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Hoofstuk 1: Wat is gezondheidspsychologie? 

Situering en eigenheid van de gezondheidspsychologie 

Inhoudstafel 

1. Inleiding 
2. Het biomedisch perspectief 
3. Het biopsychosociaal perspectief 
4. De opkomst van het biopsychosociale perspectief en de gezondheidspsychologie 

De eigenheid en opkomst kunnen we enkel begrijpen vanuit een biomedisch perspectief. Het is belangrijk om de sterktes en 
zwaktes te kennen. Het BPS-model is een antwoord op het biomedisch perspectief.  

1. Inleiding 

Om de zoveel jaren maakt overheid staalkaart v versch. parameters. De belangrijkste zorgen van Vlamingen zijn (Vlaamse 
Regionale Indicatoren) (cijfers van Vrind, 2017): 

• Gezondheid:  58%  (begint beetje af te kalven, maar blijft wel primaire zorg) 
• Politiek:   57% 
• Veiligheid:  53% 
• Toekomst:  56% 
• Geldzaken:  52% 
• Werkloosheid:  27% 

Gezondheid is iets dat iedereen aanbelangt. Gezondheid en ziekte zijn de belangrijkste zaken in een mensenleven, dit baart de 
mens het meeste zorgen (dan vooral van de afwezigheid van gezondheid). De media zit er ook vol van. 

Gezondheid is de normale toestand van ons lichaam, zodra we ziek worden, komen we voor problemen te staan waar we op 
voorhand niet over nagedacht hadden. 

1.1 Werken aan gezondheid: Gezondheidspsychologen over hun beroepspraktijk 

Gezondheidspsychologie als discipline is relatief nieuw (1970). Een vd belangrijkste tijdschriften is Gezondheidspsychologie 
(naast APA). Niettemin, is het het grootste vakgebied id psychologie (gezondheidspsychologen > klinische psychologen). 

Verschillende parameters vd staalkaart binnen de gezondheidspsychologie… 

1.1.1 Gezondheidspromotie 

 

Er is vaak een kloof tss intentie en feitelijk gedrag. Hoe verbrug je deze kloof? 

1.1.2 Primaire preventie 

Nienke Hermans
Opmerking: bij voettekst staat AJ 20-21, maar dit is een SV v/h AJ 19-20!
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Kunnen we ziektes voorkomen?  

1.1.3 Klinische gezondheidspyschologie of medische psychologie 

 

Deze parameter gaat over mensen die ziek zijn – in medische settings. Gaat ook vaak over therapieën (die al dan niet w 
opgevolgd). Wat is de rol vd psychologie hoe je symptomen gaat ervaren? 

⇒ Interdisciplinair domein (zowel vr kinderen als volwassen).  

1.1.4 Patiëntenbehartiging 

 

Psychologie volgt een person-centered therapie. Binnen medische tak zie je meer en meer dat er w geluisterd naar patiënten 
(de personen) zelf. Zij bepalen meer en meer de agenda vh onderzoek etc. Vaak zie je dat patiëntenverenigingen 
vertegenwoordigd zijn en gaan actief bijdragen.  

Dit geldt niet alleen voor medische gezondheid, maar ook voor geestelijke gezondheidszorg. 

Met deze zullen we vaak te maken krijgen.  

1.1.5 eHealth and mHealth 

 

Ook met deze tak zullen we vaak te maken krijgen. Dit verandert fundamenteel het landschap v interventies. Vroeger diende 
je in de wachtkamer te komen en regels op te volgen. Hier spreken we v mHealth.  
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eHealth zorgt er voor dat je de ondersteuning ter plekke kan doen. Dit gaat de psycholoog echter NIET vervangen. Gevaar: 
internet is overal. Mensen googlen en geraken meteen in paniek.  

Blended care is het belangrijkste: e- en m-health combineren. 

eHealth en gezondheidspromotie 

Ga aan de slag met ehealth binnen workflow vd klinisch psycholoog! Dit is een keuzevak… 

• Theoretische inzichten en praktische handvaten (hoor- en werkcolleges) 
• Gastcolleges door experten ih veld 
• Case rond suïcidepreventie 
• Opdracht in samenwerking met praktijk (o.a. met GGZ) 
• Uitgebreide organisatie  

1.1.6 Andere 

• Stoppen 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 

1.2 Verscheidene domeinen 

1.2.1 Gezondheidspreventie  

Gezondheidspreventie is op zich ook een heel breed domein ⇒ verschillende acties stellen om de gezondheid van een groep 
in stand te houden of te verbeteren.  

Die preventie gaat door op verschillende niveaus: 

a. Primaire preventie  

⇒ Men richt zich op alle factoren waarvan we weten dat die ziekte of ongezondheid veroorzaken en deze gaan we 
elimineren; « voorkomen is beter dan genezen » 

Bv. Prentjes op pakjes tabak om ervoor te zorgen dat mensen niet beginnen met roken (effectiviteit is een andere 
zaak), tuttifrutti, dragen van een gordel, 40 dagen zonder vlees... 

b. Secundaire preventie  

⇒ Het opsporen en vroegtijdig behandelen v « ziekten » en aandoeningen voordat ze zich daadwerkelijk 
manifesteren; « om erger te voorkomen ». Een deel vd populatie is al ziek, maar we proberen vermijden dat er 
meerdere ziek w of voorkomen dat de ziekte ernstiger w. Dit gebeurt vaak adhv medicatie.  

Bv. Borstkankerscreening: vrouwen vanaf 40j aansporen om jaarlijks te onderzoeken; mensen die meer kans hebben 
op HIV al pillen laten nemen, zodat ze ziekte niet ontwikkelen. 

Bv. Risicopopulaties voor diabetespatiënten. 

c. Tertiaire preventie 

⇒ Richt zich op mensen die reeds ziek zijn en wil dysfunctie of invaliditeit voorkomen; men probeert de 
levenskwaliteit te verhogen ondanks aandoening. 

Lichamelijke klachten behoren tot het leven, maar de ene pijn is natuurlijk de andere niet. Voor veel zaken zijn er 
ook geen pasklare antwoorden.   
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Bv. Diabetespatiënten steunen om te blijven naar therapie gaan/blijven hun medicatie te nemen, want met steun 
houden ze dit langer vol; als mensen een hartaanval gehad hebben (dus al ziek zijn), ze aanmoedigen om te stoppen 
met roken, want het stoppen ervan maakt deel uit van revalidatieprogramma 

1.2.2 Gezondheidsbevordering of gezondheidspromotie 

Gezondheidsbevordering/promotie ⇒ Hier stelt men de vraag naar hoe we de bevolking gezond kunnen houden en hoe we ze 
gaan gezondheid verbeteren? 

In principe sluit dit aan bij primaire preventie, het verschil zit hem erin bij primaire preventie in het vermijden/voorkomen v 
ziektes, maw het vermijden v iets negatiefs. Bij gezondheidspromotie gaat het over het optimaliseren en promotie v iets 
positief. 

Algemeen antwoord op die vraag: we moeten proberen (op welk niveau we ook werken en naar welke groep we ook kijken) 
meer controle verwerven over de determinanten van hun gezondheid om zo de gezondheid te verbeteren. 

® Determinanten = risicofactoren op ongezondheid 
® Deze risicofactoren verschillen heel erg van groep tot groep vb. antwoord op waarom stoppen jongeren met roken? 

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

DUS gezondheidsbevordering richt zich op controle verwerven over die oorzakelijke factoren. 

2. Evolutie in gezondheidspsychologie 

2.1 Minder “health education” 

Het paternalistische mag niet de bovenhand nemen. Dit was vroeger wel het geval: men maakt zich bewust vd 
gezondheidsrisico’s. Maar, als mensen kennis hebben en weten wat goed is voor hen, gaan ze het doen. Maar niet iedereen 
doet dit (elke roker weet dat het slecht is voor hen).  

Deze fase is relatief snel gegaan; men wil de klemtoon meer op het gedrag leggen.  

2.2 Meer op “gedrag” 

Gedragsverandering en -behoud: hoe zorg je ervoor dat je kan stoppen met roken? Hoe kan je mensen veilig doen vrijen? 
Algemeen: hoe kan de intentie zich omzetten in gedrag. En liefst iets dat blijvend is, dat een gewoonte is. Stoppen met roken 
is niet moeilijk, het is het hervallen dat een gevaar is.  

Men wil het een gewoonte/routine doen maken.  

2.3 Meer op “gedrag” en “omgeving” 

Dit heeft meerdere componenten: 

• Sociale context: Mensen motiveren.  

• Fysieke omgeving: Men kan de mens motiveren om gezonder te leven, maar je omgeving moet het toelaten. Dit 
betekent dat je in studentenresto’s fruit moet aanbieden bv. aan goedkope prijs. 

• Beleidsniveau: Je gedrag is altijd gedrag in een context en staat nooit op zich. De context moet het ondersteunen, 
toelaten en faciliteren.  

Nudging: je omgeving zo construeren dat het uitnodigt/aanzet tot gedragsverandering. Over de jaren heen staat de lift bv. 
steeds meer centraal; mensen gebruiken dus ook meer de lift.  

• Perfect voorbeeld: verkeersdrempel. Dit zorgt ervoor dat als je te snel gaat, je schade hebt ad auto.  
• Subtieler: smallere straten creëren door bomen te planten.  
• Andere vorm: kleinere borden zorgen voor kleinere porties 

3. Het biomedisch perspectief 

Biomedische perspectief vond zijn oorsprong in de Renaissance, toen ontstonden er heel veel nieuwe 
wetenschappen (natuurweteschappen, fysica, mechanica,…). Men ontdekten de baan van de zon, 
mechanische klokken,… 

Er ontstonden ook veel nieuwe visies met Descartes als een belangrijk figuur. Descartes had een mechanische 
visie op de mens, waarbij menselijk gedrag werkt als een robot en de mens reageert op wat puur in de 
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omgeving w aangeboden. De mens is niet meer dan een gesofisticeerd mechanisch wezen, onderhevig ad wetten vd 
natuurwetenschappen en mechanica.  

Maar… Descartes wou zijn idee niet doortrekken door alles (mede door de Kerk). Dit was een dualistische 
visie waarbij de mens dus een mechanisch lichaam en een filosofische geest had. Vanaf toen was het dus 
mogelijk om het lichaam te bestuderen (want het werkt als een machine). De geest was een ander paar 
mouwen. Dit werd het gebied vd godsdienst.  

Voordien was het lichaam iets sacraal, maar door het te beschouwen als een ‘ding’ kan je het beginnen ontleden adhv wetten 
vd mechanica. Het hart bv. is een pomp, gewrichten zijn hefbomen, etc. Deze visie klopt dus ook als je bedenkt hoe we reageren 
moesten we ons hand in het vuur steken (signaal nr hersenen v pijn, signaal terug nr hand om weg te trekken). 

De visie klopt niet meer bij het voorbeeld van chronische pijn: het omgaan met pijn (= coping) is heel variabel, klachten erover 
zijn heel divers en is niet terug te brengen tot bepaald letsel of schade. De mechanische visie is hierbij te eenvoudig. Toch heeft 
de dualistische visie aanzet gegeven tot het ontstaan van het biomedische perspectief. 

Het lichaam kan dus ontleed w. Vesalius doet aan ontleden vd anatomie. Het is ook de periode v Leeuwenboek, die de voorbode 
vd microscoop gemaakt heeft.  

3.1 Biomedisch model in de 19e E 

• Miasma-theorie (moerasdampen, slechte lucht): Tot id 19e E ontstonden veel epidemiën, astma’s,… Want slechte 
dampen komen door rottende dingen. Hierdoor ontstonden hevige parfums. 

o ó Micro-organismen (bacteriën en virussen). Er was een sterke controverse tss deze 2. 

• Semmelweis: vrouwen kregen heel vaak na de bevalling hevige koorts (kraamkoorts). Semmelweis ontdekte door 
spontane observatie dat zodra verpleegsters alleen zijn (en artsen afwezig) de sterftecijfers lager waren. Hoe komt 
dit? De artsen volgden ook anatomielessen (en deden dus ook dissecties bij kadavers etc.) en gingen hier nonchalant 
mee om (= gebrek aan hygiëne!). Op het einde v zijn leven heeft hij zelfmoord gepleegd want kreeg geen aanvaarding 
vr zijn theorie.  

• Koch: identificeerde vr het allereerst de TBC-bacterie. Er is een microscopisch wezen ten oorzaak vd TBC.  

• Pasteur: ontdekte de miltvuurbacterie; men kan mensen immuun maken (mogelijkheid v inenting). 

Essentie vd bacterie-theorie: 

1. De parasiet moet altijd en in élk geval aanwezig zijn. 
2. Het treedt op in geen andere aandoening 
3. Als deze opnieuw optreedt, keert de ziekte opnieuw terug. 

3.2 Kenmerken van het biomedisch model 

Het biomedisch model gaat ervan uit dat… 

1) Elke ziekte een specifieke biomedische etiologie heeft 
• Bv. Bacteriën, virussen, protozoa (bv. amoeben), vitaminedeficiëntie, weefselbeschadiging. 
• Maakt niet uit wat precies, maar iets veroorzaakt schade. Er moet ergens iets afwijkend 

gedetecteerd w (kan extern of intern zijn). 
2) Ziekte kan gericht behandeld worden 

• Het lichaam als machine (~Descartes), dus pijn w veroorzaakt dr schade id machine, en deze 
schade kan hersteld w.  

• Mechanistisch (en als het gereduceerd kan w, is het ook reductionistisch).  
3) Genezing hangt af van biomedische technologie (experten) 

• De genezing is afhankelijk vd arts (die dient als lichaamsingenieur). 
• Passieve houding van de patiënt; geen actieve rol 

3.3 Lineaire visie van het biomedisch model 
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Artsen willen zo snel mogelijk handelen, psychologen overdenken alles meermaals. Dit leidt tot een zekere spanning. 

3.4 Gevaar van dualistische visie op lichaam en geest 

  

Prof vindt dat Descartes nog steeds sterk aanwezig is. Als we iets hebben, stellen we ons snel de vraag waar en wat er scheelt. 
Dit kan onmiddellijk objectief geobserveerd w. De geest noemen we subjectief (~zelfrapportage), alhoewel dit soms meer 
objectief kan zijn, valider en betrouwbaarder zijn dan hetgeen je als afwijking in je lichaam observeert, iets wat “echt” is.  

Het andere, intrinsiek aan Descartes, is het sluimerend dualisme tss lichaam en geest. Als het gaat over ziektes, gaan we het 
defect detecteren en objectiveren. In onze SL w ziektes pas serieus genomen als we ze kunnen objectiveren. Als we het niet 
kunnen detecteren, horen we vaak ‘een dwaling vd geest’, “niet echt”.  

In het biomedisch model maakt men dus een onderscheid tss wat organisch mis is (wat echt is, wat zich echt afspeelt in je 
lichaam) en tss de zaken die niet teruggebracht kunnen w tot het lichaam (w hier gezien als niet echt of psychogeen). 

Kern: het dualistisch denken tss lichaam-geest, en zeggen dat iets psychisch is obv feit dat je lichamelijk niets vindt, is een vd 
grootste denkfouten die men kan maken. Maar… Het is zó moeilijk om het dualisme te overbruggen en sluipt zelfs in het 
taalgebruik binnen.  

Op examen: als je enige schijn v dualisme geeft, ben je gebuisd op je open vraag.  

3.3.1 Proefje: “We discount the pain of others when pain has no medical explanation” 

Info aan ppn: man heft reeds tijdje rugpijn. Uit medisch onderzoek 
blijkt dat er een geknelde rugzenuw is. In het filmpje dat ze te zien 
krijgen zie je het niet altijd dat hij rugpijn heeft. De taak bestond er 
in te schatten hoeveel pijn de mens heeft, en in welke mate je 
medicatie zou toedienen.  

