan van waarnemingen.  

Creatie-idee: welke psychologische 

processen gaan de keten vooraf en 

veroorzaken sensaties of 

waarnemingen? 

 

 
- Wat is de (psychologische) oorzaak van de sensatie/waarneming? 

- Kunnen psychologische processen lichamelijke sensaties/waarnemingen creëren? 

 

- Directe weg 

 via suggestie/placebo (cf. volgende les): ‘creëren’ sensaties  

 via somatisatie (cf. een van vorige lessen): vaak niet zinvol door interpretatie v expert  

- Indirecte weg  

 Levensstijl en stress veroorzaken ziekte, worden gezien als voorlopers van ziekte  

• roken, ongezonde voeding, weinig beweging,… 

• stress 
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STRESS EN ZIEKTE 

- Stress: reactie lichaam op dreiging  

- Lichamelijke reacties ter voorbereiding op defensieve actie (fight or flight): verhoogde hartslag, 

versnelde ademhaling, spierspanning, verhoogde bloeddruk 

- Adaptief op korte termijn, maar ziekte-inducerend bij onvoldoende herstel (als stress blijft 

aanhouden en lichaam onder voortdurende spanning komt te staan) via indirecte weg   : via 

immuunfunctioneren, of via stellen van ander gedrag om te copen met stress  

vb. Model van Sally: stress houdt een vechtfase, alarmfase en uitputtingsfase in 

=> hoe langer stress blijft aanhouden, hoe meer mensen in uitputtingsfase terecht komen  

- Kan leiden tot diverse lichamelijke sensaties: pijnklachten (hoofd, borst, spieren), vermoeidheid, 

spijsverteringsproblemen, droge mond, etc. 

- Verhoogd risico op chronische aandoeningen: CVA, gastro-intestinale aandoeningen, 

huidaandoeningen, enz. 

 

PERSOONLIJKHEID 

- Type A gedrag en cardiovasculaire aandoening (CVA) 

 gevoel van tijdsdruk en haast 

 competitieve ingesteldheid om iets te bereiken 

 gemakkelijk op te wekken kwaadheid 

- Meten: semigestructureerd interview, Jenkins Activity Survey 

- Meta – analyse: verband tss scores op type A gedrag en ontstaan van CVA  

 

=> Er bestaat wellicht geen persoonlijkheidstypologie voor CVA, maar wel:  

- CVA is gerelateerd aan 

 vijandigheid, angst, depressie 

- Persoon met risico voor CVA 

 iemand met een chronisch gevoel van gebrek aan controle, met één of meer negatieve 

emoties 

• eerder dan iemand die uitdagingen opzoekt en een ongeduldige workaholic is 

 negatieve affectiviteit/neuroticisme 

- Dit type persoon is niet typisch voor CVA, maar is “disease prone” 

 CVA, Astma, Maagzweren, Artritis, Hoofdpijn 

- Hoe zit dit verband precies in elkaar?  

 Via indirecte effecten van stress (fysiologie/immuunfunctioneren) of via levensstijl???  

 Weinig evidentie dat persoonlijkheid een directe link is met ontstaan van ziektes.  
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2. Consequentenmodel: cognitief-perceptueel model 
Modulatie-idee: we ervaren allemaal 

sensaties, maar of we die sensaties 

gaan waarnemen, kan beïnvloed 

worden door psychologische 

processen.  En of we die sensaties als 

klachten gaan percipiëren, is 

afhankelijk van psychologische 

processen, zoals interpretatie.  

 

Volgende processen sturen dit consequentenmodel: aandacht en interpretatie. 

 

Aandacht 
 

- Verschil tussen gewaarwording en waarneming: 

 gewaarwording als hetgeen wat opgepikt wordt door onze zintuigen 

 in hersenen gebeurt waarneming (geen perfecte representatie vd werkelijkheid): 

constructieve perceptie - door meemaken van andere ervaringen, geef je andere betekenis 

aan gewaarwordingen, waardoor we waarnemingen allemaal verschillend opvatten 

- Dezelfde cognitieve processen bij perceptie van externe als interne stimuli 

- Actieve perceptie & constructief: interpretatie en betekenis geven aan…  

- Aandacht/interpretatie/betekenis 

 

Aandacht: een functioneel perspectief 
- Wat is aandacht? 

 actieve selectie van informatie 

 gaat ten koste van andere informatie 

- Waarom doen we dit? 

 beschermen van coherentie gedrag: omdat we aandacht kunnen focussen, kunnen we 

gedrag gericht verder zetten door vb. afleiding te inhiberen  

 selectie voor (nieuwe) actie, omdat we aandacht kunnen switchen 

- Hoe? 

 “biased competition” tss cues, signalen en sensaties om cognitieve verwerking 

• optimalisering van doelgericht gedrag (top-down modulatie): binnen -> buiten 

o facilitatie van doelcongruente informatie 

o inhibitie van doelirrelevante informatie 

• interruptie van aandacht (bottom-up controle): aandacht gaat nr externe stimuli 

 

Bottom-up en top-down beslissen welke stimuli aandacht krijgen en welke niet.  

Door kenmerken van sensaties maakt 

bottom-up controle dat we er meer 

aandachtig voor zijn: de zwarte pijl dringt 

door (selectiefilter).  

Door top-down modulatie is er ook één 

stimulus die meer aandacht krijgt, als meer 

relevant wordt beschouwd.  
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Drie situaties 
1. Bottom-up selectie lichamelijke sensaties 

2. Top-down facilitatie lichamelijke sensaties 

3. Top-down inhibitie lichamelijke sensaties 

 

BOTTOM-UP SELECTIE LICHAMELIJKE SENSATIES 

- Somatische sensatie trekt aandacht van buiten -> binnen en onderbreekt doelgerichte acties 

- Alarmsysteem, pijn als prototypisch voorbeeld 

- Interruptie wanneer sensatie hoge saillantie/duidelijkheid heeft 

 intens 

 plots 

 onvoorspelbaar 

 nieuw 

 hoge dreigwaarde 

 

PRIMAIRE TAAK PARADIGMA 

Primaire taak paradigma om bottom-up verwerking te meten: 

- Proefpersonen worden geïnstrueerd om een cognitieve taak uit te voeren terwijl ze somatische 

informatie moeten negeren 

- De vertraging op de taak tijdens somatische informatie is een index van het aandachtsopeisend 

karakter van somatische informatie 

 

INTENSE CHRONISCHE PIJN INTERFEREERT MET COGNITIEVE TAKEN (ECCLESTON, 1995) 

Cognitieve taken: waarde taak (makkelijk: welke 

kant heeft de hoogste waarde?) vs. nummertaak 

(moeilijk: welke kant heeft het hoogste nummer?) 

Tijdens uitvoeren van taken, krijgen pp lage of 

hoge pijnsensaties.  

 

Hoe snel is men in uitvoeren vd taak?  

Bij makkelijke taak is er geen verschil id groepen, 

want de taak vergt op zich weinig cognitieve 

belasting.  

 

Bij de moeilijke taak gaan mensen die hoge pijn ervaren meer afgeleid zijn dan pp die lage pijn 

ervaren. Somatische informatie trekt bottom-up aandacht, waardoor ze minder cognitieve 

verwerking kunnen steken in de taak zelf. Intense pijn belemmert cognitieve taken: indicatie voor 

bottom-up aandachtsopeisend karakter van somatische informatie.  
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TOP DOWN FACILITATIE VAN LICHAMELIJKE SENSATIES 

- Wanneer huidige doel gefocust is op gezondheid/lichamelijke dreiging 

 verwachting (geen ‘creatie’ maar ‘modulatie’) 

 piekeren en catastroferen over lichamelijke sensaties… 

 pogingen om lichamelijke sensaties te controleren 

- Facilitatie van sensorische input congruent met doel, uit zich in…  

 aandachtsbias (aandachtsvertekening) vr bepaalde lichamelijke sensaties  

 sneller opmerken en moeilijker loskomen 

 hypervigilantie: verhoogde aandacht voor potentieel bedreigende somatische input 

 

HYPERVIGILANTIE 

- “A perceptual habit of scanning of the body for somatic sensations” (Chapman, 1978) 

- continue scanning van omgeving en eigen lichaam voor somatische informatie, waardoor we 

interne prikkels sneller gaan opmerken  

- Facilitatie van doel-congruente informatie 

 

SELECTIEF ZOEKPROCES EN SCANNING 

- Hypothese/schema gestuurd 

- Gevaar voor confirmatie-bias: hoe meer je sensaties interpreteert volgens schema dat gericht is 

op bedreiging vermijden, hoe groter de kans dat je dergelijke sensaties gaat opmerken  

(hoe groter de focus op een bepaalde sensatie, hoe groter de kans dat je 

geconfirmeerd/bevestigd wordt op het feit dat je dergelijke sensaties ervaart) 

- Hoe meer ambigu, hoe meer kans 

 

SELECTIEVE SCANNING EN CONFIRMATIEBIAS 

Pain and pleasure: alternative interpretations for identical stimulation 

pp moesten vinger met vibrerend ding rond op wit blad 

leggen: hoe (on)aangenaam is deze vibrerende stimulus?  

Maar informatie die op voorhand werd aangeboden, was 

verschillend voor 3 groepen: vibrerende stimulus zou 

aangenaam, neutraal of pijnlijk zijn.  

 

Afhankelijk van vooraf aangeboden informatie, 

verschilde rapportage. 

=> schema gestuurde waarneming: verwachting/doel die je je stelt, stuurt je waarneming.  

 

Kregen ultrasound geluid te horen. Horen v geluid kan 

samengaan met temperatuurschommelingen aan de 

vinger. Opnieuw drie groepen: ervaring stijging, daling, 

neutrale lichaamstemperatuur.  

 

Het lijkt dus alsof men actief op zoek gaat die het schema 

of de verwachting confirmeert.  
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TOP-DOWN INHIBITIE VAN LICHAMELIJKE SENSATIES 

- Wanneer alternatief doel (niet congruent met lichamelijke sensaties) geactiveerd is, leidt dat tot 

inhibitie van somatische sensaties  

- Somatische sensaties trekken minder aandacht 

- Cue competitie hypothese (Pennebaker, 1980) 

 constante competitie tussen interne en externe cues: als externe cues relevanter worden 

voor ons om onze aandacht op te richten, gaat onze aandacht weggericht worden van 

interne lichamelijke sensaties en omgekeerd  

 

PP moesten rondjes rennen (even lang 

parcours), maar de ene groep moest op een 

gewone baan rennen, andere op een mooi 

parcours tss de bomen. Hoeveel tijd nemen 

deze rondjes nu in beslag? Naar verloop van tijd 

wordt cross country course een stuk sneller 

afgelegd dan het andere, saaie parcours.  

