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Samenvatting 

Deze samenvatting bestaat uit de slides en nota’s van de lessen. 

 

Inleiding 

1. Doestellingen  

 
- We gaan kennis maken met de eigenheid van gezondheidspsychologie 

- Het is de bedoeling dat we oorspronkelijke en geavanceerde kennis van de gezondheidspsychologie 

beheersen en creatief aanwenden bij complexe problemen. Het is meer dan enkel kennis, we willen ook 

die kennis ook kritische bekijken. 

- We gaan leren dit allen toe te passen van probleemoplossende strategie  

- We willen systematisch en kritisch reflecteren over constructen en theorieën. 

- Ethische en maatschappelijke aspecten integreren 

 

2. Overzicht cursus  
 

1. Situering en eigenheid van de gezondheidspsychologie  

2. Bespreking sterktes en zwaktes biomedisch model, en antwoorden hierop zoals web of causation, 

sufficient component cause model 

3. Uitwerking biopsychosociaal model op ziekte en gezondheid 

4. Definiëring gezondheidspsychologie aan de hand van kernvragen 

5. Situering en illustratie domeinen gezondheidspsychologie op diverse niveau’s (primair, secundair, 

tertiair) 

6. Kritische bespreking sociaal-cognitieve modellen, motivationele en zelfregulatiemodellen 

7. Uitwerking en toepassing op gezondheidsgerelateerde fenomenen (symptoomperceptie, ziektegedrag, 

pijn, placebo) 

 

3. Hoorcollege 

Lessen: dinsdag 11u30 tot 14u15 

- Interactieve hoorcolleges & responscolleges.  

o Interactieve hoorcolleges: er gaan regelmatig vragen worden gesteld tijdens de les. 

o Responscolleges: er gaat geen theorie aan bod komen tijdens deze lessen. Het wordt 

opgebouwd uit een taak die we thuis gaan moeten voorbereiden en die zullen in het college 

toegepast worden. 

- Opdrachten ter voorbereiding van hoor- en responscolleges 

- Opdrachten waarin theorie toegepast wordt 

- Laatste les: beantwoorden vragen en voorbeeldexamenvragen 
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4. Opdrachten  

De opdrachten met een voorafbepaalde deadline kennen diverse doelstellingen:  

- Voorbereiden op hoor- en responscolleges 

- Activeren verhoogt leerprestatie 

- Verwerken theorie op ervaringsgerichte manier 

- Verhoogt reflectievermogen 

De opdrachten worden meegenomen in de eindevaluatie van het vak. 

 

5. Leermateriaal  
 

- Slides beschikbaar via Minerva 

o Bevat extra te kennen leerstof 

- Per hoofdstuk basisteksen als leerstof 

o Deze dienen gekend te zijn onafhankelijk van wat er gezegd is in de les 

 

6. Evaluatie  

 

- Niet-periode gebonden evaluatie 

o Uitvoeren en kwaliteit van opdrachten (5/20) 

- Periode-gebonden evaluatie 

o Schriftelijk, gesloten boek 

o 30 meerkeuzevragen (ganse cursus) (10/20) 

Les Dag Inhoud lesgever

1 25/9 Introductie

Opdracht 1: Leerpad statistiek doornemen

EL

2 2/10 Situering en definiëring 

gezondheidspsychologie

GC

3 09/10 Situering en definiëring 

gezondheidspsychologie

Opdracht 2: Theorie BCT

GC

4 16/10 Determinantenmodellen EL

23/10 Geen les

5 30/10 Zelfregulatie en coping

Opdracht 3: MyActionPlan

GC

6 6/11 Aandacht en interpretatie van lichamelijke

symptomen

EL

7 13/11 Placebo EL

8 20/11 Pijn

Opdracht 4: Doornemen online les en/of 

hoofdstuk Intervention Mapping

EL

Les Dag Inhoud lesgever

27/11 Geen les

9 4/12 Responscollege Intervention Mapping LG

10 11/12 Responscollege Mijn Actieplan

Vraag- en antwoordles

GC
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o 1 open vraag (5/20): 

▪ Peilen naar inzicht in en toepassing van geleerde concepten/theorieën 

Verder: 

- Inhaalexamens in gewijzigde vorm 

- Niet-periode gebonden evaluatie in gewijzigde vorm voor tweede examenperiode 

o Nieuwe opdracht 

- Examenvragen op MINERVA 

- Laatste les: Vragen & antwoorden (week vooraf) 
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Hoofdstuk 1: wat is gezondheidspsychologie  

1. Inleiding 

Gezondheid en ziekte zijn belangrijke thema’s die leven onder de mens. Hieronder zie je de belangrijkste zorgen 

van Vlamingen (Vlaamse regionale indicatoren)  

 

Gezondheid is iets waar de mensen zich het meest zorgen om maken. Het gaat niet echt over de gezondheid 

waar we over piekeren, maar meer over de afwezigheid ervan. Op het moment dat we geconfronteerd worden 

met ziekte, gaan we tot een uitdaging komen te staan waar we vroeger niet of nauwelijks over nagedacht 

hebben. We gaan beginnen denken aan thema’s zoals de volgenden:  

- Stopen met roken  

- Slaapproblemen  

- Overgebruik van pijnmedicatie/antiobiotica 

- Verhogen van therapietrouw bij patiënten (diabetes, astma, HIV) 

- Gezonder eten en meer te bewegen 

- Voorbereiding van patiënten voor operatieve ingrepen 

- Behandeling van patiënten met burnout & werkstress 

- eHealth interventies “gezonde levensstijl “obesitas” 

- Vroeginterventies voor patiënten met risico op chronische aandoeningen 

- Impact van somatische aandoening op patiënt en naaste omgeving 

- Revalidatie van patiënten met chronische somatische aandoeningen 

- Preventie van zelfmoord 

Binnen het domein van de gezondheidsvorderingen gaan we ons ook al focussen op preventies. Dus we gaan ons 

ook focussen op zaken waar er nog geen afwezigheid van gezondheid is. 

 

 

 

 

Gezondheid 58%

Politiek 57%

Veiligheid 53%

Toekomst 56%

Geldzaken 52%

Werkloosheid 27%
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1.1. Verscheidene domeinen  
 

- Primaire preventie 

o Focus op het elimineren van alle factoren die ziekte of ongezondheid veroorzaken. 

“voorkomen is beter dan genezen”. 

o Voorbeeld: prentjes op tabak, tutti frutti: jongere kinderen aanzetten om fruit te eten, het 

dragen van een gordel, 40 dagen zonder vlees, … 

- Secundaire preventie  

o Het opsporen en vroegtijdig behandelen van ziekten en aandoeningen voordat ze zich 

daadwerkelijk manifesteren om erger te voorkomen.  

o Voorbeeld: vrouwen screenen voor borstkanker, medicatie geven aan groep die hoog risico 

hebben op onwtikkelen van AIDS, … 

- Tertiaire preventie  

o Mensen die al ziek zijn hun dysfunctie of invaliditeit voorkomen. Men probeert de 

levenskwaliteit te verhogen ondanks de aandoening. 

o Voorbeeld: groep van mensen die chronische ziek zijn trouw laten blijven aan hun medicatie 

zoals mensen met diabetis, …  

- Gezondheidsbevordering of gezondheidspromotie 

o Hoe gaan we mensen gezond houden en de gezondheid verbeteren?  

We moeten proberen om binnen elke doelgroep, meer controle te verwerven over de determinanten van hun 

gezondheid, en zo hun gezondheid verbeteren. Determinanten zijn de risicofactoren en die zien er anders uit 

afhankelijk van op welk preventieniveau we ons bevinden. We moeten dus eerst zicht krijgen op de juiste 

determinanten en dan kijken naar hoe men deze onder controle gaan proberen hebben. 

Als we kijken naar de evolutie van de gezondheidsbevordering, dan zien we een grote verschuiving. 

Tegenwoordig gaan we uit van een participatieve benadering. Men gaat ervan uit dat men moet proberen om 

onze groep waar we ons op richten meer empowerment te geven = “iemand in staat stellen tot aanpassen van 

gedrag”. 

1.2.  Evolutie in de gezondheidspsychologie  

Vroeger: de gezondheidseducatie. Men ging ervan uit dat men mensen kennis moesten bij brengen en dan ging 

hun gedrag wel veranderen. Nadien is er meer focus gekomen rond gedrag => gedrag aanpassen is een proces 

dat langere tijd in beslag neemt.  

- Focus op kennis: men toont vb angstaanjagende films om aan te tonen dat het stellen van een bepaalde 

gedrag gevaarlijk kan zijn. 

- Focus op gedrag: men gaat zich bezighouden met counselingaanpak. Vb. men begeleid iemand 

doorheen een traject om te stoppen met roken. 

Tegenwoordig wordt er ook nadruk gelegd op omgeving omdat het een miskenning is dat gedragsverandering 

een eigen of bewuste keuze is. Het is ook afhankelijk van de omgeving: sociale context, fysieke omgeving. Gaat 

ook gepard met de maatregelen op een beleidsniveau. 

• Voorbeeld: rookverbod op cafés heeft mensen gepusht om minder te roken. 
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Gezondheidspsychologie nu is kortom: 

- Minder health education: bewust maken van gezondheidsrisico's 

- Meer focus op gedrag: gedragsverandering en -behoud ervan + focus op omgeving: sociale context, 

fysieke omgeving, beleidsniveau 

Nudging: methode die je toepast om de omgeving aan te passen om zo een effect te hebben op het gedrag van 

mensen. Je moet niet heel de omgeving aanpassen, maar je moet het op een manier doen dat niemand verplicht 

wordt zen gedrag aan te passen, maar dat wel de gezonde optie het meeste aannemelijke wordt om te kiezen.  

2. Het biomedische perspectief  

Kent zen oorsprong in de rennassaince waar natuurwetten werden ontdekt 

en dat leidde tot en mens- en werldvisie. 1 van die visies was dat het gedrag 

van een mens zoals een robot was. Gedrag was een reactie op wat door de 

omgeving werd aangeboden. Een belangrijk persoon hierbinnen was Renée 

Descartes 

 

Stel dat iemand zen hand houdt aan een warm oppervlak. Volgens 

Decartes wordt het waargenomen door de zintuigen en nadien wordt er 

een signaal doorgestuurd naar de hersenen waar het wordt 

geïnterpreteerd. Vervolgens wordt het doorgegeven aan onze spieren en 

we gaan ons hand terugtrekken. Dit is een heel mechanische visie: pure 

reactie op omgeving. Dit klopt als je naar dit voorbeeld kijkt, maar het 

klopt niet meer als je kijkt naar mensen met chronische pijn. Men wordt 

constant geconfronteerd met pijn, en gaan daar allemaal anders op 

reageren. Coping hierbij is heel variabel en is niet terug te brengen aan 

een letsel of schade, dus zo’n mechanische visie is veel te eenvoudig.  

Decartes maakte een onderscheid tussen: 

- De mens en zen lichaam: objectief, onderworpen aan natuurwetten werken als een robot, … 

- Het ziel: niet te bestuderen en is eerder subjectief.  

Dit is een dualistische visie. Heeft succes gehad, want dat gaf aan dat we het lichaam konden bestuderen. 

2.1. Kenmerken van het biomedisch model  

 

- Elke ziekte heeft een specifieke biomedische oorzaak/ etiologie. Iets in het lichaam verzoorzaakte 

schade. 

o Bacteriën, virussen, protozoa (bv. amoeben) 

o Vitaminedeficiëntie 

o Weefselbeschadiging 

- Ziekte kan gericht behandeld worden met medische ingrepen 

o Lichaam als machine 

o Mechanistisch op te lossen (zoals je een vijsje moet draaien) 
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- Genezing hangt af volledig af van biomedische technologie 

o Arts als lichaamsingenieur 

o Passieve houding van de patiënt 

 

2.2. Biomedisch model  

 

Disease: ziekte, hetgeen dat mis is in het lichaam. 

Illness: de symptomen van de ziekte 

Sick-role: ziektegedrag, hinder die je ervaart. Dit is een gevolg van de klachten die je ervaart als gevolg van wat 

er mis is in je lichaam. 

Volgens het biomedisch model vloeien die lineair heel goed voort na elkaar. 

• Voorbeeld: je ervaart koorts (illness) als gevolg van een virus in je lichaam (disease) en als gevolg 

daarvan blijf je een week thuis (sick-role) 

 

2.3. Gevaar van dualistische visie op lichaam en geest 

 

Je maakt een opdeling tussen wat er organisch mis is of wat er echt is en zaken die niet kunnen teruggebracht 

worden naar lichaamschade. Dit is ‘niet echt’ of psychogeen. Dit is gevaarlijk, want we weten niet alles over het 

lichaam en weten dus ook niet wat psychogene ziektes zijn. Dit is ondertussen uit de DSM gehaald. Diagnoses 

die mensen krijgen zijn niet indicatief voor behandeling. 

• Voorbeeld: functionele syndromen zoals chronische vermoeidheidsyndroom, prikkelbare 

darmsyndroom, … zijn diagnoses die gegeven worden aan mensen omdat het hun vooruit helpt als ze 

weten wat er is, maar er is geen rechtlijnige behandeling aan gekoppeld. Het zijn clusterdiagnoses 

omdat vele zaken hierbij heel divers zijn. 

Zo een opdeling is ook nadelig voor de relatie tussen arts en patiënt. Artsen kunnen dan het idee geven dat hun 

pijn ‘tussen hun oren’ is. Psychologische factoren spelen ook een rol bij organische ziektes.  

• Voorbeeld: iemand heeft een hartaanval overleefd en moet nadien zen leven weer opnemen. Deze 

persoon slaagt er niet in om gewoon de draad weer op te pakken. Dit is moeilijk te begrijpen vanuit zo 

een opdeling, het is makkelijker dit te bekijken vanuit een breder beeld. 
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Men zou denken dat dit idee een ver-van-mijn-bed show is, maar onderstaande proefjes bewijzen dat dit niet zo 

is. 

 

Men heeft mensen korte filmpjes gepresenteerd van rugpijn bij patiënten en die moesten bepaalde activiteiten 

uitvoeren. Bij elk fragmentje gaven ze naam, leeftijd, sociodemografische info, … zie vb hierboven. Kritisch is dat 

afhankelijk van de groep, we de info over de oorsprong van de pijn gingen variëren. Hierboven zie je een 

duidelijke medische oorzaak in de uitlag. 

 

Hier zie je geen medische oorzaak. De proefpersonen moesten goed naar de video kijken en proberen inschatten 

hoeveel pijn die persoon heeft, in welke mate die persoon hulp nodig heeft, in welke mate je die persoon aux 

serieux neemt. 

Bij mensen zonder een medische oorzaak schatten we de pijn minder en als minder ernstig en we gaan die 

persoon minder serieus nemen.  

MAAR Medisch-onverklaard betekent niet psychologisch-onverklaard. 

- Respecteer het individu en hetgeen ze ervaren.  

- Neem probleem “aux serieux” 

- Gebruikt een person-centered benadering 

o Vermijd stigmatiseren, psychologisering, psycho-pathologisering. Vermijd dat mensen moeten 

‘bewijzen’ dat ze ziek zijn. “if you have to prove you’re ill, you cannot improve” 
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Die 3 concepten vallen maar in een klein percentage van de mensen samen. Er zijn veel meer situaties waar deze 

niet samenvallen. Je kan het een niet gebruiken om het ander te voorspellen. 

 

2.4. Ziekterol volgens Parsons  

Ziet dit als een sociaal concept. Een ziekterol/gedrag Is een tijdelijke en onwenselijke rol die verplicht zo snel 

mogelijk beter te worden, verplicht medische hulp te zoeken en zich daaron coöperatief op te stellen, toelaat af 

te zien van normale activiteiten en verantwoordelijkheden en waarbij de persoon beschouwd wordt als een 

hulpbehoevend. 

Een gevolg van dit te zien als iets dat ingegeven wordt door de omgeving, is dat het niet enkel zo is, dat de rol 

enkel bepaald wordt door de ziekte of klachten. 

• Voorbeeld: iemand wordt gediagnostieerd met AIDS. Heeft nog geen klachten en de kans is heel klein 

dat die persoon een ziekterol gaat innemen. Het stigma rond AIDS kan een rol hierbij spelen.  

 

Hier zie je 7 verschillende situaties waar je je in kan bevinden.  

6: iemand neemt een ziekterol op en ervaart veel belemmeringen en ervaart ook klachten daarbij. Probleem is 

dat men niets pathologisch kan vaststellen. Voorbeeld: iemand met OCD. We kunnen niets terugvinden in het 

lichaam en volgens het biomedisch model zou dit niet bestaan. 

5: iemand heeft een bepaalde ziekte en ervaart heel wat hinder in het dagelijkse leven, maar voelt zich niet ziek 

en heeft geen klachten. Voorbeeld: iemand met een hartritmestoornis. Dit kan gediagnosticeerd worden, 

persoon kan geen zware sporten meer worden uitgevoerd, maar in het dagelijkse leven zal die daar geen zware 

symptomen hebben. 
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2.5. Waarom het biomedisch model onvolledig is? 

De ervaring van lichamelijke klachten varieert tussen personen met dezelfde biomedische afwijkingen. 

• Voorbeeld: op een scan kan iets blijken dat lijkt op een hernia. Bij de ene persoon kunnen er al een 

tijdje klachten zijn en bij de andere persoon kan het zijn dat die daar nog nooit iets van last bij heeft 

ondervonden. 

Mensen zonder lichamelijke klachten kunnen biomedische afwijkingen hebben en mensen met minieme 

biomedische afwijkingen, kunnen ernstige lichamelijke klachten hebben. 

• Voorbeeld: mensen met een chronische vermoeidheidssyndroom, daarbij kan je het moeilijk terug 

brengen tot een lichamelijk probleem. Deze mensen moet echt moeite doen om te bewijzen dat ze er 

last van hebben. 

Ervaren hinder varieert tussen personen met dezelfde lichamelijke klachten. Mensen die geen hinder ervaren, 

kunnen toch lichamelijke klachten hebben en mensen met minimale lichamelijke klachten, kunnen ernstige 

hinder ervaren. 

 

Voor de meeste mensen zal pijn hebben zoals op de foto hierboven niet zorgen voor hinder in het dagelijkse 

leven, maar voor iemand die ballet doet, zal die wel voor hinder zorgen. 

2.6. Oefening (mooi examenvraag!)  

Binnenkort komt er een diagnostische test op de markt die een objectieve biomarker zou zijn voor chronische 

vermoeidheid. De zelfhulpgroep wil dat de regering deze test erkent en dat patiënten met een positieve test recht 

hebben op een invaliditeits-uitkering. Formuleer commentaar vanuit de concepten ziekte, ziek-zijn en ziekte-

rol/hinder. 

Die test spoort iets biomedisch op (ziekte). Als iemand er niet positief op scoort, dan wilt het niet zeggen dat ze 

niet ziek zijn, dus dit is een gevaar bij deze test. Wat moeten we met deze mensen doen? Hier zien we dat deze 

3 concepten niet aan elkaar hangen. Het gevolg is dat die groep mensen zich zullen moeten bewijzen en je mist 

veel mensen die wel klachten en hinder ervaren en niet aan een uitkering geraken. Hiermee werken ze een 

biomedische visie aan de hand. 

Men focust enkel op ziekte en niet op ziek-zijn en ziekte-rol/hinder. 
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Voorbeeld van puntenverdeling gekoppeld aan een open vraag: 

 

We zien hieronder een voorbeeld uit 2012 waar iemand pleitte dat ookal kan er iets medisch mis zijn bij mensen 

met CVS (chronische-vermoeidheidssyndroom), toch moeten we een psychologische aanpak hanteren, omdat 

dat ook een rol kon spelen bij de klachten. Deze persoon lag onder voor deze uitspraak omdat men toen hard de 

focus legde op het biomedisch perspectief en zijn uitspraak was eerder vanuit een biopsychosociaal perspectief.  

 
 

2.7. Leerdoelen  
 

- Het biomedisch en biopsychosociaal perspectief op ziekte en gezondheid toelichten 

- Beperkingen & gevaren van biomedisch perspectief en dualisme formuleren en herkennen 

- De concepten ziekte, ziek-zijn en ziekte-rol definiëren en toepassen op praktijkgerichte cassusen. 

- Deze concepten creatief benutten bij analyse van complexe gezondheidsproblemen. 
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3. Biopsychosociaal perspectief 

 

Deze 3 concepten hangen hier niet meer lineair samen. Zowel medische als sociale als psychologische factoren 

hebben een invloed. Je kan geen predicties maken met dit model. Je kan er wel je blik mee verruimen als je 

dingen gaat verklaren. 

 

Biomedische factoren (disease) verklaren de ervaring van ziekte en lijden (illness) niet.  

Sterktes:  

- De relatie tussen “disease” en “illness” is complex.  

- Het is niet enkel disease, maar ook person-centered. Je moet je als arts niet enkel focussen op de 

pathologie van een patiënt, maar ook op de persoon zelf. 

- Er is een verzoening van “biomedisch” en “sociaal” paradigma, geen dogmatisme.  

- Het is vooral een klinisch model met oog voor klacht en hulpvraag van patiënt. 

Nadeel:  

- Anything goes =  alles kan onderzocht worden. Er is geen guidance en dit kan zorgen voor 

tegenstrijdigheid. 

- Black box approach = we gaan te sterk ons laten leiden door de empirische evidentie. Zolang de 

correlatie er is, is het voldoende. We gaan niet meer kijken naar de onderliggende mechanismen. 

- Ongebreideld ecclectisme = als alles kan en mogelijk is, dan kunnen we zelf ook alles zomaar doen. 
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 les 2: rond 20 minuten  

Dit is een voorbeeld van een black box approach. Dit is een studie die gaat proberen voorspellen welke factoren 

zorgen voor een chronische pijn in het gebit en kaak. De auteurs gaat gewoon kijken naar de factoren die 

mogelijks wijzen op een biomedische oorzaak vb tandenknarsen. Ze zoeken ook psychologische factoren op vb 

depressie, slaapproblemen, …  

We zien de univariate OR. Het zegt ons niet enkel of er een verband is, maar het zegt ons ook hoe sterk het 

verband is. Dit is altijd een relatieve uitspraak. Als je vb kijkt of geslacht nog steeds een rol speelt na een paar 

maanden, dan zie je dat je als vrouw 2x meer kans hebt dan mannen om nog pijn te hebben. De univariaat kijkt 

of de variabele op zich voorspellend gaat zijn. Indien u OR 1 is, dan is het niet significant. Is het lager dan 1 dan 

het een protectieve factor is, is het hoger dan 1 dan is het waarschijnlijk een risicofactor.  

We zien ook de betrouwbaarheidsintervallen. Hoe groter, hoe onzekerder dat je bent. 

• Voorbeeld: slaapproblemen. De referenties zijn: 0-3, 4-7, 8-20 en uw betrouwbaarheid is (0.9-3.4). in 

principe zou je kunnen zeggen dat het een licht protectieve factor is, maar het kan ook een sterke 

negatieve factor zijn want uw betrouwbaarheid is groot. Het is niet alleen niet significant, maar we 

weten ook gewoon nog niet of er een effect is. 

• Voorbeeld: niet passende tanden. Betrouwbaarheid tussen (0.4-1.4). heel groot, niet significant en nu 

nog niet duidelijk.  

 

3.1. BPS niet alleen met zijn kritiek op biomedisch model 
Epidemiologie had ook kritiek op het biomedische model. Had ook te maken met de verschuiving van ziektes. Er 

kon dus niet 1 uniek ding te vinden zijn die kon geassocieerd worden met al die ziektes. (Susser & Susser, 1999):  

Niet elke ziekte heeft specifieke etiologie die noodzakelijk en voldoende is. Er zijn meerdere risicofactoren voor 

specifieke ziektes (slechte voeding, weinig bewegen, …) en dezelfde risicofactor kan een effect hebben op 

meerdere ziektes. 

• Voorbeeld: roken heeft niet enkel een effect op longkanker, maar ook op cardiovasculaire ziektes. 

Er is een complexe en dynamische interacties tussen factoren. We moeten op zoek gaan naar een verklaring en 

op zoek gaan naar de relatie tussen factoren. We moeten een de identificatie zoeken van “pathways” voor 

“disease”. Het is niet alleen data-gedreven (black-box), maar ook verklarend. 
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Aantal alternatieve modellen uit epidemiologie: 

- “Web of Causation” (MacMahon, 1960) 

- “Sufficient Component Cause Model” of “causal pie” model (Rothman, 1976) 

 

a. Web of causation  

MacMahon et al (1960): causaal netwerk 

Verscheidene factoren spelen een rol in een causaal netwerk of “spinnenweb” en brengen een bijdrage tot 

ontwikkelen van ziekte, alsook de interactie. Ziekte kan door verscheidene “pathways” ontstaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is niet 1 factor dat 

leidt tot een ziekte. Dit moeten we niet vanbuiten kennen, maar we moeten het verschil snappen tussen dit en 

een biomedisch model. Er zijn verschillende pathways. 1 risicofactor kan verband houden met andere ziektes en 

bepaalde ziektes houden verband met andere risicofactoren. In u pathways heb je verschillende niveau’s van 

factoren: gedragingen, biologische factoren, …  

Oefening 

“Waarom is Karel na een seksueel contact HIV-besmet en Jan niet?” 

Redenen: 

- Karel heeft onveilig seks gehad met een partner die seropositief is en Jan veilig met iemand die 

seropositief is 

- Karel is blootgesteld aan het HIV-virus en Jan niet, … 

2 is volgens de meeste mensen in de aula de beste reden die je kan geven wnat 2 is altijd waar en 1 niet. 
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“Waarom is de prevalentie van AIDS hoger in Afrikaanse landen dan in Westerse landen?” 

Redenen 

- In Afrika hebben personen met HIV-besmetting minder toegang tot goedkope AIDS-remmers dan in het 

Westen 

- De HIV besmetting tast in Afrika het immuunfunctioneren van meer mensen aan dan in het Westen 

Verklaring 2 omvat meer dan het 1ste.  

“Waarom ontwikkelt Marian wel AIDS en Mia niet terwijl ze beiden AIDS-remmers voorgeschreven hebben 

gekregen?” 

Redenen: 

- Marian is niet zo zorgvuldig in het systematisch innemen van de AIDS-remmers terwijl Mia dit wel is. 

- De HIV-besmetting tast het immuunfunctioneren van Marian aan en niet van Mia 

Beide verklaringen zijn juist, maar verklaring 1 is op een iets concreter niveau dan verklaring 2 

 Deze oefeningen tonen ons dat het niet verstandig is om atijd oorzaken te gaan reduceren, want dan ga 

je veel info verliezen. 

Pleidooi voor ‘verklarend pluralisme’  

Verklaringen die je geeft, hangen af van de vraag die gesteld wordt en hoe concreet ze zijn. Er zijn vragen, 

verklaringen en interventies op verschillende niveaus. Meest afdoende verklaring/interventie is vaak op zelfde 

niveau van vraag: 

- Regionaal niveau: vragen rond Afrika 

- Individueel niveau: gedragingen 

- Biologisch niveau 

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

• Voorbeeld: onveilig vrijen kan voor HIV-besmetting zorgen, maar als je enkel zegt dat HIV ontstaat door 

onveilig vrijen dan ga je reduceren en dan verlies je veel informatie die interessant kan zijn. 

De verklaring is wel compatibel met verklaring op ander niveau. Ze moeten bij elkaar passen 

• Voorbeeld: je kan niet iets totaal out of the blue zeggen zoals ‘de geesten hebben me HIV bezorgd”. Dit 

is totaal niet compatibel met een andere biologische verklaring. 