Een andere groep ppn kregen identiek hetzelfde filmpje, maar men 
vermeldde niet dat er een letsel aanwezig is. 

Systematisch zien we dat de veronderstelde pijn minder is als er geen 
medisch letsel vermeld is. Als er geen letsel vastgesteld kan w, neemt 
men de aandoening minder serieus.  

3.3.2 Organische vs. psychogene ziekte 

• We weten niet alles over het lichaam 
• We weten niet wat “psychogene” ziekte is: bestaat ook niet meer in DSM.  

o DSM heeft altijd geworsteld bij somatische klachten. Nu noemt men een aandoening ‘onbeschreven’ 
• Diagnose is niet indicatief voor behandeling: vr de patiënt kan het ‘rustgevend’ zijn om de diagnose te kennen, maar vaak 

helpt het de patiënt ook niet vooruit; er is geen rechtlijnige diagnose aan gekoppeld. 
o Clusterdiagnoses: heel diverse klachten en versch. mog. behandelingen. 

• Opdeling tss organische en psychogene ziekte is nadelig voor de relatie tss arts en patiënt:  
o Arts zegt dat er biomedisch, lichamelijk gezien niets mis is met de patiënt, maar patiënt voelt wel zijn/haar klachten 

nog steeds. 
o Het idee dat iets psychogeen is, is niet indicatief vr de behandeling. 
o De meest frustrerende patiënten zijn diegene waar de diagnoses niet op passen. Het gevaar is groot dat je dan ih 

dualisme verglijdt. 
• Psychologische factoren spelen ook een rol bij “organische” ziekten, ALTIJD! 

Disease
• ziekte, wat mis is in je 

lichaam, pathologie, 
afwijking vh normale 
(~Descartes: objectief)

Illness
• klachten die je ervaart

tgv de disease 
(~Descartes: subjectief)

Sick-role

• rol die je opneemt tgv 
klachten die je ervaart, hoe je 
met disease en illness omgaat

• sociologisch construct
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o De vraag is dan; “Wat is de meest efficiënte behandeling?” 
• “Medisch-onverklaard” betekent niet “psychologisch-verklaard” 

o Als je het niet weet, is er een neiging om te spreken v iets psychologisch. Dit is echter verkeerd (= dualisme!).  
o Het is niet omdat we het nu niet weten, dat we het id toekomst niet zullen weten.  

3.3.3 Oefening hypochondrie 

Hypochondria ⇒ overdreven aandacht voor onschuldige lichamelijke sensaties en naar men medische oplossingen zoekt die 
niet voorhanden zijn 

® We moeten individuen proberen te respecteren in de klachten die ze ervaren 
® Problemen au serieux nemen, niet schuiven op psychologische oorzaken 
® Gebruik een person-centered behandeling 

o Vermijd stigmatisering 
o Vermijd psychologisering 
o Vermijd (psycho-)pathologisering 

⇒ Als je dit toch doet en niet vermijdt, dan dwing je mensen in een positie waarin ze gaan moeten gaan bewijzen 
dat hun klachten en ziekte echt zijn, dat mag je niet doen in de gezondheidspsychologie: we gaan ervan uit dat 
klachten echt zijn en we gaan deze au serieux nemen, daarom gaan we dingen benaderen vanuit een 
biopsychosociaal perspectief 

= Niet psychologiseren, maar oog hebben voor complex aan verschillende biologische, psychologische en sociale 
factoren die allemaal heel complex gaan samenspelen en klachten en ziekte bij mensen gaan bepalen 

‘If you have to prove you’re ill, you can not improve’ 

⇒ Als je constant moet bewijzen dat je klachten echt zijn en blijven voortduren, dan is er geen ruimte voor progressie. 

In het biomedisch model hadden we het over een lineaire visie (disease/ziekte ➝ illness/ziek-zijn ➝ 
sickrole/ziekte-rol). Nevenstaande figuur vormt een heel ander plaatje: de drie concepten komen 
slechts bij een heel klein percentage mensen samen (bol ih midden waar cirkels overlappen), maar 
er zijn ook heel veel andere situaties te zien waar die drie niet samenvallen. 

Er is overlap, maar deze is losjes. In welke mate kan je hoe iemand zich gedraagt als hij klachten heeft, 
reduceren tot klachten of disease alleen? Niet! Ze hebben iets met elkaar te maken, maar niet 
specifiek. Er zijn andere factoren aanwezig.  

3.4 Ziekterol volgens Parsons 

Is dit model (de drie cirkeltjes) revolutionair? Weten we niet. Het is wel gestaafd dr data. Bv. Rugpijn: als je rontgenfoto’s neemt 
correleert dit heel weinig met hoeveel pijn die persoon heeft. We zien nooit een evenredige relatie.  

Het zijn sociologen die zich er mee bezighouden hoe mensen zich gedragen in een MS. Wat is de ziekterol vd patiënt? Deze is 
een tijdelijke (gelimiteerd) en onwenselijke (je moet streven naar beter w) rol die … 

• meer een sociaal concept is en meer ingegeven w dr de omgeving 
• verplicht zo snel mogelijk beter te worden (je mag je niet nestelen id ziekterol) 
• verplicht medische hulp te zoeken en zich daarin coöperatief op te stellen 
• toelaat af te zien van normale activiteiten en verantwoordelijkheden (dus niet alleen verplichtingen, ook rechten) 
• en waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend 

Bv. Patiënt w gediagnosteerd met AIDS, maar vertoont nog geen klachten op dat moment (geen illness) en de kans is door het 
stigma op de ziekte ook vrij klein dat de patiënt een ziekte-rol op zich gaat nemen, enkel de disease is er dus. 

Bv. OCD: voelt zich ziek en voelt heel wat belemmering en klachten, maar men kan niks pathologisch vaststellen (wel illness en 
ziekte-rol, maar geen disease). 

Figuur:  

1. De perfecte patiënt is 1. Bv. Truckchauffeur breekt been, heeft pijn, kan niet werken want w 
ontslaan v verantwoordelijkheden door zijn dokter.  

Maar… Je kan ook ook ziekte hebben zonder klachten, of een ziekterol opnemen zonder dat 
je ziek bent. Dit bespreken we in volgende puntjes.  
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2. Bv. Iemand heeft tumor, maar nog geen symptomen en dus geen reden heeft om naar arts te gaan.  
3. Bv. Iemand die arm niet goed kan gebruiken, maar gaat niet naar dokter want heeft geen belemmeringen in functioneren.  
4. Bv. Men haalt voordeel uit ziekte; bv. zeggen dat je dyslectisch bent omdat je niet wil lezen in de klas. 30j geleden kwam 

dit veel voor bij jonge mannen, nl. legerdienst. Iedereen probeerde dossiers aan te leggen om te ontsnappen ad 
legerdienst.  

5. / 
6. Bv. Iemand die zich zorgen maakt. Opmerking: men heeft nog te snel de neiging om te psychopathologiseren. Iemand die 

kanker heeft, is een normaal persoon in abnormale situatie. Iemand die psychisch niet oke is, is een abnormaal persoon 
in normale situatie.  

7. Bv. Onderliggende ziekte, je voelt wel, maar je functioneert wel. Je wordt ook niet opgevolgd dr dokter. Men is ziek, maar 
zonder ziekte. Bv. Is vermoeidheid een ziekte? 

3.5 Waarom het biomedische model onvolledig is? 

• De ervaring van lichamelijke klachten varieert tussen personen met dezelfde biomedische afwijkingen (kan je niet 
verklaren via biomedisch model, want iedereen zou dezelfde klachten moeten hebben bij dezelfde afwijkingen).  

• Mensen zonder lichamelijke klachten kunnen biomedische afwijkingen hebben. 
• Mensen met minieme biomedische afwijkingen, kunnen ernstige lichamelijke klachten hebben, bv. CVS; moeilijk 

terug te brengen tot iets wat mis is in het lichaam: moeten vaak een strijd leveren om te bewijzen dat ze heel wat 
klachten hebben, omdat je het niet lichamelijk kan vaststellen. 

• Ervaren hinder varieert tussen personen met dezelfde lichamelijke klachten 
• Mensen die geen hinder ervaren, kunnen toch lichamelijke klachten hebben 
• Mensen met minimale lichamelijke klachten, kunnen ernstige hinder ervaren 

Hinder/disability (ziekterol) is dus persoonlijk, afhankelijk dr unieke omgeving (werk, hobby’s...). Bv. Een stretchbeweging zal 
geen hinder vormen voor een arts, want deze doet die beweging niet, maar een ballerina voert deze beweging wel vaak uit, dus 
heeft er wel last van. De disability is iets wat afhankelijk is v je doelen, aspiraties en functioneren. Het is een sociologisch en 
psychologisch construct dat interfereert met je dagelijkse rollen die je vervult.  

Quote: pijn en hinder kan je niet loskoppelen, ze hangen altijd samen en je moet ze altijd 
beide in beschouwing nemen. Conceptueel zijn ze anders, uiteraard, en moet je ze in context 
plaatsen.  

3.6 Oefening (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. 

® Ziekte: Als je test doet, dat mensen die echt ziek zijn, soms positief, soms negatief scoren. De marker verondersteld de 
onderliggende ziekteparameter te objectiveren. Wat doe je als de score negatief is? Mensen die terecht een uitkering 
nodig hebben, kunnen hun kans ‘mislopen’. Kort: elke test heeft vals-positieven en vals-negatieven.  

® Ziek-zijn: Mensen die je bestempelt als ziek, zullen zich ook ziek gedragen. 
® Ziekterol/hinder: Als we weten dat relatie tss ziekte en ziekterol variabel is, dat mensen die gewoon vermoeid zijn de 

ziekterol niet zouden opnemen. Men mag niet enkel en alleen obv symptomen een uitkering geven. 

We begrijpen de reactie vanuit patiëntenvereniging wel. Men hoopt dat er ‘iets’ gevonden w, men is opzoek naar een 
organische, objectieve verklaring (~Descartes en dualisme). Maar… Het brengt ook een aantal consequenties mee.  

Bovendien: een diagnose betekent niet altijd behandeling! 

Antwoorden op het examen kunnen verschillende richtingen uitgaan (is niet altijd eenduidig). Officiële antwoordsleutel: 

• Patiënten hanteren biomedisch perspectief; veronderstellen lineaire en specifieke relatie tss marker, symptomen en 
hinder (invaliditeitsuitkering), te begrijpen vanuit negatieve beeld (stigma) over ziek-zijn zonder ziekte (5/20). 

• Evenwel biopsychosociaal perspectief waar ziekte (hier marker), ziek-zijn en hinder niet perfect overlappen (3/20). 
• Gevaar voor “ziekte” zonder ziek-zijn: personen positieve test maar geen klachten/invaliditeit: ziek-makend (4/20). 
• Gevaar voor ziek-zijn zonder “ziekte”: personen met klachten, maar geen positieve test (stigmatisering: psychogeen) 

(4/20). 
• Marker is nog geen behandeling, dus geen oplossing. Gevaar bestaat dat biomedisch denken gestimuleerd wordt. 

Passieve ziekte-rol. Eerder actief omgaan met klachten zodat betere levenskwaliteit (4/20). (zie volgende lessen) 
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4. Het biopsychosociaal perspectief (Engel) 

   

Er was dus nood aan een nieuw medisch model in plaats van het 
biomedische. Dit werd het biopsychosociaal model: de drie 
concepten hangen niet langer lineair samen: het perspectief wordt 
een complex samenspel v medische, psychische en sociologische 
factoren die we niet kunnen loskoppelen van elkaar. 

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

 

Engel, pionier vh biopsychosociaal model ging ervan uit dat... 

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

Het biomedisch model heeft een groot aantal uitdagingen, en we moeten hier v weg. Biomedische factoren, dus de 
basis vd disease, verklaren nooit volledig de ziekte. Hij legt dus een scherp onderscheid tss disease en illness. 

® De relatie tussen “disease” en “illness” complex is 

We moeten veel andere factoren in rekening houden.  

® Verzoening van “biomedisch” en “sociaal” paradigma. Men wil de sterktes vh BPS benadrukken (zie verder!). 

® Vooral klinisch model met oog voor klacht en hulpvraag van patiënt ⇒ pleidooi vr person-centered. 

Engel was bezorgd over het feit dat geneeskunde heel technologisch w. Men behandelt patiënten (geen objecten), 
dus wil men patiënt centraal stellen. 

DUS: Engel zegt in zijn biopsychosociaal model dat biomedische factoren (disease) de ervaring van ziekte en lijden (illness) niet 
verklaren. 

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

De sterktes van het biopsychosociaal model zijn (zie ook vorige): 

• Relatie tss disease en illness is complex: kritiek op het biomedisch model ⇒ hoe je je voelt in uw vel en de hinder die 
je ervaart kan je nooit volledig gaan verklaren/bepalen door de ziekte 

• Person-centered en niet enkel focus op disease 
• Verzoening tss “biomedisch” en “sociaal paradigma”, geen dogmatisme (men wil kijken wat goed is vr de patiënt). 
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⇒ In wereldgezondheidsorganisatie is biopsychosociaal model ook opgenomen 

De nadelen van het biopsychosociaal model zijn: 

• Anything goes: er staat geen enkel limiet op wat je kan onderzoeken. Alles is mogelijk. 
• Black box-approach: er worden geen verklaringen gegeven, die verklaring hebben we wel nodig. Het is vrij a-

theoretisch. 
• Ongebreideld ecclectisme: als alles kan, kunnen we ook vanalles doen. Gevaar: we kunnen niet meer ten gronde 

begrijpen wat er ad gang is. 

4.1 “Breed” biopsychosociaal model 

Het biopsychosociaal model kent een aantal voordelen, het is… 

1) Multicausaal 

Het model gaat uit v meerdere oorzaken. Deze oorzaken komen voor in verscheidene vormen, het zijn een aantal 
clusters:  

• Voorbeschikkende (predisponerende) factoren, bv. erfelijkheid 
• Uitlokkende factoren (⇒ ‘druppel die emmer doet overlopen’, initiërende factoren), bv. bepaald virus kan de 

ziekte triggeren 
• Onderhoudende factoren (zodra je ziek bent, kunnen er een aantal processen de ziekte in stand houden of zelfs 

verergeren), bv. stress, ervaren steun 

Je kan niet veel doen aan voorbeschikkende en uitlokkende factoren. Wel kan men werken met onderhoudende 
factoren. De impact op het leven en de disability verbeteren, en proberen helpen met medicatie evt. 

2) Multidimensioneel 

Biopsychosociaal model benadert gezondheid als een multidimensioneel fenomeen (en niet alleen disease).  

• Verschillende rollen: ziekte, ziek-zijn en ziekterol/hinder 
• Multidimensioneel fenomeen: 

1. Fysieke gezondheid 
2. Mentale/psychische gezondheid 
3. Sociale gezondheid (⇒ mate waarin je je rol naar behoren kan uitvoeren) 

⇒ Deze zijn alle 3 evenwaardig en moeten alle drie in kaart gebracht w. Je kan hier ook versch. combinaties in 
hebben, bv. Diabetes: je bent ziek, maar voelt je psychisch helemaal oke. 

3) Verklarend pluralisme 

Er zijn verscheidene niveaus v verklaring; er zijn meerdere verklaringen mogelijk en nodig. Deze kunnen niet 
gereduceerd w naar slechts 1 verklaring; ze zijn wél compatibel met elkaar (~Putnam). Elke verklaring heeft zijn eigen 
waarde. 

• Biologisch proces, bv. Hoe kan besmetting met HIV leiden tot AIDS, en hoe kunnen farmacologische interventies 
helpen? 