Bij het lopen van saaie rondjes, wordt onze 

aandacht getrokken naar interne cues, lichamelijke sensaties, waardoor dit weegt op uw prestaties 

(hartslag, lastig, zweet…). Bij de cross country course heb je veel meer afleiding in je omgeving, wordt 

aandacht weggetrokken van interne cues: top-down inhibitie, wat positief effect heeft op prestatie.   

 

! Enkel effect op prestatie onderzocht, niet of inhibitie leidt tot minder rapporteren van symptomen 

 

AANDACHTSAFLEIDING EN MOTIVATIONELE WAARDE 

- Aandachtsafleiding werkt niet voor pijn catastrofeerders (PCS) – mensen die pijn als heel 

bedreigend zien en zich daarbij heel hulpeloos voelen 

- Motivationele waarde van aandachtsafleiding: voor pijn catastrofeerders is pijn zo relevant, dat 

het moeilijk is een ander doel te vinden om hun aandacht op te richten; behalve mss als we 

proberen die aandachtsafleiding proberen interessanter te maken voor hen  

- Experiment koudwaterpijn: hand in koudwaterbak houden, hoe lang houdt men dit vol?  

 controlegroep: geen afleiding 

 afleidingsgroep (auditieve taak): krijgt aandachtsafleidende taak terwijl hand in water zit 

 gemotiveerde afleidingsgroep: als ze afleidende taak goed uitvoeren, krijgen ze ook een 

financiële beloning (motivationeel relevanter) 

 

Bij mensen die laag scoren op PCS, werkt 

aandachtsafleiding: controlegroep meldt hogere 

beleving van pijn dan afleidingsgroep. 

Bij mensen die hoog scoren op PCS, zie je geen 

significant verschil tss controle en afleiding. 

Beoordelen wel sws hogere beleving van pijn. Pijn 

is zo bedreigend dat afleiding onvoldoende werkt 

voor hen.  

 

Wat gebeurt nu met motivationele 

afleidingsgroep? Zeer vreemd: bij laag PCS gaan zij meer pijn rapporteren dan de gewone 

afleidingsgroep (moeilijk te verklaren), terwijl bij hoog PCS gaan ze minder pijn rapporteren dan 

controle en afleidingsgroep: illustratie top-down inhibitie van interne cues.  
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Oefening: slidecast (06/11, 1u36) 

 

 

 

  

Conclusie 
- Aandacht en bewust worden van lichamelijke sensaties is geen passief gebeuren 

- Cognitief-perceptueel model 

 dynamisch en normaal gebeuren 

- Aandacht voor lichamelijke sensaties afhankelijk van bottom-up en top-down factoren 

 verschillen tussen personen 

 verschillen tussen momenten/situaties voor dezelfde personen 

- Soms bottom-up factoren dwingend 

- Maar top-down controle mogelijk (tot op zekere hoogte) 

- Soms top-down factoren essentieel 

 ambigue informatie 

 selectief zoekproces & scanning 

 confirmatiebias 

 

Interpretatie van lichamelijke klachten 
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Ziekte-opvattingen/ziekte-attributie 
- Geven betekenis aan sensaties die we ervaren: lichamelijke sensaties worden lichamelijke 

symptomen 

- Leventhal: mensen vormen mentale representatie/schema van ziekte 

- “Common sense model of illness” 

 

Common-sense model of illness (Leventhal) 
- Vijf domeinen in ziekte-schema/ziekte-attributies: verschillen individueel  

1. identiteit: welke lichamelijke klachten gaan gepaard met ziektes  

2. tijdlijn: acuut, chronisch, cyclisch 

3. oorzaak: invloed biologische, emotionele, omgeving, psychologische elementen?  

4. gevolgen: disability, levenskwaliteit, vgl met hoe het was vroeger 

5. controle: omgaan met ziekte, effectiviteit van behandeling, in welke mate ben ik in staat om 

mijn symptomen te controleren? Om mijn ziekte te gaan aanpakken?     

 

vb. Wat zijn je ziekte-opvattingen over een hartaanval? 

- identiteit? Pijn id borst, kortademig 

- tijdlijn? Chronische aandoening, accuut en erna weer beter of gaat het in golven?   

- oorzaak? Is er puur iets mis in m’n hart, ligt het ook aan m’n levensstijl?  

- gevolgen: … 

- controle: … 

 

Illness perceptions questionnaire 

 
 

Ziekteopvattingen sturen symptoomperceptie en –interpretatie 
Dit gebeurt via een aantal wegen: (bias = vertekening) 

- aandachtsbias: prioritaire verwerking van informatie gerelateerd aan dreiging/ziekte en het meer 

opmerken van dergelijke symptomen in uw lichaam 

- interpretatiebias: “the tendency to interpret innocuous situations, symptoms, or sensations in a 

negative or threatening fashion” 

- confirmatiebias: selectief zoeken naar wat eigen overtuiging/hypothese bevestigt 

- Hoe meer ambigu, hoe groter de kans op dergelijke vertekeningen 

 

Common-sense model of illness en ziekte specifieke modellen 
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Model van chronische vermoeidheid 

- identiteit: moeheid  

- tijdslijn 

- oorzaak: somatische attributie  

- gevolgen 

- controle: self-efficacy – het gevoel dat je er 

zelf iets aan kunt doen  

 

 

 

Necessity/concerns framework (Horne) 
- Set van vooraf bestaande overtuigingen en voorkeuren omtrent behandeling 

 percepties omtrent de nood aan behandeling (“necessity”): hoe noodzakelijk is het dat ik vb. 

mijn medicatie inneem om erger te voorkomen?  

 zorgen omtrent negatieve consequenties van behandeling (“concerns”): bijwerkingen van 

vb. nemen van medicatie  

=> hoe hoger necessity en hoe minder concerns, hoe trouwer patiënten zullen zijn inzake 

behandeling 

 

- Specifiek model vs. generisch model 

 vergelijken met theory of planned behavior 

 vergelijken met health belief model vb. gepercipieerde dreiging vd ziekte, ernst…  

 

Ziekteopvattingen sturen ook coping en ziektegedrag 

 
Coping benaderen vanuit zelfregulatiemodel.  

 

Samenvatting 
- Onderzoek ivm ziekte-opvattingen (‘Common Sense Model’) sterk 

 ziekte-opvattingen sturen perceptie en interpretatie van symptomen 

 ziekte-opvattingen sturen ziektegedrag en coping 

- Verdere evoluties 

 opvattingen over behandelingen: ‘Necessity & Concerns’ 

- Idiosyncratisch, maar… 

 generisch model: common sense model, ook ASE, HBM, enz. 

 specifieke modellen: ‘illness-specific models’ 

• chronische vermoeidheid (Vercoulen et al., 1998) 
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- Zelf-regulatiemodel betere uitwerking in context van illness 

 belang van disengagement van doel in de context van chronische ziektes (vb. Dual Process 

Model) 

 

Negatieve affectiviteit 
 

- NA als persoonlijkheidsstabiel kenmerk 

- NA = dispositie, algemeen gevoel van onbehagen 

 angst 

 irritatie 

 depressiviteit 

 vijandigheid 

 schuldgevoel 

 introspectief 

 laag zelfbeeld 

 weinig zelfvoldoening 

 

Negatieve affectiviteit en lichamelijke klachten 
Zijn mensen die hoog scoren op NA meer vatbaar voor het ervaren van lichamelijke klachten en 

sensaties?  

- robuuste correlatie tss score NA en somatische klachten die mensen ervaren 

 gem r = .33 (NA)  

 gem r = -.08 (PA) – geen correlatie tss positieve klachten die mensen ervaren  

- verscheidene populaties 

- verscheidene NA-instrumenten 

- verscheidene instrumenten lichamelijke klachten 

- NA = tendens/dispositie om somatopsychische distress te ervaren 

 

Verklaringen voor verband NA en ervaren lichamelijke klachten 
- Psychosomatische hypothese: NA veroorzaakt ziekte  

 echter: ook bij personen die hoog scoren op NA zonder vaststelling van een diagnose 

 evidentie slechts zeer beperkt voor ziektematen/ziektegedragingen 

- Disability hypothese:  ervaren ziekte veroorzaakt NA, hoe ernstiger ziekte, hoe hoger NA  

 echter: NA niet gerelateerd aan ernst van ziekte 

- Levensstijl 

 echter: Geen relatie tussen NA en gewicht, fysieke beweging, uren slaap, roken, 

medicatiegebruik en alcohol 

 

MEEST AANNEMELIJK COGNITIEF-PERCEPTUEEL  MODEL:  

 

Symptoom-perceptie hypothese (binnen modulatieperspectief) 
- NA hypervigilant voor interne en externe bronnen van stress: scannen en interpretatiebias  

 letten meer op normale lichamelijke sensaties/stressoren 

 interpreteren deze op een negatieve wijze (catastroferen) 
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HYPERVIGILANTIE 

“First, HIGH NA’s may be more likely to notice and attend to normal bodily sensations and minor 

aches and pain. Second, because their scanning is fraught with anxiety and uncertainty, high NA’s 

may interpret normal symptoms as painful or pathological” (Watson & Pennebaker, 1989, p. 247) 

=> interpretative + confirmatie  

 

EXPERIMENTEN CO2 INHALATIE 

- CO2 veroorzaakt lichamelijke sensaties vergelijkbaar met hyperventilatie 

- mensen met NA 

 snellere detectie van CO2 

 hebben meer piekergedachten over CO2 

 moeilijker om andere taak uit te voeren in anticipatie en tijdens CO2 

 

- NA is a distal, not a proximal variable: NA oefent invloed uit via het hele modulatieverhaal 

(symptoom-perceptie hypothese) 

slidecast (06/11, 2u33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaties voor de praktijk 
 

Aandachtsafleiding 
Aandacht wegrichten van wat stresserend en bedreigend is.  

- Copingstrategie: aandacht intentioneel en bewust wegrichten van stressor 

- Aversieve medische procedures (ook bij kinderen) 

- Chronische ziekten: hiervoor bestaan geen technieken om deze te genezen, maar via 

aandachtsafleiding kan de levenskwaliteit voor een stuk verbeterd worden.  

 CVA, MS, pijn, vermoeidheid, tinnitus (constante toon in oren), jeuk… 

 

- Inhibitie van doel-irrelevante informatie 

- Aandachtsafleiding werkt, maar weinig geweten over…  

 Hoe? Wanneer? Voor wie? In welke situatie? 