 

b. Causel pie model 
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Model is opgemaakt door Rothman. Volgens dit model zijn er meerdere voldoende oorzaken die leiden tot een 

ziekte. Als er 1 oorzaak of ‘taart’ aanwezig is, dan krijg je de ziekte. Er zijn wel verschillende ‘taarten’. Elke 

oorzaak bestaat uit verscheidene noodzakelijke componenten. Een oorzaak (taart) kan alleen voldoende zijn als 

alle componenten (taartstukjes) aanwezig zijn. 

Dit doorbreekt het idee van 1 oorzaak en 1 ziekte en het doorbreekt ook dat er meerdere factoren op andere 

ziektes kunnen werken. 

 

Die taarten worden opgedeeld in onderdelen. Componenten A,B,C en D moeten aanwezig zijn biij oorzaak 1 en 

bij oorzaak 2 moeten componenten A, G, E, F aanwezig zijn om een ziekte te krijgen. 

 

Je zou kunnen zeggen dat de ene groep cardiovasculaire problemen krijgen als ze: te weinig bewegen, een slecht 

dieet volgen en een genetische kwetsbaarheid hebben. Bij een andere groep kunnen de oorzaken zijn dat ze: 

roken, te weinig bewegen en een te hoge bloeddruk hebben. 

 biomedisch model: 1 ziekte en 1 oorzaak (noodzakelijk en voldoende), terwijl Koch de grondlegger van 

microbe-theorie (= unieke factoren geven aanleiding tot ziekte) bewust was dat ziekte meest voorkwam in 

vatbare dieren of dieren onder stress. 

Mogelijke causal pies die voor dieren met tuberculose: 

 

Biomedisch model zou zeggen dat blootstelling voldoende en noodzakelijk is, maar we zien dat het misschien 

wel noodzakelijk is (aanwezig in alle 3), maar het is niet voldoende. 
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Hoe verklaart ‘causal pie’ daling van TBC over de tijd? 

 

We zien een daling van sterfte door TBC. Rond 1940 is er een eerste vaccin. Dit toont aan dat de medische 

succesen niet dé oorzaak zijn van een afname. 

De daling kan te weiten zijn aan genen, betere voeding, betere huisvesting ( vroeger kleine kamers waar TBC 

snel verspreid kon worden ), …  

 

Bij slechte voeding, slechte huisvesting, … ben je sowieso vatbaarder. Over de jaren heen is de slechte voeding 

en slechte ventilatie weggevallen, waardoor je minder TBC krijgt. De ‘absence of BCG’ is afwezigheid van vaccin. 

Als je deze vaccin wel krijgt, dan vallen alle andere componenten weg. Vaccin had bij opkomst niet veel effect 

meer omdat er al op de andere componenten werden ingewerkt. 

Tegenwoordig is er wel weer een stijging van TBC. Er is een nieuwe causal pie bijgekomen:  

 

Mensen met AIDS, slechte voeding, … als zij blootgesteld worden aan TBC dan zullen ze het ook krijgen ook al 

zijn ze gevaccineerd. De oorzaken verschuiven overheen de tijd. 
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Kenmerken ‘causal pie’ model: 

- Sommige componenten zijn kleiner dan anderen, maar ook die zijn belangrijk. 

- Wat de predisponerende, kwetsbaarheidsfactor of initiërende, laatste factor is, is relatief. De studie van 

risicofactoren sluit het causal pie model niet uit. 

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

grootste risicofactor op 

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

- Interventies kunnen bestaan uit het wegwerken van één noodzakelijke component 

 

3.2. Nature VS nurture debat 

Causal pie model stelt het hele nature vs nurture debat onder een ander daglicht. Rothman stelt dat dit zinloos 

is, want er is niet 1 iets dat 100% genetisch is en 100% aan de omgeving ligt. 

Fenylketonurie: zeldzame genetische aandoening waardoor fenylalatine niet goed afgebroken wordt. Ophoping 

van fenylalatine leidt tot ontwikkelingsstoornissen. Het is belangrijk dit te detecteren en er iets aan te doen en 

daar spelen ook omgevingsfactor een noodzakelijke rol: voeding met fenylalatine (vlees, vis & zuivelproducten) 

moeten minder gegeten worden. 

Genen kunnen enkel werken als de omgeving er is. Door dit model kan je er ook iets aan doen door op 1 van de 

componenten in te werken. 

   

3.3. “Breed” biopsychosociaal model 

Ziekte is multicausaal: 

- Meerdere oorzaken 

- Verscheidene vormen van oorzaken:  
o Voorbeschikkend: erfelijkheid 
o Uitlokkend: een virus kan een ziekte triggeren  
o Onderhoudend: ervaren van stress, al dan niet hebben van sociale steun, … 

Ziekte is multidimensioneel: 

- Ziekte, ziek-zijn en ziekterol/hinder 

- Fysieke, mentale en sociale gezondheid (=mate waarin je je rol kan vervullen, kunnen participeren in 

het dagelijkse leven) 

Verscheidene niveaus van verklaring (“verklarend pluralisme”) 
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- Biologisch: HIV & AIDS 

- Individueel: seksueel risicovol gedrag  

- Maatschappelijk/cultureel: gezondheidszorgsysteem 

Kan niet gereduceerd worden, maar wel compatibel (Putnam) 

De oorzaken zijn bepaald door tijd en plaats: roken, HIV & AIDS,… ze kunnen variëren doorheen de tijd. Het kan 

zijn dat het gebruik maken van voorbehoedsmiddelen vroeger een taboe was en nu net helemaal niet meer.  

Oefening: Een psychiater zoekt etiologische factoren bij patiënten met fibromyalgie op zijn afdeling in het UZ. Ptn 

zijn ernstig geïnvalideerd en hebben ernstige emotionele problemen. Uit zijn onderzoek blijkt dat FM ptn in het 

verleden vaker fysisch, emotioneel of seksueel misbruikt zijn in vergelijking met een groep met een andere 

chronische aandoening (reumatoïde artritis). De psychiater concludeert dat misbruik een etiologische factor is 

voor FM. De zelfhulpgroep van FM is furieus en argumenteert dat FM te wijten is aan een stoornis in het centraal 

zenuwstelsel. 

Evalueer het onderzoek van de psychiater en de reactie van de zelfhulpgroep vanuit een  biopsychosociaal 

perspectief. 

De zelfhulpgroep gaat vooral een biologische oorzaak naar voren schuiven vanuit het stigma rond fibromylagie. 

Ze willen eigenlijk bewijzen dat het echt is. Het is een biomedische visie. 

De psychiater stelt dat het een psychologische oorzaak is ten gevolg van misbruik. Hij spreekt over een 

etiologische factor, maar eigenlijk weten we het niet goed. Het is beter om te spreken van een onderhoudende 

factor.  

De zelfhulpgroep zal waarschijnlijk een medische behandeling willen, terwijl de psychiater eerder de hinder zal 

willen wegnemen. Als je die trauma’s hebt meegemaakt, zal je waarschijnlijk anders omgaan met de klachten.  

 

3.4. Leerdoelen  

 

- De concepten ziekte, ziek-zijn en ziekte-rol definiëren en toepassen op praktijkgerichte cassusen. 

- Deze concepten creatief benutten bij analyse van complexe gezondheidsproblemen. 

- De diverse “oorzaken” binnen biopsychosociaal perspectief kennen en identificeren in complexe 

praktijksituaties. 

- Weten dat “oorzaken” van problemen verschillen in functie van context en setting, en illustreren hoe 

dit in de praktijk kan optreden. 
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3.5. Biopsychosociaal perspectief 

Wat we vinden op groepsniveau geldt niet op een individu. Werken vanuit een 

biopsychosociaal perspectief dwingt ons tot probabilistische uitspraken op 

individueel niveau vs groepsniveau. Het is een inschatting van de belangrijkheid, 

grootte van een verband onafhankelijk van een steekproef (effect size), zekerheid 

(certainty) en veranderbaarheid van oorzaken. Er is geen sprake van 

resultaatverbintenis, wel engagementsverbintenis. 

 

4. Opgang van biopsychosociaal perspectief en de gezondheidspsychologie = 

evoluties 

 

4.1. Veranderende tableau van sterfte- en ziektecijfers  

 

We zien dat de levensverwachtingen stijgen doorheen de tijd.  

4.1.1.  Veranderingen in oorzaken van sterftes in België  

 

 

 

In 1910 stierf 24% van de mensen aan infecties. In 1990 

nog maar 1% van de mensen. We zien wel een grote 

stijging van sterftes door kanker, vasculaire aandoening. 
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4.1.2. Hoge levensverwachting geassocieerd met leefstijl  

Prospectieve studie en 7 gedragsindicatoren: 

- 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 

- Regelmatig lichaamsbeweging 

 

 

 

 

 

 

De welvaartziektes van nu komen niet zonder kosten. We zien in de grafiek dat we wel langer leven, maar ook 

wel meer lijden aan de welvaartziektes. De stippenlijn die helemaal tot bovenaan gaan, zijn de kosten voor de 

gezondheidszorg en die zijn enorm gestegen. 

Maar willen we wel zolang mogelijke leven? We moeten onderscheid maken tussen 2 concepten. 

- “Verloren Potentiële Levensjaren” (Years of Life Lost) 

- “Verloren Gezonde Levensjaren” (DALY’s) 

 

 

Verloren potentiële jaren. 

Dit zijn de jaren die we verloren zijn en 

hadden kunnen vermijden om eraan te 

sterven als er de juiste behandeling of 

preventie was. Als we kijken naar longkanker 

dan zien we veel verloren jaren die we 

konden tegenkomen door te minderen met 

roken. 

Verloren Potentiële Jaren (VPJ per 1.000 persoonsjaren) voor enkele belangrijke 

doodsoorzaken, leeftijdsgroep 1-74 jaar, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2006. 

Berekend t.o.v. levensverwachting.
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Verloren gezonde levensjaren 

Deze zijn gigantisch hoog voor 

welvaartziektes!! We leven langer, maar 

daarom niet gezonder. Vandaar het belang 

van een biopsychosociale perspectief, omdat 

we weten dat ook gedrasgmatige 

psyhologische, sociale factoren meebepalend 

zijn. 

 

4.2. De effectiviteit en efficiëntie van de hoog-gespecialiseerde curatieve 

geneeskunde 

 

 

 

 

 

 

Medische wetenschap gaat enorm vooruit, maar is het altijd wel effectief?  

• Voorbeeld: bij kanker in een late stage zorgt chemo niet voor een genezing, maar voor een verlenging 

van het leven. Het heeft geen impact op de levenskwaliteit. 

Men heeft in een epidemiologische studie de effectiviteit van de curatieve behandelingen eens onder de loep 

genomen, want altijd was er een veronderstelling dat het door medische behandeling zo was dat mensen 

minder stierven aan infecties. Wat bleek was dat de daling al was ingezet voor die medische behandelingen 

opkwamen. Het zal meer te maken hebben met woning, hygiëne, … dit heeft de deur geopend naar andere 

oplossing die meer te maken hebben met het BPS model. 

 

4.3. Aanvaarding door medische disciplines 

Op wetenschappelijk vlak: 

- Psychoneuro-immunologie 

- Poorttheorie van pijn: top-down factoren zoals angst of verwachtingen kunnen een pijnpoort openen, 

waardoor we sneller pijn voelen en er moeilijk vanaf kunnen komen.  
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Toegepast vlak: 

- Vroeger was het zo dat als men mensen niet kon behandeling, dat ze werden gezien als “moeilijke” 

patiënten en die werden doorverwezen naar de psycholoog. Meer en meer wordt aanvaard dat 

psychologen ook een belangrijke rol hebben bij mensen met fysieke aandoeningen. 

Biopsychosociaal model: gemeenschappelijk kader 

 

4.4. Politiek evoluties  

Gezondheid betekent nu meer dan de afwezigheid van ziekte. Het is vandaag ondenbaar dat er niet zo iets zou 

bestaan als aanpakken van levenskwaliteit, burn-out, geluk op het werk, … 

 

5. Disciplines binnen het biopsychosociaal perspectief 

 

5.1.  Psychosomatische geneeskunde  

Het gaat over persoonlijkheid als specifieke risicofactor voor ziekte. Dit is ontstaan vanuit de psycho-analyse. 

Freud is een van de eerste die kritiek gaf op het biomedisch model. Hij zei dat het kan zijn dat een algemene 

toestand van uw lichaam aanleiding kan geven tot het ontstaan van probleem. Hier komt het woord ‘neurose’ 

vandaan. Dit verwees naar een algemene kwetsbaarheid.  

Alexander & Dunbar:  

Hebben het idee van Freud verder uitgewerkt, ze zijn net terggekeerd naar het biomedisch denken. Ze zijn gaan 

kijken naar de link tussen persoonlijkheid en ziekte. Ze gingen op zoek naar specifieke psychologische oorzaken 

naar het krijgen van medische aandoeningen. Het heeft veel kritiek gekregen omdat de theorie gebasseerd is op 

casussen. Ze gingen zich ook te eng richten op bepaalde aandoeningen. 

Deze soort geneeskunde bestaat nog altijd en ze gaan nog steeds op zoek naar psychologische factoren die een 

rol kunnen spelen bij medische ziektes, … soms wordt het liaison psychiatrie genoemd. 

Liaison psychiatrie: slaat de brug tussen klassieke psychiatrie en de geneeskunde. Het is ontstaan vanuit 

psychopathologie en er blijft vanuit hier gedacht worden. Het is een psychiatrisch denkkader.  

• Voorbeeld: wat is de rol van PTTS op het krijgen van infecties. 

Gezondheidspsychologie gaat breder zijn. Het is niet enkel voor de groep die psychische 

problemen/psychopathologie kennen. Abnormale processen en psychopathologie 
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http://www.psychosomatic.org/ 

http://www.eaclpp.org/ 

5.2. Gedragsgeneeskunde 

Behavioural Medicine (Engels): is ontstaan uit gedragstherapie en leerpsychologie. 

Miller kon ratten onder verdoving leren om controle te krijgen over operante leerwetten. Proefdier werd onder 

verdoving geplaatst, maar ze waren wel nog bij bewustzijn. Het dier werd bekrachtigd als hartslag sneller ging en 

niet bekrachtigd als het trager ging. Kan je leerwetten toepassen op medische aandoeningen? 

Als iemand astma heeft, diabetis, hoofdpijn, … kunnen we mensen misschien leren om dit onder controle te 

krijgen door te bekrachtigen? Dit is niet zo eenvoudig (zie studie Holroyd) 

Dialoog met biomedische perspectief. Het waren geen “traditioneel” klinisch-psychologische thema’s. Het was 

interdisciplinair 

 

Studie Holroyd: laat ons mensen die spanningshoofdpijn hebben controle proberen krijgen over de spanning van 

die spieren. We gebruiken biofeedback. Als de spanning te hoog wordt, wordt er een signaal gegeven en dan 

moeten mensen dat proberen te reduceren. Basisidee: als ze die spanning leren verminderen en controleren, 

dan gaan ze minder hoofdpijn hebben. Er was sprake van succes als men keek naar de biofeedback, maar de 

onderliggende redenen van de succesen strookten niet met de onderliggende theorie. Misschien hebben 

mensen gewoon het gevoel dat ze goed bezig zijn, waardoor ze anders gaan omgaan met hun hoofdpijn. 

Daardoor krijgen ze minder stress en ervaren ze effectief minder hoofdpijn. 

 

Ze hebben het opnieuw getest bij 43 studenten met spanningshoofdpijn en hebben deze mensen een 

biofeedback training gegeven om spanning van de m. frontalis te verlagen. Aan de ppn zeiden ze ofwel dat ze 

goed bezig zijn, onafhankelijk van hun biofeedback en dat de biofeedback werkt op hun, aan anderen hebben ze 

gezegd dat de biofeedback jammer genoeg niet werkt op hun. We zien dat de feedback die we krijgen over het 

goed bezig zijn alles bepalend is. Bij middelmatige vooruitgang weinig verschil, maar bij groot succes is er wel 

een duidelijk positief verschil.  

 

http://www.psychosomatic.org/
http://www.eaclpp.org/
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5.3. Medische sociologie 

De psychosomatische geneeskunde en gedragsgeneeskunde werken vaak samen met artsen. Ze werken ook 

binnen een BPS-model en biomedische model. Het zijn praktijk mensen en onderzoekers die de relatie tussen 

psychologie en biologie vormgeven. Andere disciplines gaan meer kritische vragen stellen zoals de medische 

sociologie. Die gaan meer focussen op theorie en minder bezighouden met patiënten. Gaan zich ook vragen 

stellen rond de medische wereld: hebben artsen te veel macht, nemen mensen te veel medicatie in, … 

Sociologische analyse van maatschappelijke fenomenen in verband met gezondheid van de mens.  

- Analyse van medische organisaties en instituties 

- Productie en vormgeving van medische kennis 

- Sociaal handelen van patiënten en hulpverlener 

- Effect van sociologische factoren op gezondheid en ziekte 

 

5.3.1.  Maatschappelijke evoluties in organisaties en instituties  

Vroeger hadden we een systeem waar artsen alles runden als experts en autoritaire figuren. Zij bepaalden welke 

behandeling voorgeschreven werd, hoe een ziekenhuis er moet uitzien, … Nu wordt de gezondheidszorg gezien 

als bedrijf geleid door managers ipv medici. Niet alleen (meer) effectiviteit, maar ook (vooral) kosteneffectiviteit 

en klanttevredenheid (we moeten na een bezoek aan het ziekenhuis soms invullen hoe we ons bezek beleefd 

hebben). Er is meer en meer sprake van een gezondheidsmarkt met consumentenverenigingen: de patiënt is 

klant en consument. Dit maakt dat niet enkel de arts iets beslist, maar je gaat altijd iets beslissen in samenspraak 

met de klant. 

5.3.2. Productie en vormgeving van medische kennis: medicalisering  

 

Medische sociologie gaat zich bezighouden met de medische kennis: hoe wordt dat vormgegeven, hoe denken 

we erover, is er teveel medicalisering, … medicalisering is een fenomeen dat veel voorkomt. We gaan vaak 

denken dat het biologische processenz zijn die zorgen voor ziekte en de rest is niet relevant. Als we ons daar 

blind op staren dan doen we aan medicalisering.` 

In de standaard is er een pleidooie gehouden rond osteoporose. Ze geven constant medicatie aan ouderen 

hiertegen, terwijl dit een fenomeen is dat normaal is rond een bepaalde leeftijd. We zijn het aan het 

medicaliseren. Als we die dan gaan behandelen gaan mensen minder vallen wordt dan het idee, want vallen is 

een belangrijke trigger. Medicaliseren zorgt voor oogkleppen. Misschien moeten we eerder inzetten op een 

veiligere huis voor ouderen, zodat er minder kans is op vallen. 
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We gaan grenzen van ziekte en ziek-zijn verleggen om marktsegmenten te creëren. 

• Voorbeeld: kaalheid bij mannen. Er is ondertussen een middel gevonden voor haaruitval en op die 

manier werd er een idee gekweekt dat haaruitval een ziekte is. Er wordt een ziekte gecreërd dat zorgt 

voor een markt rond medicatie. 

Sommige problemen zijn onder-gediagnosticeerd en onder-behandeld. Deze problemen komen vaak voor, zijn 

ernstig en te behandelen. Men maakt gebruik van media om angst te induceren en behandeling voor te stellen: 

“Spreek er met je huisarts over” 

Psychologisering  

 

Is een even groot probleem als medicalisering. Als we zeggen dat iets psychologisch is, wanneer men organisch 

niets vindt, dan zijn we aan het psychologiseren. Het is niet zo omdat iets niet van toepassing is, dat het 

automatisch het andere is.  

5.3.3. Sociaal handelen van patiënten en hulpverleners. 

Parsons, 1951 

Socioloog die keek naar hoe patiënten en zorgverleners zich gedragen. 

Rol van patiënten 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: naar een arts gaan en 

luisteren naar wat die zegt. 

- Toelaat af te zien van normale activiteiten en verantwoordelijkheden: ziektebriefje dat zorgt dat je vb 

niet moet sporten, niet naar school moet, …  

- En waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend. 

Hier zit een zekere positieve functie in. Dit is de visie van Parsons 

Rol van de artsen: 

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

- Arts bezorgt persoon een tijdelijk statuut 

- Arts zorgt voor resocialisatie van de patiënt door behandeling 



Modellen in de gezondheidspsychologie 27 

Andere sociologen vinden dit niet goed. Je gaat problemen medicaliseren en de marxistische stroming zegt dat 

er een gevaar vormt omdat geneeskunde een vorm is van sociale controle: individualisering van structurele 

problemen. Dan krijgen we een blinde vlek voor andere problemen zoals een burnout. Je gaat vergeten dat er 

meer zaken belangrijkrijk zijn bij dit probleem en dat het niet zomaar een individueel iets is. 

5.3.4. Effect van sociologische factoren op gezondheid en ziekte 

Socio-economische ongelijkheid in gezondheid/ziekte. Mensen die lager staan op de lader, hebben een slechtere 

gezondheid. 

- Meten 

- Gegevens 

- Verklaringen 

 

a. Meten van socio-economische status: 

 

- Inkomsten: continu en grote spreiding, gevoelig punt 

- Beroep: verscheidene classificatiesystemen, niet stabiel over tijd (wat vroeger hoog stond in de sociale 

lader, kan nu lager staan), culturele verschillen 

- Opleiding: gemakkelijk want hoe meer je hebt gestudeerd, hoe hoger je op de lader staat, continu of in 

zinvolle categorieën 

- Eigendom: huis, auto, tuin 

- Buurten: % werklozen in een regio 

 

b. Gegevens  

Lage socio-economische categorieën hebben een slechtere gezondheid dan hoge. Het heeft altijd en overal 

bestaan. Je vindt het vanaf de geboorte. Kinderen die geboren zijn in een lage sociale klasse, hebben een lager 

geboortegewicht. Je vindt het op alle indicatoren van gezondheid en ziektes. Er is geen drempel. Je zou kunnen 

denken dat we met de jaren in België een goed gezondheidssysteem hebben. Als de toegang niet gemakkelijk is, 

de drempel is te hoog dan kom je er niet gemakkelijk van af. Van zodra die drempel weg is, dan kom je er goed 

vanaf, maar dat is niet zo. Er is geen drempel, maar er is eerder sprake van iets stapsgewijs. 

 

We zien hier algemene sterftecijfers afhankelijk van de mensen hun SES. Ze hebben 7 categorieën gemaakt en 

dan zie je dat het lineair is en dat er geen sprake is van een drempel. 
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De sociale ongelijkheid neemt toe. We leven allemaal langer, maar wie profiteert er het meest van die stijging? 

Niet de mensen met de laagste inkomens. De ongelijkheid neemt dus toe. Dus bij alle interventies die we doen 

om mensen langer te doen leven, vergeten we de kwetsbaardere groepen. Gezondheidspromotie is iets teveel 

gericht op de midden en hogere klasse. 

 

Lineaire trend is stijler bij de mannen dan bij de vrouwen. De trend is ook minder uitgesproken bij 

minderheidsgroepen (etnische groepen) 

c. Verklaringen  

 

- Artefact: Is verband reëel? Deze verklaring mogen we vergeten. In een bepaalde studie kan je een 

methodologisch artefact hebben, maar men moet altijd nakijken of die er al dan niet is. Hier is er geen. 

- Selectie: logisch dat je die cijfers vindt omdat ziek zijn geld kost voor je behandeling, als je al jong ziek 

wordt kan je niet gaan studeren, … 

- Structureel/materieel: levensomstandigheden? Er is iets in de omgeving dat ervoor zorgt dat mensen 

van een bepaalde klasse sneller ziek worden. Ze kunnen meer blootgesteld worden aan bepaalde 

gevaren en risicofactoren.  

- Cultuur/Gedrag: Verschillen in levensstijl? Mensen uit een lager SES hebben een andere levensstijl: eten 

minder gezond, roken meer, maken zich minder zorgen om overgewicht, … 

 

Gezondheids-enquête 

Lichamelijke activiteit: stijgt met opleidingsniveau 
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Voeding: 

- Obesitas op groepsniveau neemt af met toename in opleidingsniveau 

- Druk maken ivm obesitas: idem 

- Dagelijks fruit en melk, wekelijks vis stijgt met opleidingsniveau 

Roken en illegaal druggebruik en cannabis: daalt met de verhoging van u opleidingsniveau 

Alcohol stijgt met opleidingsniveau: enige dat afwijkend is. 

Oefening: Een onderzoeker wil nagaan of een lage socio-economische status een “risicofactor” is voor de 

ontwikkeling van multiple sclerose (MS). Hij zoekt 100 patiënten met MS en 100 controle-personen gematched 

met leeftijd en geslacht. Hij stelt inderdaad vast dat personen met MS significant meer lagere beroepen 

uitoefenen dan de controlegroep. Wat vind je van deze bevinding? Hoe zou je deze verklaren vanuit de SES-

modellen? Zijn er andere en meer specifieke manieren om de hypothese van de onderzoeker te toetsen? 

Als je zou willen kijken of een structureel materiële verklaring een oorzaak is, dan moet je maken dat je andere 

hypotheses niet kunnen opgaan. Als je de SES gaat afleiden op basis van iemands beroep als die al MS heeft, dan 

kan de selectie hypothese ook van kracht zijn. Mensen met MS hebben minder kans op promotie. Als hij dat op 

die manier zoekt, dan heeft hij het niet goed gedaan. Hij misschien opleiding kunnen gebruiken voor SES af te 

leiden. We moeten alert zijn. Een indicator is misschien valide in de ene context en totaal niet in de andere.  

6. Eigenheid van gezondheidspsychologie  
 

- Het is een psychologische discipline die behoort tot het interdisciplinair domein van het behavioural 

medicine. 

- Staat in dialoog met het biomedisch perspectief. Er zal gekeken worden hoe psychologische variabelen 

het ontstaan van ziektes beïnvloeden. Ze zullen zich ook bezighouden met hoe je je voelt over je ziekte, 

…  

- Het is een heel breed domein en je kan het niet heel precies gaan definiëren. Je kan het dus ook niet 

binden met 1 duidelijke setting zoals vb een ziekenhuis. Gezondheidspsychologen kunnen vb ook 

aanwezig zijn op een school of in een bedrijf. 

- Je vindt ze op verschillende niveau’s 

o Primaire, secundaire en tertiaire preventie 

o 0de, 1ste, 2de & 3de lijn 

- De onderzoeksmethodes zijn ook niet stabiel. Je kan verschillende methodes gebruiken om aan 

onderzoeken te doen kwalitatief of kwantitatief. Er is een wisselwerking en dat is geen nadeel want je 

kan deze laten afhangen van de vraag die je wilt onderzoeken. 

- Theoretisch model? Er is niet echt 1 model, we kiezen voor een explanatory pluralism. We zijn ons 

bewust van het feit dat er meerdere verklaringen mogelijk zijn. 

- We gaan evidence-based, theory-based en person-based gaan toepassen. We baseren ons op 

wetenschappelijke onderbouwingen, theorieën, maar ook de wensen van de patiënt. 

- Kern van gezondheidspsychologie, of waar we ons mee gaan bezighouden is: gezondheid, ziekte, ziek-

zijn en ziektegedrag! 
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Het is een jong discipline. In 1980 kwam er voor het eerst een handboek uit van Matarazzo. Hierboven zien we 

de definitie. Gezondheidspsychologie is de bijdrage op opleidingsniveau, beroepsniveau, … van de psychologie 

en de promotie en behoud van gezondheid, preventie en behandeling van ziekte, identificatie van de etiologie 

en diagnostische correlaten van gezondheid, ziekte en beperkingen. Iets wat we doen in de 

gezondheidspsychologie en ook in andere disciplines is een bijdrage leveren aan de verbetering van het 

gezondheidssysteem en wegen op de politiek. Wordt momenteel vooral gedomineerd door de medische wereld, 

maar psychologie verdient als autonoom beroep ook een stem. 