• Individueel/gedragsmatig gedrag, bv. Hoe w je besmet? Seksueel risicovol gedrag stellen dr onveilig te vrijen. 
Interventie op gedragsmatig vlak kan soms behulpzamer zijn dan biologisch proces, bv. Roken leidt vaak tot 
longkanker, maar om dit te vermijden kan je best gewoon niet roken.  

• Maatschappelijk/cultureel: gezondheidszorgsysteem, bv. Norm id cultuur rond de visie om condooms wel/niet 
te gebruiken. Bv. De oorzaak v AIDS is armoede: je hoef AIDS niet meer te krijgen; als je HIV besmet bent, en je 
hebt voldoende medicatie die je kan betalen (≠ Afrika), krijg je geen AIDS. 

De verschillende verklaringen zijn met elkaar compatibel, maar ze zijn niet reduceerbaar. 

4) Oorzaken bepaald door tijd en plaats  

Oorzaken zijn altijd gesitueerd in tijd en ruimte. Ze zijn dus niet altijd accuraat op dezelfde plaatsen/tijdstippen. Bep. 
MS’elijke normen kunnen variëren doorheen de tijd, bv. Roken was vroeger ‘niet schadelijk’, HIV & AIDS,… 

Voorbeeld 1: Getrapte zorgsysteem. 

Als oorzaken verspreid zijn, heeft dit implicaties. We moeten kijken op welk niveau de patiënten gerecruteerd w. We spreken 
v 4 niveau’s: 0de lijn: zelfzorg, 1e lijn: huisarts, 2e lijn: ziekenhuis, 3e lijn: universitaire ziekenhuizen. 
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Dit betekent dat men telkens een selectiebias krijgt. Patiënten die zich op 0e lijn bevinden met dezelfde klachten als 1ste lijn, 
betekent het dat de klachten vd 1ste lijn moeilijker te behandelen zijn.  

Voorbeeld 2: Gezondheidspromotie op de werkplek 

Er zijn effectieve programma’s id VS over gezondheidspromotie op de werkplek, die gericht zijn op reductie v individuele 
risicofactoren. Men gaat werknemers in bedrijven informeren over waar ze op moeten letten: men krijgt 
gezondheidsvoorlichten en bevordering: 

- Informatie geven 
- Vaardigheden aanleren. 

Dit zijn sessies die gaan over 

- Risico’s en ongevalpreventie 
- Fysieke activiteit, roken, voeding 
- Stressmanagement, alcohol en drugs 
- Aids-voorlichting, bloeddruk. 

Literatuur toont aan dat dit perfect werkt id VS, maar niet in Europa (m.b. Nederland): in jaar 1 werkte het vr 44%, in jaar 2 
maar vr 12%. 

® In VS focust men op individueel gedrag en verantwoordelijkheid 
® In Europa focust men op “Gezonde werkomgeving”, het heeft ook te maken met werkomstandigheden. 
® In Europa is men echter gevoelig vr “victim blaming” en nadruk op structurele oplossingen. De gezondheidszorg is 

gefocust op de werkomgeving en vakbonden zijn band om te individualiseren. 

Na deze analyse hebben ze het over een andere boeg gegooid. Men maakt gebruik ve participatorische aanpak en 
empowerment: men wil iedereen, alle actoren meehebben/betrekken ih opzetten vd campagne. Men gaat zich voortaan niet 
meer opstellen als experts, de werknemers w experts. 

- Verbindingsgroep 
- Werkgroepen waarin werknemers ‘beslissen’.  

Met deze aanpak is men er wel in geslaagd om een blijvend werkende gezondheidspromotie uit te voeren.  

⇒ Evidence based materiaal is afhankelijk vd context; men moet altijd analyse doen vd omgevingsfactoren om iets te doen 
werken.  

4.2 Het biopsychosociaal perspectief 

Inferentie v oorzaken v ziekte, ziek-zijn en hinder kan zowel op individueel als op groepsniveau plaatsvinden. 

Inschatting van de belangrijkheid (effect size), zekerheid (certainty) en veranderbaarheid v oorzaken. Als je 
interventies wil ontwikkelen moet je proberen te focussen op factoren die veranderbaar zijn als psycholoog (≠ 
armoede bv.). 

Er is nog veel dat we niet weten vd WS. Eigenlijk zijn we nog niet verder dan probabilistische uitspraken: wat we vinden op 
groepsniveau geld niet per se op individueel niveau, dit dwingt ons probabilistische uitspraken te doen in statistische kansen. 
We kunnen niemand garantie geven. Bv. 11x meer kans om te sterven aan longkanker dan niet-rokers. 

Dit is een paradox… Op groepsniveau kunnen we tot precieze uitspraken komen (adhv statistische afleiding), maar 
dit is niet op individueel niveau. We kunnen op 100 mensen zeggen hoeveel mensen er sterven aan longkanker, maar 
we kunnen niet zeggen wie (= spanningsveld). 

Geen resultaatverbintenis, wel engagementsverbintenis waarbij we bij interpretatie v studies heel goed rekening moeten 
houden met kansen en groottes v verbanden. We kunnen bv. niet zeggen dat als je niet rookt, dat je geen longkanker krijgt. 
We kunnen wel onze kennis maximaal inzetten. Dit maakt dat we constant scientific-practioner zijn. 

Effectsize is beter dan p-waarde: zegt meer iets over grootte vd verbanden onafhankelijk vd steekproefgrootte, kan ons dus 
meer iets zeggen over inschatting over een bepaalde factor bij een bepaalde groep. We gaan dus minder generaliseren. 

4.3 Oefening (examenvraag!) 

Een psychiater zoekt etiologische (oorzakelijke) 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 ivglm een groep met een andere chronische aandoening (reumatoïde artritis).  



Modellen i/d Gezondheidspsychologie (’20-’21) Nienke Hermans 3e Bachelor Klinische Psychologie 

12 

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. 

• Welk type oorzaak (predisponerend, initiërend en onderhoudende factoren)?  
o Psychiater is hier niet duidelijk over, maar zelfhulpgroep praat hiernaast. Zij zien de factor op initiërend 

niveau, waardoor ze furieus zijn.  
o Maar mss heeft psychiater niet de bedoeling om te praten over voorbeschikkende factor te praten (terwijl 

het wss wel zo zou zijn…). 
• De zelfhulpgroep is kwaad, wat te begrijpen is.  

o Ze voelen zich gestigmatiseerd omdat hun aandoening medisch onverklaard is, waardoor er vaak 
psychische oorzaak aan gekoppeld w en men zich niet erkend voelt (= psychologiseren), ze w niet ‘aux 
serieux genomen’. 

• Er w gegeneraliseerd: wat met patiënten die niet misbruikt zijn?  
o Er kunnen factoren zijn die meespelen omtrent fibromyalgie, o.a. misbruik, waarbij sommige patiënten 

zich identificeren en hulp zoeken, terwijl andere dit helemaal niet doen. We zitten met een selectiebias 
waardoor met absoluut niet kan generaliseren. 

• Niveau v universitaire ziekenhuizen zijn vaak de meest diverse en complexe patiënten.  
• Op component disease, illness en sick-role:  

o Het zou kunnen zijn dat misbruik niet zozeer invloed heeft op disease, maar wel op illness. Het kan zijn dat 
patiënten gevoeliger zijn aan illness en meer klachten rapporteren dan disease effectief heeft (dit zijn vaak 
angstigere patiënten; zij rapporteren meer en vaker klachten).  

o Het speelt een rol op disability in die zin dat het best kan dat mensen die misbruikt zijn, kwetsbaarder zijn 
voor een heleboel stressoren (gelijk welke) en ook moeilijker omgaan hiermee (in vgl met iemand die hier 
niet mee te maken heeft gehad).  

Wat hebben we gedaan? Kunnen op examen! 

1) Begrijpen reactie zelfhulpgroep 
2) Onderscheid maken tss versch. soorten factoren 
3) Rekening houden met over wat we spreken (disease, illness of disability) 

Correctiesleutel: 

- Zelfhulpgroep vertrekt vanuit biomedische visie (ziekte = stoornis is CZS). Te begrijpen reactie: stigmatisering v 
‘psychogene’. Psychiater is onduidelijk of biopsychosociaal of biomedisch. (5/20) 

- Etiologische factor (voorbeschikkende, uitlokkend of onderhuidend)? Type onderzoek is cross-sectioneel: moeilijke 
oorzaak-gevolgrelatie. Vaak is het beter om te spreken over onderhoudend. Verder wel goede controlegroep (zelfde 
type klachten). (5/20) 

- Gevaar v overgeneralisatie: psychiater in specifieke setting. Indien dit klopt, is het niet noodzakelijk vr alle andere 
patiënten met FM. Er kan sprake zijn v selectiebias of eerder referentiebias. Vooral die patiënten met psychische 
problemen gaan naar een psychiater. (5/20) 

- Uitkomst? Pijn, distress en hinder. Zelfhulpgroep eerder somatische klacht, psychiater mss distress en hinder. 
Mogelijk dat verleden v misbruik mensen meer kwetsbaar (voorbeschikkend) maakt om om te gaan met ‘medisch 
onbegrepen klachten’ waardoor er meer distress en hinder optreedt. (5/20) 

4.4 BPS niet alleen met zijn kritiek op biomedisch model: epidemiologie 

Ook epidemiologie (en niet alleen Engel) heeft kritiek op biomedisch model (besproken door Susser & Susser, 1999): 

• Niet elke ziekte heeft “specifieke” etiologie (noodzakelijk en voldoende).  

Het heeft allemaal te maken met verschuiving van ziektes: biomedisch model gaat op voor infectieziektes (virus geeft 
aanleiding tot ziekte), maar in de jaren ’50 waren er andere ziektes, bv. kanker, cardiovasculair... Men kon niet langer 
één specifieke verklaring vinden voor de ziekte.  

Niet elke ziekte heeft dus één “specifieke” etiologie, specifiek in de zin dat er één verklaring noodzakelijk is om de 
ziekte te ontwikkelen en voldoende is (dit is wel de essentie vh biomedisch model: disease is noodzakelijk en 
voldoende om illness te krijgen). 

o Er zijn meerdere risicofactoren voor een specifieke ziekte. 
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o Eenzelfde risicofactor kan effect hebben op meerdere ziektes, bv. roken is niet enkel een oorzaak v 
longkanker, maar heeft ook cardiovasculair en voor andere kankers gevolgen (~ Fisher).  

• Er zijn complexe en dynamische interacties tussen factoren 

Als we black box-approach willen verlaten, moeten we op zoek gaan naar een verklaringen, moeten we de relatie tss 
de variabelen gaan onderzoeken.  

• Op zoek gaan naar identificatie v “pathways” (correlaties tss variabelen) voor “disease”. Niet alleen “data-gedreven” 
bezig zijn, maar ook “verklarend”.  

Er zijn een aantal alternatieve modellen uit epidemiologie hoe het biomedisch model evolueerde: 

• “Web of Causation” (MacMahon, 1960) = vóór Engel 
• “Sufficient Component Cause Model” of “Causal Pie” model (Rothman, 1976) 

4.4.1 “Web of Causation” / “Causaal Netwerk” (MacMahon, 1960) 

Er is niet één oorzakelijke factor, maar een soort causaal netwerk. Er zijn versch. factoren ih ontstaan v/e ziekte. 

• Verscheidene factoren spelen een rol in causaal “spinnenweb”. Er zijn versch. interacties en wegen die tot bep. eindpunt 
leiden.  

• Verscheidene factoren hebben bijdrage tot ontwikkelen van ziekte, alsook de interactie. 
• Ziekte kan door verscheidene “pathways” ontstaan (op versch. manieren). 

Nevenstaande figuur is een vb (moet je niet vanbuiten te 
kennen). Het zijn versch. causal pathways. 

Stress kan leiden tot meer hormonen, die bepalen of bloed al 
dan niet makkelijk stolt, wat kan leiden tot cardiaal infarct, 
trombose, hersenbloeding,… Stress op psychisch niveau kan dus 
leiden tot biologische problemen etc. 

Stress kan er ook voor zorgen dat je aan hypertensie (hogere 
bloeddruk leidt) bv, waardoor je coagulatie en aderverkalking 
kan krijgen.  

Omgekeerd kan het dus ook. 

 

Het is niet louter data-gedreven; we gaan kijken naar het verklarende mechanisme. 

® Er zijn dus verschillende pathways: één risicofactor kan verband houden met een ander en kan leiden tot een bepaalde 
ziekte. Bepaalde ziektes houden verband met andere risicofactoren. 

® Er zijn verschillende niveaus van factoren: sommige zijn biologisch, anderen hebben meer te maken met gedragingen. 

® Als we spreken over verklaringen en causaliteit is het goed om te reduceren, maar we mogen ook niet te veel reduceren: 
als we teveel reduceren, verliezen we informatie. Het niveau van concreetheid over een verklaring bevat informatie die 
je toelaat meer dingen ermee te gaan doen. Soms zijn er ook verklaringen op verschillende niveaus mogelijk. 

Pleidooi voor verklarend pluralisme 

- Verklaringen hangen af van de vraag die gesteld wordt. 

- Er zijn vragen, verklaringen en interventies op verschillende niveaus, bv. wereldgezondheidsorganisaties gaan andere 
interventies plannen dan op individueel niveau. 

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

o Regionaal niveau 
o Individueel niveau: individuele verklaringen 
o Biologisch niveau 

- Verklaring op één niveau kan niet gereduceerd worden zonder verlies van informatie. 
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- Verklaring is wel compatibel met verklaring op ander niveau, bv. biologische verklaring moet kloppen met de individuele 
verklaring: vrijen zonder condoom verhoogt risico op HIV en de persoon heeft gevreeën zonder condoom. 

4.4.2 “Causal Pie” model (Rothman, 1976) 

Assumptie: er is nooit één oorzaak vr een problem, meestal zijn er versch. mogelijke oorzaken. Dit stelt hij voor dr versch. 
taarten.  

• Meerdere “voldoende” oorzaken leiden tot ziekte 
• Elke oorzaak bestaat uit verscheidene “noodzakelijke” componenten 

Elke ziekte kan verschillende oorzaken hebben, verschillende taarten met versch. subcomponenten (die noodzakelijk zijn). Elk 
van die oorzaken is voldoende om ziekte te ontwikkelen.  

Als een van die mogelijke taarten aanwezig is, ga je de ziekte ontwikkelen. De taart bestaat uit stukjes: één oorzaak bestaat uit 
verschillende noodzakelijke componenten. Een oorzaak kan alleen maar werken als heel de taart vol is. Een oorzaak kan alleen 
voldoende zijn om een ziekte te krijgen, als alle noodzakelijke componenten vervuld zijn en de taart volledig is. 

Er bestaan ook verschillende groepen, er zijn verschillende pathways om een ziekte te krijgen, combinatie van verschillende 
factoren: voor de ene groep moet men roken, een hoge bloeddruk hebben en te weinig fysiek bewegen, dan gaat de ziekte 
pas ontwikkelen. Voor de andere groep liggen de oorzaken anders, maar er moet aan elk taartstuk worden voldaan om effectief 
de ziekte te ontwikkelen. Er is altijd ook een stuk een onzekerheidsfactor. 

Sommige delen kunnen ook gemeenschappelijk zijn in alle groepen.  

  ➝    ➝   

a. Het biomedisch model 

Uitgangspunt: één ziekte, één oorzaak (noodzakelijk en voldoende). Als je TBC krijgt, heb je één taartdeel.  

MAAR zelfs de grondleggers vh biomedisch model wisten dat 
blootstelling aan virus onvoldoende was: Koch (grondlegger v “microbe-
theorie”) was zich ervan bewust dat ziekte (TBC) meest voorkwam in 
genetisch vatbare dieren, of dieren onder stress. 