 

Afhankelijk van:  

 moeilijkheidsgraad van taak (‘cold cognition’): cognitieve verwerking, intentionele  

 motivationele waarde van doel (‘hot cognition’): hoe motiverend is aandachtafleiding? 

 competitie tussen interne (pijn)  en externe stimuli 

 zoek waardevolle activiteiten waar persoon zich kan in engageren 

 



67 
 

AANDACHTSAFLEIDING = GEEN WONDERPIL 

- Let op voor bottom-up factoren: vaak zijn klachten onvoorspelbaar, intens en bedreigend, 

waardoor men moeilijk los kan komen van deze factoren, onze aandacht w er automatisch 

naartoe getrokken 

- “Intentioneel” wegrichten van de aandacht 

 paradoxaal: ‘sensatie’ in gedachten  

 inspannend en na-effecten (Cioffi & Holloway, 1993): niet lang vol te houden 

- Wanneer sensatie bedreigend is, trekt het de aandacht 

- Geen verandering in interpretatie 

 

Sensorische monitoring 
- Aandacht expliciet richten op lichamelijke sensaties 

- Zo betrouwbaar en nauwkeurig mogelijk 

- Impact van de stressor is minder 

- Mechanismen 

 bevordert voorbereidende responsen 

 dissocieert negatieve emoties van stimulus 

 bevordert habituatie 

- Marathonlopers en aandacht voor sensaties: ervaren lopers kunnen juist betere prestaties 

behalen als zij heel oplettend zijn naar interne cues van het lichaam 
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Placebo en ziekte 

Inleiding en definities 
 

Wat is placebo? 
- Gunstig effect van een behandeling dat niet toe te schrijven valt aan werkzame bestanddelen 

- Geïnduceerd door verwachtingen die geïnstalleerd w dat herstel of verbetering zal optreden 

- “Any therapy or component of therapy that is deliberately used for its non-specific psychological, 

or psycho-physiological effect, or that is used for its presumed specific effect, but that is without 

specific activity for the condition being treated” (Shapiro & Morris, 1978) 

 

Paradox bij placebo-behandeling: gaat over een behandeling die niet toe te schrijven valt aan 

werkzame omstandigheden => placebo komt uit medisch circuit, uit medisch oogpunt zal middel 

inderdaad geen werkzaamheden bevatten, maar vanuit het psychologisch oogpunt WEL  

=> in psych wel specifiek:  je installeert verwachtingen bij mensen, verhoogt het geloof en controle  

 

Karel heeft sedert vijf jaar last van diffuse en knagende gewrichts- en spierpijnen. Een arts vermoedt 

dat de klachten van Karel louter psychisch zijn, en sluit zelfs simulatie niet uit. Om dit te onderzoeken 

schrijft de arts pillen voor zonder farmacologisch actieve stoffen. De arts beschrijft deze 

placebopillen als een nieuw en krachtig type van pijnstillers. Bij een volgende bezoek is Karel 

tevreden over de nieuwe pillen: de pijn is minder hevig en hij kan opnieuw lichte karweitjes 

uitvoeren. Wanneer de arts hem de ware toedracht onthult, staat Karel perplex en voelt zich 

bedrogen. Placebo: feit of fictie?  

 Placebo-effecten treden voornamelijk op bij vage klachten of ingebeelde aandoeningen. FEIT, 
veel evidentie voor de werkzaamheid bij pijn, sterke effecten bij vage en diffuse klachten, maar 
werkt ook bij andere klachten en ziektes.  

 Bepaalde persoonlijkheidstypes zijn meer gevoelig voor placebo-effecten. FICTIE, wel invloed van 
gemoedstoestand, en hogere gevoeligheid voor placebo, maar geen direct effect v 
persoonlijkheid.  

 Het voorschrijven van placebo is eigenlijk hetzelfde als niets doen. FICTIE, vanuit psychologisch 
standpunt installeren van positieve verwachtingen (specifiek psychologisch proces). Dit gebeurt 
best in combinatie met een werkzame behandeling om behandeling kracht bij te zetten (als 
placebo op zich gebeurt, is dit slechts misleiding).  

 

Geschiedenis en onderzoek naar placebo 
 “Until recently the history of medical treatment was essentially the history of the placebo  

 effect” (Shapiro & Shapiro, 1997) vb. inzetten bloedzuigers, aderlating... niet evidence based 

 

Placebo bij chirurgie 
- Afbinden van arteria mammaria interna bij angina pectoris (Fieschi, 1939; Cobb, 1956) 

= hartaandoening die pijn en druk geeft op de borstkas, omdat hart niet genoeg zuurstof krijgt  

- Enkelblinde procedure (arts weet welke procedure hij toepast, maar patiënt niet) 

 Groep A: Bilaterale huidincisie – werkzame behandeling wordt dus niet toegepast 

 Groep B: Bilaterale huidincisie + afbinden arteria mammeria interna 

- Resultaat: Groep A = Groep B  

=> een behandeling op zich kan effect hebben zonder evidence based te zijn  
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Placebo as quackery and fraud 
Placebo werd doorheen de geschiedenis heel vaak afgedaan als kwakzalverij en fraude: 

“A means of reinforcing a patient’s confidence in his recovery, when the diagnosis is undoubted and 

no more effective treatment is possible” 

“for some unintelligent or inadequate patients life is made easier by a bottle of medicine to comfort 

their ego; that to refuse a placebo to a dying incurable patient may simply be cruel” (Lancet, 1954) 

 

The powerful placebo 
Tegenover die fraude, zijn er ook heel wat onderzoekers die spreken over the powerful placebo, 

pleidooi van het gebruik ervan: 

“It is evident that placebos have a high degree of therapeutic effectiveness in treating subjective 

responses, decided improvement, interpreted under the unknown technique as a real therapeutic 

effect, being produced in 35.2 % of cases” (Becher, 1955) 

 

“… placebos are extraordinary drugs. They seem to have some effect on almost every symptom 

known to mankind, and work in at least a third of patients (usually) and sometimes in up to 60%. 

They have no serious side-effects and cannot be given in overdose. In short, they hold the prize for 

the most adaptable, protean, effective, safe and cheap drugs in the world’s pharmacopoeia. Not only 

that, but they’ve been around for centuries, so even their pedigree is empeccable” (Buckman en 

Sabbagh, 1993) 

 

Daartegenover weer:  

Is the placebo powerless? (Hrobjartsson en Gotzsche, 2001) 

“We found little evidence in general that placebos had powerful clinical effects on objective or binary 

outcomes, they had possible small benefits in studies with continuous subjective outcomes and for 

the treatment of pain. Outside the setting of clinical trials, there is no justification for the use of 

placebos” 

 

‘The long birth of the clinical trial’  
Het heeft lang geduurd tegen dat men probeerde placebo goed te onderzoeken. 

 

- Voor WOII 

 effectiviteit: autoriteit en intuïtie vd arts was voldoende om iets toe te passen 

 ene behandeling tov andere, of tov geen behandeling 

- Placebo-behandeling: onethisch, want dit werd gelijkgesteld aan niks doen 

- Beecher 

 placebo werkt, is niet “niets doen” 

 er is altijd placebo-effect 

 indien twee behandelingen vgl, misschien ook vergelijking tweemaal placebo 

 indien behandeling tov geen behandeling, overschatting van precies effect  

 

The powerful placebo effect: fact or fiction? 

- “Beecher claimed that in 15 trials with different diseases, 35% of 1082 patients were 

satisfactorily relieved by a placebo alone… Recently, Beecher’s article was reanalysed with 

surprising results: …no evidence was found of any placebo effect in any of the studies cited by 

him…” 

- Alle klinische studies maken gebruik van traditionele RCT (groep A vs. groep B) 
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 groep A interventie effect 

 groep B controleconditie  

 dus geen adequate controlegroep (C) in klassieke RCT’s 

- Geen interpretatie in termen van placebo-effect mogelijk: is het placebo of het heilzame effect 

van de behandeling?  

 

Randomized control trial (RCT) 
- Experiment om (specifieke) effect van interventie te meten, het werkzame  

- Groep A: interventie met werkzaam bestanddeel 

- Groep B: interventie zonder werkzaam bestanddeel (= placeboconditie) 

- Zowel pre- als post-metingen 

- Random (toevallige) toewijzing aan groep en (dubbel) blind 

 

Specifiek/therapeutisch effect vd behandeling: Conditie A 

beter dan Conditie B bij post-meting 

Non-specifiek effect/placebo-effect: post-meting beter dan 

pre-meting in conditie B 

 

 

 

 

RCT is niet valide voor studie placebo 
- Alternatieve verklaringen die gunstiger effect in de B conditie zouden kunnen verklaren, los van 

de ‘placebo’-verklaring 

 natuurlijk beloop & spontante fluctuaties – spontaan herstel: ziektes en klachten fluctueren 

vanzelf in ernstige - minder ernstige in tijdsverloop 

 regressie naar het gemiddelde: wnr men in eerste meting heel hoog scoort op pijn, is de 

kans bij de postmeting op regressie naar het gemiddelde groot (waarde wordt gematigder) 

 bijkomende behandelingen 

 response bias: rapportage van pijn bij de postmeting kan gekleurd zijn, verbetering van 

klachten kan te wijten zijn aan de manier waarop de vragen, design, wenselijkheid in 

antwoord… zijn opgesteld  

 

=> We kunnen placebo-effect aan de hand van een klassieke RCT niet meten: er is een 

bijkomende controlegroep nodig!!!  

 Groep C: groep zonder interventie 

 

- Meta-analyse 

 vergelijking RCT placebo (groep B) vs. geen behandeling (groep C) 

 toevallige toewijzing en dubbelblind 

 uitkomstmaten vd studies die in meta-analyse betrokken waren, verschilden:  

objectief vs. subjectief (vb. pijn, vermoeidheid) en dichotoom (categorisch) vs. continu 

 

 114 trials voldeden (van de 727 potentiële trials) 

• dichotome uitkomsten bij 3795 patiënten 

• continue uitkomst bij 4730 patiënten 
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 Heterogeniteit: heel diverse placebo-toedieningen  

• farmacologisch placebo: suikertablet vs. echt medicijn  

• fysisch placebo: medisch apparaat dat niet aanstaat 

• psychologisch placebo: niet-directief, neutraal praatje tussen patiënt en hulpverlener 

 Heterogeniteit: 40 klinische condities: obesitas, alcoholmisbruik, pijn,  onvruchtbaarheid, 

Alzheimer, ADHD, epilepsie, seksuele problemen, mentale handicap, nagelbijten,… 

                Bij dichotome uitkomstmaten 

relatieve risico = risico op ongewenste uitkomst 

in de placeboconditie/risico op ongewenste 

uitkomst id controleconditie  

=> als breuk = 1: kansen zijn gelijk  

=> als breuk < 1: gunstig effect vd placebo 

 

DUS: placebo-effect is gunstig, MAAR kijken 

naar betrouwbaarheidsintervallen: grote kans 

dat in studies geen verschil is tss placebo en 

controleconditie!! We weten dus niet of er een 

effect is, want 1 ligt in ons 

betrouwbaarheidsinterval.  