6.1. Gezondheidspromotie en preventie 

 

- Gezondheidsbevordering of gezondheidspromotie: hoe gaan we mensen gezond houden en de 

gezondheid verbeteren? Er wordt gestreeft naar een optimale gezondheid op korte en lange termijn. 

Indien we interventies gaan doen, gaan we niet doen alsof we alles weten en de les spellen tegenover 

mensen, maar we gaan proberen om de mensen meer controle te laten hebben over de determinanten 

van hun gezondheid, en zo hun gezondheid verbeteren. Zo kunnen ze zelf besluiten als persoon of ze 

mee gaan doen of niet.  Empowerment is hier heel belangrijk en het gaat hier over een positieve doel. 

 

- Primaire preventie: sluit dicht aan bij gezondheidspromotie, maar hier is een negatieve doelstelling van 

belang. We gaan iets doen om tegen de negatieve factoren die negatieve zaken veroorzaken zoals 

ziekte of ongezondheid elimineren. Voorkomen is beter dan genezen. 

 

- Secundaire preventie: het opsporen en vroegtijdig behandelen van ziekten en aandoeningen voordat ze 

zich daadwerkelijk manifesteren om erger te voorkomen.  

 

- Tertiaire preventie: dysfunctie of invaliditeit voorkomen indien mensen al een ziekte hebben. We gaan 

mensen helpen leren leven met je ziekte. 
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Dit zijn mensen die werken aan gezondheid als gezondheidspsycholoog. 

Is bewust bezig met campagnes om mensen 

aan te zetten tot gezonder. Kennis en intentie 

is al voor een groot stuk aanwezig, maar de 

vertaling van die kennis en intentie in gedrag. 

Ook belangrijk om te kijken hoe we de 

omgeving kunnen veranderen. Vb. geen 

frisdrankautomaten meer op school. 

 

 

Veilig vrijen promoten. We lezen ook dat de 

persoon gevoelig is voor het feit dat primaire 

preventie iets negatief is. Ze zegt dat ze het 

breder doen en dat primaire preventie ook 

draait rond positiviteit. Als we het altijd 

aanbieden als een negatief doel, dan kan het 

te streng over komen. 

 

Klinische gezondheidspsychologen die in 

medische setting gaat werken zoals een 

ziekenhuis. Gaat patIënt begeleiden die een 

hartaanval gehad hebben. Ze wilt samen met 

hun kijken naar hoe ze hun levensstijl kunnen 

veranderen om de levenskwaliteit te 

verbeteren en de kans op een volgend 

hartaanval verminderen. Ze werk ook in een 

interdisciplinaire setting. 

 

Patiënt is een consument geworden en heeft 

een stem gekregen. Deze persoon gaat de 

stem van de patiënt behartigen en gaat 

ervoor opkomen. 
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Gezondheidspsychologischezorg zal 

veranderen door de zaken dat de technologie 

ons te bieden heeft. die gaan we dienen te 

omarmen en die zal ons kansen geven.  

 

 

 

 

6.2. De zeven vragen 

Visie van gezondheidspsychologie op 

- Mens-zijn en functioneren 

- Normaliteit en abnormaliteit 

- Etiologie en veerkracht 

- Kernconcepten 

- Helpende en belemmerende factoren voor verandering 

- Processen van verandering 

- Rol van context 

 

6.2.1. Mens-zijn en functioneren  

Debat: wat is het verschil tussen mens en dier? 

 Dit is een strikvraag want mensen zijn dieren. Het feit dat we daar direct een antwoord op willen geven 

toont dat we ons anders willen opstellen tegenover andere dieren. Ze noemen dit de antroposene 

tijdperk waar wij de mens centraal stellen. Dus deze vraag is onzinnig. We kunnen wel de vraag stellen 

in welke maten er verschillen zijn tussen diersoorten. 

De mens is een zelfregulerend organisme. Zelfregulatie gebeurt op diverse niveaus (biopsychosociaal): 

- Biologisch  

- Psychologisch  

- Sociaal niveau 

- Omgevingsniveau: fysieke omgeving aanpassen 

Zelfregulatie kent zijn oorsprong in de controle- en systeemtheorieën. 

Hoe wordt de temperatuur van uw kamer geregeld? Er is een 

gewenste temperatuur ingesteld. Op de thermosstaat is er 

een censor die het verschil bekijkt tussen het gewenste 

temperatuur en uw kamertemperatuur. Als het verschil groot 

is dan gaat er een actie optreden en dat zal zorgen voor een 

verandering van temperauur en dan zal er een feedback 

komen naar de censor.  
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Wij streven naar een homeostase en de eerste lijn van regulatie zijn een aantal biologisch, fysiologische 

mechanismen. Als we het te koud krijgen dan gaan onze bloedvaten vernauwen zodat er minder warmteverlies 

hebt en we gaan rillen om warmte te genereren. Vaak gaan we beginnen bewegen om onszelf warm te houden. 

We hebben ook regulatie op omgevingsniveau: we bouwen huizen met isolatie. 

Gedrag is gemotiveerd en doelgericht. We willen discrepantie wegwerken en de gewenste toestand te bereiken: 

motivatie zorgt voor een “richting” en “energie”: 

- Continuity of goal-pursuit despite distractions: je street een zeker continuïteit aan. Je gaat je minder 

laten afleiden. 

- When interrupted, inclination to return to unaccomplished goals: als je je gedrag moet onderbreken 

dan ga je toch de neiging hebben om terug te keren naar dat doel om het af te maken. 

Carver & Scheier (1998) 

We zien dezelfde componenten als bij de 

thermostaat. Je doel is een gewenste toestand. 

Ons lichaam zit vol met sensoren: smaak, 

auditieve, … wanneer we uit balans zijn dan 

hebben we sensoren die pijn detectern. Die gaan 

ons info geven over ons lichaam of over zaken 

van de buitenwereld. Indien de gewenste 

toestand afwijkt van de uiteindelijke toestand dan 

gaan we acties en gedraging gaan stellen. Die 

zullen een impact hebben op de omgeving en die 

zal opgepikt worden door onszelf. De bedoeling is dat de discrepantie dan vermindert. De discrepantie is vaak de 

kern van hoe je je voelt en hoe snel de verandering plaatsvindt zal voor een stuk bepalen hoe je je voelt. 

Snelheid van verandering: 

- Indien gelijk aan verwachtingen= geen affect 

- Indien trager dan verwacht vb. door obstakels = negatief affect 

- Indien sneller dan verwacht = positief affect 

Affect of emotie? 

- Indien veranderingen progressief = affect & gemoed 

- Indien veranderingen plots = emoties 

 

Doelen: representaties van gewenste toestanden, breed gedefinieerd als “outcome events”. Verschillende 

doelen, op korte termijn vs. op lange termijn, variëren in specificiteit: 

- Lekker eten 

- Succesvolle carrière 

- Verantwoordelijke vader 

- Genezen van ziekte 

- Zoete aardappelen kopen 
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Twee types doelen: 

- Toenaderingsdoelen (approach): je probeert iets te bereiken zoals “ik wil een marathon lopen” 

- Vermijdingsdoelen (avoidance): “ik wil niet sociaal geïsoleerd geraken”. Het geeft u enkel een richting 

van wat je niet wilt en niet van wat je wel wil. 

Toenaderingsdoelen zijn beter dan vermijdingsdoelen voor het mentaal welzijn van de mensen. Daarom dat 

gezondheidspromotie beter is dan primaire preventie die gericht is op het vermijden van toekomstig ziektes  

De mens is een complex en hierarchisch systeem: 

Je hebt verschillende niveaus van doelen: 

- Motorische controle doelen: ik ben 

notities aan het nemen, water aan het 

drinken, …  

- ‘Doe’ goals: motorische goals zijn hier een 

onderdeel van. Dit is het groter geheel. 

- ‘Be’ goals: wie ik wens te zijn. Doe goals 

zijn hier een onderdeel van. 

- Systemische concepten: gaan over je 

identiteit: ideale zelf, oud zelf, … 

Dit is allemaal verbonden met elkaar. Het is complexe wisselwerking. Uitput van het ene is het setpoint van het 

andere. 

• Voorbeeld: je wilt een goede vriend zijn, dus je gaat een aantal activiteiten doen zoals een etentje 

organiseren. Je moet daarvoor naar de winkel gaan, koken, tafel klaarleggen, …  

 

Als je doelen bevraagt dan krijg je ze op alle niveaus. Ze kunnen heel specifiek zijn of heel abstract. Te abstract is 

ook niet goed. 

• Voorbeeld: ik wil een goede student zijn. Dit is te abstract, want hoe wil je juist een goede student zijn? 

Carver en Scheier stellen dat als je een doelhiërachie hebt en je hebt een te algemeen niveau om op te werken, 

dan moet je ‘hoe’ vragen stellen.  

• Voorbeeld: hoe ga je mensen helpen? Ik wil mensen helpen door psycholoog te worden en dat ga ik  

doen door goed te studeren en mijn diploma te halen. 
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Als de persoon heel eevoudige dingen zegt en vertrekt van een te laag niveau, dan moet je ‘waarom’ vragen 

stellen. Dat gaat u doe stijgen in goals. 

• Voorbeeld: waarom wil je een goede student zijn? Ik wil een goede student zijn en studeren om mijn 

masterdiploma te halen. Ik wil op die manier een goede psycholoog worden om mensen te helpen. dit 

omdat ik het belangrijk vind om mensen te helpen. 

Het is niet zo dat er maar 1 oplossing is. Er zijn verschillende wegen in een doelstructuur om een doel te 

bereiken, want als je dan een obstakel tegenkomt dan heb je nog een andere weg om je doel te bereiken. 

“ De mens is een zelfregulerend wezen” voorgesteld in een cartoon: 

 

De mens is op een of ander manier nog steeds 

een dier. Er zijn zaken waar we nog steeds geen 

controle over hebben: we kunnen op een dier 

rijden en proberen die te sturen, maar dat heeft 

zijn beperkingen. De begeleider motiveert de 

olifant en je gaat een pad volgen, maar die ook 

effenen. 

 

Wat bedoelen we nu met gezondheid? World health organization: = health is a state of complete physical, 

mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity 

 Het is een volledig fysiek, mentale, sociale gezondheid.  

Er is een gevaar van paternalisme: “wij weten als experts wat gezondheid is en hoe je het kunt bereiken”. Dit is 

iets wat ten alle tijden moeten proberen vermijden. 

De gezondheidspsychologie en andere disciplines hebben daar in het begin mee geworsteld en over het 

decennia zijn daar veranderingen in opgetreden (zie pg 5 en 6: evolutie in gezondheidspsychologie).  

Dat paternalisme vindt je het sterkst in de voorlichtingscampagnes in de jaren 80’. Toen werd het gepromoot als 

‘gezondheidsopvoeding’. Ze wouden mensen bewust maken van de gezondheid en risico’s en dan dachten ze 

dat de mensen hun gedrag zou veranderen. Bewust maken kan een onderdeel maken van een campagne, maar 

geen enkele roker gaat opeens volledig stoppen als ze weten wat de gevolgen zijn, want ze weten het gewoon 

al. 

We moeten mensen niet alleen bewust maken ( iet te paternalistisch), maar we moeten mensen ook helpen om 

gedrag te veranderen. Niet alleen zeggen dat roken slecht is, maar ook motiveren om te stoppen en hulp 

aanbieden om te veranderen. Sluit aan bij context empowerment: mensen controle te geven om te kunnen 

stoppen indien ze dat willen. 

Ook meer focussen op gedragsbehoud en niet enkel op verandering.  

Gedragverandering kent ook een gevaar van victim-blaming. Individu moeten we zien in een context en gedrag 

van individu kan niet op lange termijn veranderen indien er geen veranderingen zijn in de omgeving. Je moet 

ook maken dat je gesteund wordt in je sociale omgeving. Veranderingen op beleidsniveau zijn ook noodzakelijk. 
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Grondhouding in gezondheidspsychologie is cruciaal. Ook al willen we niet paternalistisch overkomen, toch kan 

het zijn dat mensen het zo gaan opvatten. We moeten echt dat expert-achtige zoveel mogelijk proberen 

vermijden. 

Gezondheidspsychologie en ethiek 

- Eigen verantwoordelijkheid: de persoon heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen keuze te maken.  

o Voorbeeld: ook al zouden we willen dat iemand met diabetis minder snoep en taart eet, we 

kunnen ze door enkel bij motiveren en begeleiden. Indien ze dit niet willen doen, dan is dat 

zijn/haar keuze en daar mogen we niets op zeggen. 

- Helpen bij keuze uit alternatieven: we maken geen keuzes voor hun, maar we gaan wel maken dat de 

keuze die de persoon maakt een gemotiveerd en geïnformeerde keuze is. 

- Controle bezorgen over determinanten/oorzaken van gezondheid (empowerment): we zorgen ervoor 

dat hij kan veranderen. 

Niet alleen ethische redenen: 

- Het is in overeenstemming met wetenschappelijk evidentie: wij kunnen niet garanderen op individueel 

niveau, dat als de persoon stopt met roken, dat die niet gaat sterven aan longkanker. Op groepsniveau 

kunnen we wel zeggen dat er 22 keer kans is op sterven aan lonkanker, maar we weten niet wie dat de 

mensen gaan zijn van die groep die daaraan zullen sterven. 

- Intrinsiek motiverend: als we de keuze geven aan de persoon zelf, dan zijn ze intrinsiek gemotiveerd om 

te veranderen.  

- Geen hulpvraag & burnout: je krijgt vaak patiënten doorverwezen via de arts en die weten vaak niet 

waarom ze naar de psycholoog moeten gaan. Vaak is er hierdoor weerstand want ‘ze zijn toch niet gek’. 

Er is een idee dat psychologen hier geen expertise in hebben en ze hebben dan ook geen vraag voor de 

psycholoog, ze hebben een medische vraag. Gezondheidspsychologen zitten vrij vaak in dat straatje en 

er is een grotere kans op burn-out. 

 

6.2.2. Rol van context 

De mens is een dier gericht op handelen in de (sociale) wereld. Een persoon is steeds een “persoon-in-context. 

Gedrag is steeds een “actie-in-context”. Daarom gaan we vaak proberen ook de contect te veranderen.  

We hebben verschillenden contexten: 

- Biologische context: lichaam, mens als dier. Ons lichaam is ook een context waar we niet altijd controle 

over hebben. 

- Sociaal-culturele omgeving: mens als sociaal en talig dier. Doelen die we nastreven zijn vaak verder af 

gelegen in de tijd en we streven die na door dingen die hebben geleerd via de taal en cultuur. 

- Fysieke omgeving: de onmiddelijke omgeving. 

Een context kan faciliteren of belemmeren: 

- Biologische: ziekte, somatisch klachten 

- Sociaal-cultureel: sociale isolatie 

- Fysieke omgeving: een uitnodigende omgeving om te fietsen, sporten, wandelen,;  
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Vooruitgang in technologie: 

- Ecological Momentary Assessment, Experience Sampling Method: momentale zelf-rapportage van wat 

de patiënt voelt, ervaart, .. op het moment zelf en in rekening brengen met de context. Kan at-the-

moment gebeuren of op het einde van de dag. 

- eHealth and mHealth: intervenitie op de context. 

- Sensoren en GPS 

Suzanne Michie:  

COM-B model:  

Mens als zelfregulerend organisme, gaat zijn gedrag 

veranderen als men de capaciteit heeft (C), als men de 

motivatie heeft (M) en als men de kans heeft (O).  

Context is een wezenlijk onderdeel/ 

 

 

 

 

 

Wanneer gaat men gemotiveerd zijn? Men moet 

psychisch en fysisch in staat zijn om het gedrag te 

gaan stellen. Vb. stoppen met roken. De fysieke 

capaciteit kan slaan op de mogelijkheid dat iemand 

heeft om nicotine pleisters te gaan halen? De 

psychologische capaciteit kan gaan over het feit of 

iemand zich bewust is van de risico’s van het roken. 

Men moet over kennis en vaardigheden beschikken. 

 

 

Ook factoren buiten het individu zijn belangrijk. Men 

moet in een omgeving zitten die het gedrag fysiek 

ondersteunt en men moet ook een sociale context 

hebben die het gedrag ondersteunt.  

Vb. stoppen met roken. Heeft iemand die nicotine 

pleisters bij? Kan iemand in de omgeving zorgen voor 

een reminder voor die pleisters. 
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Die steun zorgt voor energie en geeft richting. 

Motivatie bestaat uit 2 delen: reflectieve kant en 

automatische kant.  

- Reflectieve kant: bewust intenties om gezond 

gedrag te stellen Vb. stoppen met roken. Je weet 

iemand die sterk geholpen is door rook-stop coach 

en je gaat daar ook bij om geholpen te worden. 

- Automatische kant (habituaties): automatische 

processen. Vb. craving als je wilt stoppen met 

roken. 

 

6.2.3. Visie op normaliteit en abnormaliteit  

Dit is het meest afwijkende van andere richtingen. 

De gezondheidspsychologie benadert de persoon vanuit een person-based perspectief. De persoon wordt 

benaderd als normaal individu of normaal individu in abnormale context vb. ziekte als context.  

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

psychopathologisering zoveel mogelijk wordt vermeden. Indien prake van psychiatrische klachten, worden ze 

doorverwezen naar de klinische psycholoog. Binnen de klinische psycholoog kunnen we soms een idee hebben 

van ‘een abnormaal persoon in een normale context’. Gezondheidspsychologie gaat patiënten echt als normaal 

zien en gaan dit ook laten weten aan de patiënt.  

Gevaar: we worden opgeleid als klinische psychologen en we hebben allemaal een frame en de kans is groot dat 

we dat ook gaan toepassen op andere gebieden waar het niet nodig is (psychopathologisering. Normale 

psychologie wordt als simpel gezien, maar het is eigenlijk niet gemakkelijk om een persoon te benaderen als een 

normaal wezen // Decartes: mind-body dualisme. Indien weinig medische evidentie dan gaan we 

psychopathologiseren. 

Normale psychologie betekent niet “common sense” psychologie. 

Voorbeeld van hoe snel we psychopathologie gaan oproepen is somatisatie. Vaak ingeroepen om medisch 

onverklaarde klachten te verklaren:  

Somatisatie: 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). 

Somatisatie is: 

- De neiging om somatische symptomen te ervaren en communiceren.  

- De symptoom kunnen we niet verklaren via medische pathologische bevindingen. 

- De patiënt moet de somatische klachten attribueren aan een ziekte: “het heeft niet met stress te 

maken, maar met een ziekte”. 

- De patiënt moet medische hulp vragen voor die symptomen. 
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Systematische literatuur review over somatisatie en pijnliteratuur. Indien patiënten somatische klachten met 

pijn hebben, zou dat concept waardevol kunnen of moeten zijn. 113 empirische studies tussen 1989 en 2007. In 

welke mate kan ik de critria van Lipowski terug vinden in de manier dat mensen en de oorspronkelijke auteurs 

somatisatie benaderen: 

- Communicate somatic symptoms: 100% van de artikels heeft dit criterium opgenomen 

- Unaccounted for pathological findings: 3.4% van de artikels heft die criterium opgenomen 

- To attribute them to physical illness: 0% van de artikels heeft dit criterium niet opgenomen 

- Seek medical help: 1% van de artikels heeft dit criterium niet opgenomen 

Empirische somatisatieliteratuur en de pijnwereld trekt op niets. De vragenlijsten meten zogezegd somatisatie, 

maar de vragenlijsten gaan enkel over de somatische klachten. Dus je meet enkel klachten en niet somatisatie 

zelf. Als mensen daar hoog op scoren, ga je meer psychopathologiseren Ze zijn niet nuttig in een medische 

setting.  

Vragenlijsten zijn nooit absoluut valide. Ze zijn valide voor bepaald doel, bepaalde doelgroep in een bepaalde 

setting. We moeten voorzichtig zijn als we vragenlijsten van een ene setting naar andere gaan brengen. Het kan 

dat somatisatie zijn waarde heeft in een ene setting en in de andere setting niet hetzelfde meer meet. Wees 

voorzichtig met wat vragenlijsten zeggen te meten:  

- Somatisatie: meet in deze context multiple somatische klachten 

- Hypochondrie: meet overmatige bezorgdheid over het lichaam. Kan enkel een waarde hebben in een 

psychiatrische context en heeft geen enkele waarde in een medische context. 

o Voorbeeld: geef deze vragenlijst aan mensen met kanker en die zullen allemaal hoog scoren. 

deze mensen hebben geen hypochondrie.  

Wees voorzichtig met ‘psychologisering’. Vragenlijsten meten ervaring/herinnering/opinies/emoties… Geen 

context, geen processen, geen expert-oordeel 

Pleidooi: 

- Person-centered approach: wat gemeten wordt zijn de somatische klachten van de mensen en de 

bezorgdheid over hun lichaam. Somatisatie en hypochondrie kan je nooit meten bij mensen. Die 

vereisen context waar je data en info gaat interpreteren.  

o Somatisatie: die context zat al in de definitie: iemand moet oordelen dat de somatische 

klachten niet te weiten zijn aan een medische aandoening. Een oordeel van iemand andere 

kan je niet meten bij het individu. 

o Hypochondrie: om te bepalen over bezorgdheid overmatig is, moet je de context weten. Als 

iemand kanker heeft dan ga je een andere context in rekening brengen dan bij iemand die al 

20 jaar naar de dokter gaat en waar er nooit iets mee is. die context kan je niet meten. 

- Vragenlijsten labelen naar inhoud van de vragen en niet labelen naar ‘het meten van somatisatie of 

hypochondrie’. Dit vermindert dat paternalisme. 
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Het is heel moelijk om mensen te benaderen als er geen medische verklaring is. DSM heeft enorm geworsteld 

met somatisatie. Er is een studie die kijkt naar hoe we mensen het best kunnen benaderen. 

Patiënten kregen een casus over een persoon met een zwakte in de benen. Er is geen medische oorzaak 

gevonden en de patiënten moesten aangeven in welke mate ze denken dat de persoon zijn klachten inbeeld, de 

persoon veinst, het een medische ziekte is, … en dan moesten ze op schaal aanduiden in welke mate ze denken 

dat de patiënt dat als een belediging zou opnemen. 

 

“Als we zouden zeggen dat het een beroerte is, zou je denken dat de mensen het inbeelden, veinzen, medisch 

is?” 92,8% zou denken dat het medisch is en 5,2% zou zich bij deze term beledigd voelen. 

Vanaf conversiestoornissen zien we dat meer mensen zich beledigd zouden voelen. Somatische symptoom 

stroonis is het meest beledigende term om te gebruiken. 

Je zou kunnen denken dat mensen niet alles begrijpen, maar na dat mensen de verklaring hoorden waren ze 

vake rnog meer beledigd. Somatische symptoom stoornis is wel wat gedaald na de uitleg. 

Als we person-centered werken gebruiken we best gewoon geen termen want we zien de persoon als normaal 

in een abnormale context. 

 

Studie hierboven start vanuit een person-centered aspect. Hebben gekeken naar waar huidkankerpatiënten zich 

zorgen om maken als het gaat over hun kanker en de toekomst en met welke factoren die samen hangen 

(psychosociaal, klinische, demografische) 
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Univariate OR: effect van ene variabele op piekeren aan zich 

Multivariate OR: rekeninghoudend met andere variabele, zijn uitgezuiverd. 

- Wanneer je het niet sympathiek vertelde dan heb je 2x meer kans om je veel zorgen te maken. Ook als 

het uitgefilterd is voor andere effecten, blijft het effect bestaan.  

- Als je de diagnose verwacht had, dan maak je je minder zorgen dan mensen die de diagnose niet 

verwacht 

- Indien je weinig kennis hebt over melanon dan neemt de OR gigantisch toe. Je gaat je 4x keer meer 

zorgen maken.  

- Als je in het verleden als een depressie hebt gehad of last van angst dan heb je 2.5x keer meer kans dat 

je je zorgen maakt. 

 

- Mannen hebben er minder last van dan vrouwen 

- Hoe ouder, hoe minder zorgen 

- Geen patner, meer zorgen  

- Bij eerste stadium is er geen effect. Zit je in het volgende stadium (referentie) dan kan je geen uitspraak 

doen. Indien er uitzaaiingen zijn, dan heb je meer kans op zorgen. 

Deze studie is grondig afgebroken. Patiënten zeggen dat dit toch normaal is in hun context? Dit is een mooie 

weerspiegeling van onze benadering.  

Dit zijn reacties van mensen met 

huidkanker op de studies. 

Zelfs als je je best doet, voel je de 

gevoeligheid van psychologie en ze gaan 

pleiten voor normaliteit. 
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6.2.4. Veranderingsgericht  

Gezondheidspsychologie is veranderingsgericht, waarbij vertrokken wordt van datgene dat men beoogt te 

veranderen. Dit bestaat uit twee fasen: 

- Motivatie opbouwen voor gedragsverandering 

- Actie ondernemen enkel wanneer de persoon intrinsiek gemotiveerd is. 

Er is een enorme kloof tussen intentie en gedrag. We gaan ons focussen op veranderbare determinanten, die we 

kunnen zien als obstakels.  

Etiologie en veerkracht, helpende en belemmerende factoren, figureren op gelijke voet en staan in functie van 

de beoogde verandering. De persoon wordt aangesproken als zijn/haar eigen expert, met als gevolg een 

participatorische benadering bij zowel individuele als groepsinterventies. 

Oefening tussendoor: patiënten met chronische pijn kunnen in België in aanmerking komen voor neurostimulator 

die het ruggenmerg stimuleert, wat pijn maskeert. Morfinepomp kon ook ingeplant worden tegen de pijn. 

Psychologen moeten ingeschakeld worden en screenen of er tegenindicaties zijn. Welke variabele zouden we 

kunnen meten? 

- Verwachtingen die de patiënt hebben: mensen zien het echt als een magisch iets dat alles kan oplossen 

- Pieker over gezondheid/pijn 

- Huidig niveau van stress/angts/depressie. Als de persoon depressieve klachten vertoont, is het misschien 

niet het juiste moment om dat programma in te planten. 

- Meegemaakte trauma’s 

- Vroegere depressie of angststoornis gehad 

Welke variabel zijn gezondheidspsychologische en welke niet? 

De twee laatste zijn niet gezondheidspsychologische. Wij richten ons niet op de dingen die we niet kunnen 

veranderen. We mogen geen beslissingen nemen op basis van dingen die niet kunnen veranderen, dan zal je 

altijd negatief scoren. het is niet de trauma gaan invloed kan hebben, maar we meoten kijken naar de effecten 

ervan nu.  

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. 

Persoon is onafhankelijk en ook in staat om voor veranderingen te zorgen. 
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Is getrapte zorg person centered? 

De prof vindt dit geen goed systeem.  

Het heeft ook wel zijn voordelen en er zit een 

logica achter, maar er zit ook een assumptie 

in dat het oplossingsgericht is. Want als 

eerste lijn het niet kan oplossen zal de 

tweede lijn het wel oplossen. Het spijtige is 

dat er veel zaken zijn die niet opgelost 

geraken. Na de 4de lijn is er niets meer en als 

het dan niet lukt, dan val je naar beneden. 

 

Stepped care systeem is eigenlijk een organisation-centered systeem. De organisaties gaan u tips bepalen en dat 

is niet persen-centered. Eigenlijk zou je een zorgcontinuïteit moeten hebben waar de patiënt centraal staat en 

niet de organisatie.  

Eerste lijn psycholoog is niet alleen die psycholoog die vraag detectie en interventie moet doen. Die moet ook 

zorgen voor de zorgcontinuïteit van de mensen die van derde lijn terug naar beneden komen. Moeten ook 

helpen mensen leren leven moet hun aandoeningen. 