Ook de rechtertaarten waren dus mogelijk.  

b. Nature vs. nurture debat 

Het is een interessant model omdat het het nature-nurturedebat in perspectief/ander daglicht stelt. Wat is het belang v 
omgevings- en erfelijkheidsfactoren? Rothman zei dat je ze alletwee nodig hebt, altijd. Het debat is volgens Rothman dus 
zinloos: er is nooit iets wat 100% genetisch is of 100% aan de omgeving ligt. 

Hij geeft het voorbeeld van fenylketonurie: 

• Fenylketonurie is een zeldzame genetische aandoening waardoor fenylalatine niet goed afgebroken w. 
• Als je niet vroegtijdig ingrijpt krijg je een ophoping van fenylalatine die leidt tot ontwikkelingsstoornissen. 
• Hoe komt het dat je teveel fenylketonurie krijgt? Ook omgevingsfactor noodzakelijk: dieet met voeding met fenylalatine 

(vlees, vis & zuivelproducten), want je kan de stof niet afbreken. 

Je hebt dus de ‘foute’ genen nodig om de afwijking te krijgen, maar om effectief de afwijking te ontwikkelen zou je ook voeding 
nodig hebben met die stof. Dus ligt het nu aan de genen of aan de omgeving? Moesten we in een omgeving wonen die nooit 
vlees, vis en zuivelproducten eet, dan zouden we nooit last hebben van die fenylketonurie. 

We hebben dus zowel genetische voorbestemdheid nodig, als voeding uit de omgeving om uiteindelijk fenylketonurie te 
ontwikkelen. De vraag of het genetisch is of niet, is dus onzinnig. 

Fenylketonurie Causal Pie en AIDS 
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c. Kenmerken vh “Causal Pie”-model 

• Ook “kleine” (relatief unieke oorzaken) noodzakelijke componenten kunnen belangrijk zijn, er is geen relatief belang: 
een kleine oorzaak kan de druppel zijn die emmer doet overlopen naar het ontwikkelen vd ziekte. 

• Het model geeft antw op vraag Wat “predisponerend” of “initiërend” factor is: deze factor is relatief. Bv. Stress kan 
predisponerend zijn, maar als het het laatste stukje vd taart is, kan dus ook initiërend zijn. Opgelet: genetica is zelden 
initiërende factor.  

• De studie van “risicofactoren” sluit “causal pie” model niet uit. 

o Componenten die grote rol spelen en gemeenschappelijk zijn aan andere “causal pies” (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. Als je een taartstukje wegkrijgt, 
zou je ziekte moeten verdwijnen.  

5. De opkomst van het biopsychosociaal perspectief en de gezondheidspsychologie 

Er zijn 4 redenen voor de opgang: 

1. Veranderde tableau van ziekte- en sterftecijfers 
2. De effectiviteit en efficiëntie van de hooggespecialiseerde curatieve geneeskunde  
3. Aanvaarding door medische disciplines 
4. Politieke evoluties 

5.1 Veranderde tableau van ziekte- en sterftecijfers 

De levensverwachting stijgt aanzienlijk over de tijd.  

Veranderingen in oorzaken van sterfte in België: Door de tijd heen zijn we veranderd van levensstijl en zijn we veranderd in 
ons gedrag, dit heeft geleid tot welvaartsziektes. Door die welvaartsziektes, krijgen we helemaal andere doodsoorzaken dan 
de vroegere doodsoorzaken. 

De hoge levensverwachting wordt ook geassocieerd met leefstijl: - prospectieve studie - hoe meer we van de volgende 7 
gedragsindicatoren stellen, hoe langer we zouden leven (7 tot 8 uren slapen per dag, een ontbijt elke dag, niet eten tussen 
maaltijden, geen overgewicht, niet roken, geen of matig gebruik van alcohol en regelmatige lichaamsbeweging). 

=> Bij infectueuze aandoeningen sloegen oorzaken op hygiëne enzo, maar in het geval van welvaartsziektes zitten 
we in een heel ander patroon van oorzaken. 

De welvaartsziektes komen ook niet zonder kosten: We leven langer dan vroeger, maar we lijden wel meer aan welvaartsziektes 
en we sterven er ook aan. Ook zijn de gezondheidskosten voor de maatschappij enorm gestegen, dus op collectief niveau zitten 
we met een enorme uitdaging. 

5.1.1 Willen we wel zo lang mogelijk leven? 

Hier dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende concepten: 

1. Verloren potentiële levensjaren (Years of Life Lost) 

2. Verloren gezonde levensjaren (DALY’s) 

Jaren die we verloren zijn, maar eigenlijk hadden kunnen vermijden om eraan te sterven als er preventie was toegepast of als 
er medische behandeling correct was toegepast. 

Het is niet omdat we langer leven dat we ook gezonder leven. 
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Vandaar belang biopsychosociaal perspectief en het belang van preventie, maar eens we ziek zijn is er nood aan 
biopsychosociale aanpak van dergelijke aandoeningen, omdat we weten dat biologische, psychologische en sociale factoren 
bij deze aandoeningen mee bepalend zijn in de ziekte. 

5.2 De effectiviteit en efficiëntie van de hooggespecialiseerde curatieve geneeskunde  

Chemotherapie zorgt heel vaak niet voor genezing vd kanker, maar wel voor verlenging van het leven (maar niet altijd ten 
goede, vaak met enorme impact op de levenskwaliteit) 

Men was steeds vd veronderstelling (nog steeds) dat het door de medische interventies is dat de infectieziektes zijn 
afgenomen, maar uit epidemiologische studie is gebleken dat de daling eigenlijk al was ingezet nog voor de medische 
behandeling op de proppen kwamen => we moeten dus vragen stellen nr effectiviteit v curatieve behandelingen en ook 
beginnen rekening houden met andere factoren vb. hygiëne (past dus binnen biopsychosociaal perspectief) 

5.3 Aanvaarding van het BPS perspectief door medische disciplines 

Heeft geleid tot aantal heel mooie theorieën: 

• Wetenschappelijk vlak 
o Psychoneuro-immunologie 
o Poorttheorievanpijn 

• Toegepast vlak 
o Niet alleen “moeilijke” patiënten 

5.4 Politieke evoluties: kwaliteit van leven 

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte alleen 

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

6. Disciplines binnen het biopsychosociaal perspectief 

Gezondheidspsychologie is slechts één vd vele disciplines binnen het biopsychosociaal perspectief. 

Kort:  

1 Psychosomatische geneeskunde 
• Dialoog met biomedisch model 
• Liaisonpsychiatrie & psychopathologie 

2 Gedragsgeneeskunde 
• Dialoog met biomedisch model 
• Eerste keer niet typisch klinisch-psychologische problemen 
• Interdisciplinair 

3 Medische sociologie 
• Buiten het biomedisch model 

4 Medische antropologie 
• Buiten het biomedisch model 

6.1 Psychosomatische geneeskunde 

Psychosomatische geneeskunde is gegroeid uit psycho-analyse: Freud was een vd 1ste die kritiek gaf op biomedisch model, hij 
zei dat het niet noodzakelijk klopt dat er één specifieke component zorgt voor de ontwikkeling ve ziekte, het kan ook de 
algemene toestand/verzwakking van uw lichaam zijn die aanleiding kan geven tot het ontwikkelen v problemen (~neurose). 

Nochtans lag Freud niet ad basis v psychosomatische geneeskunde. Alexander & Dunbar zagen een relatie tss persoonlijkheid 
en ziekte (cfr biomedisch model): 

• Persoonlijkheid als specifieke risicofactor voor ziekte. Bv. Als je maagzweren hebt, heb je persoonlijkheidsproblemen. 
• Alexander & Dunbar ontwikkelden psychosomatische geneeskunde: het is een beetje vreemd, maar zij zijn 

teruggekeerd naar het biomedisch denken, zochten naar specifieke oorzaken op psychologisch vlak voor het krijgen 
van bepaalde aandoeningen. 

• Heeft veel kritiek gekregen, omdat theorie voornamelijk gebaseerd was op bepaalde casussen 

Ookal was het populair, het is volledig nonsens. 

BPS-model biedt 
gemeenschappelijk kader 
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Soms w psychosomatische geneeskunde ook liaison psychiatrie genoemd: deze psychiatrie slaat de brug tss de klassieke 
psychiatrie en de geneeskunde. Psychosomatisch doet bv. therapietrouw bij diabetes, rouw bij ernstig ongeval en trauma,…  

Typerend is dat het wel steeds een psychiatrisch denkkader heeft: 

• Abnormale processen en psychopathologie, bv. wat is rol van klinische depressie op de vatbaarheid van het krijgen 
van een hartaanval? 

• De risicofactoren blijven itv abnormaliteit in een psychiatrisch denkkader. 
• Bv. DSM (werken met percentages etc.).  

6.2 Gedragsgeneeskunde 

Gedragsgeneeskunde is de vertaling v “Behavioural Medicine”. Het is interdisciplinair (psychologen, psychiaters, sociologen, 
antropologen,…  

Als je het geschiedkundig traceert, zie je dat het gegroeid is uit leerpsychologie en gedragstherapie. Miller toonde aan dat hij 
via operante conditionering, dieren fysiologische processen doen controleren (bloeddruk, ademhaling, etc.). Dit was een 
donderslag bij heldere hemel: via leerwetten kan je impact hebben op fysiologische processen (terwijl iedereen vermoedde 
dat dit niet kon).  

Achteraf – nog steeds niet zeker – denkt men aan fraude, methodologische fouten,… want de studies zijn niet repliceerbaar 
geweest. Maar… Toch was het een drijfveer voor leerwetten op medische aandoeningen: als mensen leren controle te krijgen 
over fysiologische processen, dan zou men minder ziek zijn: 

• Hypertensie, diabetes, astma, hoofdpijn 
• Bv. Als men hoofdpijn heeft, zou men kunnen leren die spieren in het hoofd te ontspannen en dan is de hoofdpijn 

opgelost: foto hieronder. Biologische feedback: als je erin slaagt je spieren te ontspannen. 

Dialoog met biomedische perspectief: men ziet de psychologen in ziekenhuizen, ze werken samen met artsen. Ze zitten in 
praktijk (wat revolutionair is).  

Geen “traditioneel” klinisch-psychologische thema’s (bv. neurose, psychose, verslavingen). Het is véél meer. Men kan mensen 
via biofeedback het lichaam leren controleren. 

 

Holroyd nam de proef op de som bij patiënten met spanningshoofdpijn. Heeft het nu werkelijk te maken met controle over 
spierspanning, of is het gewoon het ‘gevoel’ hebben v controle dat je minder zorgen brengt.  

Men heeft dus 2 verklaringen/pathways: (1) biofeedback over spanning/daling in hersenen en spieren, (2) het gaat over het 
gevoel hebben v controle waardoor mensen zich beter voelen.  

Dit heeft Holroyd getoetst met 2 groepen (43 studenten met recurrente spanningshoofdpijn) en versch. mate v biofeedback 
(zie tabel) in training om de spanning vd m. frontalis te verlagen.  

++: sterke daling (als interactie), +: daling, =: hetzelfde. 

Feedback Valse feedback 

Groot succes 

Valse feedback 

Middelmatig succes 

Echte feedback bij daling ++ = 

Echte feedback bij stijging + = 

Forty-three college students suffering from recurrent tension headache were randomly assigned to 1 of 4 electromyographic 
(EMG) biofeedback training conditions. Although all subjects were led to believe they were learning to decrease frontal EMG 
activity, actual feedback was contingent on decreased EMG activity for half of the subjects and increased EMG activity for the 
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other half. Within these 2 groups, subjects also viewed bogus video displays designed to convince them they were achieving 
large (high success) or small (moderate success) reductions in EMG activity. Regardless of actual changes in EMG activity, 
subjects receiving high-success feedback showed substantially greater improvement in headache activity (53%) than subjects 
receiving moderate success feedback (26%). Performance feedback was also related to changes in locus of control and self-
efficacy. Changes in these 2 cognitive variables during biofeedback training were also correlated with reductions in headache 
activity following treatment, whereas changes in EMG activity exhibited during training were uncorrelated with outcome. These 
results suggest that the effectiveness of EMG biofeedback training with tension headache may be mediated by cognitive 
changes induced by performance feedback and not primarily by reductions in EMG activity. 

⇒ Daling v hoofdpijnintensiteit/frequentie. Begrijpen: herbekijk slidecast 30/09. 

6.3 Medische sociologie 

Medische sociologie is de sociologie die toegepast is op versch. domeinen. Het is gegroeid vanuit gedragstherapie, ongebrijdeld 
geloof dat leerwetten onze fysiologische processen kunnen controleren, maar ondertss is het pad verlaten.  

Later sprak men v sociologische analyse v maatschappelijke fenomenen ivm de gezondheid vd mens. We behandelen een paar 
onderwerpen…  

a. Analyse van medische organisaties en instituties 
b. Productie en vormgeving van medische kennis 
c. Sociaal handelen van patiënten en hulpverleners 
d. Effect van sociologische factoren op gezondheid en ziekte 

a. Maatschappelijke evoluties in organisaties en instituties 

Vroeger was de gezondheidszorg artsen die als autoritaire figuren het hele ziekenhuis runden (bepaalden organisatie van 
ziekenhuis, welke behandelingen worden voorgeschreven...). 

Nu w gezondheidszorg meer en meer als bedrijf geleid door managers ipv medici. Vanuit die optiek is EBP goed; men moet 
enkel investeren in dingen die werken, interventies die zinvol zijn. 

Maar… Doordat managers het opnemen is er ook verschuiving opgetreden: niet alleen kosteneffectiviteit maar ook 
klanttevredenheid. Het hele discours vd zorgverlening is hier ingeslopen; ‘klanten’ (patiënten) moeten tevreden zijn. 
Niet alleen meer effectiviteit, maar ook vooral kosteneffectiviteit en veel focus op de klanttevredenheid.  

Dit kan een gevaar zijn; als klanttevredenheid belangrijker w, w effectiviteit mogelijks onbelangrijk = spanningsveld.  

Meer en meer spreken we ve gezondheidsmarkt waar je geld kan uithalen: °competitie tussen ‘bedrijven’.  

Consumentenverenigingen: patiënt is een klant én consument/cliënt. 

• Vroeger was patiënt iemand die luisterde naar expertise vd arts en die de raad vd arts opvolgde, maar nu is de patiënt 
een klant en consument geworden. 

• De arts beslist niet meer alleen welke behandeling voorgeschreven wordt, hij geeft wel nog raad, maar nu heeft de 
patiënt de eindbeslissing in welke behandeling hij volgt (er is samenspraak tussen patiënt en arts) 

• Artsen hebben het hier soms moeilijk mee dat patiënten cliënten geworden zijn: er is een frictie tussen de 
wetenschappelijke benadering en de consumentenzorg (we hebben de tools om iemand te behandelen, maar 
iemand weigert of wil andere behandeling). Hier heb je een spanningsveld. 

• Ook zien we dat organisaties (bv. Testaankoop) zich steeds meer bezighoudt met klanttevredenheid omtrent 
gezondheidszorg. Hier voelen we dat gezondheidszorg ten dele id greep zit v consumenten. 

Filmpje: zie slides. Hier was het de allereerste keer dat testaankoop huisartsen ging benaderen als producten. Zorgde voor 
veel ophef! 

b. Productie en vormgeving van medische kennis 

Hoe w medische zorg gevormd en toegepast? Gevaar: medicalisering. Zie artikel: Niet alleen medicatie is oplossing, je moet op 
breder niveau gaan zoeken naar oplossingen. Bv. mensen die vallen: gaan kijken of huis wel goed ingericht is naast het checken 
of men voldoende beweegt, voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, etc. Zulke interventie kan goedkoper en zelfs efficiënter 
zijn.  