 

Bij continue uitkomstmaten  

Cohen’s d = (gemiddelde op ongewenste 

uitkomst in placeboconditie – gemiddelde op 

ongewenste uitkomst in 

controleconditie)/gepoolde standaarddeviatie 

 

=> als breuk = 0: geen verschil tss twee condities  

=> als (-1) – breuk – 0 = gunstig effect vd placeboconditie  

in betrouwbaarheidsinterval mag 0 dus geen deel zijn van het interval 

 

DUS: significant placebo-effect bij continue uitkomstmaten, vooral bij SUBJECTIEVE uitkomstmaten 

=> alleen bij pijn een gunstig effect van placebo (hoewel Cohen’s d van -.27 ook niet zo groot is)!! 

 

BESLUIT: We found little evidence in general that placebos had powerful clinical effects on objective 

or binary outcomes, they had possible small benefits in studies with continuous subjective outcomes 

and for the treatment of pain. Outside the setting of clinical trials, there is no justification for the use 

of placebos.  

 

Kritiek op ‘Powerless Placebo’  
- Selectief op artikels: slechts 16% van klinische trials werden gebruikt 

 maar “garbage in, garbage out”: er konden meer trials geïncludeerd worden, maar deze 

zouden dan minder zuiver geweest zijn  

- Grote heterogeniteit tussen problemen  

 terechte opmerking (soms grote betrouwbaarheidsintervallen): moeilijk effect rapporteren 

- Er is een verschil tss “geen evidentie voor effect” vs. “evidentie voor geen effect”  

 geen evidentie voor effect: nog grote onzekerheid over wat dan wel gaande is 

 dat laatste kan niet gevonden worden door RCT 
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- Labo-studies bevestigen placebo-effect 

 evidentie voor “objectieve” veranderingen (zie Is placebo-effect wel echt?) 

- Is RCT geschikt om placebo-effect te bestuderen? 

 

Is het placebo-effect wel echt?  
 

- ‘Objectieve’ veranderingen in maagcontracties door placebo: Sternbach, 1964 

- Identificatie van werkingsmechanisme als gevolg van toedienen van een placebo-pijnstiller:  

 morfine & endorfines (endogene opiaten) – werken beide pijnstillend, endorfines worden 

vrijgelaten bij het ervaren van pijn  

 morfine-antagonist & naloxone (Levine et al., 1978) – gaan pijnstillend effect tegen 

 toedienen van placebo pijnstillend middel voor tandpijn 

• non-responders: bepaalde mensen gaan hier niet op reageren, rapporteren veel pijn 

• placebogroep: ervaren minder pijn 

 

Bij die twee groepen dient men een tweede instantie – naloxone – toe, volgend op het 

pijnstillend placebo middel 

• non-responders: pijn blijft gelijk 

• placebogroep: pijn gaat weer toenemen 

=> evidentie voor endogene werkingsmechanisme van pijn: dat naloxone met 

werkzame bestanddelen een effect van een placebomiddel kan teniet doen, wil zeggen 

dat objectief toch wel iets veranderd is in onze hersenen 

 

- Gerelateerd aan verminderde activiteit in pijn-gerelateerde hersenregio’s (Price et al., 2007) 

 

=> labostudies tonen aan dat er toch wel objectieve veranderingen optreden bij placebo 

 

Is RCT (zelfs met conditie C) geschikt om placebo-effect te bestuderen?! 
Placebo wordt in RCT’s ingevuld vanuit een 

medisch oogpunt als iets wat niet te verklaren is, 

want placebo is de controleconditie.  

 
Is RCT wel geschikt om placebo-effect te 

bestuderen als controleconditie C eraan wordt 

toegevoegd?  

 

 
- Meta-analyse placebo en pijn 

- Klinische studies (N=20) waarin placebo gebruikt wordt als controle-conditie: informatie dat 

ingenomen middel ofwel pijnstillend ofwel placebo was 

 heel kleine effectsize van placebo (t.o.v. natuurlijk verloop) (Cohen’s d = 0.15) 

- Studies (N=12) met placebo-manipulatie via suggestie en/of conditionering 

 veel grotere effectsize placebo-effect (d > 0.85) 

• Thoracale chirurgie bij 38 patiënten met longkanker: weliswaar klein aantal!!! 

• Krachtige pijnstiller op vraag gedurende 3 dagen na operatie 
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• Hebben ook een infuus met saline (placebo – er zit medisch geen werkzaam 

bestanddeel in) 

• Informatie over saline-infuus gemanipuleerd 

o groep 1: geen informatie over eventueel pijnstillende werking 

o groep 2: infuus bevat ofwel krachtige pijnstiller ofwel placebo 

o groep 3: infuus bevat krachtige pijnstiller 

• Onderzoeksvraag: hoeveel extra pijnstillers worden gevraagd? 

o Analgetische effectiviteit is hetzelfde bij alle drie de groepen (saline is niet 

werkzaam), de manipulatie zit in de verkregen informatie  

o meest extra pijnstillers: groep 3 < groep 2 < groep 1 

 

Nood aan andere scenario’s 
1. Placebo-manipulaties 

2. Balanced placebo design 

3. Open-hidden paradigma 

 

PLACEBO-MANIPULATIES 

- Vergelijking met natuurlijk verloop groep is slechts 1 manier om effect placebo te meten 

- Alternatieven:  

 vergelijking tussen verschillende placebo’s vb. spuit leidt tot groter pijnstillend effect dan pil 

 vergelijking tussen verschillende doseringen van zelfde placebo-interventie  

vb. grotere doses en grotere pullen hebben een groter placebo-effect ivm kleinere pillen 

 vergelijking tussen verschillende instructies bij zelfde placebo-interventie  

vb. duurdere placebo-middelen brengen groter placebo-effect teweeg dan minder dure 

vb. rode pillen brengen groter placebo-effect teweeg dan pillen in een ander kleur  

- Onderzoek adhv placebo-manipulaties toont vaak duidelijke placebo-effecten 

 

BALANCED PLACEBO DESIGN 

 

- experimentele manipulatie ‘verwachtingen’ & 

‘roken’: 4 condities vormen, afhankelijk van wat mensen 

krijgen toegediend en afhankelijk vd instructies die hen 

worden gegeven over wat hen worden toegediend  

- 4 groepen die roken:  

 verwacht nicotine en krijgt nicotine  

 verwacht nicotine en krijgt geen nicotine  

 verwacht geen nicotine en krijgt geen nicotine 

 verwacht geen nicotine en krijgt wel nicotine 

 

klinisch scenario kan niet gemeten worden met RCT, dit is een realistisch scenario, wat echt gebeurt 
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In de klinische situatie, het pure behandelingseffect én in de placeboconditie zie je grote reductie van 

angst. Het doet zich niet voor bij de baseline conditie. Dezelfde effecten zie je bij de urge reduction 

(minder nood om te roken bij klinische situatie, zuivere behandeling én HEEL STERK bij placebo) 

 

- Krachtig en elegant design om ‘echte’ en ‘verwachte’ effecten te onderscheiden en interacties te 

onderzoeken 

- Biedt meer informatie dan klinische trials 

- Ecologische validiteit groter dan de toepassing van RCT (labosituatie) 

- Echter vooral in experimenteel onderzoek en nauwelijks in klinische trials 

- Nadeel:  

 duur 

 nog steeds toepassing van misleiding in design: je creëert verkeerde verwachtingen 

 

OPEN-HIDDEN PARADIGMA 

=> niet nodig om misleiding hier toe te passen, toch kan placebo-effect hier bestudeerd worden   

 

Verwacht men toediening van het middel 

(geïnformeerd) vs. niet geïnformeerd zijn.  

 
 

 

 

 

Open-hidden design en postoperatieve pijn 

- ‘open’ conditie: injectie door arts, of informatie dat toegediend wordt 

- ‘hidden’ conditie: infusie door voorgeprogrammeerde machine (patiënt weet niet wanneer) 

- significant lagere dosis voor 50% pijnreductie nodig in ‘open’ versus ‘hidden’ conditie: door te 

weten wanneer en een duidelijke verwachting hebben over het krijgen van placebo heeft effect 

 

Voorlopige conclusie 
- Het placebo-effect bestaat, maar 

 is misschien niet zo algemeen als gedacht 

 komt in RCT niet overeen met de klinische realiteit 

 enkel indien er een duidelijke verwachting is 
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Hoe en bij wie werkt het? EXAMENVRAGEN 
 

De placebo-persoonlijkheid 
- Grote individuele variabiliteit in placebo-respons en slechts 30-50% (!?) gevoelig voor placebo 

- Zoektocht naar “placebo-persoonlijkheid”: gevoeligheid voor suggestie, hypnotiseerbaarheid,  

neuroticisme,… 

- Echter weinig consistentie in bevindingen 

- Betrouwbaarheid meting placebo-respons? Iedereen in juiste omstandigheden gevoelig? 

=> mss interessant om te kijken nr interactie tussen persoonlijkheidskenmerken en situationele 

kenmerken (mss opmerken andere zaken in dezelfde situatie?) 

 

Verklaringen (afhankelijk van de context) 
In experimentele context zijn minder verklaringen 

mogelijk ivm klinische (echte) situaties.  

In beide situaties worden verwachtingen gecreëerd 

die ofwel een direct (puur verwachting op zich zorgt 

voor placeborespons) ofwel een indirect effect 

(bijkomende mediërende effecten) kunnen hebben.  

 

=> mediërende effecten: alles onder verwachting 

 

Directe verwachtingen (minder bruikbaar) 

Kinch: het zijn puur de manipulatie vd verwachtingen die leiden tot de (placebo)respons (S-R-keten) 

 de verwachtingen creëren de placeborespons 

 antecedentenmodel: zoeken naar psychologische verklaringen die klachten/symptomen creëren   

 

Indirecte verwachtingen en verklaringen (mediërende effecten) 

- response bias  

 zelf-rapportages gestuurd door ‘demand’ effect 

 metingen die minder gevoelig zijn voor ‘demand’ 

- misattributie 

 spontaan herstel attribueren aan behandeling, aan toedienen van bepaald middel 

- gedragsverandering 

 placebo-interventie triggert gedragsveranderingen die leiden tot verbetering/herstel, vb. 

kan angst wegnemen, waardoor iemand zich anders kan gedragen wat voordeel kan 

opleveren voor het individu vb. rugpijn -> placebo -> minder angst om houding aan te 

nemen -> minder stijve houding en meer bewegen -> minder rugpijn   

- angstvermindering 

 minder piekeren, minder aandacht voor klachten –> spontane aandachtsafleiding 
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VERBALE INSTRUCTIES/VERKLARINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ontstaan tussen patiënt-hulpverlener interactie op twee manieren: 

1. affectief pad - verwachting (expectancy) dat verbetering zal optreden: “improvements that 

clients believe will occur”  

2. cognitief pad - geloofwaardig (credibility): “how believable, convincing, and logical the 

treatment is”  

 => In placebo verhoog je verwachtingen én geloof dat een behandeling zal werken.  