Er moet meer belang zijn voor patiënt die zelf beslissingen maakt en zorgpaden waar organisaties afspraken 

maken zodat er continuïteit is in de zorg. 

6.2.5. Processen van veranderingen  

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. Ook waar de consultaties doorgaan is belangrijk!  

Verschillende soorten interventies:  

- Simpele interventie: één component vb. medicatie 

- Complexe interventie: kunnen verschillende dingen bevatten en wordt gedaan binnen 

gezondheidspsychologen. (Craig et al., 2008): 

o Aantal interagerende componenten in interventie 

o Het aantal en moelijkheidsgraad van de gedragingen die nodig zijn voor de participanten en 

zorgverleners.  

o Het aantal groepen of organisaties die betrokken worden in de organisatie 

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

o Mate van flexibiliteit en tailoring die de interventie toelaat.  

We moeten oog hebben voor de complexiteit en variëteit: weinig zin om te spreken van cognitieve 

gedragstherapeutisch, psychoanalytische, gezondheidspsychologische, ACT… interventie. Wie doet wat wanneer 

waarom?  
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Er is nood aan gedetailleerde beschrijving van processen: 

- http://www.commonlanguagepsychotherapy.org/ 

o Psychotherapie: we kunnen alleen maar vooruitgaan als we een precies taalgebruik hebben. 

- Taxonomieën van gedragsverandering 

o Gezondheidspsychologie: ipv zeggen “het is een zelfregulatietechniek” gaan we vragen “welke 

gedragsveranderstechnieken gebruik je precies?”  

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

Suzanne Michie: 

Taxonomie van gedragsveranderingen: 

 

 

 

 

 

 

Interventie moet op allerlei niveaus beschreven worden en dan kunnen we kijken welke combinaties van 

technieken werken en in welke omstandigheden. Vb. goal setting, planning, monitoring, feedback, repetition, … 

Dit zijn technieken die meer duidelijkheid creëren in wat we doen: (het volgende komt uit de samenvatting van 

Anke op de site van VPPK) 

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 

o Het observeren of registreren van iemands gedrag met medeweten van de persoon als deel 

van een gedragsveranderingsstrategie. 

o Voorbeeld: het observeren van het navolgen van handhygiëne richtlijnen door 

ziekenhuispersoneel, en nota's nemen rond context, frequentie, en gebruikte techniek. 

 

- Feedback on Behavior 

o Het monitoren van gedrag en voorzien van informatieve of evaluatieve feedback op de 

uitvoering van het gedrag (bv., vorm, frequentie, duur, intensiteit). 

o Voorbeeld: 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). 

 

http://www.commonlanguagepsychotherapy.org/
http://www.commonlanguagepsychotherapy.org/
http://www.bct-taxonomy.com/
http://www.bct-taxonomy.com/
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- Self-Monitoring of Behavior 

o Het bewerkstellingen van een voor een persoon werkbare methode om eigen gedrag(ingen) te 

registreren als deel van een gedragsveranderingsstrategie. 

o Voorbeeld: 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. 

 

- Feedback on outcomes of Behavior 

o Het monitoren en voorzien van feedback op de uitkomst van het uitgevoerde gedrag. 

o Voorbeeld: informeren van een persoon rond hoeveel gewicht hij/zij heeft verloren na een 

periode een beweegprogramma te hebben gevolgd. 

 

- Information about Health Consequences 

o Informatie voorzien (bv., geschreven, verbaal, visueel) rond de gezondheidsgevolgen van het 

stellen van een bepaald gedrag. 

o Voorbeeld: uitleggen dat het niet getrouw innemen van medicatie de kans op complicaties ten 

gevolge van diabetes (bv., necrose) verhoogt.  

o Voorbeeld: 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 

o Het analyseren of het aanzetten van een persoon tot het analyseren van factoren die diens 

gedrag bein̈vloeden, 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. 

o Voorbeeld: 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) 

o Het stellen of eens worden rond een gewenste verandering in termen van gedrag dat je zou 

willen bereiken. 

o Voorbeeld: 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) 

o Het stellen of eens worden rond een doel in termen van een te bereiken positieve uitkomst 

van een gedrag dat je zou willen bereiken. 
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o Voorbeeld: 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 

o 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). 

o Voorbeeld: een persoon stelt zichzelf het expliciete doel: telkens ik uitga in het weekend, dan 

let ik erop condooms bij me te hebben.  

o Voorbeeld: 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. 

 

- Behavioral contract 

o 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. 

o Voorbeeld: Iemand ondertekent een contract in bijzijn van zijn hulpverlener waarin hij/zij stelt 

geen alcohol te drinken de komende week. 

 

- Commitment 

o Het expliciet verwoorden dat men zich engageert om een welbepaald doel te bereiken. 

o Voorbeeld: 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 

o 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. 

o Voorbeeld: demonstreren aan klinisch psychologen hoe ze de problematiek van 

verslavingsgedrag met cliënten kunnen bespreken via rollenspelen. 

 

- Promtps/cues 

o 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. 
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o Voorbeeld: Het aanbrengen van een sticker op een badkamerspiegel om mensen te helpen 

onthouden hun tanden te poetsen. 

 

- Behavioral Practice/Rehearsal 

o 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. 

o Voorbeeld: het stimuleren van diabetespatiënten om het meten van hun bloedsuikerspiegel te 

oefenen telkens ze bij de verpleegkundige op consult komen. 

 

- Behavior Substitution 

o Het aanmoedigen tot het vervangen van ongewenst gedrag door gewenst of neutraal gedrag. 

o Voorbeeld: iemand voorstellen om een niet-alcoholisch drankje te bestellen in plaats van 

buiten te gaan roken wanneer de persoon op café is. 

 

- Reward (Outcome) 

o 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. 

o Voorbeeld: ervoor zorgen dat een persoon een geldelijke som ontvangt alleen als die persoon 

een bepaalde mate van gewicht is verloren. 

 

- Reduce Negative Emotions 

o Het adviseren rond manieren om negatieve emoties te verminderen om het stellen van 

gewenst gedrag te faciliteren (houdt ook stress management in). 

o Voorbeeld: iemand adviseren om stress management technieken te gebruiken bij het 

verminderen van spanning rond het stoppen met roken. 

 

- Social support 

o 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. 

o Voorbeeld: adviseer een persoon om een buddie te bellen wanneer de persoon een drang 

voelt om alcohol te nuttigen. 

o Voorbeeld: zorg ervoor dat een vriend(in) aansluit bij de start-to-run groep om ervoor te 

zorgen dat een persoon het programma volhoudt. 
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Ook bij niet-specifieke relationele componenten zien we dezelfde tendens gebaseerd op motivationele 

interviews: 

- Open-end questions 

- Affirmation 

- Reflective statement 

- Summary statement 

- Importance ruler 

- Confidence ruler 
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Hoofdstuk 2: gezondheidsgedrag, gedragsverandering en coping 

1. Inleiding  

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 dat ze de laatste tijd heel onregelmatig eet, en veel bereide gerechten consumeert.  

Waarom eet Martha onregelmatig en ongezond?  

- Onvoldoende kennis en/of vaardigheden 

- Onvoldoende mogelijkheden 

- Motivatie (drijfveer) om ongezond te eten op bepaalde momenten is groter dan de motivatie om 

gezond te eten. Omdat gezond gedrag stellen dikwijls moeilijker is, minder leuk of zelfs saai, terwijl 

ongezond gedrag meestal erg plezierig is en/of tegemoetkomt aan onmiddellijk noden 

Wat houdt haar tegen om gezond te eten? 

- Te weinig kennis 

- Gezond eten is duur 

- Geen tijd om te koken 

Dit zijn vele redenen die vele mensen gebruiken om niet gezond te eten. De gemiddelde Belg eet niet gevarieerd  

en gezond en dat zijn zeker niet allemaal mensen met een lage opleiding of een laag inkomen. Ondanks 

expliciete doelstellingen (er bestaan wel bepaalde normen rond gezonde voeding) is de vlaming ongezonder dan 

7 jaar geleden. Het is niet eenvoudig gezond gedrag te stellen, aangezien er zo weinig zijn die het kunnen doen 

en volhouden. Wat is gezond gedrag eigenlijk? 

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? 

Gezond gedrag stellen is een beetje de strijd van David tegen Goliath: het is een oneerlijke strijd die niet vaak 

wordt gewonnen.  

 

Artikel gaat over waarom het zo moeilijk is om gedrag te gaan veranderen en aanpakken. Ze geven kritiek op de 

mensen die de interventies makken en geven. Volgens de auteurs van het artikel slagen die mensen er niet 

voldoende in om zich te baseren op evidence-based/ theorie van gedragdsverandering. Een aantal fouten dat ze 

aanhalen: 
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- Een aantal beleidsmakers gaan ervan uit dat het ‘common sense’ is. Er zou volgens sommige puur info 

en kennis moeten worden aangeboden en dat zou voldoende zijn voor mensen om hun gedrag te 

moeten aanpakken. 

o Het is geen common sense. Enkel kennis en info en de boodschap van gedragsverandering 

verspreiden is niet voldoende om mensen te doen bewegen naar gedragsverandering.  

 

- Sommige campagnes gaan ervan uit dat mensen op een rationele manier keuzes gaan maken. Op een 

moment dat je jezelf betrapt een pakje chips te eten in de zetel ’s avonds. We weten dat het niet 

gezond is en toch doen we het.  

- We zijn nu ook wel geen irrationele wezen. We handelen voor een deel rationeel en voor een ander 

deel automatisch 

 

2. Context en COM-B model  

2.1.   Gedrag als actie-in-context  

Zie pg 36-37 

Nuance: gezondheidspromotie stelt dat mensen autonoom moeten blijven in hun acties en initiatieven. Dit is 

een beetje te eng bekeken. Niet autonomie is belangrijk, maar relational autonomie. Je kan gaan keuzes maken 

zonder de omgeving erbij te betrekken. 

 

2.2. De rol van context  

We moeten alle redenen die ons beïnvloeden proberen 

aanpakken. Men pleit meer en meer voor sociaal-ecologische 

aanpakken. 

In het midden van de cirkel het je het individueel niveau. 

Mensen kunnen omwille van eigen redenen beslissen om zich 

gezonder te gedragen. 

Je hebt ook sociale netwerken en gemeenschappen daarrond 

die we ook moeten beïnvloeden, want die kunnen stimuleren 

of tegenhouden 

Werk – en leefomgeving, waar je woont, opleiding, 

werkloosheid, … bepalen ook allemaal of mensen zich al dan 

niet gezond gaan gedragen. 

Aan de buitenkant van de cirkel heb je politiek niveau. Vb. niet meer mogen roken in cafés.  



Modellen in de gezondheidspsychologie 51 

Interventies op meerdere niveaus moeten we tegelijkertijd inwerken. Impact op gezondheidsverandering zal 

groter zijn.  

COM-B model: belangrijk model die context in rekening brengen. 

Pg 37-38 uitleg. 

Voorbeeld COM-B model: afhankelijk van de persoon die bij jouw zit, ga je minstens op 1 van die 3 componenten 

zien in te werken. 

 

Het helpt ons om niet dezelfde fouten te maken zoals beleidsmaker die het als common sense zien. Informatie 

voorzien past enkel binnen psychologische capaciteit, maar buiten kennis zijn er nog determinanten die de 

psychologische capaciteiten vergroten.  

 

Dit hoofdstuk zal gaan over de reflectieve kant van het verhaal: wat maakt nu dat iemand de bewuste motivatie 

of intentie ontwikkelt om gezondheidsgedrag te gaan stellen. Sociaal cognitieve modellen gaan ons hier veel info 

over kunnen geven. Belang van zelfregulatie en automatische kant is voor volgend hoofdstuk. 
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Oefening: je bent gezondheidspsycholoog en je voert een gesprek met Stef. Stef is in opvolging 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.   

- Stress, verveling, …  belemmerende factoren/ obstakels 

- Gewoonte  

- Vrienden, groepsdruk, imago, je moet van iets doodgaan  eigen opvattingen 

Oefening: 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.   

- Pijn, te duur, geen tijd, slechte conditie, …   belemmerende factoren/ obstakels 

- Mag niet van de dokter, geen vrienden om mee te sporten   context/ sociale omgeving 

- Vermoeidheid/ doet het niet graag 

 

3. Distale determinanten van gedrag 

Predictoren of determinenten van gedrag = de redenen van waarom iemand gedrag wel of niet stelt. Die kunnen 

we terugbrengen naar algemene noemers, constructen. Modellen helpen ons hiermee.  

We hebben 2 determinanten:  

- Distale determinanten: invloed op gedrag is niet 

direct. 

- Proxiale determinanten: directe invloed op het 

gedrag. 

 

 

 

Socio-economische status is een voorbeeld van een distale determinant. 

SES = 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. Doet zich overal voor voor alle indicatoren 

van gezondheid en ziekte. Vaak zijn mensen erin geboren.  
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Gestandaardiseerde sterftecijfers ifv sociale klasse 

Naarmate dat iemand behoort tot een lagere klasse, hoe 

groter de kans dat die zal sterven. Het is iets dat zich 

lineair, stapsgewijs voordoet. Het is geen drempel. 

 

 

 

Verklaringen:  

- Artefact: is verband reeël? 

- Selectie: bepaalt gezondheid status 

- Cultuur/Gedrag: verschillen in levensstijl? Dit is de verklaring die het best past binnen de 

gezondheidspsychologie. Stelt dat er verschillen in levensstijl zijn die verantwoordelijk zijn voor het 

verband tussen SES en gezondheid. 

- Structureel/materieel: levensomstandigheden? 

Wat zijn de tussenliggende factoren (proximale factoren) die bepalen dat er een verband is tussen een distale 

factor en gezondheidsgedrag? Distale factoren kunnen we vaak niet veranderen, maar de tussenliggende 

factoren kunnen we beter beïnvloeden. De volgende modellen gaan ons daarbij helpen. 

 

4. Sociaal-cognitieve determinanten en modellen 

The I-Change model  

 

Model toont dat er een aantal fases voorafgaan aan onze gedragsverandering. Model is een integratie van veel 

sociaal cognitieve modellen. Model is wel moeilijk te toetsen, statisch model, tekortkoming, … we gaan het 

bekijken als een kader die ons een overzicht geeft over de proximale factoren. 
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Mensen overlopen 3 fases tot iemand aan gedragsverandering gaat doen: 

- Pre-motivationele fase: awareness factoren slaan hierop. Iemand met een bewustzijn ontwikkelen om 

gemotiveerd te geraken 

- Motivationele fase: 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. 

- Post-motivationele fase: processen zoals zelf-regulatie en plannen maken komen hier aan bod. 

Per fase zien we dat er andere determinanten van belang zijn. Linksbovenaan het model zien we predisposing 

factors staan. Dit zijn de distale factoren: biologische factoren, sociaal-economische factoren, … dit model stelt 

dat deze invloed direct is, maar dat is niet correct. Invloed gaat via de premotivationele en motivationele fase 

(via proximale factoren).  

4.1.  “Awareness” of bewustzijn  

Ontwikkelen van bewustzijn gebeurt in de pre-motivationele fase. Dit is de belangrijkste 

voorwaarde om gemotiveerd te geraken. 

Bewustzijn gaat over het bestaan van gezondheidsrisico’s in het algemeen, maar ook 

bewust zijn van gezondheidsrisico voor zichzelf. 

Bewustzijn: de mate van bewustzijn van een persoon over een gezondheidsprobleem, persoonlijk risicogedrag, 

en bereidheid om aandacht te besteden aan een bepaald gezondheidstopic 

Componenten van awareness:  

 

 

 

 

 

4.1.1. Bewustzijn over gedrag 

Veel mensen hebben misconcepties over hun gezondheidsgedrag vooral bij gedragingen die moeilijk in te 

schatten zijn. Dit kan leiden tot lager bewustzijn en het idee dat gezondheidspromotie niet op hen van 

toepassing is. Belang van zelf-monitoring! 

Studie bij Nederlanders gevraagd naar fruit- 

en groentenconsumpties. Ze hebben die 

zowel subjectief en objectief moeten meten. 

95% van de mensen overschat zijn 

consumptie. 
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Men heeft mensen in 4 groepen opgedeeld:  

- High realists: haalden de norm van fysieke activiteit en schatte zichzelf ook in als erg fysiek actief 

- Overestimaters: haalden de norm niet, maar schatten hun eigen niveau als heel erg hoog of voldoende 

in. 

- Underestimaters: haalen de norm, maar schatten hun eigen niveau lager in 

- Low realists: haalden de norm niet, maar er schatten zichzelf ook laag in. 

Is er een verschil tussen groepen in de voordelen die men ziet aan fysiek actief zijn (uitkomstverwachtingen)? 

 Tussen high realists en overestimaters zien we hier geen verschil in. De belangrijkste reden dat ze 

aangeven is ‘feeling fit’. Dit past binnen het hele idee van misconcepties. Dit kan vergaande gevolgen 

hebben en dat kan een impact hebben op het gedrag.  

 

4.1.2. Kennis  

Feitelijke kennis: kennis die leidt tot het begrijpen van het belang van gedrag vb. roken leidt tot longkanker, HIV 

is een virus dat AIDS veroorzaakt door het immuunsysteem aan te vallen 

Kennis over het ‘hoe’ van gedrag: kennis die nodig is om gedrag uit te voeren vb. ik weet hoe ik een calorierijke 

maaltijd kan bereiden, ik weet hoe ik AIDS kan voorkomen door een condoom te gebruiken 

4.1.3. Risicoperceptie & cues to action  

Rosenstock (1974) 

Health belief model: dit is het oudste sociaal cognitieve model dat er bestaat. Dit legt de nadruk op de twee 

componenten van awareness: risicoperceptie en cues tot action.  
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De kans dat iemand een gedrag stelt hangt af van twee groepen determinanten (proximaal):  

- Waargenomen dreiging van een ziekte vb. longkanker ontwikkelen door te roken.  

Kunnen we nog is indelen in: 

o Waargenomen ernst: hoe ernstig schat iemand een ziekte in vb. hoe ernstig schat iemand 

longkanker in. 

o Waargenomen vatbaarheid: hoe vatbaar ben ik voor een ziekte als ik dat gedrag blijf stellen. 

vb. als ik blijf roken, hoe groot is de kans dat ik longkanker ontwikkel. 

o Cues to action: bepaalde cues kunnen de bedreiging verhogen  

▪ Externe cue: vb. een dokter die aanraadt om echt te stoppen met roken.  

▪ Interne cue: vb. iemand die merkt dat die kortademig wordt. 

- Waargenomen voordeel die samengaat met een preventieve actie vb. roken maakt me minder fit, dus 

stoppen met roken zou me fitter worden. Deze moeten groter zijn dan de barrières vb. roken reduceert 

mijn stress en ik heb geen andere manier om daarmee om te gaan. 

Demografische en psychosociale determinanten (links boven) zijn distale determinanten. 

Typische campagnes die passen bij dit model zijn vb. de foto’s op de pakjes sigaretten om mensen te shockeren. 

Deze werken niet, want mensen zitten meestal wel als in die awareness fase.  Informeren is niet voldoende 

Oefening: pas het Health Belief Model toe op secundaire preventie bij darmkanker. Geef voorbeelden van 

determinanten van screening op darmkanker (ernst, vatbaarheid, cues to action, waargenomen voor- en 

nadelen) 

- Ernst: darmkanker is een ernstige aandoening met heel wat negatieve gevolgen. Er is een groot risico 

op sterfte. 

- Vatbaarheid: als ik me niet laat screenen, dan loop ik een grote kans op het krijgen van darmkanker 

- Cues to action (intern): ik heb de laatste tijd meer last van buikpijn 

- Cues to action (extern): ik ben aangespoord om te laten screenen door de dokter 

- Waargenomen voordelen: laten screenen is effectief in vroegtijdige behandeling van darmkanker 

- Waargenomen nadelen: me laten screenen maakt me angstig 

Carpenter (2010) 

Meta-analyse van longitudinale studies  

 

Hoe goed is elk van die determinanten van het health believe model om verschillende types van gedrag te 

verklaren van mensen? Men heeft verschillende studies bekeken: studies over preventief gedrag, 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 
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Voordelen en barrieres sterkste predictoren van gedrag. Ernst was zwakke predictor. 

- Ernst: relatie tussen ernst van een negatieve gezondheidsuitkomst en kans om gedrag uit te voeren is 

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 barrieres 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 

 

4.2.  Motivatie  

4.2.1. Theory of planned behaviour 

Azjen (1988) 

 

Awareness is niet voldoende. We hebben ook motivatie nodig. Dit model gaat ervan uit dat of iemand gedrag 

gaat stellen, volledig afhankelijk is van de intentie die iemand voorop stelt om dat gedrag te gaan stellen. 

3 proximale determinanten bepalen die motivatie:  

- Attitude: eigen opvattingen. Het gaat over waargenomen voor- en nadelen, kennis, bewust zijn van de 

gevolgen, … vb. fysieke activiteiten vind ik leuk.  

- Subjectieve norm: perceptie van opvattingen van mensen uit de omgeving vb. mensen rondom mij 

vinden het vies dat ik rook 

- Gedragscontrole: inschatting of je een bepaalde gedrag kan en wilt stellen vb. ik heb er vertrouwen in 

dat ik ondanks al de rest dat ik kan stoppen met roken. Model plaatst een rechstreekse pijl van 

gedragscontrole naar gedrag. Het kunnen verloopt niet altijd vanuit een bewuste intentie, soms is iets 

een gewoonte of een verslaving (automatische processen) vb. roken uit gewoonte 

Feedbacklus: eens we gedrag gesteld hebben, kan er een fblus teruggaan naar de procimale determinanten vb. 

een jongere smaakt voor het eerst een sigaret en vindt dat het vreselijk smaakt. Dit kan ervoor zorgen dat de 

attitude tov roken verandert. 
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Voorbeeld 

 

 

 

Oefening: Pas de Theory of Planned Behavior toe op tertiaire preventie bij hartproblemen. Formuleer items rond 

determinanten van stoppen met roken binnen een cardiaal revalidatieprogramma (attitude, subjectieve norm, 

gedragscontrole) 

- 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 

- Dedragscontrole: 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 

Best items zo concreet mogelijke formuleren. Hoe concreter hoe beter je een specifiek gedrag gaat stellen. 

• Voorbeeld 1: Ik wil meer sporten 

• Voorbeeld 2: ik wil elke zondagmorgen joggen in het parkbos 

• Voorbeeld 3: ik wil dit jaar deelnemen aan de stadsloop in Gent 

 

Principe van compatibiliteit: als je de intentie wilt gaan voorspellen en je denkt dat attitudes daar een invloed op 

heeft en je formuleert je item in de zin van “Ik vind sporten leuk”, dan is dit niet compatibel met de intentie om 

te gaan lopen. Je moet daar concreter in zijn.   

Oefening: waar plaats je constructen van Health Believe Model (voordelen, barrières, dreiging van ziekte (ernst + 

vatbaarheid)) in theorie van planned behaviour? Door de twee modellen te integreren kan je de sterke en zwakke 

punten gaan definiëren. 

De voordelen van het niet gewenst gedrag ontbreken in het health 

believe model. 

Als je HBM zou toepassen op roken dan ga je niet vragen waarom 

mensen roken en wat ze er goed aan vinden. 

Dus wanneer je HBM zou toepassen dan heb je een iets te enge kijk: 

- HBM is een vorm van attitude model, wat anderen ervan denken komt niet aan bod.  

- Controle en staat van gedragsverandering komt ook niet aan bod.  

- De voordelen van de patiënt zijn niet-gewenst gedrag komt ook niet aan bod. 
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4.2.2. ASE-model  

De Vries et al. (1988) 

 

Het is een verfijning van het theory of planned behaviour. Model zegt dat gedrag wordt bepaald door intentie en 

dat wordt bepaald door attitude. Subjectieve norm wordt hier sociale invloed genoemd. Gedragscontrole wordt 

eigen-effectiviteit: in welke mate heb je het gevoel de vaardigheden te hebben? 

Rechtstreekse invloed op gedrag heb je hier niet, wel een aantal componenten die tussen intentie en gedrag 

komen: 

- Kennis en vaardigheden: als ik niet kan skieën, gaat het moeilijk zijn om het gedrag te stellen 

- Omgevingsbarrières 

 

4.3. Evaluatie sociaal-cognitieve modellen:  

Het zijn allesomvattende modellen en breed toepasbaar. Als je moet zoeken naar de mogelijke redenen dat 

mensen al dan niet een gedrag stellen, dan zijn deze modellen soort van kapstokken: wat denken anderen over 

het gedrag, wat is de attitude van persoon, is de persoon in staat een bepaald gedrag te stellen, … 

Er wordt niet gesproken over de rol van SES, maar de bedoeling van die modellen is om de proximale factoren in 

te sluiten. De rol van sociodemografische variabelen (distale factoren) worden niet volledig uitgesloten, want ze 

werken in op de proximale modelen. 

Wat iets minder is aan die modellen is dat ze nogal statisch zijn. Ze gaan de mensen als een rationele 

besluitvormer zien. Vele mensen hebben goede intenties, maar de cerandering van intentie naar gedrag is vaak 

traag en moeizaam. Proces van gedragsverandering komt niet aan bod.  

In TOPB model is er de assumptie dat intentie leidt tot gedragsverandering, maar dat is niet zo. 

 

Als we de intentie veranderen heeft maar een kleine tot 

middelgrote verandering in gedrag. Als we gedrag willen 

veranderen en behouden, moeten we kijken naar waar we 

daarin tekortschieten. De volgende modellen gaan daar 

meer op focussen. 
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5. Transtheoretische modellen  

Prochaska & Diclemente (1983)  

Stages of Change Model 

Basisidee: integratie van verscheidene psychotherapeutische concepten om proces van gedragsverandering te 

verklaren en te beïnvloeden.  

Kan worden toegepast op: drug- en alcoholverslaving, stoppen met roken, voedingsgewoonten, fysieke 

activiteit,,… 

Kern van het model: tekorten van de andere modellen komen hier aan bod. Gedragsverandering gebeurt niet 

plots, maar is een proces met verscheidene stadia die je moet doorloppen. In elk stadium zijn er andere 

veranderingsprocessen. Als je mensen succesvol wilt gaan begeleiden, moet je met die fases rekening houden en 

mensen gericht gaan beïnvloeden via specifieke technieken. 

Verandering vraagt tijd en inspanning. Je maakt daar beter een plan voor. Verscheidene stadia gekenmerkt door 

verschillen in intentie: 

- Precontemplatiefase- of voorbeschouwingsfase (>6m) 

- Contemplatiefase- of beschouwingsfase (<6m) 

- Preparatiefase- of voorbereidingsfase (>1m) 

- Actiefase (<6m) 

- Consolidatiefase (>6m&<5j) 

- Herval: geen tijdsdimensie 

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. Wereldgezondheidsinstituut legt bepaalde 

normen op. Zolang men niet overweegt naar de norm te streven blijft men in de precontemplatiefase 

• Voorbeeld: bij roken is de norm stoppen/helemaal niet roken. Iemand die 40 sigaretten per dag rookt 

en als doelstelling heeft om te halveren, blijft in de precontemplatiefase. Pas als de persoon volledig wil 

stoppen gaat die naar de contemplatiefase. 

Voobeelden 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, max 35% energie ui vet 

 

a. Stadium 1: precontemplatie  

Mensen in deze stadium willen niet veranderen.  

Het is niet de bedoeling om gezond gedrag te stellen in de nabije toekomst (> 6 maanden) wegens gebrek aan 

kennis en gebrek aan motivatie. 



Modellen in de gezondheidspsychologie 61 

Fysieke activiteit in functie van stadia. 

2 grote groepen qua fysieke activiteit: 

- Groep die niet van plan is om te bewegen 

- Groep die al goed bezig is. 

Mensen die geen intentie hebben moeten we 

kunnen motiveren. 