Prof: “Elk medicament/geneesmiddel dat effectief is, heeft nevenverschijnselen. Er is niets dat effectief is, dat 
neveneffecten heeft. Behalve homeopathie (maar dit werkt dan ook niet).” 
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Pleidooi van sociologen dat medicalisering ervoor kan zorgen dat we oogkleppen beginnen krijgen en we het bredere plaatje 
uit het oog verliezen. Niet alle oplossingen moeten in het medische gezocht w. 

Farmaceutische firma’s spelen ook mee in de ‘vermarkting’ vd medicalisering: 
farmaceutische firma’s hebben soms strategie om een ziekte te creëren omdat ze een 
middel hebben, bv. als je vroeger een kalende man was, moest je daarmee leren leven, nu 
schrijven ze over haaruitval alsof het een ziekte is waarvoor er allerlei wondermiddeltjes 
bestaan om die kaalheid tegen te gaan.  

DUS verleggen vd grenzen v ziekte en ziek-zijn om marksegmenten te creëren. Het is in die grenzenregio’s dat farmaceutische 
instanties proberen te rekken. Hier is een voortdurende spanning en strijd.  

Artikel: Hoe kan men maximaal medicijnen verkopen? Men 
probeert inclusiever te zijn, wat men ook steeds meer in 
dagbladen ziet. Media en firma’s zeggen: 

• Sommige problemen zijn onder-gediagnosticeerd en 
onder-behandeld o.a. casussen. 

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

• Men maakt gebruik v media om angst te induceren en behandeling voor te stellen, in de media kiezen ze steeds om de 
patiënt met de meeste problemen voor te stellen, om de ernst van de ziekte aanduiden, MAAR nu weten we dus al dat 
ziekte, hinder en ziektegevoel niet lineair zijn 

o Advies dat men geeft: “Spreek er met je huisarts over”; hij zal wel weten wat de beste behandeling is. Als je dit 
hoort, weet je dat er enige gerichtheid aanwezig is. 

c. Psychologiseren 

Sociologen houden zich hier minder mee bezig, maar Geert vindt dit een even groot probleem als medicalisering. Als we zeggen 
dat iets psychologisch is, omdat we organisch niks vinden, dan zijn we aan het psychologiseren. Als je vindt dat psychologie 
een rol speelt bij iets, moet je daar evidentie voor hebben. Het is niet omdat je iets organisch niet vindt, dat er psychologisch 
iets aan scheelt. Geert is ook tegen sociologisering: sociologen bekijken alles vanuit een sociologische bril, dat is ook maar een 
deel van het verhaal. 

Probeer dogmatisering van één bepaald domein te vermijden. 

d. Sociaal handelen van patiënten en hulpverleners 

Parsons: kijken hoe patiënten en artsen zich gaan gedragen, welke rol gaan zij vervullen? Zijn model is meer van toepassing op 
acute ziektes, waar kans op herstel groot is, minder op chronische ziektes. 

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

- Verplicht zo snel mogelijk beter te worden 
- Verplicht medische hulp te zoeken en zich daarin coöperatief op te stellen 
- Toelaat af te zien van normale activiteiten en verantwoordelijkheden 
- En waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend, moet zich soms passief gedragen 

Patiënt wordt ontslagen van activiteiten, behandeld, moet meewerken met de arts en als hij genezen is, kan hij terug in de 
maatschappij geïntegreerd worden. Dit is een functioneel sociologisch perspectief. 

Rol van artsen: 

- Arts ontheft patiënt tijdelijk v zijn maatschappelijke functies en sociale rollen 
- Arts bezorgt persoon een tijdelijk statuut: hier worstelt het met chronische ziekte 
- Arts zorgt voor resocialisatie vd patiënt door behandeling 

Parsons zag de resocialisatie als iets goed ⇒ functionalistisch standpunt.  

Maar… Andere sociologen hebben daar andere visie op: zeggen dat Parsons probeert te medicaliseren. Het ontheffen vd 
patiënt is een marxistische stroming binnen sociologie die zegt dat geneeskunde een vorm is v sociale controle (want 
gevestigde structuur w niet ter sprake gebracht; het probleem w geïndividualiseerd): 
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- We pikken de mensen eruit die niet goed functioneren, geven hen een apart statuur, we medicaliseren het probleem 
en als ze zich terug goed voelen, dan plaatsen we hen terug in de maatschappij, maar als we dit doen en we 
medicaliseren het probleem, dan creëren we een blinde vlek voor andere problemen 

- Individualisering van structurele problemen: door medicalisering is het lastig om met brede visie te kijken als 
probleem op wijder niveau moet w gezien, vb. Als ziekte veroorzaakt wordt door slechte fabrieksomstandigheden 

- Cfr Burnout: Iemand een ziekteverzuim geven vr burn-out is in kaart vh Kapitalisme; je individualiseert het probleem 
en pakt de werkomstandigheden niet in context. 

e. Effect van sociologische factoren op gezondheid en ziekte 

Theorieën zorgen ervoor dat je kan redeneren over versch. zaken, dit vind prof belangrijk.  

Onderzoek van socio-economische ongelijkheid in gezondheid/ziekte: mensen die lager op de ladder staan, zijn slechter af itv 
gezondheid en zijn altijd slechter af itv ziekte. 

Meten van SES 

- Inkomsten: Is continu en kent grote spreiding, is een gevoelig punt. Dit is een gemakkelijke parameter. 
- Beroep: Verscheidene classificatiesystemen, niet stabiel over tijd (wat 30 jaar geleden hoog op de ladder stond, heeft 

niet per se nu nog een hoog niveau; dingen verschuiven), culturele en tijdsafhankelijke verschillen. Dit is iets complexer 
(kan je wel opvragen) 

- Opleiding: ook gemakkelijk, continu of in zinvolle categorieën, wie meer en langer gestudeerd heeft, staat hoger op de 
sociale ladder, maar heeft ook nadelen; studenten kan je niet meten hier (dus vraagt men vaak naar ouders).  

- Eigendom: huis, auto, tuin 
- Karakteristieken van buurten: % werklozen in een regio. In Engeland kunnen bv. buurten typisch getypeerd w met lage 

SES (Newcastle met levensverwachting v 62j).  

Er is geen één beste parameter. De ene is beter dan de andere – afhankelijk v welke hypothese je hebt.  

Gegevens 

Zodra SES gemeten is, is er een ongelijkheid in gezondheid en ziekte. Lage socio-economische categorieën hebben een 
slechtere gezondheid dan hoge: 

• Dit fenomeen blijft altijd bestaan. 
• Overal in de westerse wereld zie je dit terug, hoewel er wel gradaties per land bestaan: sommige landen er meer last 

van of is het meer uitgesproken dan in andere. 
• Vanaf de geboorte (grotere kindersterfte, lager geboortegewicht). 
• Alle indicatoren van gezondheid en ziekte 

o Objectief: lichaamsgewicht, sterftecijfers 
o Subjectief: somatische klachten, pijnklachten, levenskwaliteit 

• Er is geen drempel, waaraan je het plots goed zal stellen, maar stapsgewijs: het is continu en lineair, zelfs binnen de 
beste groep die heel hoog scoort kan je onderscheid maken tss ‘mindere’ en ‘betere’ groep, je vindt het in alle 
groepen terug. 

 

Het is een lineair verband: er staat geen drempel op wanneer 
je plots toegang hebt tot goede gezondheidszorg. Dit zie je 
altijd terugkomen. Zie gestandaardiseerde sterftecijfers ifv 
sociale klasse. Hoe lager SES, hoe hoger sterftecijfers. Maar er 
is geen drempel; het is een lineair verband. 

Daarom bestaat er id overheid iets ve maximumfactuur. Als je 
meer moet betalen, krijg je ook meer terug. Door het ziek zijn 
daal je ook op sociale ladder (want je zult meer moeten 
betalen) 

Dit is verontrustend: de sociale ongelijkheid neemt toe. We leven allemaal langer, maar wie profiteert over de jaren heen het 
meest vd stijging in de levensverwachting? 
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Bij diegene met een laag inkomen is er slechts een kleine 
toename in levensverwachting, terwijl mensen met het 
hoogste inkomen de meeste toename in levensverwachting 
hebben. 

De ongelijkheid lijkt toe te nemen of het lijkt erop dat alle 
interventies die we doen rond gezondheidspreventies om de 
mens langer te laten leven, dat we daarbij de mensen met 
lagere socio-economische klassen id steek laten. Dit is een 
enorme uitdaging: daarom dat overheid enorm begint in te 
zetten op kwetsbare groepen, want mss zijn interventies die 
we nu hebben meer gericht op middenklasse. 

 

De lineaire gradiënt is meest uitgesproken bij mannen, 
minder steil bij vrouwen. Lineaire gradiënt is ook minder 
uitgesproken bij minderheidsgroepen (etnische kant). 

Verklaringen 

1. Artefact: is het verband reëel? 

In één bepaalde studie kan je een artefact hebben, omdat onderzoekers een slecht onderzoek gevoerd hebben. Maar op basis 
van alle gegevens die we gezien hebben, kunnen we besluiten dat er geen artefact is, en dat verbanden reëel zijn. 

Bij volgende verklaringen moet je pluralisme in het achterhoofd houden: verklaringen kunnen meer van toepassing zijn bij de 
ene groep en de andere verklaringen bij een andere groep. Ze zijn allemaal in zekere contexten relevant: 

2. Selectiehypothese: bepaalt gezondheidsstatus 

Logisch dat mensen met lage socio-economische status slechter af zijn. Logisch, want als je ziek bent, kost je behandeling geld, 
ben je afwezig op je werk, heb je minder promotiekansen, kan je niet gaan studeren... Het is eigenlijk niet dat je status je 
gezondheid bepaalt, het is omgekeerd: als je een slechte gezondheid hebt, heb je minder kans om te stijgen, dus daal je op de 
sociale ladder. 

Het is jouw gezondheid die je SES bepaalt. 

3. Structureel/materieel: levensomstandigheden? 

Structureel: Je wordt ziek door omgeving: mensen met lagere socio-economische status worden meer blootgesteld aan 
chemische stoffen op het werk, risicovol werk... dat zorgt er mss voor dat ze ziek worden. Ook huisvesting speelt een rol: 
mensen met hogere klasse heeft meer ventilatie in het huis, beter water... 

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

4. Cultuur/gedrag: verschillen in levensstijl? 

Mensen van lagere socio-economische klasse leven ongezonder: roken meer; longkanker komt hier dus meer voor, maken zich 
minder druk over overgewicht... Ookal zouden ze materiële middelen hebben, toch gedragen ze zich zo.  

Relatie heeft te maken met gedrags- en cultuurfactoren.  

Voor al deze verklaringen is er evidentie.  

Hoe zit het in België? Gezondsheidsenquête 2001 

• Lichamelijke activiteit: Stijgt met opleidingsniveau. Hoe hoger opleidingsniveau, hoe actiever je bent. 
• Voeding 

o Obesitas neemt af met toename in opleidingsniveau 
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o Druk maken ivm obesitas: idem 
o Dagelijks fruit en melk, wekelijks vis stijgt met opleidingsniveau 

• Roken daalt met verhoging in opleidingsniveau 
• Illegaal druggebruik en cannabis daalt met verhoging in opleidingsniveau 
• ! Alcoholgebruik stijgt met opleidingsniveau: enige wat afwijkend was 

Oefening (examenvraag) 

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? 

Hoe antwoord je best? 

• Rustig, niet snel beginnen; lees vraag verscheidene keren en kijk naar alle elementen die belangrijk zijn (zie vet). 
• Denk na over structuur v antwoord (vaak zal al aanzet gegeven w vr structuur), en schrijf deze op kladpapier. 

o Onderzoeker wnest SES als “risicofactor” voor MS te onderzoeken. Leg uit wat is risicofactor: variabele die 
MS voorspelt/veroorzaakt. (voorbeschikkend, initiërend of onderhoudend) 

o Beschrijf kort verklaringen (artefact, selectie, structureel/materieel, gedrag/cultuur) 
o Geef aan welke verklaring onderzoeker wenst te bestuderen. 
o Geef kritiek (keuze v operationalisering v SES). 
o Geef alternatief: andere operationalisering v SES, evt ook mediërende/proximale factoren 
o Extra: causal pie, causaal netwerk, biopsychosociaal model. 

• Denk na over concepten uit de cursus, expliciteer deze en redeneer met deze. 
• Werk antwoord uit in max. 2 blz. in volzinnen (redenering). 

7. Eigenheid van gezondheidspsychologie 

7.1 Inleiding 

7.1.1 Situering 

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

Dialoog met biomedisch perspectief: hoe beïnvloeden psychologische variabelen het ontstaan van ziektes? Hoe interageert 
dat medisch perspectief? 

Setting? Gezondheidspsychologie is een heel breed domein, gezondheidspsychologen zijn actief in ziekenhuizen, in 
bedrijfscontext, in medische setting, in schoolcontext... Eigenlijk kan je gezondheidsdiscipline niet definiëren adhv bep. setting.  

Niveau? Ook dit kan je niet gebruiken als definiëring.  

1. Primaire: hoe ziektes voorkomen? 
2. Secundaire: hoe zo snel mogelijk ziektefactoren detecteren, zodat we erop kunnen ingrijpen, zodat we het ontstaan 

van ziektes kunnen vermijden of vertragen? 
3. En tertiaire preventie: als mensen een aandoening hebben, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij hiermee op een 

goede manier omgaan? 

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

Onderzoeksmethode? Er worden meerdere methodes gebruikt in de gezondheidspsychologie. Er staat dus geen bep. methode 
centraal: 

• Kwalitatief: hoe ervaren mensen hun ziekzijn? 
• Kwantitatief, empirisch: vragenlijsten 

⇒ Er is niet altijd één methode per se correct, de methode is altijd afhankelijk van de vraag die je wil onderzoeken 

Wat is het theoretisch model? 

• “Explanatory pluralism”: we zijn ons er bewust van dat er verschillende verklaringen mogelijk zijn en die verklaringen 
zijn afhankelijk van de gestelde vraag: we maken gebruik van de meest gangbare theorie. 

• Zowel evidence, theory als person based practice 
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o Person based: evidence en theory based gaan vertalen en toepassen op een bepaalde persoon 

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

Dit vind je ook deels terug id definitie v gezondheidspsychologie… => Health psychology is the aggregate of specific educational, 
scientific and professional contributions of the discipline of psychology to… 

• The promotion and maintenance of health => gezondheidspromotie 
• The prevention and treatment of illness => hoe kunnen we ziek zijn behandelen 
• The identification of etiologic and diagnostic correlates of health, 

illness and related dysfunction => etiologische factoren 
• The improvement of the health care system and health policy 

formation. => zorgen dat gezondheidssysteem verandert (= niet 
echt ons domein) 

De uitdagingen zijn groot… Ook in België! De relatie tss SES en 
gezondheid is groot. De grootste klachten zijn bv. pijn (rugpijn (20% vd 
bevolking), hoofdpijn), vermoeidheid,…  

7.1.2 Wat bedoelen we nu met gezondheid? 

 “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 
1947) 

 Dit is een duidelijke verwijzing naar BPS model: gezondheid is meer dan alleen ziekte! 

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

• “Wij weten wat gezondheid is” 
• “Wij weten hoe je gezondheid kunt bereiken” 

Lezenswaardig boek: Brave New World. Deze stelt zich de vraag “moeten we streven naar mensen die zich allemaal 
gelukkig voelen?”. Prof zegt dat mens niet gemaakt is om gelukkig te zijn; het is een doemscenario. Mensen die constant 
streven naar geluk, hebben grootste kans op depressie. Het boek stelt een utopische staat voor: adhv medicatie kan je 
jouw geluk bereiken. Savage gaat hier op in: wil zich niet conformeren met de ideale wereld. Hij vindt dat hij het recht 
heeft om ook zijn ongemakken vr ogen te zien.  