 

KLASSIEKE CONDITIONERING: TWEE VISIES 

1. Excitatorisch (CS+)  

 herhaalde ervaring met stimulus (aanwezigheid arts, omgeving, plaats van behandeling, 

behandelprocedure) en actieve behandeling (UCS) kan ertoe leiden dat de neutrale stimulus 

(CS+) zelf een respons uitlokt karakteristiek voor de UCS 

2. Inhibitorisch (CS-)   

 ervaring met stimulus (…) met herstel of verbetering symptomen 

 CS-: angstreducerend en algemeen effect 

 

- Hypothese klassieke conditionering 

 meest effectieve interventies (UCS) geven grootste placebo-effecten (CR): hoe krachtiger 

stimulus die respons zal ontlokken, hoe krachtiger ook de respons op de stimulus 

 placebo effect (CR) dooft uit: wanneer stimulus herhaaldelijk niet meer verbonden wordt 

met een werkende behandeling 

 placebo en interventie samen resulteren in de sterkste effecten (CR+UCR): placebo heeft 

beste resultaten wanneer samen aangeboden met een evidence based behandeling, 

koppeling van verwachting aan effectief werkende behandeling zorgt voor grootste effecten 

 

 

Klinische en ethische implicaties 
 

Wanneer wordt door artsen placebo 

toegediend?  

 

 

 

 

diagnostische tool: als placebo werkt, dan is 

klacht psychisch en is er wss niks aan de hand 

 

=> beetje problematische redenen  
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Placebo en ethiek 
- Principe van evidence-based geneeskunde, 

 biomedisch: placebo als ‘niks doen’, niks werkzaam toedienen (van dat kader begrijpelijk dat 

het toegepast wordt om te gebruiken als diagnostische tool) 

versus  

 biopsychosociaal perspectief op herstel: ookal vinden we niks oorzakelijks, wil niet zeggen 

dat er niks speelt, want er worden verwachtingen ingesteld op psychologisch vlak 

- Misleiding en zijn negatief effect op therapeutische relatie en vertrouwen in geneeskunde: geen 

basis van vertrouwen om verdere behandeling te ondergaan 

 

In de wet mag je niet liegen/misleiden over behandeling.  

- Medicalisering onverklaarde lichamelijke klachten 

- Nadenken hoe we via placebo behandelingen kunnen 

optimaliseren, zonder gebruik te maken van misleiding? 

 

 

 

 

Optimaliseren van behandeling 
- Verhogen positieve verwachting/geloof van een behandeling waarvan werkzaamheid 

aangetoond is (geen misleiding): door geloof te verhogen, verhoog je de controle  

=> als je gebruik maakt van misleiding, doe je hele basisprincipe van gezondheidspsychologie en 

verwerven van controle over gedrag teniet  

- Belang basishouding t.o.v. patiënten 

- Onderdeel van “motiverende gespreksvoering” en determinanten-modellen (waarom mensen 

gedrag stellen en wat impact heeft op hun gezondheid): controle verhogen is werkzaam 

mechanisme  

 

Hebben we dan nog placebo als verklaring nodig?  
- “Any therapy or component of therapy that is deliberately used for its non-specific 

psychological, or psycho-physiological effect, or that is used for its presumed specific effect, but 

that is without specific activity for the condition being treated” (Shapiro & Morris, 1978) 

- Wat is er niet-specifiek? Verwachting is specifiek, belangrijk proces in veel modellen 

- Placebo is relatief begrip: het is raar dat verwachting enkel zou meespelen in behandelconditie 

en niet in controleconditie (klopt eigenlijk niet) 

- Placebo is gedefinieerd vanuit geneeskunde en zou minder bruikbaar zijn binnen psychologie 

- Als we placebo verbinden aan niet-specifieke effecten die eigenlijk heel specifiek zijn binnen 

modellen in de psychologie dan is de hele psychologie placebo 

 placebo gevaarlijk als verklaring voor psychologie 

 Is het nog een placebo als we een specifieke verklaring hebben? Want we weten dat het 

werkt via heel specifiek verwachting en geloof  
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De psychologie van (chronische) pijn 
Aantal jaren dat mensen 

in belemmering of 

slechte omstandigheden 

leven (beperkingen), 

omwille van een aantal 

aandoeningen 

(risicofactoren op 

belemmering)  

 

Aantal sterke 

risicofactoren die in 

belangrijke mate 

bijdragen tot jaren dat 

mensen leven in 

belemmering.  

 

Rode, (licht) groene figuur: mentale en gedragsmatige aandoeningen (leiden niet onmiddellijk tot 

mortaliteit, maar voor een enorme belemmering in dagelijks leven) 

Daarnaast muscilo-skeletaire aandoeningen (pijn in ledematen, zenuwen en gewrichten): sterke 

belemmeringen 

Derde grote risicofactor: diabetes  

–> zorgen voor enorme belemmering en verstoringen in het dagdagelijkse leven van mensen  

 

Verklaringsmodellen van pijn 
 Pijn is een heel vaak voorkomende klacht: 20% van de aanmeldingsklacht 

 Zorgt niet altijd voor veel beperkingen, er is slechts kleine groep mensen die significante  

 beperkingen ervaren (op gedragsmatig vlak) door de beleving van pijnklacht  

 –> bij die groep: doktershopping tot ze een oplossing gevonden hebben, heel veel medicatie- 

 gebruik, slaapproblemen, emotionele problemen (angst, depressie…): moeilijk te behandelen 

 

Traditionele model van pijn  
Terugbrengen naar biomedische perspectief op pijn (Descartes) –> volgens deze visie volgt pijn een 

heel simplistisch model: een directe eenvoudige lijn van de receptoren in de zintuigen die sensaties 

ontvangen naar de hersenen waar de beleving van de pijn plaatsvindt. 

 toont een heel passief perspectief op beleving van pijn door de patiënt  

vb. je ervaart weefselschade (nociceptie) en die schade gaat volledig bepalen welke pijnklacht je 

gaat ervaren en hangt volledig samen met hinder en beperkingen 

(metafoor van het klokkenluiden: trekken aan een koord) 

 

SPECIFITEITSTHEORIE VAN PIJN (past binnen traditionele model)  

- assumptie: Er zijn specifieke en exclusieve ‘pijn’receptoren, ‘pijn’zenuwen (in zintuigen) en 

‘pijn’centra (in de hersenen) die allemaal verantwoordelijk zijn voor de ervaring van pijn  

–> die staan exclusief in voor nociceptie: ‘opvangen van informatie die handelt over weefsel-

schade’ 
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- Verder onderzoek toont aan dat er wss niet specifieke pijncentra zijn, maar dat bepaalde 

receptoren gespecialiseerd zijn in het opvangen van nociceptieve informatie 

 

Receptoren en einde van zenuwen vangen ook andere informatie op dan pijn vb. druk, 

temperatuur… Er bestaan dus geen receptoren met vrije zenuwuiteinden puur gespecialiseerd in het 

opvangen van pijn, maar er zijn wel een aantal receptoren die gespecialiseerd zijn in opvangen van 

nociceptieve informatie, maar dat blijkt niet één soort te zijn: daar kan er ook een opdeling in 

gemaakt worden: receptoren gevoelig voor mechanische nociceptieve informatie (vb. snee), 

thermische receptoren (vb. warmteprikkels), polimodale receptoren (vangen verschillende types op 

van nociceptieve informatie)…  

 

Er kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen 

kenmerken van de zenuwschacht en type van nociceptieve 

informatie waar die gevoelig voor zijn:  

 a delta vezels: gemyeliniseerde vezels voor snelle  

 geleiding –> scherpe, plotse, kortdurende pijn  

 c vezels: dunner en niet gemyeliniseerd, trage  

 doorgang van informatie naar hersenen –> doffe,  

 langdurige pijn (ook vibrerende prikkels) 

 

Er is wel een specialisatie, maar ze vangen ook nog beiden 

vb. warmte en koude op, dus ze zijn niet exclusief en specifiek.  

 
Oefening 

Marie heeft sedert een jaar last van rugklachten, en is erg beperkt op verschillende domeinen. Zij is reeds een half jaar in 

ziekteverlof, en heeft ook haar grote hobby, nl. dansen, opgegeven. Een verzekeringsarts peilt naar haar werksatisfactie. 

Marie meldt veel stress op het werk, en ze denkt dat dit ook heeft gewogen op haar klachten. De arts denkt dat Marie haar 

terugkeer naar het werk om die reden uitstelt, en besluit tot secundaire ziektewinst (persoon motiveren tot snel terugkeren 

naar het werk). Wat is jullie mening over het besluit van de arts? Heel snel besluit dat puur het werk en de stress haar 

tegenhoudt, want ze heeft ook vb. haar dansen opgegeven wat ze heel graag doet, dus waarom zou ze dat dan laten vallen 

hebben? Vanuit breder perspectief op klachten en pijn, moeten we besluiten dat secundaire ziektewinst in het rijtje past van 

een hele simplistische en destructieve constructies/verklaringen voor het ontstaan en voortduren van pijn.  

 

SIMPLISTISCHE EN DESTRUCTIEVE CONSTRUCTIES (DESCARTES) 

- onderscheid tussen psychogene pijn en organische pijn: bij psychogene pijn wordt er geen link 

gemaakt met weefselschade  

- gemaskeerde depressie als verklaring voor bestaan van pijnklachten 

- alexithymie: onvermogen om gevoelens te uiten leidt tot pijnklachten  

- somatisatie 

- pain prone personality: bestaan van persoonlijkheid die gevoelig zou zijn voor verklaring van pijn 

- (secundaire) ziektewinst 

 

=> allemaal heel simplistische verklaringen die perfect passen binnen heel eenvoudig biomedisch 

perspectief op pijn  

Ervaring van pijn zonder duidelijke weefselschade is heel moeilijk te begrijpen vanuit biomedisch 

perspectief, waardoor het vaak afgedaan wordt door simplistische verklaringen – vaak zogezegd 

psychologisch –> klopt niet binnen psychosociaal kader  
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In de praktijk gaan veel patiënten ook op zoek naar een medische verklaring van hun pijn 

(medicalisering), dat is heel goed te begrijpen omdat het biomedisch perspectief in onze cultuur 

(vroeger, maar nu nog) ingebed is en psychologisering van klachten vaak afgedaan wordt als 

persoonlijke zwakte en secundaire ziektewinst –> mensen willen bewijzen dat hun pijn ‘echt’ is. 