 

 

 

Gebrek aan kennis  

Types van precontemplators: 

- Algemene kennis ontbreekt: ik weet niet wat de norm is. 

- Bewust van risico bij populatie, maar niet van bij zichzelf = onrealistisch optimisme: als je mensen laat 

inschatten hoe goed ze zijn als chauffeur dan schatten ze zichzelf altijd gemiddeld gezien beter dan 

anderen. Hetzelfde als het gaat over inschatten van risico’s bij ziektes. We schatten altijd dat we minder 

risico’s hebbend dan dat werkelijk is. 

Technieken voor bewustwording door kennisvermeerdering: 

- Informatie over de gevolgen van het gedrag 

- Persoonlijke feedback over eigen gedrag 

Vragenlijsten, Brochures, Quizjes, …  

Gebrek aan motivatie  

Sommige mensen vertonen weerstand tegen verandering omdat ze zich bedreigt voelen in hun vrijheid. Anderen 

hebben al een aantal keer geprobeerd zonder succes. Verscheidene vormen van verdediging bij weerstand: 

- Ontkenning of minimalisering: ik eet niet vet, ik heb vorige keer maar 1 keer frieten gegeten, maar 

persoon vergeet het eten van chips en andere tussendoortjes. 

- Rationalisatie: mijn nonkel rookte twee pakjes sigaretten per dag, en hij werd 93. 

- Projecteren en externaliseren: mijn nonkel is een alcoholist, ik niet.  

- Internaliseren: ik kan niet stoppen met drinken. Ik heb het al duizend keer geprobeerd, en ik kan het 

gewoonweg niet.  

 

b. Stadium 2: contemplatiefase  

Intentie om binnen 6 maanden gedrag te veranderen. Beslissingsbalans: mensen zijn in deze fase bezig met het 

afwegen van voor- en nadelen van gezond en ongezond gedrag. Hier speelt attitudecomponent een rol:  

- Men heeft tweemaal meer voordelen dan nadelen nodig 

- Uitstelgedrag is een resultaat van balans in evenwicht 
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c. Stadium 3: preparatie  

Bedoeling om in directe toekomst (<1 maand) gedrag te veranderen. Mensen zijn dan pas geïnteresseerd in hoe 

ze moeten veranderen  actiegerichte programma’s en gesprekstechnische vaardigheden hebben een rol vb. 

rookstop-programma en ingaan op therapeutisch aanbod voor verslavingen & drugs of omgaan met chronische 

pijn.  

Dit heeft enkel en alleen maar zin indien mensen in deze fase zitten. 

 

d. Stadium 4: actie  

Mensen zijn bezig met verandering in gedrag, maar niet langer dan 6 maanden. Belang van gezondheidsnorm! 

Iemand die nog volledig gestopt is met roken in die 6 maand, zit niet in deze fase. Evaluatie en bijsturen is hier 

van belang: is het gelukt? Wat ging gemakkelijk? Wat ging moeilijk? Dien ik mijn doel en plan bij te stellen? 

e. Stadium 5: consolidatie  

Gezond gedrag langer dan 6 maanden, maar niet langer dan 5 jaar. De kans op herval is groot bij elk 

gewoontegedrag dat je probeert te veranderen: 

- Roken: 43% na 1j, 7% na 5j 

- Sport: 50% na 3 m 

Risicosituaties bij verslavingen: 

- HALT: Hungry, Angry, Lonely, Tired.  

- Emotionele distress 

- Positief sociale situaties vb. feestjes 

- Hevig verlangen (craving) 

 

f. Herval 

Herval: terugkeer naar een vroeger stadium. 

Dit is iets dat veel voorkomt! Het is eerder een regel dan een uitzondering. Dit is ook een oppurtiniteit om eruit 

te leren: wat heeft gemaakt dat we dit hebben gedaan, hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden, ... Het 

leert ons dat we meer inspanning en tijd moeten investeren. Het is niet omdat we 1 terugval hebben dat we 

daarom een herval hebben.  

5.1. Evaluatie transtheoretisch model  

Voordelen: 

Het is een didactisch sterk model: het is eenvoudig om uit te leggen, maar wel moeilijk om toe te passen. Door 

de focus op fases te leggen, merken we dat gedragsverandering tijd en planmatige aanpak vraagt. Dit geeft ons 

wel meer realistische verwachtingen en succes op termijn. Het is opgegaan aan heel  specifiek 

gezondheidsnormen en doelgedrag. Dit laatste is zowel een voordeel als een nadeel. 
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Nadelen:  

Empirische ondersteuning voor fasen en interventie in functie van fasen is niet altijd eenduidig. Het is ook een 

zeer normatief model: gezindheidsnorm bepaalt wat je doet en een stap in de juiste richting is niet voldoende 

wat jammer is.  

Model schiet ook tekort voor complexe gedragingen zoals vb. omgaan met stress. 

6. Motivationeel interviewen  

 

Groot overlap met stages of chance. Verschil is dat motivationeel interview niet zo restrictief is. Hier zijn er 2 

belangrijke fasen. 

- Fase 1: stellen van doelen. Hoe kan je mensen zo ver krijgen dat ze de intentie krijgen om te willen 

veranderen? Hoe krijg je mensen zo ver dat ze geloven dat ze het kunnen veranderen? Hier eindig je 

met een doel 

- Fase 2: nasterven van dat doel. Je moet een concreet plan opstellen om gedag te veranderen. Daar 

hebben we zelfregulatieprocessen voor nodig. 

 

“Een cliëntgerichte, directieve methode om intrinsieke motivatie tot verandering te 

bevorderen, door ambivalentie te verkennen en op te lossen.” 

In dit boek staan voorbeelden over hoe je welke technieken kan toepassen. 

Uitgangspunt: person-centered. Motivatie tot verandering moet bevordert worden 

door ambivalentie op te lossen. 

Dit is een directive methode: je hebt respect voor de autonomie, probeert intrinsieke 

motivatie te verhogen, maar je coach wilt dat je streeft naar het gewenste gedrag, 

maar zal dit niet opleggen 

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. 
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7. Zelfregulatie-theorie 

Sluit ook aan motivationeel interview. Alle zelfregulatieprocessen zijn van belang bij: 

- Selectie van doelen: motivatieprocessen 

- Actief nastreven van doelen 

- Bereiken, volhouden en loslaten van doelen 

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 realiseren deze zich vaak niet. Een intentie hebben is 1 

punt, maar die moet gespecificeerd worden. Er moet een concreet actieplan opgesteld worden en men moet 

daarbij ook nadenken over mogelijke hindernissen en hoe we die zouden kunnen oplossen. 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. 

 

a. Goal setting (behaviour) 

Goal setting behaviour: doel gedefinieerd in termen van het gedrag dat je wilt bereiken en niet termen van je 

gezondheid. Elke stap in de juiste richting is goed  transtheoretisch model 

- Approach goal: starten/vermeerderen vb. water drinken, bewegen,…. 

- Avoidance goal: stoppen/verminderen vb. zitten, frieten, chips, roken, alcohol, … 

Doel vopstellen olgens SMART principe: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. 

 Niet “meer sporten”, wel “twee keer per week gaan lopen tegen het einde van de opdracht” 

 

b. Action planning 

Action planning: gedetailleerde planning over hoe je het gedrag gaat uitvoeren (minstens 1 van context, 

frequentie, duur en intensiteit). Context kan extern zijn (fysieke of sociale omgeving) of intern (fysiek, 

emotioneel, cognitief)  

Nood aan stapsgewijze opbouw (subdoelen). Implementatie-intenties zijn onderdeel van actieplan. Dit zijn als-

dan plannen: plannen die specifiëren wanneer en waar gedrag zal gesteld worden.  Er wordt een mentale link 

gemaakt tussen specifieke cues en doelgerichte acties: “ik plan om X te doen wanneer Y zich voordoet” 

• Voorbeeld: Als ik op het werk ben, dan zal ik tijdens de namiddagpauze een stuk fruit eten. 
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Werkingsmechanismen: 

- ALS PROCES: specifiëren van situatie cues om gewenste gedragsrespons te stellen verhoogt de mentale 

toegankelijkheid van deze cues 

- DAN PROCES: confrontatie met gespecifieerde situationele cues activeert automatisch (onbewust) 

gewenste gedragsrespons 

 

c. Het coping plan  

Problem solving: analyseren van factors die een invloed kunnen hebben op het gedrag en kijken naar strategieën 

om deze barrières te overwinnen.  

Probeer gebruik te maken van implementatie-intenties 

d. Self-monitoring of behaviour  

Self-monitoring: een methode vinden om ons gedrag bij te houden als deel van behavior change strategy 

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

Hoe: stappenteller, smartphone, invullen van vragenlijsten (gezonde voeding, zitten), dagboek bijhouden, …  

e. Review of behavioural goals 

Review of behavioural goals: gedrag dat je wilt bereiken evalueren en overwegen om je doel aan te passen of je 

strategie om je gedrag te veranderen. Dit kan leiden tot een re-setting van hetzelfde doel, een kleine 

verandering in je doel, een nieuw doel of het kan ook zijn dat je niets verandert.  

MijnActiePlan: 

- 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 

 

8. Coping  

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, om te gaan met zaken die ervoor zorgen dat uw draagkracht 

dreigt overschreiden te worden. Kunnen intern (emoties) en extern (somatische klachten) zijn. 

Er wordt vaak de vraag gesteld naar vragenlijsten rond coping en persoonlijkheid. Persoonlijk speelt wel een rol, 

maar dit kunnen we moeilijk veranderen en daarom zijn we binnen de gezondheidspsychologie daar minder in 

geïnteresseerd. Ook vragenlijsten zijn niets waard volgens de prof. 
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Lazarus & Folkman 

Transactional model of stress and coping  

Hoe gaat men om met emoties/ stress? Er is 

ergens een gebeurtenis en mensen gaan daar 

een evaluatie over maken. 

- Primaire evaluatie: is het bedreigend, 

positief, neutraal, … 

- Secundaire evalutaie: wat ga ik doen? 

 

Er zijn twee vormen van coping: 

- Problem-focused: je gaat het probleem proberen oplossen vb. uw buurman heeft een boom en er 

vallen heel veel blaadjes in tuin. Hij kan naar de buurman gaan en vragen of de buurman die boom kan 

omhakken. 

- Emotion-focused: je gaat proberen om iets te doen aan je emoties ipv aan je probleem 

(emotieregulatie) vb. uw buurman heeft een boom en er vallen heel veel blaadjes in tuin. Je gaat het 

gewoon accepteren en ermee leren omgaan want er zijn ergere dingen. 

Welke vorm je gaat gebruiken hang af van interne (neurotiscisme, optimisme, gezondheid, …) en externe 

recources (sociale steun, geld, tijd, …) 

Deze type van theorie lijkt ok, maar leidt eigenlijk tot een descriptieve benaderig van coping:  

- Probleemgericht versus emotiegericht 

- Toenadering versus vermijding 

- Actief versus passief 

- Cognitief versus gedragsmatig 

- Adaptief versus maladaptief 

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 “coping” gedrag van Wouter? 

Zijn coping: probleemgericht, toenadering (medicatie) en vermijding (tinnitus), actief, gedragsmatig. Je zou 

kunnen zeggen dat zijn coping eerder maladaptief is, maar je hebt daar iets meer info voor nodig. 

Je kan geen bepaalde vorm van coping categoriseren puur op basis van wat iemand doet. Dit is een 

tekortkoming van dit model, want coping heeft enkel zin als je weet wat de persoon wilt. 
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Kritische bedenking:  

- Literatuur van coping is gedreven op het descriptieve (wat) en niet het functionele (waarom). 

- Er is een overschatting van de voorspellende waarde van vragenlijsten over coping. Vragenlijsten zijn 

gebiased: emotion-focused komt er altijd slecht uit en problem-focused komt er altijd goed uit. 

- Evidentie is contradictorisch 

 

8.1. Onderscheid is structureel/descriptief en niet functioneel 

De copingliteratuur is descriptief. Dit probeert de basiseenheden te definiëren // vb. tabel van Mendeljev 

Hoe gaan mensen om met problemen en gebeurtenissen? Mensen reageren vaak heel verschillend als zij met 

problemen of onplezierige gebeurtenissen te maken krijgen. Wat men in een bepaald geval doet hangt sterk 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.  

- Je bedenken dat er nog wel ergere dingen kunnen gebeuren 

- Proberen je te ontspannen 

- Je volledig afzonderen van anderen 

- Je ergernis laten blijken 

- De zaken somber inzien 

- Je met andere dingen bezighouden om niet aan een probleem te hoeven denken 

- Laten zien dat je kwaad bent op degene die verantwoordelijk is voor het probleem 

- Toegeven om moeilijke situaties te vermijden 

- Je neerleggen bij de gang van zaken 

- Je zorgen met iemand delen 

Skinner 

 

Heeft gekeken hoeveel vormen van coping er zijn: meer dan 400 vormen van coping. De Utrechtse coping-

vragenlijst heeft er maar 7: 

- Actief aanpakken: direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn 

- Palliatieve reactie: proberen je te ontspannen 

- Vermijden: toegeven om moeilijke situaties te vermijden 

- Sociale steun zoeken: je zorgen met iemand delen 
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- Passief reactiepatroon: je volledig afzonderen van anderen 

- Expressie van emoties: je ergernis laten blijven 

- Geruststellende gedachten: je bedenken dat na regen zonneschijn komt 

Deze vragenlijst is slecht! Skinner zegt dat we niet moeten geïnteresseerd zijn in wat mensen doen, maar 

waarom ze het doen. Er zijn 3 grote klassen van coping die je kan onderscheiden: 

- Coordinate actions and contingencies in the environment: je probeert de omgeving (obstakels en 

stressoren) in je omgeving aan te pakken: probleem oplossen, informatie zoeken op het internet, advies 

vragen aan iemand, piekeren (bij niet-pathologische mensen is dit een vorm van problem solving), … dit 

is eigenlijk alles wat ten dienste staat van het probleem proberen weg te halen  verschil met Lazarus: 

piekeren hoort daar bij emotion focused 

 

- Coordinate preferences and available options: je gaat het probleem niet oplossen, maar je gaat je eigen 

doelen en voorkeuren aanpassen vb. je wilt burgerlijke ingenieur worden, maar de studies lukken niet 

dus je beslist iets anders te doen. 

 

- Coordinate reliance and social resources available: 

o Tend and befriend response: mensen zijn niet gericht op het probleem, maar zijn deel van een 

groep waarbij ze willen horen. Sommige acties die mensen doen is om erbij te horen.  

o Social sharing: ventileren bij anderen over problemen als een soort van verwerkingsproces. Dit 

leidt niet tot een vermindering van emoties, maar men heeft het gevoel erbij te horen 

 

8.2. Overschatting voorspellende waarde 

Alles gaat in de richting van dat emotion-focused coping, slechter is dan problem-focused coping. 

- Coping vragenlijst:  

o Voorbeeld: 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):  

o Voorbeeld: je ergernis laten blijken, toegeven om moeilijke situaties te vermijden, direct 

ingrijpen als er moeilijkheden zijn, de zaken somber inzien, … 

o Logische dat deze items laden op negatieve emoties. Uw uitkomst zit er in gebakken en alles 

dat emotion-focused is, krijgt geen kans om adaptief te zijn. 

 

8.3. Evidentie is contradictorisch  

 

 

 

Het feit dat actieve, toenaderende, problem-focused coping beter is dan passiefe, vermijdende, emotion-

focused coping heeft alles te maken met de inhoud van de items van de vragenlijst. in de realiteit zijn er 

afhankelijk van de doel en context soms goed en soms slecht.  
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Coping en stress in de literatuur is een reactie op stress (emotie) gericht op het vermindering ervan. De 

descriptieve bandering mist context.  

Descriptieve benadering mist context. Coping heeft enkel waarde als je weet wat de persoon wilt bereiken.  

8.4. Coping vanuit een zelfregulatieperspectief  

Coping vanuit zelfregulatie is een 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 

Goal pursuit through self-regulation: a system and control pespective. 

 

Je hebt een doel en je gaat evalueren wat de huidige stand van zaken is. Je onderneemt actie en stelt 

voortdurende bij. Coping heb je als er ergens opstakels zijn in de weg. 

8.5. Dual process model of coping  

Brandtstädter & Renner (1990) 

Skinner adviseert dit model. Het is niet het ideale model, maar het is wel een stap vooruit. Dit model werd 

ontwikkeld omdat hij vond dat wanneer mensen ouder worden, mensen zeggen dat ze een betere 

levenskwaliteit hebben ondanks dat hun fysieke beperkingen toenemen. Je zou denken dat het omgekeerd zou 

zijn.  

Past binnen de eerste 2 adaptieve functies van Skinner: proberen de proberen weg te werken in de omgeving en 

als dit niet lukt dan gaan we ons eigen doel veranderen. 

Je hebt een doel en een obstakel in de weg. Je gaat kijken of je 

er iets aan kan doen. Kan je het controleren dan ga je een actie 

ondergaan. Als je geen controle hebt dan ga je hulp zoeken bij 

anderen of gaan je andere middelen gaan inzetten vb. je bent 

ziek en je gaat naar de huisarts.  

Dit noemt hij assimilatieve coping. Dit komt overeen met 

proces 1 van Skinner  je past de omgeving aan 
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Goal pursuit through self-regulation  

 

Je streeft een doel aan, maar je krijgt een ziekte dat zorgt voor een toename van discrepantie. Je gaat dan actie 

uitvoeren om van die ziekte of te geraken. 

Vervolg dual proces model of coping 

We gaan altijd actiegericht beginnen. Als we dat lang aanhouden 

raken we nog meer gefrustreerd. Mensen gaan een andere manier 

overwegen en dit is geen intentioneel proces. We moeten door 

een soort van rouw en dat is de stap om afstand te nemen van uw 

doel en dat te aanvaarden. Dit is accommodatieve coping. 

Depressieve klachten hebben functies, want ze maken dat je kan 

loskomen van doelen en ze aanpassen. 

 

 

Goal pursuit through self-regulation  

Voorbeeld: vader speelt met zoon, maar door medische 

klachten (rugpijn) kan die niet meer verder spelen. De vader 

gaat aan accommodatie doen en zijn gedrag/doelen 

aanpassen. 

 

 

 

 

Assimilatie: doeldiscrepantie proberen wegwerken. We 

geven niet op 

Accommodatieve: doelen aanpassen aan beperkingen 
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Welke vorm van coping zien we? 

- “I always go, even when I have to throw up. It’s bad, but I always try and see how it goes.” [CTTH+EM, 

25–34 years old, employed] 

o Assimilatieve coping 

- “At school they gave me audiobooks because I had so much difficulty reading.” [CTTH+EM, 18–34 years 

old, student] 

o Assimilatieve coping: externe hulpmiddelen inschakelen om hetzelfde doel na te streven 

- “A new goal is to enjoy life more. Together with my partner, in nature”. [CM, 45–54 years old, 

unemployed] 

o Accomodatieve 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.” [CM, 35–44 years old, employed] 

o Accomodatieve coping  

- … zie slides voor de rest (antwoorden: slidecast les 5 2:34) 

 

In elk van die vormen van coping is er een gerelateerde cognitieve set: 

- Assimilatie: je focus verengt tot enkel de zaken die in lijn liggen met je doel vb. vrouwen die een 

kinderwens hebben, gaan meer zwangere vrouwen en babies opmerken. Kan ten koste gaan van 

andere zaken. Het kan dat je te veel focust op zaken die je eigenlijk niet meer kan veranderen. Op den 

duur kan je uitgeput geraken. 

- Accommodatie: je hebt een brede focus en staat open voor zaken los van je doel. Te veel hiervan kan 

zorgen voor  te weinig doelgericht gedrag. Je kan soms dingen ervaren die je eigenlijk wel kan 

veranderen. 

Beiden zaken kunnen functioneel of dysfunctioneel zijn afhankelijk van de context. 
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Onderzoek toont dat als je te veel focus op assimilatie, je een 

verhoogde kans hebt om ziektes te ontwikkelen: als mensen te laag 

scoren op capaciteit om dingen los te laten, hebben ze over de tijd 

meer kans op infecties. 

 

 

 

Optimisme is goed indien er een oplossing beschikbaar is. Er is een 

positieve relatie tussen optimisme en beter immuunsysteem. 

Pessimisten gaan eerder bij de pakken blijven zitten en gaan meer 

vermijden. 

Indien er geen oplossing zijn dan zijn de optimisten in hun nadeel. Ze 

frustreren zich erin, terwijl de pessimisten dat makkelijker los 

kunnen laten. 

 

 

 

Je gaat assimilatie kiezen als je het gevoel hebt dat je 

er controle over hebt. Je gaat eerder accommodatie 

kiezen als je er geen controle over hebt. 

Hoe flexibeler men is in het nastreven van doelen, hoe 

makkelijker men accommodatie gaat doen. 

 

 

 

8.6. Conclusie  

 

- Coping beter in functionele dan in structureel/descriptieve benadering! 

- Coping heeft drie adaptieve functies (examen!!!)  

- Dual process model of coping is een functioneel model: assimilatie, accommodatie. 

- Of coping adaptief is hangt af van context/mate van controle. Je kan enkel spreken van coping als je 

weet wat mensen nastreven 

- 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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Hoofdstuk 3: symptoomperceptie en -interpretatie 

Klachten begrijpen vanuit een biomedisch pespectief is te eenvoudig en klopt niet uit. We moeten het vanuit 

een ruimer perspectief bekijken (biopsychosociaal perspectief). We gaan modellen zien die op hun manier 

proberen om psychologische processen naar boven te schuiven om zo klachten te gaan verklaren die mensen 

gaan rapporteren. We gaan het hebben over deze keten 

 

Die toont het proces die we kunnen volgens van sensaties tot het gedrag die we stellen als gevolg van wat we 

voelen in ons lichaam.  

- Niet elke sensatie gaan we bewust waarnemen en oppikken. Vandaar een pijl van lichamelijke sensaties 

zowel naar waarnemen als niet naar waarnemen.  

- Niet elke lichamelijke waarnemen wordt gezien of geuit als een klacht. Bepaalde waarnemingen gaan 

we attribueren aan medische aandoeningen. 

- Niet alle klachten leiden tot ziektegedrag. Wat bepaalt die beslissing om dat ziektegedrag te gaan 

stellen of niet. 

Psychologie kan een antwoord bieden op de vraag waarom mensen een bepaalde richting uitgaan op de keten 

of niet.  

1. Antecedenten  

Willen een antwoord op de vraag: welke psychologische processen creëeren 

waarnemingen? Wat is de oorzaak van de sensatie/waarneming? Kunnen 

psychologische processen lichamelijke sensaties/waarnemingen creëren? 

Er zijn verschillende wegen langswaar creatie plaatsvind: 

- Directe weg:  

o Via suggestie (volgende les): verwachtingen creëren sensaties 

o Via somatisatie (een van vorige lessen): toeschrijven van klachten aan iets medisch, maar er is 

niets medisch te vinden. Vaak niet zinvol door interpretatie van een expert. 

- Indirecte weg: 

o Levensstijl en stress worden gezien als voorlopers van ziektes: roken, ongezonde voeding, 

weinig beweging,…  

 

1.1. Stress en ziekte 

Stress: lichamelijke reacties op dreiging ter voorbereiding op defensieve actie (fight or flight): verhoogde 

hartslag, versnelde ademhaling, spierspanning, verhoogde bloeddruk, … 
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Dit is adaptief op korte termijn, maar ziekte-inducerend bij onvoldoende herstel via immuunfunctioneren of via 

gedrag. Hier zijn verschillende perspectiven over vb. model van sally deelt stresservaring in, in een aantal fases: 

alarmfase, vechfase, uitputtingsfase. Hoe langer dat die stress blijft aanhouden, hoe meer kans dat je in de 

uitputtingsfase terectkomt. 

Dit kan leiden tot diverse lichamelijke sensaties: pijnklachten (hoofd, borst, spieren), vermoeidheid, 

spijsverteringsproblemen, droge mond, …  

Verhoogd risico op CVA, gastrointestinale aandoeningen, huidaandoeningen, … 

1.2. 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 via semi-gestructureerd, Jenkins Activity Survey (vragenlijst) 

Meta-analyse 

 

 

 

 

Probeerde te kijken tussen verband scores op type A gedrag en ontstaan van CVA. 

Effect size met type A is een verwaarloosbaar effect.  

 

Artikel waarbij men wou nagaan naar de zinvolheid van op zoek te gaan naar persoonlijkheidstypes waardoor 

mensen meer vatbaar zijn voor bepaalde aandoeningen. Waarschijnlijk bestaan er geen persoonlijkheidstypes 

voor CVA, maar CVA is gerelateerd aan vijandigheid, angst, depressie, … 

Persoon met risico voor CVA is 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 zien we niet enkel bij CVA, maar het is een disease prone: astma, maagzweren, artritis, 

hoofdpijn,… hoe zit dat verband in elkaar? Effecten van stress (fysiologie/immuunfunctioneren) of via levensstijl 

? 

Cohen’s d Pearson’s r

verwaarloosbaar >-0.15 en <0.15

Klein effect > 0.15 en <0.40 > 0.10 en < 0.20

Medium effect >0.40 en <0.75 >.20 en < .33

Groot effect >0.75 en <1.10 >.33 en <.50

Zeer groot effect >1.10 >.50
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2. Consequentenmodel: cognitief-perceptueel model  

Dit model gaat niet uit van een creatie idee, maar van een modulatie idee. We 

ervaren allemaal sensaties, maar of we die sensaties gaan waarnemen kan 

beïnvloed worden door psychologische processen. Of wie die gaan percipiëren als 

klachten hangt ook af van psychologische processen zoals aandacht en interpretatie. 

 Psychologische processen gaan in dit model moduleren en niet creëren. 

 

2.1. Aandacht  

Gewaarwording is wat wordt opgepikt door onze zintuigen. Die signalen dat we ontvangen gaan naar de 

hersenen en daar gebeurt de waarneming. Dat is altijd een actief en gereconstrueerd proces (wat ik ervaar, zal 

de persoon naast mij anders waarnemen).  

Dezelfde cognitieve processen bij het waarnemen van externe sensaties speleen een rol bij perceptie van 

interne, lichamelijke stimuli. Het is een kwestie van aandacht, interpretatie, betekenis, … geven aan iets. Ook 

interne cues gaan we actief reconstrueren. 

Aandacht: een functioneel perspectief. We gaan bepaalde info selecteren en dit gaat ten koste van andere 

informatie. Dit zorgt voor een coherentie in ons gedrag en maakt dat we ons met iets kunnen bezighouden en 

dat ook kunnen afwerken. We kunnen wel onze aandacht switchen en dat maakt dat we kunnen selecteren dat 

we iets nieuws willen doen.  

We hebben telkens te maken met een biased competition:  

- Bottom-up controle: bias kan liggen ten aanzien van stimuli die zich in ons aandachtsveld voordoen.  

- Top-down modulatie: bias kan liggen ten aanzien van hetgeen waar we mee bezig zijn. We kunnen onze 

aandacht richten op bepaald gerdag en alle cues en sensaties die daarmee te maken hebben. Het is een 

optimalisering van doel-gericht gedrag. Het komt van binnen naar buiten. 

o Facilitatie van doelcongruente informatie: info die in overeenstemming is met onze doelen 

wordt gefaciliteerd. 

o Inhibitie van doelirrelevante informatie: dingen die er niet mee te maken hebben, worden 

weggezuiverd 

 

Er komen sensaties binnen vanuit onze omgeving vb. pijnsensaties.  