⇒ Behoedt ons voor paternalisme. Men heeft het recht om zelf ook beslissingen te nemen. Dit zien we ook terug in de 
evolutie vd gezondheidspsychologie…  

7.1.3 Evolutie in gezondheidspsychologie 

Minder “health education” 

• We moeten mensen bewust maken van gezondheidsrisico’s en als ze daar bewust van zijn, dan gaan ze hun gedrag 
veranderen 

o Maar… Het is niet omdat je het weet, dat je het effectief doet. Het is een kwestie v verandering én behoud. 
(zie verder).  

• Bv. ‘Sitting is the new smoking’: zitten is slecht, beweeg meer 

• Bv. Filmpjes van mensen die kanker krijgen tgv roken: er is nog geen enkele roker gestopt met roken omdat ze nog 
maar eens zo’n filmpje zagen 

Meer op “gedrag” 

• Hoe mensen controle geven over determinanten van gedrag, zodat we ze kunnen helpen bij gedragsverandering en 
–behoud. 

• Hier gaat het meestal over gewoontes om te veranderen: is niet gemakkelijk, de meeste mensen hervallen, 
gewoontes veranderen vraagt een volgehouden inspanning. 

• Als we alleen focussen op gedrag vh individu, schuilt het gevaar van victim blaming. 

Meer op “gedrag” en “omgeving” 

Individu kan enkel gedrag veranderen als omgeving dat toelaat, je gaat obstakels in de omgeving vr gedragsverandering 
wegwerken. 
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• Sociale context: steun zoeken 

• Fysieke omgeving vb. als je wil dat mensen meer water drinken, dan moet je zorgen dat in de frigo de frisdranken 
niet op ooghoogte staan, maar meer naar onderen toe 

• Beleidsniveau: beleid moet middelen ter beschikking stellen 

7.1.4 Grondhouding in gezondheidspsychologie: Cruciaal! 

Gezondheidspsychologie en ethiek 

• Eigen verantwoordelijkheid: wij zijn niét de paternalist of expert die iemand iets oplegt, maar we komen wel heel vaak 
zo over, of de patiënt zijn gedrag verandert is zijn EIGEN verantwoordelijkheid, zijn eigen keuze!! 

• Als  gezondheidspsychologen gaan we helpen bij keuze uit alternatieven. Adhv gesprek exploreren waarom men rookt 
bv., wat de voor- en nadelen zijn, of er alternatieven zijn,… 

• Controle bezorgen over determinanten van gezondheid (“empowerment”). Men stelt patiënt in staat om controle te 
hebben over eigen gezondheid.  

Extra redenen 

• In overeenstemming met wetenschappelijk evidentie, maar wij zijn god de vader niet, bv. ik kan niet garanderen dat als 
je stopt met roken dat je niet gaat sterven aan longkanker: op individueel niveau kan ik dit niet voorspellen, maar op 
groepsniveau wel. Alles wat je zegt over risicofactoren, zijn probabilistische uitspraken! 

• Intrinsiek motiverend als je de keuze om gedrag te veranderen door de persoon zelf laat nemen, externe druk kan initieel 
mss wel iets veranderen (als je onder supervisie staat om meer fruit te eten), maar externe druk roept meestal weerstand 
op (als supervisie wegvalt, eet je geen fruit meer): als je gedragsbehoud wil nastreven, moet het intrinsiek motiverend 
zijn. 

• Sommige patiënten hebben geen hulpvraag en kan je niet helpen, ‘helperscomplex’: je kan niet iedereen helpen, het is 
niet jouw verantwoordelijkheid of persoon dat wil, als je dit wel denkt, heb je kans om burnout te krijgen in psychologisch 
beroep. 

7.2 Mens-zijn en functioneren 

Inleidend debat: wat is het verschil tussen een mens en een dier?  

Dit is een strikvraag: de mens is een dier. Het feit dat je onmiddellijk een antwoord op die vraag probeert te bedenken, toont 
sterk hoe je probeert een andere positie in te nemen tgo dieren. Deze vraag is dus onzinnig: je kan wel de vraag stellen in welke 
mate er verschillen zijn tss verschillende soorten dieren (Bv. taal, grotere prefrontale cortex). 

Dit sluit aan bij de benadering vd gezondheidspsychologie. Ons wezen is erop gericht om gedrag te stellen in een wereld die 
voordurend veranderd: Humans are “animals acting in constantly changing contexts” 

® Animals: living beings with evolutionary history (bv. obesitas-generatie) 
® Acting: behaving in pursuit of goals: ons gedrag is doelgericht (ofwel laag of hoog niveau) 
® Changing contexts: unpredictable world (with opportunities or costs): niets is perfect voorspel- of controleerbaar. 

Hier moeten we adaptief en efficient mee omgaan.  

De mens is een zelfregulerend organisme (kort): 

a. Die zelfregulatie gebeurt op diverse niveaus 
o Biologisch  
o Psychologisch 
o Sociaal niveau 
o Omgevingsniveau: fysieke omgeving aanpassen 

b. Gedrag is gemotiveerd en doelgericht gedrag: motivation provides “direction” and “energy” 
c. Zelfregulatie heeft zijn oorsprong in controle en systeemtheorieën 

a. Thermostaat en kamertemperatuur 

Vaak vergelijkt men de mens met een computer, maar dit is statisch. De mens moet voordurend handelen en afstemmen ad 
omgeving (ó computer). Volgens prof zit er een constante neanderthaler in ons ⇒ hersenbenaderingstheorie.  

Een betere vergelijking is de systeemtheorie (met regulatiemechanismen).  
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De mens is een zelfregulerend organisme. De zelfregulatie gebeurt op diverse niveaus bij thermoregulatie, warmte reguleren: 
er is een discripantiemeting, waardoor als er iets niet helemaal klopt, er actie ondernomen moet worden en de consequenties 
van die actie moeten terug ingevoerd worden 

• Biologisch: fijn afgestemd homeostase bv. reflexniveau: vasoconstrictie, rillen, suikerniveau op peil houden 
• Psychologisch: bewegen, warme plek opzoeken, trui aantrekken 
• Omgevingsniveau: huizen bouwen, truien breien,... 

b. Goal pursuit through self-regulation: a system and control perspective (Carver en Scheier, 1998, self-regulation 
of behavior) 

Gedrag die we stellen is gemotiveerd en doelgericht gedrag en streeft ernaar discrepantie weg te werken en de gewenste 
toestand te gaan benaderen 

Motivatie geeft ons “direction” (richting) en “energy” om je doel te bereiken 

• Continuity of goal-pursuit despite distractions: je laat je niet afleiden door verstorende bronnen, dit is niet absoluut, 
maar je gaat gefocust zijn en jezelf minder laten afleiden. Je gaat je afschermen vr afleidingen. 

• When interrupted, inclination to return to unaccomplished goals: wanneer je doelgericht gedrag onderbroken w, heb 
je de neiging terug te keren naar dat doel.  

Je hebt een doel om de gewenste toestand te bereiken. Ons lichaam zit vol met sensoren (auditief, visueel, detectie pijn, 
evenwicht...) die informatie geven over lichaam zelf of over de externe wereld.  

Wanneer we een discrepantie ontdekken: wanneer de gewenste toestand afwijkt vd huidige toestand, gaan we gedragingen 
gaan stellen, actie ondernemen die impact hebben op de omgeving. Die impact w dan terug opgepikt door onszelf en de 
bedoeling is dus dat discrepantie tussen gewenste en huidige ongewenste toestand verdwijnt, zodat ons systeem gewoon 
terug zijn gang kan gaan. 

Wat zijn die doelen/desired state? 

• Wat? Het zijn representaties v gewenste toestanden, breed gedefinieerd als “outcome events” als dingen die in 
toekomst kunnen plaatsvinden (zowel korte als lange termen). Deze kunnen zeer breed zijn.  

o Kunnen variëren in specificiteit, abstractheid, toenadering,… Het is iets wat je voorafschaduwt in tijd.  

• Verschillende doelen, variëren in specificiteit (kan algemeen als specifiek zijn) 
o Lekker eten 
o Succesvolle carrière 
o Verantwoordelijke vader 

o Genezen van ziekte 
o Zoete aardappelen kopen 

• Twee types van doelen: 
o Toenaderingsdoelen (approach): je probeert iets te bereiken ⇒ gezondheidspromotie 
o Vermijdingsdoelen (avoidance): je probeert iets te vermijden, maar het geeft geen richting v wat je wel wil 

⇒ ziektevermijding 

⇒ Toenaderingsdoelen zijn beter voor mentaal welzijn ivm vermijdingsdoelen. Approach > avoidance. 

c. Mens is een complex en hiërarchisch systeem (Carver en Sheier) 
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De zelfregulatie vindt zijn oorsprong in controle- en systeemtheorie.  

Er zijn verschillende niveaus, zoals motorische controledoelen (bv. ik ben notities aan het nemen: eenvoudige motorische 
sequenties), die zijn vaak onderdeel van een groter geheel: van de ‘do-goals’ (wat wens je te bereiken?). De ‘do-goals’ zijn 
onderdeel van ‘be-goals’: wie wens je te zijn (vb. goede partner, verantwoordelijke moeder...),  

Op het allerhoogste niveau bevinden de ‘systeem concepten’: die gaan over uw identiteit, uw ideaal zelf, uw oude zelf...  

Dit is allemaal mooi verbonden met elkaar. Er is een complexe wisselwerking tss verschillende systemen: de output vh ene 
niveau is de input voor het andere niveau. 
Goal hiërarchy: van heel specifiek tot heel abstract 

Hoe kunnen we de be- en do-goals etc. onderscheiden? Dit adhv 2 vragen.  

“WHY-questions“: als persoon heel eenvoudige dingen zegt en vertrekt vanuit te laag niveau, dan moet je ‘waarom’ vragen 
stellen om hen te leiden towards “principle”, & “system concept” 

• Why do you study?  ...to succeed in exams 
• Why?    ...because I want to become a psychologist 
• Why?    ...because I want to be helpful to people 
• Why?    ...because I want to devote my life to social welfare... 

“HOW-questions“: als persoon heel abstracte dingen zegt, moet je ‘hoe’ vragen stellen om te leiden tot towards motor control, 
actions (afdalen in hiërarchie) 

• How do you study?  ...by reading my syllabus 
• How?    ...by focusing my attention on underlined sentences 
• How?    ...by eye-sweeping lines from left to right 
• How?    ...by contracting my periocular muscles... 

Het typische aan een doelstructuur is dat er verschillende wegen zijn om een bepaald doel te gaan bereiken en een kenmerk 
van een goede doelstructuur is dat het flexibel en variabel is: de doelen hangen niet één aan één vast, want als er dan een 
obstakel is, dan zit het systeem vast. 

7.3 Rol van context 

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

Persoon is steeds een “persoon-in-context”: in de gezondheidspsychologie proberen we niet alleen het gedrag van de persoon 
te veranderen, maar we proberen ook iets aan de omgeving te doen, zodat de verandering in het gedrag kan plaatsvinden. 

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

Context: 

• Biologische context: persoonlijk lichaam (mens als dier), we hebben altijd een zekere lichamelijkheid die we 
meedragen waar we niet altijd controle over hebben 
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• Sociaal-culturele omgeving: mens als sociaal en talig dier, doelen die we nastreven zijn vaak gelegen verder in de tijd 
en dat zijn de doelen die we geleerd hebben door de taal en cultuur, als mens word je continu beïnvloed door dichte 
omgeving (vrienden en familie), maar ook door de maatschappij (vb. bepaalde norm rond gezond eten) 

• Fysieke, onmiddellijke omgeving 

Context kan faciliteren, maar ook belemmeren: 

• Ziekte, somatisch klachten kunnen belemmeren dat je je doel behaalt: uw lichaam gaat hier als context gaan bepalen 
wat je kan en wat je niet kan nastreven 

• Sociale isolatie 
• Geen uitnodigende omgeving om te fietsen, sporten, wandelen 

Vooruitgang in technologie die toelaat om te meten in context: 

• Ecological Momentary Assessment en Experience Sampling Method: momentale zelfrapportage van wat patiënt voelt 
en ervaart op het moment zelf (in de context zelf). We samplen een aantal ervaringen v mensen. Soms doet men dit 
ook op het einde vd dag.  

o Dit is boeiend, maar niet gemakkelijk (juiste vragen, niet teveel, en rekening houden met context).  
o Dit blijft echter correlationeel. Als we dit naar buiten willen brengen, moeten we aan manipulatie doen. 

Men verandert correlationeel dan naar experimentele setting.  
• eHealth and mHealth: men gaat niet enkel aan assessment doen in de context, maar men gaat ook aan interventie 

gaan doen in de context (zie vorige puntje). Therapeut kan zelf info verzamelen over patiënt, tss versch. afspraken 
door.  

• Technologiën laten sensoren en GPS toe, maar grens tss wat toelaatbaar is en wat niet w heel dun.  

Context is dus een essentieel onderdeel! 

 

Susan Michie geeft weer in het COM-B Model: mens als 
zelfregulerend wezen die gemotiveerd gedrag stelt. Men gaat 
zijn gedrag pas veranderen als hij de ‘capability’ heeft, als hij de 
‘opportunity’ heeft en als hij gemotiveerd is. De context is een 
belangrijk onderdeel v deze figuur. 

 

 

Wanneer gaat men gemotiveerd zijn? Dan moet men psychisch 
en fysisch in staat zijn om gedrag te gaan stellen.  

Men moet de kennis en de vaardigheden hebben. Dit zijn een 
aantal zaken die typisch zijn als persoon. 

 

De context is ook belangrijk: factoren die buiten het individu 
liggen. Men moet in een context zitten die het gedrag fysisch 
ondersteunt, die het toelaat.  

Men moet ook een sociaal ondersteunende omgeving hebben. 
Het is pas dan dat men gemotiveerd kan raken om het gedrag 
te veranderen. 
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Als zowel C als O aanwezig zijn, kan je gemotiveerd zijn. Die 
motivatie geeft energie en richting. Dit kan op verschillende 
niveaus: je kan bewuste doelen hebben, maar er zijn ook 
habituele processen.  

Habituele processen gebeuren niet altijd volledig automatisch, 
maar verschillende aspecten ervan zijn wel automatisch. 

7.4 Visie op normaliteit en abnormaliteit 

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

o De persoon staat centraal, de persoon maakt beslissing (!! niet client based !!) 
o De mens is een dier (en geen computer!): je moet mens zien als een wezen, natuurlijk met zijn evolutie.  

• De persoon w benaderd als “normaal individu”, of “normaal individu in abnormale context” 

o Bv. Ziekte als context, waarbij emoties het gevolg zijn van in zo’n context terecht te komen: we benaderen mens 
als gezond persoon en moest er enige sprake zijn v abnormaliteiten, w er doorverwezen (gezondheidspsychologie 
houdt zich niet bezig met typisch klinische problemen zoals verslavingen, persoonlijkheidsproblemen...). 

o ó Klinische psych houdt zich bezig met “abnormale processen” binnen het individu (in normale context).  

• Centraal staat een normale psychologie van gezondheid, ziek-zijn en disability, waarin labelen, stigmatisering en 
psychopathologisering zoveel mogelijk w vermeden. 

o Als opgeleide klinische psychologen heeft iedereen een zekere ‘frame’, de kans is groot dat je die frame gaat 
toepassen op andere zaken waar het eigenlijk niet van toepassing is. 

o Raar maar waar, niet gemakkelijk: we zijn allemaal kinderen van Descartes met zijn dualisme, als er weinig 
medische lichamelijke evidentie is, gaan we heel snel gaan psychopathologiseren. 

o Normale psychologie betekent niet “common sense” psychologie: common sense psychologie is als de gewone 
man op de straat, die beschuldigt en oordeelt snel, een normale houding aannemen is niet altijd makkelijk. 