Dit houdt de deur naar psychologische hulpverlening wel wat dicht.  

 

Classificatie van pijn 
Aantal descriptieve manieren voorgesteld om pijn te gaan indelen:  

 

- tijd 

o acuut < 4 w, subacuut 4-12w, chronische > 12w 

o acuut < 3m, subacuut 3-6 m, chronisch > 3m/6m 

o tijdsperiode verschilt soms, maar onderscheid acuut-subacuut-chronisch is wel vaak 

voorkomend 

 

- type van pijn 

o neurogene/nociceptieve pijn: stimulatie van de nociceptoren aan de oppervlakte van het 

lichaam, de huid – vaak duidelijk, scherp en makkelijk te lokaliseren  

o viscerale pijn: stimulatie van de nociceptoren in organen van het lichaam (bv. maag, hart, 

darmen…) – dof, misselijkmakend, moeilijker te lokaliseren  

–> staan heel vaak in verhouding met schade die wordt berokkend  

 

o neuropatische pijn: beschadiging van het zenuwstelsel omwille van letsel of ziekte in 

somatosensorische systeem – vaak bij heel ernstige aandoeningen, vaak brandende pijn   

–> de beleving van de pijn is heel vaak niet terug te brengen tot de weefselschade  

 trigeminusneuralgie: pijn in nervus trigeminus (loopt in gezicht), hebben bij lichte 

aanrakingen heel ernstige, langdurige pijnsensaties vb. omdat ader drukt tg trigeminus 

(oplossing vb. teflon plaatje tss ader en zenuw plaatsen, waardoor drukking verdwijnt) 

 fantoompijn, diabetes, kanker, herpes, AIDS 

 

VISCERALE PIJN EN GEREFEREERDE PIJN 

 

Als iemand pijn heeft aan het hart, uit dit zich vb. in pijn aan de 

arm. Er wordt pijn gevoeld op een lokalisatie, die niet de plaats is 

waar er nociceptieve schade is.  

–> convergentie van verschillende zenuwimpulsen vanuit de huid 

en ingewanden in het ruggenmerg  

 

NEUROPATHISCHE PIJN: FANTOOMPIJN 

 

Wanneer mensen erge pijn ervaren in een geamputeerd ledemaat. 

Heel ernstige pijn, heel brandend.  
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Vragen naar aantal kwalitatieve aspecten 

van pijnervaring: verwijzing van 

verschillende types van pijn die we net 

zagen.  

 

 

 

 

 

 

 

Zie eerste lessen: weefselschade, pijn en hinder hangen niet lineair samen.  

Het is niet omdat er geen schade is dat er geen pijn is: er is meer dan 

weefselschade alleen. Ook mensen die dezelfde mate van pijnervaring 

rapporteren, kunnen heel verschillende beperkingen ondervinden.  

–> andere verklaringen dan alleen biomedisch perspectief in acht nemen  

 

 

DEFINITIE VAN PIJN 

‘Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke 

weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging.’ 

(IASP, 1986) –> schade hoeft er niet te zijn, kan ook gewoon zo beschreven worden  

 

De poorttheorie (Melzack & Wall, 1965) 
 

 
Ontwikkeling van de poorttheorie was heel revolutionair binnen pijnonderzoek: baanbrekend, 

aangezien men toen nog simplistisch biomedisch perspectief innam tegenover pijn.  

 

Er is een poort werkzaam in de achterkant van het ruggenmerg: die poort laat maar bepaalde 

nociceptieve informatie door als die een bepaalde drempel heeft bereikt (niet alle nociceptieve 

informatie gaat naar de hersenen). Die poort kan geopend/gesloten worden op basis van een aantal 

factoren die mensen meer gevoelig kunnen maken voor pijn – zorgen voor verhoging van pijn – en 

factoren die zorgen voor het onderdrukken of inhiberen van de pijnbeleving. 

(in biomedisch perspectief: geen mediërende factoren die pijnbeleving konden beïnvloeden) 
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Nociceptie afhankelijk van relatieve activiteit in twee types van zenuwbundels  
De poort is gevoelig voor twee specifieke processen: perifere en centrale factoren hebben invloed 

op het openen of sluiten van de poort.  

Twee types van zenuwbundels: dunne vezels ADelta en C én dikke vezels ABeta  

 

‘T’: transmissiecentrum, stuurt informatie door  

Informatie wordt aangestuurd door 

dunne/ADelta en C vezels vanuit de 

periferie van ons lichaam. Informatie 

wordt door die receptoren opgevangen in 

de huid en worden doorgestuurd naar het 

mechanisme in het ruggenmerg en zorgt 

voor het openen van de poort (–> 

hersenen en pijnbeleving).  

 

Er is ook een inhiberend mechanisme in 

de poort: ‘substantia gelatinosa’, zorgt 

voor onderdrukken van de informatie die 

zorgt voor nociceptie die wordt 

aangestuurd vanuit de ADelta of C vezels. 

 

 

 

Inhibeert het doorsturen van 

nociceptieve informatie naar de 

hersenen en de ervaring van pijn.  

 

Hoe wordt Substantia Gelatinosa 

aangestuurd?  

 

 

 

Door ander soort vezels vanuit de 

periferie: dikke/ABeta vezels zorgen 

voor het stimuleren van de SG –> zet 

inhiberend mechanisme in werking en 

zorgt er dus voor dat nociceptieve 

informatie w geïnhibeerd en dat de 

pijnervaring w verminderd of 

weggewerkt.  
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ILLUSTRATIES VAN WERKING VAN PERIFERE MECHANISMEN BINNEN POORTTHEORIE 

- Wrijven op pijnlijke plek wanneer je ergens pijn ervaart: inhibitie van de transmissie door wrijven 

–> wrijving zorgt voor stimulatie van dikke vezels 

- Transcutaneous ElectroNervous Stimulation (TENS): stimulatie ABeta vezels 

- Spinal Cord stimulation: elektrisch signaal in de rug die zorgt voor onderdrukking van pijnlijke 

sensaties 

 

Modulatie door endogeen pijnonderdrukkende banen 
De grootste ommekeer die met de 

poorttheorie is verwezenlijkt, is de 

veronderstelling dat er ook centrale 

factoren een invloed kunnen hebben op de 

toestand van de poort als mediërende 

mechanisme: psychologische factoren vb. 

symptoomperceptie: angst, verwachtingen, 

perceptie van controle…, maar ook 

neurologische factoren kunnen in invloed 

uitoefenen 

–> zowel bottom-up als top-down kunnen een heel aantal mechanismen de poort openen of sluiten 

 

Ondersteuning van de rol van mediërende mechanismen van de centrale controle die de poort 

kunnen openen of sluiten:   

- Stimulation-Produced Analgesia (Reynolds): stimuleerde aantal gebieden in de middenhersenen 

en merkte dat door die stimulatie mensen selectief ongevoelig werden voor pijnlijke sensaties  

- ontdekking van lichaamseigen morfine-achtige stoffen als pijnonderdrukkende banen ih lichaam 

(endogene/lichaamseigene opiaten, enkefalines): verklaring voor het bestaan van de SPA  

- ontdekking van morfine-antagonist: naloxone (farmacologisch middel) – gaat werking van 

morfine (inhibitie pijn) tegen –> als men middenhersenen stimuleert die normaal moeten zorgen 

voor selectieve ongevoeligheid, kan dat hele fenomeen teniet worden gedaan als mensen 

naloxone krijgen toegediend 

 

Psychologische relevantie 
Onderzoek naar psychologische factoren als centrale factoren die poort kunnen openen/sluiten.  

- Placebo: top-down vb. verwachtingen van (positieve) effecten van behandeling  

- Aandacht: top-down vb. symptoomperceptie door aandacht weg te richten/te focussen op pijn 

 

- Stress-Induced Analgesia: ongevoeligheid voor pijn tgv heel erge stress 

o dierproeven 

o SIA bij mensen bij lichamelijke trauma’s: pijnbeleving kan voor een stuk worden uitgesteld of 

op andere manier kan worden beleefd voor een korte tijd –> pijn wordt onderdrukt om 

andere acties te kunnen stellen om jezelf te beschermen  

 ongevallen 

 oorlogssituaties: ter voordele van efficiënte fight/flight respons 
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NEUROLOGISCHE MECHANISMEN 

Pijn ontstaat door perifere en centrale mechanismen die poort kunnen openen of sluiten en is iets 

heel complex waarbij verschillende subsystemen bijdragen tot de ervaring van pijn: die subsystemen 

kunnen ook ontregeld geraken of miscommuniceren met elkaar. Pijnbeleving los van de nociceptie 

kan voor een stuk verklaard worden door een verstoring/miscommunicatie tussen de verschillende 

subsystemen die van belang zijn bij de ervaring van pijn.  

 
 

VERSTOORD EVENWICHT RESULTEERT IN CENTRALE SENSITIZATIE (<–> PERIFERE SENSITIZATIE) 

–> dysfunctie/verstoring in centraal zenuwstelsel die het voortbestaan van pijn kunnen verklaren 

 

- Definitie: langdurige maar omkeerbare verhoging in de prikkelbaarheid en synaptische 

werkzaamheid van neuronen in de centrale nociceptieve paden die verantwoordelijk zijn voor de 

beleving van pijn  

- Resulteert in pathofysiologische toestand van veralgemeende hypersensitiviteit voor diverse 

stimuli  

- vb. bij mensen met aanhoudende pijnklachten (vb. diagnose fybromyalgie) kan er een 

hyperalgesie of verhoogde gevoeligheid voor pijnlijke stimulatie optreden, omwille van de 

verstoring in centrale neurologische mechanismen 

vb. allodynie: voelen van pijn op plaats waar er geen weefselschade is  

- Conditioned Pain Modulation: normaal verschijnsel, heeft iedereen 

 

PERCEPTUELE AMPLIFICATIE BIJ FIBROMYALGIE 

Onderzoek naar verhoogde pijngevoeligheid bij 

mensen met fibromyalgie.  

3 groepen: patiënten met fibromyalgie, mensen 

met kaakpijn en een gezonde controlegroep 

 

Men zette met een instrument druk op de huid en 

keek naar welke mate de groepen daar 

gevoeligheid/pijn voor rapporteren.  