- Links zien we dat er een proces speelt van bottom-up. Er zijn een aantal grijze pijlen en 1 donker 

gekleurde pijl die doordringt. Er zijn veel stimuli of sensaties die binnenkomen en tegengehouden 

worden via een filter, maar toch is er 1 die erdoor geraakt.  
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- Rechts zie je top-down. Van de info die van buiten komt is er 1 die als relevant wordt gezien. We gaan 

bepaalde zaken sneller waarnemen dan anderen. 

3 situaties:  

- Bottom-up selectie lichamelijke sensaties 

- Top-down facilitatie lichamelijke sensaties 

- Top-down inhibitie lichamelijke sensaties 

 

2.1.1. Bottom-up selectie lichamelijke sensaties  

Bepaalde somatische sensaties trekken aandacht en onderbreken doelgerichte acties. Het is een soort 

alarmsysteem. Pijn is een prototypisch voorbeeld. Pijn zal meer aandacht trekken wanneer sensatie hoge 

salientie heeft: 

- Intens 

- Plots 

- Onvoorspelbaar 

- Nieuw 

- Dreigwaarde 

Primaire taak paradigma: manier om bottom-up verwerking te meten 

Proefpersonen worden geïnstrueerd om een cognitieve taak uit te voeren terwijl ze somatische informatie vb. 

pijn op arm moeten negeren. De vertraging op de taak tijdens somatische informatie is een index van het 

aandachtsopeisend karakter van somatische informatie. 

Accleston (1995) 

Intense chronische pijn interfereert met cognitieve taken  

 

Een groep van ppn moesten een waarde taak (makkelijk) of nummertaak (moeilijk) vervolledigen. Tijdens het 

uitvoeren van de taken krijgen bepaalde ppn een lage of hoge pijnsensatie. Hoe snel is men in het uitvoeren van 

de taak? 

- Bij de makkelijke taken zien we geen verschil, want de taak vergt weinig cognitieve belastingen.  

- Bij de moeilijke taak gaan mensen met een hoge pijnsensatie de taak een stuk trager doen. Is een 

indicatie voor het feit dat ze worden afgeleid en de sensaties trekken de aandacht bottom-up.  
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2.1.2. Top-down facilitatie van lichamelijke sensaties 

Sensaties kunnen de aandacht trekken afhankelijk van de doel die we aan het stellen zijn. 

Wanneer huidige doel gefocust is op gezondheid/lichamelijke dreiging vermijden: 

- Verwachting over het uitvoeren van bepaalde activiteiten gaan meer de aandacht trekken. 

Verwachtingen gaan hier niet creëren, maar modulern. 

- Piekeren en catastroferen over lichamelijke sensaties. Dit gaat samen met pogingen om lichamelijke 

sensaties te controleren 

Facilitatie van sensorische input congruent met doel: 

- Aandachtsbias (aandachtsvertekening): aandacht gaat eerder uit naar zaken die congurent zijn met ons 

doel. 

- We gaan zaken die congurent zijn met ons doel sneller opmerken en moeilijker van loskomen. 

- Hypervigilantie: verhoogde aandacht voor potentieel bedreigende somatische input.  

o Voorbeeld stokstaartjes: ze zijn constant de omgveing aan het scannen op mogelijke 

bedreiging. Als het gaat over interne cues, gaat het over constant scannen van prikkels van 

binnenuit. Dit maakt dat we ze sneller gaan opmerken en leidt tot een facilitatie van doel-

congruente informatie. 

Er treedt een zeer selectief zoekproces & scanning op, gestuurd door 

hypothese/schema. Hoe meer ambigu, hoe meer kans dat die wordt 

meegenomen in schemagestuurd waarnemen. 

• Voorbeeld: eens dat je in de afbeelding hiernaast een hond opmerkt, 

zal je die de volgende keer veel makkelijker opmerken. 

Dit maakt dat er een gevaar is voor confirmatie-bias: hoe meer dat je sensaties gaat interpreteren als een 

schema, hoe groter de kans dat je dergelijke sensaties gaat opmerken. Je gaat op zoeken naar zaken die je 

ervaringen gaan bevestigen. 

 

Aan ppn werd gevraagd om een vinger waarrond iets vibrerend werd aangebracht op een wit blad te leggen. 

Onderzoekers wouden weten hoe aangenaam/onaangenaam deze mensen dat beven gingen interpreteren. 

Mensen werden eerst ingedeeld in groepen. Groepen verschillende in termen van de info die ze op voorhand 

kregen van de proefleiders. 

- Pleasant groep: kregen te horen dat vibrerende stimulus door te meesten als aangenaam werd ervaren 

- Neutrale groep: kregen niet speciaal te horen  

- Painful groep: kregen te horen dat de stimulus door de meest mensen als onaangenaam werd ervaren 
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Afhankelijk van de informatie die mensen op voorhand kregen, gingen ze de stimulus anders ervaren. Dit is een 

voorbeeld van schemagestuurd waarnemen. 

 

Deze ppn kregen een ultra sound geluid te horen en er werd verteld dat, dat gepaard kon gaan met 

temperatuurschommelingen aan de vingern. 3 groepen: 

- Groep 1: werd verteld dat het gepaard gaat met een stijging 

- Groep 2: werd verteld dat het gepaard gaat met een daling 

- Groep 3: controlegroep 

Men wou nagaan of er een verschil is in aandacht voor warmte of koude in die groepen. In groep 1 rapporteerde 

mensen meer warmteprikkels. In groep 2 zie je meer aandacht voor koude. In de controlegroep was er geen 

tendens. 

Is er sprake van een confirmatiebias? Onderzoekers onderzochte correlaties tussen gerapporteerde 

vingertemperatuur en aantal fluctuaties die ppn trachten te bemerken in temperatuur doorheen het onderzoek; 

Groep 1: positieve correlaties. Detecteerde meer stijgingen. Groep 2: meer fluctuaties in de zin van meer koude 

interacties. 

Mensen gaan actief op zoek naar info die de verwachting bevestigd. 

2.1.3. Top-down inhibitie van lichamelijke sensaties  

Wanneer een alternatief doel (niet congruent met lichamelijke sensaties) geactiveerd is, dan gaat dat leiden tot 

een inhibitie van somatische sensaties. Somatische sensaties gaan minder aandacht trekken.  

Cue competitie hypothese (Pennebaker, 1980): stelt dat er een constante competitie is tussen interne en 

externe cues. Als externe cues relevanter worden voor ons, dan gaat aandacht weggetrokken worden van 

interne cues. 

 

Ppn moesten ofwel rondjes lopen op een saai parcour of cross country parcour lopen in de natuur tussen 

bomen. Het ging over dezelfde afstand. Men wou weten hoeveel tijd het vraagt om de rondjes te doen. Na 

verloopt van tijd werden de cross country sneller uitgelope.  

Increase
(n =13)

Decrease
(n = 12)

Control

(n = 13)

Gerapporteerde 
vingertemperatuur (F)

69.6°F 48.1°F 57.8°F

Aandacht voor warmte 66.5 33.5 29.9

Aandacht voor koude 21.3 42.5 24.8

Correlatie tussen 
gerapporteerde 
vingertemperatuur en 
geregistreerde fluctuaties 

in vingertemperatuur

+.48 -.49 +.11
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Dit pleit voor de hele competitie van de interne en externe cues. We kunnen veronderstellen dat bij het lopen 

van rondjes met weinig afleiding dat onze aandacht naar de lichamelijke sensaties (benauwd gevoel, verhoogde 

hartslag, …) wordt getrokken, waardoor dit wellicht weegt op je prestaties. Bij de cross country heb je meer 

afleiding, waardoor de aandacht wordt weggetrokken van de interne cues. 

Hiermee weten we wel niet of die persoon nu minder symptomen rapporteert. 

We weten dat aandachtsafleiding niet werkt voor pijn catastrofeerders (PCS = mensen die pijn als heel 

bedreigend gaan ervaren, gaan denken dat de pijn nooit zal stoppen, …). Doel om pijn te vermijden is zo relevant 

voor die mensen dat het moeilijk is om een alternatief tool te vinden waar ze hun aandacht op kunnen richten, 

behalve als die alternatieve taak relevanter, belonend zouden maken (motivationele waarde van 

aandachtsafleiding).  

Men heeft een experiment uitgevoerd met koudwaterpijn. Er waren 

3 groepen: 

- Controlegroep 

- Afleidingsgroep: kregen auditieve taak 

- Gemotiveerde afleidingsgroep: taak + ook financiële beloning 

Ze hebben mensen hun hand in een heel koude bak met water 

geplaatst en men heeft gekeken naar hoelang mensen die volhielden 

om te doen. 

Bij de groep van mensen die laag scoren op PCS werkt aandachtsafleiding om langer vol te hounden. Bij de groep 

die hoog scoren op PCS, werkt afleiding niet.  

De groep die laag scoren op PCS, ervaren meer pijn bij gemotiveerd afleiding dan bij gewone afleiding, maar bij 

de mansen die hoog scoren op PCS werk gemotiveerde afleiding wel. 

Oefenining: Karel heeft sedert jaren last van intense gewrichts- en rugpijnen. Hij heeft tevens slaapproblemen en 

wellicht verklaart dit zijn prikkelbaarheid. Hij heeft een overtuiging dat een ernstig letsel de oorzaak is van zijn 

pijn. Ongeacht waarmee hij bezig is, merkt hij de minste vernadering in zijn pijn. Hij piekert voortdurend over wat 

er van hem zal worden in de toekomst. Hij klaagde  dat hij zich door de pijn niet goed meer kan concentreren. 

Enkel als hij met zijn postzegelverzameling bezig is, voelt hij minder pijn. Hij vertelt dit niet graag aan anderen 

omdat hij bang is dat ze zullen zeggen dat zijn pijn ingebeeld is. 

Hoe verklaar je dit op basis van het cognitief-perceptueel model van symptoomperceptie?  

Cognitief-perceptueel model is eerder consequenten dan antecedenten. Secundaire ziektewinst is geen 

onderdeel van CPM. Beschrijving van model in termen van dynamische interactie tussen bottom-up en top-

down factoren: kunnen verschillen naargelang situatie  

Beschrijving en identificatie van bottom-up en top-down factoren die aandacht voor pijn verklaren:  

- Bottom-up; intensiteit (?), nieuwheid, veranderingen, dreigwaarde 

- Top-down factoren & facilitatie: piekeren/catastroferen, vrees voor letstel; neuroticisme: competitie 

externe en interne stimuli (zit thuis)  

- Top-down factoren & inhibitie: Denk niet aan pijn, gericht op iets anders (postzegelverzamelling): maar 

doel is ook aangenaam waardoor meer engagement en minder pijn  
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Oefening: In de winter van 2010 moesten bijna dertig werknemers van een bedrijf acuut worden opgenomen 

wegens misselijkheid, zweten, hoofdpijn en buikpijn na het drinken van blikjes Coca-Cola. De volgende twee 

dagen ontstonden dezelfde symptomen bij nog enkele werknemers, en nadat het televisiejournaal melding had 

gemaakt van de episode, deden zich meer gevallen in het hele land voor. De meeste klachten van de werknemers 

waren vaag en van voorbijgaande aard. De overheid nam direct zware maatregelen en verbood de verkoop van  

Coca-Cola. Honderden mensen belden met het vergiftigingencentrum om te melden dat ook zij niet lekker waren 

geworden van Coca-Cola. 

Hoe kan je deze epidemie verklaren?   

Geen oorzaak gekend. Symptoomperceptie verscheidene fasen waar psychologische factoren kunnen op 

inspelen.  

- Antecedentenmodel: opletten met response expectancies. Aantrekkelijk, weinig methodologisch en 

theoretisch sterk  

- Consequenten & modulatiemodel: 

o Bottom-up factoren: hier aanwezig? Vage klachten. 

o Top-down processen: eerder modulatie van bestaande sensaties: piekeren/zorgen maken 

o Ambigue en top-down facilitatie: selectief zoekproces & confirmatiebias   

o De rol van ziekte-opvattingen en attributie, en ziektegedrag   

 

2.1.4. Conclusie  

Aandacht en bewust worden van lichamelijke sensaties is geen passief gebeuren. Cognitief-perceptueel model 

werd vooral in beschouwing genomen. Zag aandacht schenken aan sensaties als een dynamisch en normaal 

gebeuren en niet beschuldigend. Aandacht voor lichamelijke sensaties afhankelijk van bottom-up en top-down 

factoren: 

- Verschillen tussen personen 

- Verschillen tussen momenten/situaties voor dezelfde personen 

Soms zijn bottom-up factoren dwingend door nieuwe, intense, onvoorspelbare, … sensatie, maar top-down 

controle is mogelijk tot op zekere hoogt. Soms zijn top-down factoren essentieel bij: 

- Ambigue informatie 

- Selectief zoekproces & scanning 

- Confirmatiebias 

 

2.2.  Interpretatie van lichamelijke klachten  

Ziekte-attributie: lichamelijke sensaties worden lichamelijke symptomen.  

Leventhal et al.  

Gaat ervan uit dat mensen mentale representatie/schema hebben van ziektes. Dit werd uitgezet in een model:  

Common sense model of illness: gaat ervan uit dat we ziekteschema’s kunnen indelen in domeinen:  

- Identiteit: welke lichamelijke klachten gaan gepaard met ziektes 

- Tijdlijn: acuut, chronisch, cyclisch, … 
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- Oorzaak: biologisch, emotioneel, omgeving, psychologisch, … ? 

- Gevolgen: disability, levenskwaliteit, vergelijken met hoe het was vroeger 

- Controle: in welke maat ben ik in staat om om te gaan met ziekte, effectiviteit van behandeling.  

Voorbeeld: wat zijn je ziekte-opvattingen over hartaanval:  

- Identiteit: pijn in de borst, kortademig, … kan van persoon tot persoon verschillen 

- Tijdslijn: is het chronisch, acuut, … 

- Oorzaak: ligt het aan levensstijl, stress, … 

- Gevolgen: … 

- Controle: … 

Er zijn vragenlijsten om die domeinen te meten gebaseerd op het model vb. Illness perceptions questionnaire

 

Ziekteopvattingen sturen symptoomperceptie en interpretatie via een aantal wegen en daar komen een aantal 

vertekeningen bij kijken (bias):  

- Aandachtsbias: prioritaire verwerking van informatie gerelateerd aan dreiging/ziekte 

- Interpretatiebias: tendens om onschuldige lichamelijke sensaties te gaan interpreteren op een 

bedreigende manier.  

- Confirmatiebias: selectief zoeken naar zaken wat eigen overtuiging/hypothese bevestigt 

Hoe meer ambigu de sensaties, hoe meer kans op vertekeningen. 

Common sense model is een generich model. We 

willen graag ziektespecifieke modellen zoals dit model 

van chronische vermoeidheid. 

Model stelt dat verminderde lichamelijke activiteit 

leidt tot vermoeidheid, maar ook focus op symptomen 

kan dit versterken. Beperkingen kunnen zorgen voor 

meer beperkingen en ook het gelood dat je iets kan 

doen aan je klachten kunnen de moeheid versterken. 

Als je het somatisch gaat attribueren ga je minder bewegen en zo zet je de cyclus in actie. 

Hier kunnen we een aantal van de domeinen in herkennen: 

- Controle: vertrouwen dat je iets aan je symptomen kunt doen 

- Attributie: somatische oorzaak 

- Identiteit: moeheid 

Daarnaast hebben mensen ook wel overtuigingen over hun behandeling 
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Horne et al. (1999) 

Necessity/concerns framework: set van vooraf bestaande overtuigingen en voorkeuren omtrent behandeling:  

- Percepties omtrent de nood aan behandeling (necessity) vb.hoe noodzakelijk is mijn medicatie om 

erger te voorkomen 

- Zorgen omtrent negatieve consequenties van behandeling (concerns) 

Hoe hoger de gepercipieerde nood en hoe minder concerns mensen hebben, hoe meer therapietrouw mensen 

zullen zijn. 

Model zegt iets over ziekteopvattingen niet over behandeling op zich: 

- Vergelijken met theory of planned behavior 

- Vergelijken met Health Belief Model 

In die modellen zitten ook mentale representaties. De gepercipieerde bedreiging van de ziekte of ernst is een 

generische invulling van ziekteopvattingen kunnen zijn.  

2.2.1. Ziekteopvattingen sturen ook coping en ziektegedrag (vorige les)  

Link met goals pursuit through self-regulation: a system and control perspective 

 

Op het moment dat er een discrepantie is tussen onze huidige toestand en wat we willen bereiken vb. door een 

ziekte ons doel niet meer kunnen bereiken, gaat er heel zelfregulatiesysteem in actie schieten, om actie te 

kunnen ondernemen om iets aan die discrepantie te gaan doen. 

Link met dual process model of coping:  

 

Toont het process van het zoeken naar een oplossing 

(=assimilatie). We willen hiermee de link leggen omdat uit 

onderzoek blijkt dat vooral mensen die hoog scoren op 

catastroferen over pijn, gaan vastzitten in assimilatie coping. 
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Toont process van op zoek gaan naar een ander doen 

(=accommodatie). Mensen die meer aanvaardend staan tov hun pijn, 

zijn meer in staat om deze coping pad te gaan volgen 

 

 

 

2.2.2. Samenvatting  

Onderzoek i.v.m. ziekte-opvattingen (Common Sense Model) is zeer sterk:  

- Ziekte-opvattingen sturen perceptie en interpretatie van symptomen 

- Ziekte-opvattingen sturen ziektegedrag en coping 

Verdere evoluties rond opvattingen over behandelingen (necessity & concern). Zijn zeer idiosyncratisch: het gaat 

over de betekenis dat mensen zelf geven aan hun symptomen, maar blijven generische modellen (blijft van 

toepassinge op diverse aandoeningen)  

- Generisch model: Common Sense Model, ook ASE, HBM, …  

- Specifieke modellen: “illness-specific models” 

o Chronische vermoeidheid (Vercoulen et al., 1998) 

Zelf-regulatiemodel is een goede uitwerking in context van geconfronteerd worden met een aandoening. Het is 

belangrijk om soms een bepaald doel los te laten in de context van chronische ziektes bv. Dual Process Model 

3. Negatieve affectiviteit  

Kan gezien worden als een stabiel persoonlijkheidskenmerk.  

NA = dispositie, algemeen gevoel van onbehagen: 

- Angst 

- Irritatie 

- Depressiviteit 

- Vijandigheid 

- Schuldgevoel 

- Introspectief 

- Laag zelfbeeld 

- Weinig zelfvoldoening 

Zijn de mensen die daar hoog op scoren meer vatbaar voor lichamelijke klachten? Werd nagegaan via een 

lichamelijke klachten vragenlijst 

Men vond robuuste correlatie: 

- Gem r = .33 (Negatieve Affectiviteit) 

- Gem r = -.08 (Positieve Affectiviteit) 
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Dit werd in verscheidene populaties bevestigd met verscheidene NA-instrumenten en instrumenten voor 

lichamelijke klachten. 

NA = dispositie om somatopsychische distress te ervaren 

3.1. Verklaringen 

Psychosomatische hypothese: NA veroorzaakt ziekte. Moeilijk vol te houden, want men ziet dat er mensen zijn 

die hoog scoren op NA  zonder diagnose. Evidentie slechts zeer beperkt voor ziektematen/ziektegedragingen. 

 Hypothese is weinig waarschijnlijk 

Disability hypothese: ziekte veroorzaakt NA. Ook moeilijk vol te houden, want NA is niet gerelateerd aan ernst 

van ziekte. 

 Hypothese is weinig waarschijnlijk 

Leefstijl: echter geen relatie tussen NA en:  

- Gewicht 

- Fysieke beweging 

- Uren slaap 

- Roken 

- Medicatiegebruik 

- Alcohol 

Symptoom-perceptie hypothese: meest aannemelijk  

Mensen die hoog scoren op NA, zijn meer aandachtig of zelfs hypervigilant voor intern en externe bronnen van 

stress. Ze gaan meer letten op normale lichamelijke sensaties/stressoren en interpreteren deze op een 

negatieve wijze (catastroferen). Verklaring past binnen modulatieperspectief.  

Van Den Berghe et al. (2002) 

Experiment waarbij men de link is nagegaan tussen NA en lichamelijke sensaties (veroorzaakt door CO2) die 

vergelijkbaar zijn met hyperventilatie.  

Mensen met een hoge score op NA gaan sneller CO2detecteren. Deze mensen hebben ook meer gepiekerd over 

CO2 en tijdens het inhaleren ervan kunnen ze de taak die ze moesten maken minder goed uitvoeren. 

 

NA is een distaal, geen proximaal determinant. 

Het verband tussen NA en lichamelijke klachten gaat 

via het hele modulatie verhaal. 
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4. Implacties voor de praktijk  

4.1. Aandachtsafdeling  

Men gaat aandacht intentioneel en bewust wegrichten van stressor. Kinderen die aversieve medische 

procedures moeten ondergaan, probeert men via aandachtsafleiding de intensiteit van de pijn te verminderen. 

Wordt ook bij chronische ziekten: CVA, MS, pijn, vermoeidheid, tinnitus, jeuk, … gedaan. 

Je gaat eigenlijk doel-irrelevantie informatie te inhiberen. Dit werk wel, maar hoe? Wanneer? Voor wie? Blijkt af 

te hangen van een aantal factoren: 

- Moeilijkheidsgraad van taak (cold cognition) 

- Motivationele waarde van doel (hot cognition) 

- Competitie tussen interne en externe stimuli 

- Zoek waardevolle activiteiten waar persoon zich kan in engageren 

Aandachtsafleiding is geen wonderpil! Men moet opletten voor bottom-up factoren: vaak zijn klachten zodanig 

onvoorspelbaar, intens en bedreigend, waardoor men moeilijk is om los te komen van deze factoren. Anderzijds 

vraag je binnen aandachtsafleding om intentioneel aandacht weg te richten.  

 Paradoxale gevolgen: als je vraagt aan mensen om niet te letten op iets en eerder op iets anders te 

focussen, kan je net nog meer de focus gaat leggen op hetgaan dat je moet vergeten.  

Bovendien is aandacht inspannend. Het is moeilijk om je aandacht weg te richten op iets dat aversief is en dat 

gaat gepaard met na-effecten. Wanneer sensatie bedreigend is, trekt het sowieso de aandacht.  

4.2. Sensorische monitoring  

Aandacht expliciet richten op lichamelijke sensaties. Dit moet men zo betrouwbaar en nauwkeurig mogelijk doen 

want het werkt via een aantal mechanismen: 

- Focussen op lichamelijke sensaties kan voorbereidende responsen bevorderen.  

- Je gaat ook echt voelen hoe de sensatie is. Op den duur kan je merken dat er een verschil is tussen de 

sensatie en interpretatie (dissocieert negatieve emoties van stimulus).  

- Het kan ook habituatie bevorderen. 

Dit is wat marathonlopers kunnen ervaren. Gedreven lopers kunnen veel energie putten uit aandacht voor 

sensaties. 

Oefening: Een tandarts heeft regelmatig patiënten met een buitensporige vrees voor de tandarts. Daardoor 

komen ze niet gemakkelijk op controle. Ze komen enkel wanneer de problemen zo ernstig zijn dat invasieve 

ingrepen noodzakelijk zijn. Hij vraagt aan u op welke manier hij deze patiënten hun aandacht van de pijn kan 

afleiden zodat de ingreep minder pijnlijk is.  

Welk advies zou u geven om patïënten met buitensporige vrees voor de tandarts en de pijn aan te pakken? 

- Cognitief-perceptueel model: Bottom-up en top-down  

- Aandacht en aandachtsafleiding: 

o Zeer intense pijn (bottom-up), veel veranderingen, hoge dreigwaarde van pijn/buitensporige 

vrees (top-down), waardoor moeilijk om aandacht weg te richten. Wellicht moeiliijk om iets te 

vinden in tandartspraktijk die dit mogelijk maakt.  
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- Ander advies: 

o Sensorische monitoring  

o Exposure, principe van blootstelling  

o Controlebezoeken inlassen en opvolgen 
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Hoofdstuk 4: placebo en ziekte  

1. Inleiding en definities  

Placebo: gunstig effect van een behandeling dat niet toe te schrijven valt aan werkzame bestanddelen 
geïnduceerd door verwachtingen dat herstel of verbetering zal optreden.  

Als je een placebo pil krijgt en er wordt gesteld dat het een echt pijnstiller is dan krijg je verwachtingen dat die 

pil je zal helen. Dokter kan kracht toepassen door te zeggen dat iets een pijnstillend effect zal hebben.  

 Paradox: het gaat over een behandeling dat niet toe te schrijven is aan werkzame bestanddelen, maar 

vanuit een medisch standpunt is placebo niet iets werkzaam, maar vanuit een psychologisch standpunt 

is het wel werkzaam. 

Vanuit medisch = niet specifiek 

Vanuit psychologisch = wel specifiek  

Feit of fictie? 

- Placebo-effecten treden voornamelijk op bij vage klachten of ingebeelde aandoeningen = FEIT 

o Er is veel evidentie voor werkzaamheid van placebo bij pijn, maar placebo werkt ook bij andere 

klachten en ziektes. Evidentie is wel iets groter bij vage en difuse klachten. 

- Bepaalde persoonlijkheidstypes zijn meer gevoelig voor placebo-effecten = FICTIE 

o Wel invloed van gemoedstoestand en hogere gevoeligheid voor placebo 

- Het voorschrijven van placebo is eigenlijk hetzelfde als niets doen = FICTIE 

o Medische gezien doe je niet iets, maar vanuit psychochologisch standpunt ga je positieve 

verwachtingen installeren. Gebeurt best in combinatie met werkzame behandeling zonder 

gebruik te maken van misleiding bij mensen. 

 

2. Geschiedenis en onderzoek placebo  

Als je kijkt naar medische behandelingen die vroeg zijn ontstaan, daarbij dacht men vroeger dat ze een heel 

heelzaam effect hadden terwijl het nu ondenkbaar zou zijn om die technieken te gebruiken. 

Eerste onderzoeken naar placebo waren binnen kader van chirurgie. Men nam mensen die lijden aan angina 

pectoris: hart krijgt niet genoeg zuurstof waardoor mensen pijn en druk voelen op hun hart: 

- Groep A: artiri mammaria interne werd niet afgebonden 

- Groep B: kregen incisie en artiri werd afgebonden 

Beide groepen kregen hetzelfde gunstig effect terwijl groep niet de evidence based techniek hebben gekregen. 

Placebo is lang als kwakzalverij gepresenteerd. Men dacht dat het niet werkt, behalve voor mensen die 

onwetend, onintelligent, … zijn. Anderzijds hebben we mensen zoals Beecher die spreken van een powerfull 

placebo in het behandelen van subjectieve responsen bij 35,2% van de gevallen.  

Buckman & Sabbagh (1993) spreken over dat placebo’s heel goede medicaties zijn. Ze hebben een effect op bijna 

elk symptoom dat gekend is. Het heeft geen bijwerkingen, je kan geen overdosis nemen, … het is hier een 

pleidooi om het te gebruiken. 
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Hrobjartsson & Gotsche (2001) 

Hebben een meta-analyse gedaan en stellen dat placebo powerless is. Ze vonden dat placebo geen effect had in 

een klinische trials waar een groep mensen placebo kregen en andere een controlegroep waren. Er was geen 

verschil tussen beide groepen. Er is geen rechtvaardiging dat placebo wordt gebruikt. (zie verder) 

2.1. The long birth of the clinical trial  

Als we willen spreken over al dan niet bestaat van dat effect, moeten we het goed kunnen meten.  

Voor WO2 werd de effectiviteit van een werking van een middel enkel bepaalde door de dokter, autoriteit en 

intuïtie. Placebo was toen onethisch want dat stond gelijk aan niets doen.  

Beecher zegt dat placebo werkt en je doet nooit niets. Er is altijd placebo-effect. Als je twee behandelingen 

vergelijkt met elkaar, vergelijk je misschien placebo twee maal. Als je een behandeling vergelijkt t.o.v. geen 

behandeling heb je misschien een overschatting van het behandelingseffect. 