In wat volgt bespreken we voorbeelden van hoe snel we het begrip ‘psychopathologie’ gaan inroepen: 

7.4.1 Oefening: Hypochondrie 

̶ Jullie zullen een aantal items te zien krijgen die jullie dienen te beoordelen op de mate waarin deze een goede 
weerspiegeling zijn van een bepaald concept. 

̶ Het concept dat in de oefening centraal staat is ‘hypochondrie’. Deze term wijst op het overdreven aandachtig zijn voor 
eerder onschuldige lichamelijke sensaties waarvoor dan vaak ook een medische oplossing wordt gezocht terwijl die 
oplossing niet voorhanden is 

Enkele items volgens MMPI v hypochondrie zijn « ik heb veel last v misselijkheid en braken », « ik heb vaak rode vlekjes in mijn 
nek », « ik heb vaak last v mijn maag », etc. Dit is echter fout : het meet geen bezorgdheid, maar somatische klachten. Prof is 
hier enorm tegen. 

Gevaar: je gaat psychopathologiseren. Je gaat somatische klachten onmiddellijk vertalen in psychopathologisch kader. « Je 
overdrijft ! ».  

7.4.2 Somatisatie 

• Vaak ingeroepen om medisch onverklaarde klachten te verklaren. 

• Definition => “a tendency to experience and communicate somatic distress and symptoms unaccounted for by pathological 
findings, to attribute them to physical illness, and to seek medical help for them” (Lipowski, 1988,p. 1359). 

• Geert heeft een systematische review gedaan over somatisatie in de pijnliteratuur. Alle studies die van 1989 en 2007 
bestonden over somatisatie en pijn heeft hij bestudeerd naar de mate waarin de beschrijving van de auteurs over somatisatie 
de criteria van Lipowski benaderen. 

4 criteria van Lipowski: 

1. Communicate somatic symptoms: alle studies (100%) over somatisatie gaan over het meten van somatische klachten 
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2. Unaccounted for pathological findings: slechts 3.4% vd studies gaat na of er voor de somatische klachten 
pathologisch een verklaring kan gevonden w. 

3. To attribute them to psychical illness: 0% 
4. Seek medical help: 1% 

⇒ Het begrip somatisatie w misbruikt. De hele somatisatie literatuur in de pijnliteratuur is kletspraat, quatsch. 

⇒ Men gebruikt vragenlijst die zogezegd somatisatie meten, maar die somatisatievragenlijsten gaan enkel over het 
hebben van somatische klachten, net hetzelfde als bij hypochondrie. 

De vragenlijst w nu niet meer genoemd als ‘somatisatie’, maar als ‘Meervoudige somatische klachten’.  

• Vragenlijsten zijn nooit ABSOLUUT valide (ookal gaan we hier wel vanuit).  

• Vragenlijsten zijn valide voor bepaald DOEL, bepaalde DOELGROEP in bepaalde SETTING, maar ze hebben geen nut in een 
medische setting 

• Wees voorzichtig met wat vragenlijsten zeggen te meten 

• Somatisatie ⇒ meet multiple somatische klachten 
• Hypochondrie (= overmatige bezorgdheid over het lichaam) ⇒ vragenlijst meet eigenlijk bezorgdheid over lichaam. 

Maar… Kunnen we dit wel meten? Wie zegt dat bezorgdheid overmatig is? Wanneer is het overmatig? Zodra men 
spreekt v ‘over’…, psychopathologiseert men.  

• Wees voorzichtig met “psychologisering” 

• Vragenlijsten meten ervaring/herinnering/opinies/emoties...: tip van Geert: als je een vragenlijst wil gebruiken, vul 
ze eerst zelf in, kijk of ze relevant is voor de setting. 

• Maar… Ze meten geen context, geen processen, geen expert-oordeel. 

o Bv. Voor somatisatievragenlijsten heb je een expert-oordeel nodig, maar het meet het niet.  

• Pleidooi 

• Person-centered approach: somatisatie en hypochondrie kan je nooit meten met een vragenlijst, want somatisatie 
en hypochondrie vereisen data die je in een context gaat interpreteren, die context is een expertoordeel, kan je niet 
meten met een vragenlijst. 

• Vragenlijsten labelen naar inhoud vd vragen.  

We weten niet goed hoe we somatische patiënten moeten benaderen, dat is heel moeilijk. 

• Belangrijk is: 
o Respecteer het individu 
o Neem problemen “au serieux” 
o Gebruik een “person-centered” benadering 

§ Vermijd stigmatisering 
§ Vermijd psychologisering 
§ Vermijd (psycho)pathologisering 

Vb: “What should we say to patients with unexplained neurological symptoms? How explanation affects offence… 

 

Na verschillende medische testen blijkt er niets gevonden te zijn bij patiënten die toch fysieke klachten hebben.  

Ervaren patiënten moeten aangeven welke benaming ze ooit gekregen hebben voor hun somatisatie en welke benamingen ze 
hieronder beledigend ervaarden.  
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Nevenstaande tabel omschrijft belediging mbt 
termen (in procent patiënten): 

Als er een medische verklaring is, zien we weinig 
beledigingsgevoelens. Hoe meer psychologische 
zaken ih vocabularium komt, denkt men meer en 
meer dat het over inbeelding/veinzing gaat, en stijgt 
het gevoel dat men niet serieus genomen w.  

Binnen medische wereld betekent ‘numbers needed to treat’: “Hoeveel mensen moet je behandelen, opdat er één succesvol 
is.” ‘Numbers needed to offend’ betekent bij hoeveel patiënten je de term moet gebruiken vooraleer één persoon beledigd w. 
Hoe kleiner dit getal is, hoe minder je moet zeggen/doen opdat er iemand zich beledigd voelt.  

Als patiënten beledigd w (door wat experten denken dat de meest recente termen zijn, vb. somatische symptoom stoornis), 
dan kan de communicatie tss expert en patiënt niet goed verlopen. Weerstand is een kenmerk vd relatie. Als mensen weerstand 
bieden, is er iets mis in je relatie.  

Als je een precieze definiëring geeft omtrent convectiestoornis, voelen patiënten zich meer en meer beledigd. Conclusie: Als 
je psychisch denkt, beledig je mensen met somatische aandoeningen.  

Wees dus voorzichtig met welke terminologie je gebruikt, denk person-centered: beschouw de patiënt als normaal in een 
abnormale context, ookal weet je niet wat de oorzaak ervan is. 

Vb: “Psychosocial, clinical and demographic features related to worry in patients with melanoma 

 

Dit is een studie over patiënten met huidkanker, dat niet zo makkelijk te genezen is. De studie keek naar welke factoren of 
ideeën samenhangen als patiënten zich zorgen maken over hun kanker. 

Bv. Als uitleg over huidkanker niet sympathiek (inlevend) wordt verteld, is er twee keer zo’n grote kans om je zorgen te maken. 

Zelf als je heel voorzichtig bent met je terminologie (en dus person-centered bezig bent), toch gaan patiënten enorm gevoelig 
zijn naar psychologische dingen toe waarin zij gaan pleiten dat zij normale personen zijn in een abnormale context. 

7.5 Veranderingsgericht 

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

• 2 fasen: motivatie opbouwen én als motivatie er is, actie ondernemen, die twee fasen vind je ook in andere modellen: 
o Pre-intentionele fase: waarin je gaat motivatie opbouwen, gaat vooraf aan het maken van de beslissing ‘ik 

wil, ik heb de intentie’ 
o Post-intentionele fase: wnr je de intentie hebt, de intentie omzetten in daden en gedrag 

• Intention-behavior gap: veel mensen hebben mooie intenties, maar daar blijft het ook bij, zij gaan gedrag niet uitvoeren, 
vandaar ook focus op gedragsverandering en gedragsbehoud 

• Focus ligt meestal op veranderbare elementen/determinanten: men richt zich op obstakels proberen wegwerken. Men 
werkt dus probleemgericht. 

Etiologie en veerkracht, helpende en belemmerende factoren figureren op gelijke voet, en staan ifv de beoogde verandering: 
we gaan focussen op zowel belemmerende als helpende factoren om gedrag te veranderen. 

De persoon w aangesproken als zijn/haar eigen expert, met als gevolg een participatorische benadering bij zowel individuele 
als groepsinterventies. Bv. Gezondheidspromoties op werkplek eindigde op participatorische aanpak bij werknemers.  

7.5.1 Psychologische screening voor neurostimulator/morfinepomp 
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In België is het zo dat patiënten gesofisticeerde interventies ondergaan (zoals bv. neurostimulator of morfinepomp), maar 
sowieso moet er voorafgaand een psychische screening gebeuren. Bv. Wat is jouw verwachting omtrent de behandeling (want 
is sterke indicator op genezing)? In welke mate heb je seksuele trauma’s meegemaakt in je leven? Etc.  

Maw: Men gaat onderzoeken of er tegenindicaties zijn. 

Welke variabelen zorgen ervoor dat mensen minder in aanmerking komen? De volgende… 

• Geloof in oplossing voor probleem 
• Piekeren over gezondheid/pijn 
• Huidig niveau van distress/angst/depressieve gevoelens 
• Trauma meegemaakt in het verleden 
• Vroeger depressie of angststoornis gehad 

Maar… Dit is niet volledig gezondheidspsychologisch. 

® Labeling. 
® Gaat (te) veel over verleden: het was veranderingsgericht, dus dit is tegenstrijdig. Je kan je verleden niet veranderen. 

Deontologisch is dit fout, ookal werkt het verleden voorspellend. 

7.5.2 Person-based care 

 

Prof is een voorstander v person-based care. Het begrip w meer en meer v belang, maar elk voordeel heeft zijn nadeel (als 
person-based té persoonsgericht w, krijgen we ‘klantgevoel’). 

“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.” 

• “Stepped care” ó  “Zorgcontinuïteit” 

De stepped care is georganiseerd omtrent accute ziekte: je moet de juiste zorg vinden, de beste hulp. Het nadeel is dat 
iedereen zo snel mogelijk geholpen wil w door de beste (en de hoogste trap).  

Er zijn veel aandoeningen waar er geen oplossing voor is. Als dit dus niet lukt, val je terug bij je huisarts. Er zou 
zorgcontinuïteit moeten zijn, dit zou wachtlijsten verkorten.  

• “Organisation-centered care” ó Patient-centered care 

De structuren zijn de basis voor je behandeling. Patiënten met chronische pijn hebben hier een hekel aan, want vaak moet 
je je verhaal 5x opnieuw doen (organisation centered).  

Organisaties gaan je stappen bepalen, maar de organisatie mag niet centraal staan: patiënt moet centraal staan.  

• Belang van zorgpaden, en networking 

Er is belang van zorgpaden en netwerking, waarin de patiënt zelf verantwoordelijkheid krijgt en de organisatie slechts 
verantwoordelijk is voor de continuïteit van de zorg.  

7.6 Processen van verandering 

̶ Naast niet-specifieke factoren wordt verandering bewerkstelligd door specifieke motivationele en zelf-regulatie 
processen (Abraham & Michie, 2008). 
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̶ Verandering kan zowel op het niveau van individu als op het niveau van de omgeving plaatsvinden.  

7.6.1 Complexe interventies 

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

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

• Voortdurend aantal interagerende componenten in interventie: cluster van zaken die goed moeten getimed zijn (vb. 
uitleg geven op juiste moment om motivatie te versterken of aan te moedigen). 

• Het aantal en moeilijkheidsgraad vd gedragingen die nodig zijn voor de participanten en zorgverleners zijn hoog. Bv. 
een therapeut heeft veel vaardigheden nodig 

• Het aantal groepen of organisaties die betrokken worden in de organisatie 
• Het (multipele) aantal en complexiteit vd outcome: fysieke activiteit, disability, resilience, taal,… 
• Mate van flexibiliteit en tailoring (op maat maken) die de interventie toelaat: flexibiliteit is noodzakelijk! 

o Een psycholoog is als een chirurg. Als je opereert, moet je altijd aanpassen/rekening houden met hetgeen 
je voor je krijgt (naast je evidence-based theorie).  

o Vergelijking is goed, aangezien dubbelblindheid hier nooit kan.  

7.6.2 Nood aan oog voor complexiteit 

Dit w vaak onder de mat gesproken. Het heeft weinig zin om te spreken v cognitieve gedragstherapeutisch, psychoanalytische, 
gezondheidspsychologische, ACT.... interventie. We moeten niet weten wat er gezegd w, maar wat belangrijk is, is het doen.  

Wie doet wat wanneer waarom? 

Nood aan gedetailleerde beschrijving van processen 

• http://www.commonlanguagepsychotherapy.org/: Gemeenschappelijke taal is zeer belangrijk. eenduidigheid.  
• Taxonomieën van gedragsverandering: achterhalen welke taxonomieën haalbaar zijn. Als je preciezer beschrijft, help 

je wetenschappen vooruit.  
• http://www.bct-taxonomy.com/ 

7.6.3 Taxonomies of behavioural change 

 

Het gebruik v deze taxonomieën laat toe om ingrediënten die werken in bep. omstandigheden, te gebruiken.  

7.6.4 Ook niet-specifieke relationele componenten 

• Open-end questions 
• Affirmation 
• Reflective statement 
• Summary statement 
• Importance ruler 
• Confidence ruler 
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Hoofdstuk 2: Gezondheidsgedrag en gedragsverandering 

1. Inleiding 

1.1 Gezond vs. gezondheidsgerelateerd gedag 

We gaan het hebben over gezond gedrag. Definitie ⇒ gedragingen die mensen stellen om hun gezondheid te beschermen 
en/of verbeteren. 

De term ‘gezond gedrag’ is meestal niet juist. Theoretisch gezien zouden we moeten spreken over gezondheidsgerelateerd 
gedrag. Definitie: gedragingen die mensen stellen met als effect dat hun gezondheid beschermd wordt of verbetert. 

 Bv. Men sport om er goed uit te zien, niet om binnen 30 jaar een hartaanval te voorkomen.  

Gezondheidsgerelateerd gedrag kan zijn: drink voldoende (1,5l), niet roken, eet voldoende fruit (2 stuks), eet voldoende 
groenten (300g), zit niet te lang (elke 30min rechtstaan), beweeg voldoende (30min/dag aan matige intensiteit, of 3x/week 
20min aan intense intensiteit),…  

1.2 Effecten op gezondheid 

! De gemiddelde Belg eet niet gevarieerd en gezond (onvoldoende groenten en fruit, kant-en-klare gerechten...) en dat zijn 
heus niet allemaal mensen met een lage opleiding of een laag inkomen. 

⇒ Ondanks expliciete doelstellingen (er bestaan wel bepaalde normen rond gezonde voeding) is de Vlaming ongezonder dan 
7 jaar geleden. Hoe komt dit? Zie grafiek. Waarom spoort men mensen niet 
aan/motiveert men mensen niet om beter te leven?  

® De drempel is te hoog. Het grootste probleem is dat mensen te 
weinig bewegen bv., maar je moet hen geen norm opleggen. 

® Drempel moet verlaagd w, en de doelstellingen moeten haalbaar 
zijn. Dit kan door mensen die weinig bewegen, meer te doen 
bewegen (maar niet door te streven naar de norm). Bovendien 
kunnen de doelstellingen haalbaar worden door de sport te 
implementeren in het DL.  