 



85 
 

 Heel grote verschillen bij heel lichte druk: patiënten met fybromyalgie gaan heel pijnlijke sensatie 

gaan weergeven, ligt stuk hoger dan andere groepen 

 Verschil verdwijnt voor groot deel wanneer druk wordt opgevoerd: logisch.  

 

Perceptuele amplificatie: verhoogde pijngevoeligheid bij mensen met fybromyalgie  

 

DYSFUNCTIONELE ENDOGENE ANALGESIE – CONDITIONED PAIN MODULATION 

- Definitie: verstoring endogene centrale pijnmodulerende mechanismen 

- Testparadigma: pijn inhibeert pijn (counter-irritation) –> er wordt pijn toegevoegd op een 

locatie, gevolgd door pijntoediening op een andere locatie, waarbij er een pijninhibitie ontstaat 

bij de eerste locatie waar pijn werd toegebracht  

- Vroeger “diffuse noxious inhibitory control” (DNIC) tot “conditioned pain modulation” (CPM) 

 

Is dit verstoord bij mensen die  

chronische pijnklachten 

ervaren?  

Test: shock toedienen aan de 

arm, terwijl de andere hand in 

een koudwaterbad geplaatst 

wordt –> zorgt voor minder 

pijnlijke sensaties dan dat je 

mensen alleen shocks zou 

aanbieden.  

 

–> centrale processen verstoord bij mensen met fybromyalgie: minder conditioned pain modulation  

 

DUS poorttheorie is baanbrekend geweest om link tussen weefselschade en pijn te kunnen kaderen 

en verklaart dat de pijn die mensen ervaren niet helemaal moet teruggebracht worden naar de 

schade van de patiënt (samenwerking perifere en centrale mechanismen). MAAR de poorttheorie 

verklaart geen link tussen pijn en hinder, daarvoor moeten er andere verklaringsmodellen naar voor 

worden geschoven.  

 

Slidecast (20/11, 1u11): samenvattend filmpje 

 

De operante visie op pijngedrag (Fordyce, 1976) 
 Goed verklarend kader om link tussen pijn en hinder te begrijpen.  

 

Probleem (vooral bij chronische pijn) in disfunctionele gedragspatronen: pijngedrag was focus van 

behandelin en onderzoek dan. Pijngedrag = roepen, liggen in zetel, zagen over pijn, 

gezichtsuitdrukking… alle zichtbare (gedrags)zaken waaruit omstaanders kunnen afleiden dat 

persoon pijn heeft (niet altijd als communicatief bedoeld) 

- pijngedrag moet focus van behandeling zijn 

- pijngedrag is gevolg van positieve en negatieve bekrachtiging – als gedrag wordt bekrachtigd 

door toedienen van positieve gevolgen of wegnemen van negatieve gevolgen, zal gedrag 

toenemen in frequentie  

- vermijdingsgedrag kan voor een stuk sociaal bekrachtigd worden vb. door pijn niet meer naar 

werk gaan en zo niet meer beoordeeld worden, zal men blijven vermijden om te gaan werken  
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- assumpties 

o biomedische oorzaken sluiten niet uit dat psychologische en sociale factoren een rol spelen 

in last/hinder vb. steun kan positieve of negatieve bekrachtiging zijn: door ondersteuning te 

krijgen kan ook pijn voor een stuk verminderen  

o instandhoudende factoren zijn niet hetzelfde als initiërende factoren van pijnproblematiek 

o pijncontingent gedrag 

 

- ! Pijncontingent gedrag: men stopt met bepaalde 

activiteiten wat gevolgd wordt door minder pijn en 

dat op zich zal leiden tot toename in frequentie van 

het stoppen met activiteiten  

Korte termijn effect: bekrachtigend, men stelt 

gedrag afhankelijk van de gevolgen van afname van pijn 

 

o maar op lange-termijn: veel negatieve effecten  

 financiële gevolgen 

 sociale gevolgen 

 emotionele gevolgen 

 fysieke gevolgen 

 

o vb. gebruik van pijnstillers: lange-termijn effecten 

 medicatiemisbruik 

 tolerantie 

 medication-overuse headache: versterking in 

hoofdpijn op lange termijn door teveel gebruik van medicatie  

 

Operante behandeling: graded activity 
- Doelstellingen: mensen proberen gezond gedrag te laten stellen en het ongezonde gedrag (vb. 

vermijden van activiteiten) laten uitdoven  

o functioneren ondanks pijn 

o geen pijnvermindering 

- Inclusiecriteria om behandeling te krijgen  

o melden van belemmering van gewenste activiteiten 

o als men in staat is tot haalbare doelen en verwachtingen te komen  

o partner is bereid om deel te nemen 

 

links: voor aanvang van graded activity –> 

zaagtandprofiel, afhankelijk van de pijn gaat men 

meer of minder activiteit stellen (grillig verloop)  

 

Probeert bij mensen met dergelijk gedragspatroon 

een basislijn te bepalen: wat is haalbaar en 

realistisch voor u qua activiteit om de komende 

weken elke dag te doen? Gaandeweg is het de 

bedoeling om de activiteit te gaan opbouwen: 

successieve approximatie –> bekrachtigen van elke 

tussenstap naar uiteindelijke einddoel 
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- Bepaling basislijn 

o activiteiten 

o pijngedrag 

o gebruik van welke bekrachtigers 

- Behandelingsovereenkomst: wat is einddoel, waarmee gaan we starten en welke tussenstappen 

zullen leiden tot dat einddoel  

- Aanleren van vaardigheden:  

o men leert overstap maken van pijncontingent schema naar tijdscontingent schema: men 

stelt doelstellingen op afhankelijk van de tijd en niet afhankelijk van de pijn of de klachten  

o shaping of aanleren van “healthy” behaviour (graded activity), waardoor extinctie van 

“illness” behaviour (vb. vermijden) 

- In begin is dat een redelijk eenvoudig schema, maar bij vordering gaat men schema ook gaan 

generaliseren  

o uitbreiding naar dagindeling 

o simuleren van werksituatie 

=> zodat gezond gedrag zich niet enkel stelt in één specifieke context, maar in heel wat 

contexten en het te verkiezen gedrag wordt  

 

De cognitief-gedragstherapeutische visie  
 

- Cognitieve revolutie: belang van de rol van attributies, verwachtingen, controle en coping 

- Assumpties 

o mensen verwerken op een actieve manier informatie en krijgen actieve rol in therapie 

o gedachten en gevoelens van pijn hebben een invloed op gedrag 

o mensen zijn actief betrokken in hun behandeling indien ze de vaardigheden hebben om met 

problemen om te gaan 

 

Cognitief-gedragstherapeutische programma  
- Uitgangspunt 

o mens als een actieve probleemoplosser: inzicht geven, samenwerken 

o inwerken op cognities, betekenis die mensen geven aan hun klachten vanuit de assumptie 

dat de cognitie en betekenisverlening wegen op de klachten en het pijngedrag 

  

- Inhoud: kernpijlers  

o introductie, kennismaking en peilen naar verwachtingen: kaderen waarom ingewerkt wordt 

op cognities, verwachting en controle door cirkel van Loeser 

o bestaan opvattingen en mythes over pijn 

o effecten van aandacht en aandachtsafleiding 

o verbeeldingstechnieken en relaxatie: hoe meer spanning en stress, hoe erger de pijn 

o “coping” met pijn en stress; en hervalpreventie: leren omgaan met pijn vb. acceptatie  

o generalisatie 

 

 

 

 

  



88 
 

DE CIRKELS VAN LOESER 

stelde pijnervaring voor als een aantal cirkels met als kern de 

nociceptie/schade –> pijngewaarwording, wat we beleven als pijn 

–> pijnbeleving, onze gedachten, cognities en gevoelens kunnen 

ook mee pijn bepalen (hoeft niet samen te vallen met nociceptie 

of gewaarwording: biopsychosociaal perspectief, geen lineaire 

samenhang) –> pijngedrag 

 

variabele (geen lineaire) relaties tussen verschillende niveaus 

(cirkels vallen dan ook niet samen) 

–> daarom kunnen mensen met dezelfde pijnbeleving compleet 

ander gedrag gaan stellen  

 

HARDNEKKIGE MYTHES OVER PIJN 

- pijn betekent steeds dat er ergens een lichamelijk letsel is 

- pijn betekent altijd dat je moet rusten, medicatie nemen of naar de dokter gaan 

- de dokters moeten de oorzaak van de pijn vinden, anders is ze ingebeeld 

- als je met psychologische hulpmiddelen de pijn kan verlichten, dan was ze ingebeeld 

- indien ik kan leven zonder pijn, dan zou ik compleet gelukkig zijn  

–> als mensen zo’n cognities erop nahouden over pijn, komen ze vast te zitten in het omgaan 

met hun pijn (vallen binnen biomedisch perspectief) 

 

Schema van de Poorttheorie 
Mooie metafoor om te bespreken met mensen in de praktijk, omdat het toont dat er meer is dan 

nociceptie alleen, dat er ook affectieve en cognitieve factoren zijn die mee pijnbeleving verklaren.  

 
vb. hoe meer aandacht voor pijn, hoe sterker pijn zal ervaren worden en hoe moeilijker we ervan 

kunnen loskomen tgo afleiding van de pijn  

 

=> vanuit poorttheorie worden psychologische factoren niet gepathologiseerd, maar genormaliseerd: 

het zijn niet de oorzaken van de problematieken, maar zijn wel factoren die kunnen mee een invloed 

hebben op het openen of sluiten van de poort (door sluiting kan hinder ook afnemen) 
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Meta-analyse: CBT vs. Wachtlijstcontrole 
Onderzoek naar wat is de meerwaarde van cognitieve gedragstherapie op een aantal indicatoren in 

vergelijking (pijn, depressie, coping…) met wachtlijstconditie?  

 

Medium effectsizes van CBT: significante impact 

op verminderen van pijn, depressie (als 

emotioneel gevolg van pijn)...  

 

Theorie is effectief, dus het is gerechtvaardigd 

dat we er in de praktijk ook op in zetten  

  

 

 

- Meta-analyse: evidence-based – belang psychosociale variabelen wordt ook bewezen  

- Doel van behandeling 

o verhogen van functioneren met pijn en niet pijnvermindering 

o stages of change 

 preparatie & actiefase vs. precontemplatie (pretreatment) 

 

- Proces van behandeling: gradueel inzetten op heel wat processen  

o coping met pijn & stress 

o verandering van opvattingen: proberen uit vicieuze cirkel halen  

 catastrofaal denken/overmatig negatief zijn over pijn proberen verminderen 

! met patiënt spreken over ‘overmatig piekeren’ ipv catastrofaal denken, aangezien 

men zich anders in een expertvisie plaatst vb. denken dat pijn steeds erger wordt en 

dat ze in een rolstoel zullen belanden 

 weefselbeschadiging –> pijn –> hinder: er hoeft geen weefselbeschadiging te zijn om 

pijn te beleven  

o aanvaardingsproces (cfr. dual process model of coping) 

 ondersteunen in loslaten van pijncontrole/oplossen ervan ten koste van…  

 doelaanpassing en richten op haalbare, waardevolle doelen 
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Chronische rugpijn 
 

Natuurlijk beloop 
De beste benadering in de behandeling van rugpijn, 

is het natuurlijk beloop van de klachten: in veel 

gevallen herstellen mensen na vier weken van het 

ontstaan van de klachten spontaan.  