Heeft een studie gedaan (klinische RCT) waar men een werkzaam middel vergeleek met een groep met placebo 

en waarbij hij vond dat placebo een effect heeft. 

Er ontstond veel discussie daartegenover. Ze hebben de klinische trial van Beecher onder de loop genomen.  

Experiment om (specifieke) effect van interventie te meten. Men stelt daarvoor 2 groepen op: 

- Groep A: interventie met werkzaam bestanddeel 

- Groep B: interventie zonder werkzaam bestanddeel. Men gaat ervan uit dat dit de placebogroep is.  

Zowel pre- als post-metingen. Random (toevallige) toewijzing aan groep en (dubbel) blind 

Ze hebben de gegevens opnieuw geanalyseerd en vonden geen evidentie dat placebo bestond. Beecher maakte 

gebruik van traditionele RCT, maar er was nooit een controlegroep. Van daaruit wordt de veronderstelling 

gemaakt dat het placebo is of niet. Als je dit doet dan zit je strop want het is niet mogelijk om op die manier 

placebo te onderzoeken. 

 

 

 

 

 

Als je het visueel bekijkt: je hebt je poule van patiënten. Ofwel zit je in groep A (werkzaam bestand), ofwel in 

groep B (niet-werkzaam bestand) en dan ga je kijken naar de impact van beiden. Als de personen het beter doen 

in conditie A dan in conditie B dan spreek je van een therapeutische effecrt (effect van behandeling). Omgekeerd 

dan spreek je van een non-specifiek of placebo. 

 

Kan je op een betere verklaring komen dan placebo ? 



Modellen in de gezondheidspsychologie 89 

- Spontaan herstel: ziektes fluctueren. Klachten kunnen toenemen of verminderen of men kan gewoon 

spontaan herstellen. Het is nier per se door placebo 

- Regressie naar het gemiddelde: stel dat iemand bij een premeting hoog scoort op pijn dan is de kans er 

dat je bij post-meting meer regressie krijgt naar het gemiddelde. Je krijgt een lagere score. Dit is een 

statistisch verschijnsel. 

- Andere behandelingen: het kan dat door andere behandelingen mensen beter worden in een post 

meting. Dat heeft niet te maken met placebo. 

- Respons-bias: als we vragen aan mensen wat hun pijnbeleveing is, dan moeten we weten dat er een 

verkleuring is van de resultaten. Dit kan liggen aan de wenselijkheid van de participanten, design 

experiment, wenselijkheid van participanten, …  dit is bias en dan kunnen we niet zeggen dat het ligt 

aan een placebo.  

We kunnen het placebo dus niet meten met zo een klassiek RCT. We hebben een controlegrope nodig. 

Hrobjartsson & Gotsche: meta-analyse 

 

RCT placebo (groep B) vs. geen behandeling (groep C). Toevallige toewijzing en dubbel-blind.  

Uitkomstmaten verschilden: 

- Objectieve vs. subjectieve klachten 

- Dichotoom vs. continu 

114 trials van de 727 potentiële voldeden en werden opgenomen in de analyse. Het ging over dichotome 

uitkomsten bij 3795 patiënten en continue uitkomst bij 4730 patiënten. 

Er werd gebruik gemaakt van diverse placebo:  

- Farmacologisch placebo: suikertablet 

- Fysisch placebo: medisch apparaat dat niet aanstaat 

- Psychologisch placebo een niet-directief, neutraal praatje tussen patiënt en hulpverlener ipv een op 

een goed therapeutisch kader gebaseerd gesprek 

Er waren 40 “klinische” condities: obesitas, alcoholmisbruik, pijn,  onvruchtbaarheid, Alzheimer, ADHD, epilepsie, 

seksuele problemen, mentale handicap, nagelbijten,… 

Principe was hetzelfde: bij elke studie ongeacht problemen volgde men hetzelfde design en keek men of placebo 

een effect had of niet. 
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Dichotome uitkomsten (RR) 

Relatief Risico =  het risico op een ongewenste uitkomst in de placebo conditie  

                              ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                              het risico op een ongewenste uitkomst in de controle conditie 

- Kleiner dan 1 = placebo heeft een gunstig effect 

- Gelijk aan 1 = geen verschil 

- Groter dan 1 = placebo heeft geen effect  

Effect maat is niet voldoende we moeten ons betrouwbaarheidinterval eerst hebben. 1 zit in ons interval dus we 

weten niet of er een effect is bij de dichotome uitkomsten. Er is nog veel onwaarschijnlijkheid. 

Continue uitkomsten (cohen’s D) 

Cohen’s d =  gemiddelde op een ongewense uitkomst in een placebo conditie – gemiddelde op een ongewenste 

                      uitkomst in een controle conditie 

                      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                       gepoolde standaarddeviatie    

- Waarde 0 = geen verschil is.   

- Waarde tussen 0 en -1 = gunstig placebo effect 

0 mag niet vallen onder interval, want dit zou zeggen dat er geen verschil zou zijn. Uit die tabel kunnen we 

aflezen dat er een significant placebo effect is als we enkel kijken naar de continue algemene uitkomstmaten. 

Heel specifiek ligt het aan de subjectieve uitkomstmaten. Enkel bij subjectieve uitkomstmaten is er een gunstiger 

effect van placeno t.o.v. controleconditie. 

 

- Bij dichotome uitkomstmaten vinden we geen evidentie dat het effect er is, maar we vinden ook geen 

evidentie dat het effect er niet is. 

- Bij continue uitkomstmaten zien we enkel een gunstig effect is van placebo bij pijn. Het is wel geen 

groot effect. 

N patiënten N trials Effect

Dichotoom

• Nausea

• Smoking

• Depression

182

887

152

3

6

3

RR (CI)

0.94 (0.77, 1.16)

0.88 (0.71, 1.09)

1.03 (0.78, 1.34)

Continu

• Pain

• Obesity

• Asthma

• Hypertension

• Insomnia

• Anxiety

1602

128

81

129

100

257

27

5

3

7

5

6

Cohen’s d

-0.27 (-0.40, -0.15)

-0.40 (-0.92, 0.12)

-0.34 (-0.83, 0.14)

-0.32 (-0.78, 0.13)

-0.26 (-0.66, 0.13)

-0.06 (-0.31, 0.18)

N patiënten N trials Effect

Dichotoom

• Algemeen

• Subjectief

• Objectief

3795

1928

1867

32

23

9

RR (CI)

0.95 (0.88, 1.02)

0.95 (0.86, 1.05)

0.91 (0.80, 1.04)

Continu

• Algemeen

• Subjectief

• Objectief

4730

3081

1649

82

53

29

Cohen’s d

-0.28 (-0.38, -0.19)

-0.36 (-0.47, -0.25)

-0.12 (-0.27, 0.03)

Cohen’s d Pearson’s r

verwaarloosbaar >-0.15 en <0.15

Klein effect > 0.15 en <0.40 > 0.10 en < 0.20

Medium effect >0.40 en <0.75 >.20 en < .33

Groot effect >0.75 en <1.10 >.33 en <.50

Zeer groot effect >1.10 >.50
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Conclusie: onderzoekers besloten dat er maar beperkte evidentie is dat placebo’s krachtige klinische effecten 

kunnen hebben op binaire uitkomstmaten. Potentieel hebben placebo’s kleine effecten op studies met continue, 

subjectieve uitkomstmaten en enkel voor de behandeling met pijn.  

2.2. Kritiek op powerless placebo  

Ze hebben heel selectief gewerkt: slechts 16% van klinische trials waren geïncludeerd. Maar deze kritiek kan 

weerlegd worden: je kan meer trials includeren, maar dan heb je meer trials die minder zuiver zijn en je kan niet 

zeker zijn van de conclusies die je trekt (garbage in, garbage out). 

Er is een grote heterogeniteit tussen problemen wat een terechte opmerking is. Soms zijn er grote 

betrouwbaarheidsintervallen en we kunnen moeilijk een effect gaan interpreteren. 

Er was geen evidentie voor effect, maar ook geen evidentie voor geen effect! Dit zorgt voor nog grotere 

onzekerheid over wat er wel gaande is.  

- Labo-studies bevestigen wel placebo-effect: evidentie voor objectieve veranderingen.  

- Is RCT geschikt om placebo-effect te bestuderen? 

 

2.2.1. Is het placebo-effect wel echt? 

In een studie van Sternbach (1964) zag men objectieve veranderingen in maagcontracties door placebo. 

Levine et al. (1978) 

Identificatie van werkingsmechanisme van placebo-pijnstiller.  

Misschien werkt een medicatie zoals morfine voor een stuk door endogene opiaten (lichamelijke pijnstillende 

stoffen) die het pijnstillend effect kunnen verklaren? 

In dit onderzoek heb ze gekeken naar het effect van placebo-pijnstillende middel bij tandpijn. We hebben zo iets 

als een morfine-antagonist: gaan het pijnstillend effect tegengaan, waardoor je pijn gaat toenemen vb. 

naloxone. 

Stap 1: mensen kregen een placebo-pijnstiller: 

- Bepaalde mensen gaan daar niet op reageren (non-responders) en blijven pijn rapporteren.   

- Andere mensen gaan daar wel op reageren en gaan minder pijn rapporteren. 

Stap 2: naloxone toedienen volgend op placebo: 

- Non-responders: bleven evenveel pijn rapporteren. 

- Placebogroep: pijn gaat weer toenemen. 

Dit is evidentie voor het endogene werkingsmechanisme van pijn. Het feit dat naloxone een effect van placebo 

kan teniet doen, wilt zeggen dat er objectief wel iets veranderd is in onze hersenen.  
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Price et al. (2007): toedienen van placebo pijnstiller is gerelateerd aan verminderde activiteit in pijn-gerelateerde 

hersenregio’s  

2.2.2. 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.  

 

Meta-analyse: placebo en pijn 

Klinische studies waarin placebo gebruikt wordt als controle-conditie. Men geeft informatie dat ingenomen 

middel ofwel pijnstillend ofwel placebo was. Effect size placebo t.o.v. natuurlijk verloop is heel klein (Cohen’s d = 

0.15) 

Maar als we studies uitvoeren met manipulaties in placebo op zich via suggestie en/of conditionering, dan is 

effect size placebo-effect groot (d > 0.85): 

 

Thoracale chirurgie bij 38 patiënten met longkanker, weliswaar klein aantal. Volgend op die operatie konden ze 

een krachtige pijnstiller krijgen op vraag gedurende 3 dagen na operatie. Ze kregen ook een infuus met saline 

(placebo). De informatie over saline-infuus werd gemanipuleerd:  

- Groep 1: Geen informatie over analgetische werking 

- Groep 2: Bevat ofwel krachtige pijnstiller ofwel placebo 

- Groep 3: Bevat krachtige pijnstiller 

Analgetische effectiviteit is gelijk. Hoeveel extra pijnstillers werden bijgevraagd?  

Groep 3 < Groep 2 < Groep 1 

Nood aan andere scenario’s: 

- Placebo-manipulaties 

- Balanced placebo design 

- Open-Hidden paradigma 
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2.3. Placebo-manipulatie  

Vergelijking met natuurlijk verloop groep is slechts 1 manier om effect placebo te meten. Alternatieven: 

- Vergelijking tussen verschillende placebo’s  

- Vergelijking tussen verschillende doseringen van zelfde placebo-interventie 

- Vergelijking tussen verschillende instructies bij zelfde placebo-interventie  

Onderzoek met deze designs toont vaak duidelijke placebo-effecten 

2.4. Balanced placebo design 

Tweede alternatief om placebo zuiverder te achterhalen.  

Je gaat 4 condities vormen afhankelijk van wat mensen krijgen toegediend en afhankelijk van de instructies dat 

ze krijgen over wat ze krijgen toegediend.  

  

- Baseline: mensen krijgen placebo en krijgen dat verteld  

- Placebo effect: mensen krijgen placebo maar men zegt dat ze 

iets actief toegdiend krijgen 

- Treatment effect: mensen krijgen actieve behandeling, maar ze 

zeggen dat ze placebo krijgen  

- Treatment + placebo (clinicil scenario): mensen krijgen een 

actieve treatment en ze krijgen ze ook te weten  

 

Toegepast op onderzoek: experimentele manipulatie verwachtingen en roken.  

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 

 

 

 

 

 

Effecten manipulatie op reductie angst en afname in craving 

- Groepen waarbij sowieso nicotine wordt gegeven, zie je een sterke angstreductie en die doet zich ook 

voor in de placebocinditie (zeggen dat ze nicotine krijgen, maar het niet krijgen)  
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- Craving is in dezelfde lijn. Er is minder nood om te roken in de actuele behandelingsconditie en klinische 

situatie, maar we zien opnieuw in placebo een sterke reductie in de nood om te gaan roken.  

Doet ons besluiten dat die verwachting ook effect kan hebben. 

Balanced placebo: zo een design is doorheen onderzoek heel krachtig en elegant gebleken om echte en 

verwachte effecten te onderscheiden en interacties te onderzoeken. Het biedt meer informatie dan klinische 

trials. Ecologische validiteit groter dan RCT, echter vooral in experimenteel onderzoek en nauwelijks in klinische 

trials. Nadeel is dat het duur is en je maakt gebruik van misleiding.  

2.5. Open-hidden paradigma  

  

Hier is het niet nodig om mensen te misleiden, maar je kan toch nog steeds placebo bestuderen. Je hebt een 

open en hidden conditie vb. toedienen pijnstillend middel: 

- Open conditie: de persoon heeft duidelijke verwachtingen en is geïnformeerd  

o Voorbeeld: injectie wordt door arts gegeven of er wordt informatie gegeven over wanneer een 

middel werd toegediend. 

- Hidden setting: je weet dat je het middel gaat krijgen, maar je weet niet wanneer je het gaat krijgen. 

o Voorbeeld: infusie door voorgeprogrammeerde machine. Patiënt weet niet wanneer die het 

middel krijgt.  

Er is minder pijnstiller nodig in de open condities dan in de hidden condities. Informatie hebben is genoeg en 

beter dan onwetend zijn. 

2.3. Voorlopige conclusie 

Het placebo-effect bestaat, maar het is misschien niet zo algemeen als gedacht. De manier waarop het 

onderzocht is in RCTs komt niet overeen met de klinische realiteit. Bovendien is RCT niet echt een goed design 

voor placebo. Placebo blijkt er enkel te zijn indien er een duidelijke verwachting is.  

3. Hoe en bij wie werkt het? (examen!) 

3.1. De placebo-persoonlijkheid 

Er is een grote individuele variabiliteit in placebo-respons. Slechts 30-50% van de mensen zijn gevoelig voor 

placebo. Er is een zoektocht naar een placebo-persoonlijkheid: gevoeligheid voor suggestie, 

hypnotiseerbaarheid, neuroticisme,… Echter weinig consistentie in bevindingen 

Betrouwbaarheid meting placebo-respons? Iedereen in juiste omstandigheden gevoelig? Het is misschien 

interessanter om te kijken naar de interactie tussen persoonlijkheidskenmerken en situationele kenmerken. 
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3.2. Verklaringen (afhankelijk van de context)  

 

2 situaties: 

- Klinische realiteit 

- Labo/experimentele condities: we kunnen ervan uitgaan dat er hier minder verklaringen mogelijke 

zullen zijn. Meer experimentele controle nodig, minder werking van de realiteit, minder vrijheid, … we 

gaan hier de verwachting manipuleren dat iets een werkzaam effect zal hebben. Die verwachting kan 

twee richting uit: 

o Direct effect van verwachting: er zijn geen bijkomende mediërende mechanismen. Puur de 

verwachtingen op zich zorgen voor een placebo-effect. 

o Indirect effect van verwachting: wel bijkomende mediërende mechanismen spelen een rol. Die 

zien we in de tabel staan. 

Irvin Kirsch: heeft hier een onderzoek over gedaan 

Hij stelt dat het puur de verwachtingen en manipulatie is dat leidt tot een repons op zich (S-R verklaring, S-S). 

Verwachting creëren placebo effect zonder mediërende mechanismen. Is volgens hem ook een verklaring voor 

nocebo: mensen die verwachten dat middelen schade kunnen hebben, wat maakt dat het middel een minder 

effect zal hebben). Ook hypnose kan zo verklaard worden. 

Dit beeld moet genuanceerd worden, het is te eenvoudig om ervan uit te gaan dat er geen bijkomende 

mechanismen zijn. Verklaringen:  

- Response Bias: het kan zijn dat als je mensen vraagt naar ervaring over middel, dat die gestuurd kan 

zijn, zeker als je gebruik maakt van zelf-rapportages gestuurd door demand effect. Beter om metingen 

te gebruiken die minder gevoelig zijn voor demand 

- Misattributie: spontaan herstel attribueren aan behandeling 

- Gedragsverandering: placebo-interventie triggert gedragsveranderingen die leiden tot 

verbetering/herstel.  

o Voorbeeld: toedienen van een medicatie kan de angst bij iemand wegnemen waardoor iemand 

zich op een andere manier zal gedrag, wat gunstis kan zijn voor beloop van klachten. 

- Angstreductie: door positieve verwachtingen te installeren kan je angst verminderen waardoor je 

minder aandachtig wordt tegenover je klachten en waardoor er op een spontane manier een 

vermindering kan komen. 

We moeten het onderscheid zien tussen modellen die gebruik maken van een indirect effect van verandering. 

 

 

 

Clinic Experiment

Expectancy

- Indirect

- Direct

+ +

Attribution + -

Behavioural change + -

Anxiety Reduction + +

Response bias + +
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Rachman (1977) 

 

Hoe kunnen we een effect uitoefenen op verwachtingen? 3 aspecten:  

- Directe ervaringen (klassieke conditionering)  

- Observatie  

- Verbale instructie 

 

3.2.1. Verbale instructies 

Positieve verwachtingen kunnen ontstaan in een patiënt-hulpverlener interactie op 2 manieren: 

- Affectief proces (expectancy): verwachting hebben dat er verbeteringen zullen optreden. Dit is meer 

een gevoel en dit is niet hetzelfde als geloof 

- Cognitief process (credibility): hoe geloofwaardig, overtuigend en logisch is de behandeling? 

 

3.2.2. Klassieke conditionering  

Twee visies: 

- Excitatorisch (CS+)  

o Herhaalde ervaring met bepaalde stimulus (aanwezigheid arts, omgeving, plaats van 

behandeling, behandelprocedure) gekoppeld aan actieve behandeling (UCS) kan ertoe leiden 

dat de neutrale stimulus (CS+) zelf een respons uitlokt karakteristiek voor de UCS 

- Inhibitorisch (CS-)  

o Ervaring met stimulus gekoppeld met herstel of verbetering symptomen.  

o CS-: Angstreducerend en algemeen effect 

Hypotheses klassieke conditionering:  

- Meest effectieve interventies (UCR) geven grootste placebo-effecten (CR): hoe krachtiger stimules die 

respons zal uitlokken, hoe krachtiger ook de respons op die stimulus 

- Placebo effect (CR) dooft uit: wanneer stimulus herhaldelijk niet meer verbonden wordt mer 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 
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4. Klinische en ethische implicaties  

Nitzan & Lichtenberg (2004)  

Studie naar de frequentie dat placebo werd gebruikt en de omstandigheden. 

 

 

 

- In 43% van de gevallen gaan artsen en hulpverleners een placebo toedienen nadat men geoordeeld 

heeft dat er onterecht medicatie wordt gevraagd. 

- Als diagnostische tool: als placebo werkt dan is er waarschijnlijk niets aan de hand  onzin 

- … 

Placebo vanuit een medisch perspectief is ‘niets doen’. Uit dat kader kunnen we begrijpen dat ze het toepassen 

als differentiaal diagnose. Vanuit biopsychosociaal perspectief is het duidelijk dat, ook al vinden we niets 

medisch oorzakelijks, er daarom niets speelt. Verwachtingen hebben sowieso een effect, het maakt die uit of er 

medische oorzaken zijn of niet.  

Als placebo gaat toedienen zonder iets te zeggen tegen een patiënt, dan is dit misleiding en dat heeft een effect 

op therapeutische relatie en vertrouwen in geneeskunde. Dit mag niet!  

Je gaat met placebo onverklaarde lichamelijke klachten medicaliseren. Je legt een ‘jij bent ziek’ label op een 

patiënt. We moeten gaan nadenken over hoe we placebo behandelingen kunnen optimaliseren zonder 

misleiding. De beste manier om dit te doen is niet door mensen de verkeerde info te geven, maar door de 

verwachting te gaan toevoegen op werkzame behandelingen. 

Placebo gaat niet over misleiden, maar het gaat over mensen hun verwachtingen verhogen rond iets dat echt 

werkt. Het is een onderdeel van motiverende gespreksvoering en determinanten-modellen.  

Hebben we dan nog placebo als verklaring nodig? Er is sprake van een niet-specifiek psychologisch effect, maar 

wat is dat juist? Verwachting is een belangrijk determinant in veel modellen. 

Placebo is een relatief begrip: het is raar dat verwachting enkel zou meespelen in behandelconditie en niet in 

controleconditie. Dit klopt eigenlijk niet.  

Het is ook een term dat gedefinieerd is vanuit geneeskunde en zou minder bruikbaar zijn in de psychologie. Als 

we placebo zouden verbinden aan niet-specifieke effecten die eigenlijk specifiek zijn in veel modellen binnen de 

psychologie, dan zouden we heel de psychologie placebo moeten noemen. 

Moeten we nog spreken over placebo als we een specifieke verklaringen hebben? Waarom spreken we niet 

gewoon van verwaching en geloof? Dat is geen niet-specifiek effect, het is net heel specifiek. 

 

 

 

 

Reasons %

After “unjustified” demand of medication 43

To calm the patient 38

As analgesic 38

As diagnostic tool 28

As adjunctive therapy 23

For non-specific complaints 17

To buy time before next regular dosage of medication 15

To get patient stop complaining 11
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Hoofdstuk 5: de psychologie van (chronische) pijn 

 

Figuur: toont het aantal jaren dat mensen in slechte omstandigheden leven omwille van aandoeningen die 

risicofactoren zijn voor belemmeringen. Op de horizontale as zien we de leeftijd en op de verticale as een 

cummulatie ziet van de aandoeningen, los van de vroege leeftijd zie je een aantal risiocfactoren of aandoeningen 

die zorgen voor belemmeringen zowel bij mannen als vrouwen.  

- Licht groen, rood: mentale en gedragsmatige aandoening: enorme belemmeringen in het dagdagelijkse 

leven  

- Donker groen: musculoskeletale stoornissen:pijn in spieren, gewrichten, …  

Leiden niet tot hoge mortaliteit, maar wel enorme belemmeringen in het dagelijkse leven.  

Kleine groep mensen met sterke belemmeringen door veel pijn, worden niet graag gezien en er zijn veel 

vooroordelen rond deze mensen. We gaan naar een ruimer kader kijken: biopsychosociaal perspectief.  

1. Verklaringsmodellen van pijn  

1.1. Traditioneel model van pijn  

Traditionele visie op pijn kan je terugbrengen naar de biomedische visie van pijn. 

Pijn volgt een simplistische model. Er is een directe eenvoudige lijn van de zintuigen 

naar de hersenen. De zintuigen bevatten receptoren die sensaties opvangen en die worden naar de hersenen 

doorgestuurd waar de beleving gebeurd van pijn. Dit toont ons een passief perspectief op de beleving van pijn. 

Patiënt speelt geen actieve rol.  

Schade gaat volledig bepalen welke pijnklacht je gaat ervaren en hangt samen met de hinder die hierbij komt 

kijken.  

Metafoor klokkenluiden: iemand trekt aan een koord en de klokken gaan luiden. // iemand trekt aan een koord 

als alarmsignaal en we gaan pijn ervaren  

Specifiteitstheorie van pijn:  

Assumptie: er zijn specifieke exclusieve recepetoren, specifieke zenuwen en centra aanwezig in de hersenen die 

verantwoordelijk zijn voor pijn. Daarom spreken we van pijnreceptoren, pijncentra, … staan exclusief in voor 

nociceptie: opvangen van info die gaan over weefselschade.  
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Idee van deze theorie: vrije zenuwuiteinden zijn gespecialiseerd in 

het opvangen van pijn, maar er bestaat waarschijnlijk niet zo iets als 

specifieke recptoren, centra, … maar er zijn wel bepaalde 

receptoren gespecialiseerd in het opvangen van pijn (vangen ook 

wel andere prikkels op):  

- Mechanische receptoren gevoelig aan vb pijn 

- Thermische receptoren die gevoelig zijn aan vb hitte 

- Polymodale receptoren die verschillende types gaan 

ontvangen.  

Je kan ook een onderscheid maken naargelang de kenmerlen van een zenuwschacht: 

- Adelta vezels: gemyeliseerd, dunne vezels die zorgen voor snelle doorgeleiding.  

o Scherpe, korte pijn. 

- C vezelf: nog dunner, maar niet gemyeliseerd. Zorgen voor trage doorgang van info naar de hersenen. 

o Doffe, lange pijn  

Deze vezels vangen ook wel andere prikkels op vb. warmteprikkels. Spreken over gespecialiseerde prikkels is 

beter dan specfieke 

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, 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.  

Wat is jullie mening over het besluit van de arts? 

Ze heeft zelfs dansen opgegeven terwijl ze dit heel graag doet, waarom zou ze dat doen? Vanuit een breed 

perspectief moeten we zeggen dat secundaire ziektewinst als verklaring binnen rijtje past van heel simpele en 

destructieve verklaringen. 

Simplistische en destructieve constructies.  

Gemaskeerde depressie, alexithymie (=onvermogen om gevoelens te uiten en dat gaat zich omzetten in fysieke 

pijn), somatisatie, pain prone personality, (secundaire) ziektewens, … zijn allemaal zaken die vaak worden 

gebruikt als verklaring voor pijn zonder weefselschade. Omdat dit zo moeilijk te begrijpen is wordt het gezien als 

iets psychogeen ( organische pijn). Deze verklaringen passen binnen een medisch perspectief. Dit is heel 

eenvoudig en klopt niet vanuit een BPS kader 

We zien ook vaak dat in de praktijk patiënten zelf hun klachten gaan medicalisering. Ze gaan op zoek naar een 

medische verklaring voor hun pijn omdat in onze cultuur psychologisering van klachten, vaak worden afgedaan 

als persoonlijke zwakte. Ze willen bewijzen dat hun pijn echt is en bestaat. Dit houdt de deuren naar 

psychologische hulp dicht. 
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1.2. Classificatie van pijn  

Descriptieve manier om pijn in te delen:  

Tijd:  

- Acuut<4 w, subacuut 4-12w, chronische>12w 

- Acuut <3m/6m, chronisch >3m/6m 

Type van pijn:  

- Neurogene/nociceptieve pijn: stimulatie van de nociceptoren aan de oppervlakte van het lichaam, de 

huid. Dit is pijn die vaak heel scherp en makkelijk te localiseren is.  

- Viscerale pijn: stimulatie van de nocieptoren in organen van het lichaam (bv. Maag, hart, darmen, …). 

Dit is pijn die moeilijker te localiseren is. Worden als dof en misselijkmakend gepercipieerd. 

Gerefereerde pijn: iemand heeft vb pijn aan hart, maar ervaren die pijn aan hun linker arm. Dit komt 

omwille van het feit dat er een convergentie is van de verschillende zenuwinpulsen zijn van de huid en 

het orgaan in het ruggenmerg. 

- Neuropatische pijn: beschadiging van het zenuwstelsel omwille van letsel of ziekte in 

somatosensorische systeem. Voorbeelden:  

o Trigeminusneuralgie: pijn in nervus trigeminus die loopt in het aangezicht. De mensen hebben 

lange ernstie pijnsensaties bij lichte aanraking. Het kan zijn dat er een ader drukt tegen nervus 

trigeminus waardoor die pijn ontstaa. Dit kan behandeld worden door operatie, om die 

drukking tegen te gaan, maar het is maar middelmatig succesvol 

o Fantoompijn: ernstige, brandende pijn in geamputeerde ledenmaat  

o Diabetes, kanker, herpes, AIDS, …  

Bovenste 2 staan vaak in verhouding tot de schade berokken, terwijl bij neuropatische pijn, is de pijn moeilijk 

terug te brengen naar de omgang van de schade. Wordt vaak als ernstige en brandende pijn gezien. 

Pijnvragenlijst: 
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Verschillende belevingen van pijn tonen ons dat een eenvoudig model te 

simplistisch is en het is beter om het op deze manier te bekijken. Deze 3 

zaken hangen niet lineair samen. Er kan sprake zijn van een ernstige pijn 

ervaring terwijl de schade die we zien in het lichaam niet getraceerd kan 

worden. Wilt niet zeggen dat het er niets is, er is gewoon meer dan de 

schade. 

 

 

Definitie 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. 

2. De poorttheorie  

Melzack & Wall (1965)  

Baanbrekende theorie!! Biomedische visie werd van de kaart geveegd.  

Deze theorie ging ervan uit dat er een poort werkzaam was in het achterhoren van het ruggenmerg. Deze poort 

laat maar bepaalde info door als die een bepaalde drempel heeft bereikt. Niet alle info gaat daardoor. Die poort 

kon geopend of gesloten worden op basis van een aantal factoren. Er zijn hier wel bepaalde mediërende 

factoren die de poort kunnen openen en sluiten en dit kan uitleggen hoe sommige mensen gevoelig zijn aan pijn 

of veel factoren hebben die de pijn kunnen onderdrukken. 

2.1. Nociperceptie afhankelijk van relatieve activiteit in twee types van 

zenuwbundels  

 

Poort is gevoelig voor 2 processen die een invloed hebben op 

het openen of sluiten van de poort: 

- Perifere factoren: info wordt aangestuurd door de Adelta 

en de C vezels vanuit de periferi van ons lichaam. info 

wordt opgevangen in de huid en worden doorgestuurd 

naar het mechanismen in het ruggenmerg en zorgen voor 

het openen van de poort. Nadien gaat het naar de 

hersenen voor pijn. 

- Centrale factoren  

Substantia Gelatinosa: een inhiberend mechanisme dat kan 

zorgen voor een onderdrukking van info die zorgt voor 

nociceptie. Die inhibeert het doorsturen van nociceptieve info 

naar de hersenen (ervaren van pijn).  
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Hoe wordt SG aangestuurd? Door een ander soort vezelfs uit de 

periferie. Vandaar zegt men dat nociceptie afhankelijk is van de 

relatieve activiteit in twee types van zenuwbundels: 

- Dunne vezels (Adelte en C) 

- Dikke vezels (Abeta): zorgen voor het stimuleren van SG.  

Illustratie werking perifere mechanismen: 

Wanneer je vb pijn ervaart aan u arm, dan zorgt dit voor 

notieceptie. Er wordt info doorgestuurd van dunne vezels naar 

he transmissie centrum en dat zorgt ervoor dat de info naar de 

hersenen kunnen gaan. We kunnen dit zelf inhiberen door te 

wrijven op uw arm. Je stimuleert de dikke vezels en dat zorgt 

voor een inhibitie van de notieceptieve informatie.  

 

Tegenwoordig wordt dat toegepast via Transcutaneous ElectroNervous Stimulation (TENS). Een andere 

toepassing is ook Spinal Cord Stimulation waarbij men een elekrische signaal geeft in de rug dat zorgt voor een 

onderdrukking van sensaties in de rug.  

Grootste ommekeer met deze theorie: veronderstelling dat centrale factoren een invloed kunnen hebben op de 

toestand van de poort vb. verwachtingen, angst, … ook top-down kunnen factoren de poort openen of sluiten. 

2.2. Modulatie door endogeen pijnonderdrukkende banen  

Reynolds 

Stimulation-Produced Analgesia (SPA) 

Studie: stimuleerde gebieden in de middenhersenen en merkte dat door de stimulatie mensen selectief 

gevoeliger werden voor bepaalde sensaties. Stimulatie in de hersenen zorgt ervoor dat we selectief ongevoelig 

worden voor pijnlijke info. Op dat moment werden tal van onderzoeken gedaan rond bestaan van lichaamseigen 

morfine stoffen en er werd een link gelegd tussen het bestaan van die SPA en de rol van onze lichaamseigen 

morfine stoffen als verklaring voor het ontstaan van SPA. 

Naloxone gaat werking van morfine tegen. Als men een stimulatie doet van de gebieden in de middenhersenen 

die zou moeten zorgen voor selectieve ongevoeligheid voor nociceptieve info, dar fenomeen kan worden teniet 

gedaan als mensen naloxone krijgen.  

2.3. Psychologische interventies  

Psychologische factoren die de poort kunnen openen of sluiten: 

- Placebo: Verwachtingen die we hebben zorgen voor meer of minder ervaren van bepaalde klachten. 

- Aandacht als top-down centrale die ook poort kan openen op sluiten. Wanneer mensen heel 

aandachtig zijn (topdown gereguleerd), dan kan dat de pijn ervaring doen vergroten.  
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- Stress-Induced Analgesia (SIA): ongevoeligheid voor pijn onder heel erge stress. 

o SIA bij mensen: als mensen ernstige lichamelijke trauma’s ervaren (ongevallen, 

oorlogssituaties), voelen ze even geen pijn. Dit ten voordele van een efficiënt fight or flight 

respons.  

o Dierproeven 

 

2.4. Neurologische mechanismen  

Pijnbeleving los van de notieceptie kan verklaard worden door een miscommunicatie tussen de subsystemen die 

verantwoordelijk zijn voor ervaring van pijn. 

Verstoord evenwicht resulteert in centrale sensitizatie ( perifere sensitizatie)  

Kunnen voortbestaan van pijn verklaren. Het is een langdurige maar omkeerbare verhoging in de prikkelbaarheid 

en synaptische werkzaamheid van neuronen in de centrale nociceptieve paden. Het resulteert in 

pathofysiologische toestand van veralgemeende hypersensitiviteit voor diverse stimuli. Met dit fenomeen 

worden bepaalde ervaringen beter begrepen: 

• Voorbeeld: mensen met aanhoudende pijn klachten, daarbij kan een hyperalgesie of verhoogde 

gevoeligheid voor pijn optreden. 

• Voorbeeld: allodynie: pijn voelen op een plaats waar geen notieceptie heeft plaatsgevonden.  

Hollins et al. (2009)  

 

Studie:  

- Mensen met kaakpijn  

- Mensen met fibromyalgie 

- Gezonde controlegroep  

Men gebruikte een instrument waarmee men druk zet op de huid. Nadien heeft men gekeken in welke mate de 

verschillende groepen gevoelig waren aan die druk. Bij een lichte druk zien we dat dit bij mensen met 

fibromyalgie als een sterke pijn wordt ervaren. Verschil tussen deze mensen en mensen van andere groep werd 

kleiner naargelang de druk werd opgevoerd. We kunnen wel concluderen dat er een verhoogde pijngevoeligheid 

is bij mensen met fibromyalgie.  

Een ander verschijnsel waar onderzoek naar gedaan is, is Conditioned Pain Modulation. 

Conditioned Pain Modulation: wanneer pijn wordt toegediend op een 1ste plek en nadien op een 2de locatie, dan 

zal de 2de pijn, de 1ste pijn gaat verminderen.  
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Dysfuntionele endogene analgesie: verstoring endogene pijnmodulerende mechanismen. Pijn inhibeert pijn 

(conditioned pain modulation) 

 

Is CPM voor een stuk verstoord bij mensen die langdurig pijn ervaren? 

Men bracht mensen in een situatie waarbij er een pijnlijke stimulatie werd aangebracht (shock in arm) en men 

vroeg om het ander hand in een koud water bak te stoppen. Dit zou moeten maken dat de shock minder sterk 

aanvoelt. Bij mensen met fibromyalgie is dit verstoord. Toont dat er een verstoring is in de verschillende 

centralen processen verantwoordelijk voor pijnervaring. 

Poorttheorie kon verklaring bieden aan het feit dat pijnbeleving niet 

helemaal teruggebracht moest worden aan weefselschade. Kan wel 

niet verklaren waarom er een variabele relatie is tussen pijnbeleving 

en hinder. Verklaring hiervan zien we in in de operante visie en 

cognitieve gedragstherapeutische aanpakken die ons tonen dat top-

down factoren (verwachtingen, manier van omgaan, bekrachtiging, …) 

in staat zijn om de variabele relatie tussen klacht en hinder te 

verklaren. 

 

3. De operante visie  

Fordyce (1976) 

Vindt dat pijngedrag focus moet zijn van behandeling en onderzoek. Pijngedrag kan zijn dat je blijft zitten in je 

zetel, gezichtstrekken, vertellen over pijn tegen anderen, medicatie innemen, … het zijn alle zichtbare zaken 

waaraan de omgeving kan zien dat je pijn hebt. Idee is dat dit gedrag het gevolg is van positieve en negatieve 

bekrachtiging. Vermijdingsgedrag kan voor een stuk komen van sociale bekrachtiging.  

• Voorbeeld negatieve bekrachtiging: iemand gaat niet meer gaan werken om geen commentaar te 

krijgen van de collega’s.   

• Voorbeeld positieve bekrachtiging: merken dat als je je ziek gaat gedragen dat mensen je gaan steunen, 

voor je gaan zorgen, je aandacht gaan geven, … steun kan ook positief zijn en kan leiden tot afname van 

pijn. 

Assumpties: 

- Biomedische oorzaken sluiten niet uit dat psychologische en sociale factoren een rol spelen in 

last/hinder 
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- Instandhoudende factoren van pijn zijn niet dezelfde als de initiërende factoren (veroorzakers) 

- Pijncontingent gedrag: men stopt met een bepaalde activiteit en je ziet dat dat gevolgd wordt door 

minder pijn en dat kan zorgen voor een toename van het gedrag. Men stelt gedrag afhankelijk van de 

gevolgen (afname of toename pijn). Op KT is dit effectief, maar op LT heeft dit negatieve gevolgen. 

 

 

 

 

 

3.1. Operante behandeling 

Aangrijpingspunten naar behandeling: graded activity. 

Komt erop neer dat we mensen gaan proberen om gezond gedrag te gaan stellen en ongezonde activiteiten te 

laten uitdoven. Doelstellingen is niet pijnredcutie, maar mensen laten functioneren ondanks pijn. Inclusiecriteria:  

- Belemmering van dagdagelijkse zaken door de pijn  

- Partner is bereik om deel te nemen (sociale bekrachtiging)  

- Haalbare doelen en verwachtingen 

 

Links: patroon voor men GA start. We noemen het een zaagtandprofel: afhankelijk van de pijn gaat men meer of 

minder gedrag gaan stellen. Het wordt een vicieuze cirkel waarbij men afhankelijk van de pijn en klachten 

activiteiten gaan stellen die eerder ongezind zijn. Bij deze mensen gaan we een basislijn bepalen: wat is haalbaar 

qua activiteit om dagelijks aan te houden. Het is de bedoeling om dat op te bouwen om op die manier naar een 

einddoel te geraken. Men gaat mensen per stap in de juiste richting bekrachtigen om proces te sturen.  

Kortom:  

We gaan de baseling bepalen:  

- Haalbare activiteiten 

- Pijngedrag 

- Welke bekrachtigers gaan we gebruiken. 

Belangrijk is om tot een behandelingsovereenkomst te komen: wat is het einddoel, waar gaan we mee starten, … 

“Shaping” model
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Uiteindelijke gaaan we bepaalde vaardigheden aanleren van: 

- Tijdscontingent schema (rechts schema) ipv pijncontingent schema (links schema). Bij schema rechts 

hangt het af van de tijd en niet van de klachten. 

- Shaping van healthy behaviour (graded activity) 

- Extinctie van “illneass” behaviour 

Generalisatie: 

- Dagindeling 

- Simuleren van werksituatie 

 

4. Cognitieve gedrags-therapeutische benadering  

Cognitieve revolutie waarbij men overtuigd werd van attributies, verwachtingen, controle en coping. 

Assumpties: 

- Mensen verwerken op een actieve manier informatie  

- Gedachten en gevoelens hebben een invloed op gedrag 

- Mensen zijn actief betrokken in hun behandeling indien ze de vaardigheden hebben om met problemen 

om te gaan 

Cognitieve-gedragstherapeutisch programma:  

Uitgangspunt: de mens als een actieve probleem-oplosser. We moeten samenwerken en inwerken op cognities 

en betekenis die mensen geven aan hun klachten vanuit assumpties dat die cognities en betekenisverlening 

wegen op klachten en pijngedrag. 

Inhoud: 

- Introductie, kennismaking en verwachtingen 

- Opvattingen & mythes over pijn 

- Effecten van aandacht en aandachtsafleiding 

- Verbeeldingstechnieken en relaxatie: hoe meer spanning en stress, hoer erger de pijn 

- Coping met pijn en stress en hervalpreventie: leren omgaan met pijn  

- Generalisatie 

 

4.1. De cirkels van Loeser  
 

Notieceptie (schade) is kern van pijnervaring. Vervolgens hebben we de 

pijngewaarwording en die gewaarwording gaan we beleven. Onze 

gedachten, cognities en gevoelens kunnen mee onze pijnbeleveing 

bepalen en dat gaat verder dan nociceptie en pijngewaarwording. 

Hoerft er niet mee samen te vallen (geen lineaire relatie). Als laatste 

hebben we pijngedrag. Heeft een variabele relatie met gewaarwording. 

Mensen met een zelfde pijnbeleving kunnen ander pijngedrag vertonen. 
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4.2. Hardnekkige mythes over pijn  

 
- Pijn betekent steeds dat er ergens een lichamelijk letsel is en 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. 

Mensen met dergelijke opvattingen kunnen vastzitten in hun omgang met pijn. Het is belangrijk dat je mensen 

duidelijk maakt dat er nociceptie is, maar dat pijn ook meer is dan dat. Poorttheorie is een mooie metafoor om 

te bespreken met mensen in de praktijk om duidelijk te maken dat er meer zijn dan notiereceptoren en dat er 

ook andere factoren zijn die een invloed hebben. 

Schema van de poorttheorie: 

Zaken worden genormaliseerd en niet 

gepathologiseerd. Als we bepaalde factoren kunnen 

aanpakken, dan kunnen we die poort wat meer 

sluiten.  

 

 

Morley et al. (1999) 

Meta-analyse: CBT vs. wachtlijstcontrole  

 

Wat is het nut van cognitieve gedragstherapie op een aantal domeinen in vergelijking met een wachtlijst 

conditie?  

Effect sizes wijzen op medium effecten. CBT heeft weldegelijk een significante inpak op verminderen van pijn, 

depressie, coping, gedragsactiviteit, sociaal functioneren in vergelijking met mensen die in een wachtlijstconditie 

zaten. Het is gerechtvaadigd om dit in te zetten in de praktijk. 

4.3. Besluit  

Meta-analyse is evidence-based. Het doel van behandeling is niet om pijn te verminderen, maar om het 

functioneren te verhogen. Niet iedereen is klaar om zo een cognitief gedragstherapeutische programma te 

volgen. Sommige mensen geloven nog te sterk in de mythes en dan moeten we eerst daarop focussen.  

Stages of Change: preparatie & Actiefase vs precontemplatie (“pretreament”) 

 

Domein N Cohen’s d 95%CI

Pijn 28 0.40 0.22-0.58

Depressie 24 0.36 0.13-0.59

Coping 16 0.50 0.27-0.73

Gedragsactiviteit 14 0.46 0.25-0.72

Sociaal 
functioneren

25 0.60 0.44-0.76

Cohen’s d Pearson’s r

verwaarloosbaar >-0.15 en <0.15

Klein effect > 0.15 en <0.40 > 0.10 en < 0.20

Medium effect >0.40 en <0.75 >.20 en < .33

Groot effect >0.75 en <1.10 >.33 en <.50

Zeer groot effect >1.10 >.50
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Behandeling kent een proces waarbij we op een heel aantal componenten kan inzetten: 

- Coping met pijn & stress 

- Verandering van opvattingen:  

o Indien mensen sterk vastzitten in medisch denken: weefselbeschadiging   pijn   hinder. 

Dan moeten we dat aanpakken.. 

o Catastrofaal denken: mensen die constant denken dat het erger gaat worden (ik ga later in een 

rolstoel eindigen). Verminderen hiervan kan helpen, maar beter is om te spreken over 

overmatig piekeren, want anders ga je er iets psychopathologsich van maken. 

- Aanvaardingsproces (dual proces model of coping) 

o Mensen ondersteunen in het loslaten van pijn controle en oplossen van pijn (assimilatie). Dit 

kan gestuurd worden vanuit een medische opvatting. Dit kan ten koste gaan van 

doelaanpassing en richten op haalbare, waardevolle doelen (accommodatie). 

 

5. Chronische rugpijn  

 

Beste behandeling van chronische rugpijn is bij de meeste 

mensen het natuurlijk beloop afwachten. Er is een kleine 

groep (8%) waarbij de klachten blijven durven en die zorgen 

op collectief niveau voor de grootste kosten. 

 

 

 

Van Korff et al. (1992, 1993)  

Men heeft mensen langdurig opgevolgd na het ontstaan van 

de klachten. We zien dat het bestaan van chronische 

pijnklachten niet zo zeldzaam is (35%). Recurente pijn komt 

nog meer voor (pijn wisselt af met episodes zonder pijn). 
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Wat bepaalt de variabele relatie tussen pijn en hinder? 

 

 

 

 

 

5.1. Fear avoidance & kinesiophobia  

  

We beginnen in het midden van het model waarbij mensen op een bepaald moment een letsel in de rug gaan 

ervaren waardoor ze pijn gaan ontwikkelen. Model gaat ervan uit dat er 2 paden zijn:  

- Maladaptief pad (links): Mensen kunnen beginnen katastroferen. Ze denken dat het nooit meer zal 

overgaan en dat zorgt voor een angst om te bewegen, angst voor pijn en nieuw letsel. Dit noemt men 

pijngerelateerde vrees of kinesphobie. Deze angst zorgt voor veel focus op de pijn en een toename van 

de pijn.   

- Adaptief pad (rechts): mensen kunnen ook positief reageren op letsel. Geen angts voor nieuw pijn, 

letsel, bewegen,… men zal blijven functioneren en eerder de confrontatie aangaan. Dit werkt herstel in 

de hand. 

 

Link tussen generische modellen en het vreesvermijdingsmodel.  

- Vreesvermijdingsmodel gaat ook uit van attitudes, catastroferen, … dit is een negatieve overtuiging 

rond pijn en pijnklachten. Het eerste deel van dit model bevat een sterk attitudinaal component.  

 



Modellen in de gezondheidspsychologie 110 

- In die generische modellen is attitude ook een belangrijke predictor voor de intentie die mensen zullen 

hebben om gedrag te stellen vb. common sense model: catastroferen is overtuigingen hebben over hoe 

klachten zullen evolueren. Er zit een stuk oorzakelijkheid in, perceptie over de gevolgen van pijn, … dus 

ook daar vinden we die domeinen een stuk in terug.  

Vreesvermijdendmodel is wel een ziektespecifiek model, terwijl common sense model een meer generische 

kader kent! 

 

Doorheen studies is ook al gebleken dat pijngerelateerde vrees een belangrijke predictor is voor zelf-

gerapporteerde belemmeringen. 

Is er een verschil tussen mensen die heel sterk bevreesd en mensen die minder bevreesd zijn in de mate waarin 

ze activiteiten volhouden en stellen? Mensen moesten een aantal activiteiten uitvoeren en men zag dat meer 

bevreesde mensen minder dergelijk gedrag gingen stellen en ook minder lang gingen volhouden.  

Hoe kunnen we die mensen begeleiden:  

- Stap 1: screenen waar de mensen angstig rond zijn. Typisch is het opstellen van een vreeshiërarchie: 

o men biedt mensen prenten aan van activiteiten vb. fietsen, wandelen, optillen krat bier, … en 

mensen moesten die figuren sorteren op basis van wat het meest beangstigend is om uit te 

voeren voor hun. 

- Stap 2: educatie rond het belang van beweging en over het feit dat ze vast kunnen komen in het 

overmatig piekeren. Men gaat het vreesvermijdingsmodel gebruiken als kader om hun  belemmeringen 

en het in stond houden van de klachten uit te leggen 

- Stap 3: graded exposure. ‘Als ik ga wandelen met de hond kan er iets kraken in men rug’. Men doet dan 

een gedragsexperiment om te tonen dat het niet zo is. En geleidelijk aan gaat men opbouwen. 

 

 

5.2. Graded exposure 

Vlaeyen et al., Clin J Pain (2002)  

Behavioural experiment.  

Door vreesvermijding gaan mensen niet meer in een situatie komen waar ze hun gedachten kunnen toetsen en 

ontkrachten. Dit gaan we proberen doen via gedragsexperiment.  
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Studie bij mensen met pijngerelateerde vrees en toepassing van exposure in vivo. 

Verticale as = vrees. 

De vrees daalt significant na exposure. Past men nadien oefentherapie toe zonder gedragsexperiment, 

cognitieve luik, dan zien we dat die vrees laag blijkt. Indien we eerst oefentherapie doen zonder uitdagen van 

cognities en corrigeren van pijngerelateerd vrees, dan zien we dat het niet daalt. Pas vanaf exposure in vivo daalt 

de vrees. 

5.2.1. Exposure bij complex regional pain syndrome  

Wordt ook posttraumatische dystrofie of Sudeck Atrofie genoemd. Dit is een heel complex pijnsyndroom met 

veel pijnklachten. Vaak ontstaan nadat er zich een breuk of trauma heeft voorgedaan. Er zijn drie fasen van deze 

aandoening:  

- Warme fase: zwellingen, roodheid in het lichaam waar de schade zich heeft voorgedaan 

- Koude fase: ontzwelling en bleektrekking van de huid 

- Stabiliseringsfase: roodheid, ontzwellingen, verkleuringen zijn niet meer zichtbaar, maar wel een 

algemene verzwakking van de 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, 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. 

- Cognitief-gedragstherapeutische benadering (belang in werken op cognities en coping). Diverse 

aangrijpingspunten: 

o Biopsychosociale kadering (doorbreken mythes pijn en installeren realistische verwachtingen) 

o Vreesvermijdingsmodel als verklaring voor amplificatie pijn en hinder (>vrees voor pijn > 

hinder > meer pijn) 

o Graded exposure in vivo (angsthiërarchie en gedragsexperimenten) 

- Bijkomend of alternatief advies: 

o Stressreductie en ontspanning 

o Vermijden als uiting van assimilatieve coping (> loslaten pijn controleren > bewegen ondanks 

pijn > belang doelen) (bv., ACT) 

Let op niet te (psycho)pathologiseren (catastroferen, overmatige angst, etc.) 
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6. De preventie van chronische rugpijnproblemen  

Als we een natuurlijk beloop afwachten, dan zal een groot gedeelte van de mensen herstellen, maar een 

vroegtijdige ingrijp is het belangrijkste voor de groep die het meeste belemmering ervaart en de meeste kosten 

dragen. 

 

Fordyce  

Studie waarbij men kijkt naar nut van secundaire preventie van dysfunctie (bij mensen die al klachten hebben) 

zodat chronische problemen uitblijven: huisartspraktijk  

Early activation aapak: mensen aanzetten om te functioneren 

ondanks te pijn. Dit heeft een positieve impact op aantal 

dagen ziekteverzuim bij een dergelijke populatie die zich 

aanmeldt bij de huisarts. 

 

 

 

 

6.1. Preventie en behandeling 

Belangrijk om rode vlaggen te kunnen identificeren: risicofactoren die we kunnen screenen om vroegtijdig in te 

grijpen en een verder negatief verloop tegen te houden.  

Identify flags: obstakels herstel en werkhervatting:  
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Vroegtijdig ingrepen wordt ingedeeld in fases: 

- Initiele fase: … < 2 weken: 

o Belangrijk om hier te triaden  op red flags. 

o Focus op symptoomverlichting en behouden activiteitsniveau 

o Gezondheidszorg: mythes ontkrachten, advies om actief te blijven, geruststelling, realistische 

doelen stellen, evidence-based diagnose en behandeling aanbieden 

 

- Vroege fase: 2 <… < 12 weken: 

o Focus op vroege hervatting van activiteiten of werk. 

o Gezondheidszorg: steunen op cognitief-gedragsmatige principes, geruststelling (er is niets mis 

aan het lichaam, maar niet stellen vanuit een medisch model), benadruk wat wel mogelijk is 

i.p.v. wat hun belemmerd. 

o Onderhoud contact met werkgever: implementeer plan werkhervatting, verkrijg advies 

gezondheidszorg, moedig aanwezigheid werk-gerelateerde activiteiten aan, voorzie overgangs-

maatregelen om vroege werkhervatting mogelijk te maken 

 

- Aanhoudende fase: … > 12 weken : 

o Focus op optimaal niveau van functioneren en men moet de doelen verfijnen en aanpassen. 

o Gezondheidszorg: onderhoud contact werkplaats, multidisciplinair programma en cognitief-

gedragsmatige pijnmanagement, benadruk zelf-effectiviteit 

o Werkgever: overweeg indien nodig tijdelijke werkonderbreking of re-oriëntatie 

 

6.2.   Kan chronische belemmering voorkomen worden?  

Linton & Andersson (2000) 

RCT met mensen die zelf de perceptie hadden risico te hebben op chronische rugklachten te ontwikkelen en < 3 

maand/jaar ziekteverzuim. Verschillende behandelingen:  

- Cognitieve gedragstherapie (zes sessies, één per week): voorkomen van chronische hinder door 

opvattingen en gedrag te veranderen zodat PTn beter met pijn kunnen omgaan 

- Folder: effectiviteit reeds bewezen.  

o Advies om beter met pijn om te gaan door actief te blijven en positief te denken 

o Verhinderen van vrees-vermijdingsopvattingen 

- Informatiepakket 

o Informatie eens per week gedurende zes weken 

o Omgaan met pijn, ergonomische adviezen, rugschoolaanpak 

Welke impact hebben die verschillende behandelingen op doktersbezoek en belemmeringen 1 jaar later?  

 

Verticale lijn: moment dat interventie werd 

aangeleverd (CGT of folder/infopakket)  

We zien bij groep die CBT hebben gekregen een 

drastische reductie in aantal ziektedagen over een 

periode van 6 maand volgende op de interventie. 
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Marhold et al. (2001) 

A cognitive-behavioral return to work program  

RCT: 

- Patiënten met kortdurend werkverzuim (n=36, 2-6 m)  

- Patiënten met langdurend werkverzuim (n=36, >12m) 

Behandelingen: 

- Cognitieve gedragstherapie (12 sessies) 

o PTn helpen om terug te keren naar werk 

- Controle-conditie 

o Treatment as usual 

 

We zien aantal dagen ziekteverzuim voor en na de 

interventie. Vooral in de groep die kortdurend 

werkverzuim had en CBT kregen zagen we een 

reductie in ziektedagen. Dit zagen we niet bij de 

groep van langdurig werkverzuim. Dit toont het 

belang om vroegtijdig in te grijpen. 

 

 

6.3.  Besluit  

Pijn is een complex en dynamisch alarmsignaal voor het lichaam. Het is zeer moeilijk om recurrente 

(terugkerende) pijn te voorkomen. Psychologische factoren zijn ook enorm belangrijk: 

- Bij overgang van acuut naar chronisch lijden 

- Voor screening en behandeling 

- En noodzakelijk voor succesvolle behandeling 