 

8% : klachten blijven aanhouden, zorgen voor 

grootste kosten op collectief niveau 

 

 
 

Langdurige opvolging van een jaar: bestaan van 

chronische pijnklachten is niet zo zeldzaam (35%), 

maar in de meeste gevallen is er recurrente pijn 

(pijnvrije episodes worden afgewisseld met 

terugkerende pijn) 

 

 
 

Wat bepaalt de variabele relatie tussen ervaren van pijnklachten en hinder? Hoe kan het dat bij 

sommige mensen hinder blijft voortduren?  

 

Fear avoidance en kinesiophoba 

 
Model gaat ervan uit dat er twee paden zijn: een maladaptief (links) en een adaptief (rechts) pad.  

Het start in het midden bij de ‘injury’ wat pijn veroorzaakt.  

 

 Maladaptief pad: mensen kunnen ten gevolge van de pijn gaan catastroferen 

(psychopathologisch perspectief vb. denken dat het nooit meer gaat overgaan, percipiëren als 

heel bedreigend), wat leidt tot angst om te bewegen, angst voor pijn en het oplopen van een 

nieuw letsel (pijngerelateerde vrees of kinesiofobie), wat leidt tot hypervigilantie voor pijn en 

activiteiten gelinkt met pijn en vermijding van activiteiten. Daardoor gaan mensen hun lichaam 

minder gebruiken, fysiek deconditioneren, meer hinder rapporteren, meer geïsoleerd gaan leven, 

wat op zijn beurt depressie in de hand kan werken… zorgt op LT in toename van pijn.  
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 Adaptief pad: men heeft geen angst rond de pijn, waardoor men eerder de confrontatie met de 

pijn gaat aangaan (men blijft functioneren, geen activiteiten vermijden) wat herstel in de hand 

werkt.  

 

 
 

Linken tussen vrees-vermijdingsmodel en generische modellen, beiden –> sterke attitudinale 

component, wat grote predictor is voor met welke intentie en welk gedrag mensen gaan stellen  

vb. catastroferen: voorspellen hoe klachten naar verloop van tijd zullen vorderen (tijdlijn, 

oorzakelijkheid, perceptie over gevolgen van pijn…)  

 

! Vrees-vermijdingsmodel is ziektespecifiek model, terwijl common-sense model generisch is  

 

VERMIJDINGSGEDRAG 

Pijngerelateerde vrees is belangrijke predictor voor zelf gerapporteerde belemmering.   

–> verschil tussen mensen die heel sterk bevreesd zijn door pijn vs. mensen die niet bang zijn: 

verschil in mate waarin mensen activiteiten stellen, uitvoeren of volhouden   

 

Hoe kunnen we mensen met vrees begeleiden?  

 

1. screenen waar mensen bevreesd rond zijn: opstellen 

van vreeshiërarchie (moeten prenten van activiteiten 

ordenen van meest angstig – geen angst) 

2. educatie over belang van beweging en dat men kan 

komen vastzitten in een vicieuze cirkel van 

catastroferen 

3. toepassen gedragsexperimenten, want mensen met 

vrees worden door vermijding niet meer in situatie gebracht waardoor ze hun maladaptieve 

overtuigingen kunnen aanpassen –> ontkrachtiging van overtuigingen 
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Graded exposure: behavioural experiment 
 

EXPOSURE IN VIVO 

vrees daalt significant door exposure  

–> erna: oefentherapie – bewegen zonder dat je 

gedragsexperiment uit, dan blijft pijngerelateerde vrees 

laag 

 

 

 

 

 

 

switcht men de therapieën: oefentherapie zonder 

uitdagen van cognities werkt niet, slechts door exposure 

in vivo zie je significante daling bij pijngerelateerde 

vrees  

 

 

 

 

 

EXPOSURE BIJ COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME  

- bij complexe pijnsyndromen: Posttraumatische dystrofie of Sudeck Atrofie (pijn ontstaat nadat er 

een breuk of trauma in het lichaam is geweest) 

- gaat drie fasen door 

o warme fase: zwelling en roodheid waar schade zich heeft voorgedaan 

o koude fase: ontzwelling en wittrekken van de huid 

o stabiliseringsfase: roodheid en ontzwelling is niet meer aanwezig, maar er is wel een 

algemene verzwakking van het ledemaat  

=> wanneer men exposure in vivo toepast bij mensen met hele hoge pijngerelateerde vrees 

ziet men een significante daling in de vrees, minder belemmering en minder 

symptomatische verschijnselen 

 
Oefening : 

Marie heeft sedert een jaar last van rugklachten, en is erg beperkt op verschillende domeinen. Zij is reeds een half jaar in 

ziekteverlof, en heeft ook haar grote hobby, nl. dansen, opgegeven. Uit de assessment in de pijnkliniek blijkt dat zij in hoge 

mate activiteiten vermijdt doordat zij angst heeft om een nieuw letsel op te lopen. Welk type interventie zou u toepassen 

bij deze patiënte? Beargumenteer.  

 



93 
 

De preventie van chronische rugpijnproblemen 
 

Waarom? Natuurlijk beloop van ruglast 
 

Als we natuurlijk beloop zijn gang laten gaan bij 

rugklachten herstelt een groot deel van de patiënten, 

maar er is ook een deel van de patiënten waarbij 

klachten blijven en chronisch zijn, wat zorgt voor 

grote kosten. Vroegtijdig ingrijpen zorgt dat die groep 

minder optreedt (wanneer er nog geen 

belemmeringen optreden).  

Secundaire preventie van dysfunctie: huisartspraktijk 
 

Werken op risicofactoren, van mensen die toch al een aantal 

klachten hebben, om ervoor te zorgen dat chronische 

rugpijnproblemen zich niet ontwikkelen: early activation 

aanpak (aanzetten tot functioneren ondanks pijn) heeft 

serieuze positieve inpakt op aantal dagen werkverzuim ten 

opzichte van treatment as usual.  

 

 

Preventie en behandeling 
- Identify flags: obstakels herstel en werkhervatting 

- Belangrijk om aantal rode vlaggen (risicofactoren) te kunnen identificeren en vroegtijdig te 

interveniëren om verder beloop van chronische rugpijn tegen te gaan  

 
 

INITIËLE FASE < 2 WEKEN NA ONTSTAAN VAN KLACHTEN 

- triage op ‘red flags’ 

- focus op symptoomverlichting en behouden activiteitsniveau 

- gezondheidszorg: mythes ontkrachten, advies om actief te blijven, geruststelling, realistische 

doelen stellen, evidence-based diagnose en behandeling aanbieden 
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VROEGE FASE – 2 À 12 WEKEN 

- focus op vroege hervatting activiteit/werk 

- gezondheidszorg: cognitief-gedragsmatige principes, geruststelling dat er geen erge schade is in 

het lichaam om vrees te temperen, benadruk ‘ability’ i.p.v. ‘disability’, onderhoud contact met 

werkgever 

- werkgever: implementeer plan werkhervatting, verkrijg advies gezondheidszorg, moedig 

aanwezigheid werk-gerelateerde activiteiten aan, voorzie overgangsmaatregelen om vroege 

werkhervatting mogelijk te maken 

 

AANHOUDENDE FASE > 12 WEKEN 

- focus op optimaal niveau van functioneren 

- verfijnen en aanpassen doelen 

- gezondheidszorg: onderhoud contact werkplaats, multidisciplinair programma en cognitief-

gedragsmatige pijnmanagement, benadruk zelf-effectiviteit 

- werkgever: overweeg indien nodig tijdelijke werkonderbreking of re-oriëntatie 

 

Studie: Can chronic disability be prevented?  
- RCT met personen met risico op chronische last en hoe ze dat zelf percipiëren (‘ik loop kans om 

chronische rugklachten te gaan ontwikkelen’)  en <3m/jaar ziekteverzuim  

 

- Behandeling: vergelijken cognitieve gedragstherapie, folder en informatiepakket  

o Cognitieve gedragstherapie (zes sessies, één per week) 

 voorkomen van chronische hinder door opvattingen en gedrag te veranderen zodat PTn 

beter met pijn kunnen omgaan 

o Folder 

 effectiviteit reeds bewezen 

 advies om beter met pijn om te gaan door actief te blijven en positief te denken 

 verhinderen van vrees-vermijdingsopvattingen 

o Informatiepakket 

 informatie eens per week gedurende zes weken 

 omgaan met pijn, ergonomische adviezen, rugschoolaanpak 

 

- Outcome: welke impact h die verschillende behandelingen op doktersbezoek en hinder na 1j 

 

 

Bij groep die CBT heeft gekregen is er 

een drastische reductie doorheen de 

ziektedagen 6 maanden volgend op de 

interventie.  
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Studie: A cognitive-behavioral return to work program 
Wilde terugkeer naar het werk stimuleren.  

 

- RCT  

o patiënten met kortdurend werkverzuim (n=36, 2-6 m)  

o patiënten met langdurend werkverzuim (n=36, >12m) 

 

- Behandelingen: vergelijking cognitieve gedragstherapie tegenover controle-conditie 

o Cognitieve gedragstherapie (12 sessies) 

 PTn helpen om terug te keren naar werk 

o Controle-conditie 

 treatment as usual 

 

 

Vooral bij de groep met kortdurend 

werkverzuim in de controle- en vooral in 

de behandelconditie is er een reductie in 

de ziektedagen. Dit is niet zo bij de groep 

met langdurig werkverzuim.  

–> cognitieve gedragstherapie heeft heel 

positieve impact bij reduceren van aantal 

dagen werkverzuim, maar dit doet zich 

dus vooral voor bij mensen met 

kortdurend werkverzuim 

=> belang om vroegtijdig in te grijpen!  

 

 

Besluit 
 

- Pijn is complex en dynamisch alarmsignaal voor lichaam 

- Zeer moeilijk om recurrente/terugkerende pijn te voorkomen: komt heel vaak voor  

- Psychologische factoren zijn enorm belangrijk 

o overgang van acuut naar chronisch lijden 

o belangrijk voor screening en behandeling 

o noodzakelijk voor succesvolle behandeling 
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