1.3 Determinanten van gedrag 

Maar dit is niet makkelijk te veranderen. Bv. Tegenwoordig bestaan er allemaal elektronische dingen om uw activiteit te meten 
(fitbit, stappenteller...): veel mensen gebruiken deze, maar slechts voor een korte tijd.  

Beleidsmakers gaan ervan uit dat gezond gedrag common sense is 
en de boodschap puur moet verspreid w zodat mensen hun gedrag 
gaan aanpakken (het is volgens hun enkel bewustwording en 
kennis), men gaat er ook vanuit dat de mens ofwel rationeel 
handelt ofwel irrationeel handelt. 

MAAR als je wil dat zo’n device werkt, moet er een evidence based 
theorie achter zitten waardoor mensen getriggerd w om het 
gedrag te stellen en te blijven stellen, mensen handelen voor een 
deel rationeel en voor een deel irrationeel. 

⇒ Psychologen, experts hebben de handvaten om theoriegestuurd mensen aan te zetten tot blijvende gedragsverandering.  

Echter, men moet eerst de determinanten kennen vooraleer men gedrag kan veranderen. Determinanten zijn redenen wrm 
iemand gedrag wel/niet stelt.  

• Distale determinanten ⇒ verder afgelegen vh gedrag. Ze hebben voorspellende waarden, maar heb geen werkende 
waarden, bv. geslacht (man > vrouw), leeftijd (jong > oud), ras/etniciteit, persoonlijkheid, SES (hoge > lage). 

• Proximale determinanten ⇒ liggen dichtbij het gedrag (= mediërende factoren). Bv. Attitude, sociale invloed, eigen-
effectiviteit.  

Focus SES: SES is een categorie van individuen die dezelfde posities delen in de maatschappij, gebaseerd op hun economisch 
niveau, opleiding, werk en sociale interactie. 
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• Lage SES hangt samen met minder gunstige gezondheidsuitkomsten 
• Altijd bestaan, overal, vanaf de geboorte, alle indicatoren van gezondheid en ziekte, stapsgewijs en lineair, geen 

drempel (zie pagina 17) 
• Verklaringen vr verband tss SES en gezondheid? 

o Artefact: is het verband reëel? 
o Selectie: bepaalt gezondheid de status? 
o Cultuur/gedrag: verschillen in levensstijl? 
o Structureel/materieel: levensomstandigheden? 

We focussen op proximale factoren omdat… 

- Distale factoren kunnen we niet veranderen 
- We zijn geen sociologen maar psychologen 

2. Sociaal-cognitieve modellen 

2.1 Health Belief Model (Rosenstock, 1974) 

Prof vindt dit een slecht model, al w er erg veel over gepraat en w het impliciet veel gebruikt. Het model kende zijn waarde in 
de niche waarin het ontwikkeld werd, echter, zodra het gegeneraliseerd werd, kwamen de beperkingen boven.  

Het komt vandaag uit de ’60: Amerikaanse overheid wilde brede campagne omtrent TBC opzetten. Echter, zeer weinig mensen 
hebben hier aan deelgenomen. Mensen zijn actiegericht, vooraleer men zich afvraagt of het wel zal werken.  

Men is ten rade gegaan bij een psycholoog. Hieruit is het health belief model gegroeid; het gaat over de opvatting 
die mensen hebben omtrent de TBC.  

Mensen zijn pas geneigd om deel te nemen ad campagne als er een dreiging v TBC aanwezig is; de waargenomen 
vatbaarheid.  

Health belief model legt heel sterk de nadruk op 2 componenten vd awareness: risicoperceptie en cues to action. Volgens het 
model is de kans dat iemand preventief gedrag stelt afhankelijk van 2 belangrijke groepen proximale determinanten:  

• De waargenomen dreiging vd ziekte (risicoperceptie) , wat uiteenvalt in 2 kleinere proximale determinanten vb. 
dreiging van longkanker 

o Waargenomen ernst: hoe ernstig schat iemand een bepaalde ziekte in? Welke gevolgen verbindt iemand 
daar aan? 

o Waargenomen vatbaarheid: bv. als ik blijf roken, hoe groot is de kans dan dat ik longkanker ontwikkel? Hoe 
vatbaar ben ik voor de ziekte als ik bepaald gedrag blijf stellen? 

⇒ Hoe ernstiger je een ziekte percipieert en hoe vatbaar je jezelf er voor inschat, hoe hoger de dreiging is 
en hoe hoger de kans dat je preventief gedrag zult stellen 

o Bepaalde cues in onze omgeving kunnen de dreiging gaan verhogen, de cues kunnen zowel extern als 
intern zijn, bv. dokter die aanbeveelt om te stoppen met roken: als je trap oploopt, merken dat je 
kortademiger w. Dit zijn de cues to action.  

• De waargenomen voordelen zonder de kosten v preventieve actie: hoe meer voordelen men ziet aan stellen van 
preventief gedrag en hoe minder barrières er id weg staan om dat gedrag uit te voeren, hoe groter de kans dat 
iemand preventief gedrag stelt. 

Bv. Stoppen met roken zal mij fitter maken (voordeel), maar nu is roken een stressreductie voor mij, dus hoe ga ik mij 
dan ontspannen (barrière). 

Het is geen rationeel model; het komt niet overeen met de realiteit. Als mensen risico’s moeten inschatten; dan zijn we redelijk 
optimistisch. ⇒ Onrealistisch optimisme. Mensen met een depressie zijn wel accurater ih inschatten v risico’s dan mensen die 
gezond zijn.  

Schema + uitleg: 

Demografische en psychosociale variabelen als distale factoren, bv. als je 
ouder wordt kan je meer voordelen zien aan het stellen van bepaald 
gedrag ivm jongere personen. 
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Gepercipieerde voordelen – gepercipieerde nadelen van het preventief gedrag (bv. stoppen met roken) 

Cues tot actie kunnen inhouden: voorlichting, symptomen, media 

Mensen zullen maar een gezondheidsbevorderende actie ondernemen als ze daar ‘psychologisch klaar voor zijn”.  

Die bereidheid tot handelen is een afweging vd gepercipieerde bedreiging voor de gezondheid tegenover de verwachtingen 
over voor- en nadelen vh veranderen vh eigen gedrag.  

De gepercipieerde bedreiging wordt bepaald door de waargenomen ernst van het gezondheidsrisico dat men loopt en de 
vatbaarheid voor dit risico. 

Gepercipieerde voor- en nadelen van een preventieve actie zorgen samen voor een kosten-batenanalyse van het gedrag in 
kwestie.  

• Gepercipieerde voordelen: geloof in efficiëntie van specifieke acties om bedreiging van een ziekte/letsel te reduceren 
(bv geloof in doeltreffendheid van condooms om AIDS tegen te houden, een verwachte positieve reactie van de 
seksuele partner,…). 

• Gepercipieerde nadelen/obstakels of barriëres: mogelijke negatieve gevolgen van gezondheidsbevorderende actie, 
zoals op financieel, fysisch als psychol vlak (bv prijs en inspanning om FA te zijn, verhoogde stress bij stoppen met 
roken, verminderd eetplezier bij vetarm eten,…). Uit meta-analyses blijkt dit de belangrijkste factor te zijn in de 
voorspelling van gedragsverandering (janz & becker, 1984). Gepercipieerde zelf-effectiviteit=geloof dat men in staat 
is om met succes een bep gedrag te stellen (later toegevoegd) 

Het cognitief verwerkingsproces wordt verder in gang gezet door gebeurtenissen, bij zz en in de omgeving. Deze interne of 
externe factoren kunnen bij middel van een “cue to action” een aanzet geven tot een nieuwe perceptie van de bedreiging die 
uitgaat van een bepaalde ziekte (bv intern: fys symptomen zoals buiten adem raken bij nemen van trap, rokershoest; extern: 
buur die met AIDS besmet raakt, media, raad van gezondheidswerkers) 

Gepercipieerde zelf-effectiviteit en motivatie tot gezondheid werden later toegevoegd om het model verder te verbeteren. 

2.1.1 Oefening 

a. Pas het Health Belief Model toe op volgende casus: “Het werd tijd. Nu wil ik het echt aanpakken. Mijn gewicht is veel te 
hoog, en er is diabetes in de familie. Mijn huisarts heeft erop gewezen dat ik omwille van mijn overgewicht een zeer groot 
risico loop op diabetes. Dit wil ik echt niet. Mijn grootvader had ook diabetes, en omwille van complicaties hebben ze beide 
benen afgezet. Sporten zie ik wel zitten. Ik kijk er naar uit om een wat gespierder lichaam te hebben. Het nastaren in de gymzaal 
is wel ongemakkelijk. Ik zal er mij over moeten zetten, zeker!?…. “ 

• Ernst: vatbaarheid vd arts die er op wijst dat je groot risico hebt op diabetes. 
• Cue tot action: grootvader, hoewel dit uit het verleden is. Meestal is het iets dat zich op het moment zelf afspeelt. 

Of net op weegschaal gaan staan en het gewicht dat je doet afschrikken. 
• Voordelen: als je sport, krijg je een mooier lichaam en ben je gezonder (= preventieve actie).  
• Nadeel: mensen zullen je nastaren.  

b. 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, heel wat negatieve gevolgen, risico sterfte vatbaarheid: veel mensen 
in m’n familie lijden aan darmkanker, dus ik ben er vatbaar voor en als ik me niet laat screenen, dan loop ik een grote 
kans op het krijgen v darmkanker. 

• Cues to action intern: ik heb de laatste tijd meer last van buikkrampen. 
• Cues to action extern: ik ben aangespoord te laten screenen op darmkanker dr dokter. 
• Waargenomen voordelen: laten screenen is effectief in vroegtijdig behandelen v darmkanker. 
• Waargenomen nadelen: me laten screenen op darmkanker maakt me angstig. 



Modellen i/d Gezondheidspsychologie (’20-’21) Nienke Hermans 3e Bachelor Klinische Psychologie 

36 

2.1.2 Meta-analyse van longitudinale studies (Carpenter, 2010) 

Hoe goed zijn elk van die determinanten vh Health 
Belief Model in het verklaren van verschillende 
types van gedrag? 

Men heeft gekeken naar studies over preventief 
gedrag, over studies waarbij iemand al dan niet een 
behandeling wou ondergaan, studies waarbij men 
medicamenteuze uitkomsten onderzocht en 
studies waarbij men keek naar niet 
medicamenteuze uitkomsten (vb. of mensen zich 
engageren in fysieke activiteit). 

Voordelen en barrieres sterkste predictoren van gedrag. Ernst was zwakke predictor (r = .15). 

Ernst: relatie tussen ernst van een negatieve gezondheidsuitkomst en kans om gedrag uit te voeren laag. Effect sizes was het 
grootst bij studies die medicatiegebruik onderzochten. 

Vatbaarheid: relatie tussen vatbaarheidsopvattingen en gedrag was bijna 0 (= verwaarloosbaar). 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 

2.1.3 Kritische bespreking van HBM 

Het is een eenvoudig model: 

- Beperkt aantal determinanten, makkelijk in gebruik 
- W intuïtief vaak gebruik.  

Beschikbare evidentie: 

§ Evidentie voor belang v afzonderlijke componenten, maar weinig onderzoek dat model in zijn geheel toetst. 

§ Dreiging v ziekte is het minst belangrijk!  

§ De dreiging v ziekte w soms gerelateerd aan minder bewegen (cardiovasculaire aandoeningen). Motivatie om gezond 
te blijven en ziekte te vermijden is een impliciete assumptie. 

§ De barrières zijn de belangrijkste component.  

Oorspronkelijk geen eigen-effectiviteit. Nadruk ligt op rationele processen (automatische gewoontes zoals tandpoetsen geen 
rol) en op het individu; er is geen effect v andere personen. 

§ Bruikbaar voor weinig voorkomende en eenvoudige gezondheidsgedragingen waarvoor men een beslissing moet 
nemen 

§ Nadruk op willen: wat met kunnen (zelf-effectiviteit)? Opgenomen in latere uitbreidingen van model 

§ Nadruk op individu: wat met rol van sociale omgeving? 

Nadruk op het rationeel willen “vermijden van ziekte”: wat met gewoontegedrag en automatische processen? 

2.1.4 Interventies vooral gericht op aanjagen van angst (dreiging van ziekte) 

Het model w impliciet vaak gebruikt om campagne te doen. Zie afbeeldingen op slides.  

2.2 Theory of Reasoned Action (Fishbein & Azjen, 1975) 

Er zijn specifieke gezondheidsmodellen nodig, er bestaan algemene sociaal-psychologische modellen (niet enkel voor 
gezondheidsgedrag). Het is zeer ambitieus: willen àlle gedrag bepalen, overkoepelend zijn en op verschillende lijnen verklarend 
kunnen zijn.  

Assumptie: elk individu beslist op elk moment zelf welk gedrag hij zal stellen: het meeste gedrag staat onder vrijwillige controle.  
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De beste voorspeller is een bewuste intentie (= neiging om gedrag te stellen). Wat bepaalt onze intentie, de attitudes en de 
subjectieve norm? Determinanten:  

• Attitude (jouw eigen opvattingen over het gedrag) 
o Attitude zowel emotionele en cognitieve componenten 
o Attitude = opvattingen ve persoon over de consequenties ve gedrag (beliefs) x evaluatie v deze 

consequenties.  
o Bv. roken veroorzaakt kanker (kanker = belief) x kanker is verschrikkelijk 

• Subjectieve norm (opvattingen v anderen over het gedrag) 
o Sociale norm: vinden anderen dat ik dit gedrag moet stellen 
o De door een persoon ervaren opvattingen van de sociale omgeving over bepaald gedrag x de mate van 

instemming met deze meningen  
o Bv. mijn partner vindt dat ik moet afvallen x ik trek me veel aan wat mijn partner zegt 

Figuur + uitleg: 

Attitude is een algemeen oordeel, een positief of negatief oordeel om het 
gedrag te stellen. Attitude is gebaseerd op een afweging van alle voor- en 
nadelen die aan gewenste en ongewenste gedrag gekoppeld zijn. Bv 
opvattingen ivm roken. Smaakt lekker, roken veroorzaakt longkanker. 

Subjectieve norm refereert naar wat de persoon denkt dat significante 
anderen van hem verwachten. Dus zal men sterke intenties hebben indien 
men een positieve attitude heeft tav gedrag en indien anderen denken dat 
gedrag moet uitgevoerd worden. 

Andere variabelen zoals geslacht, leeftijd, SES en etnische afkomst hebben enkel invloed via de beschreven concpeten. 
In principe vermenigvuldigen, maar complex, zeer veel items, lijkt erop dat niets toevoegt. Kunt items zo formuleren dat 
daaraan beantwoord. 

2.2.1 Oefening: waar plaats je constructen van HBM?  

Door de twee modellen te integreren, kan je sterke punten en zwakke punten gaan definiëren: dus, waar plaats je de 
constructen van HBM (in het TPBM)? 

Constructen: voordelen, barrières, dreiging v ziekte (ernst + vatbaarheid). Als we deze in de tabel plaatsen, ontstaat er een 
blinde vlek.  

 
Voordelen Nadelen 

Gewenst gedrag Voordelen preventief gedrag Barrières 

Niet gewenst gedrag Blinde vlek Dreiging vd ziekte 

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

• Men kijkt niet naar wat de patiënt de voordelen vindt van het niet gewenste gedrag. Men krijgt geen antw waarom 
mensen tóch blijven roken, waarom gaan ze toch in de zetel liggen met een zak chips? 

• Subjectieve norm komt niet aan bod: wat anderen denken komt in HBM niet aan bod (vandaar men zegt dat HBM 
een attitudemodel is). 

• Of je in staat bent om gedrag te stellen komt ook niet aan bod 

2.3 Theory of planned behavior (Azjen, 1988) 

Azjen wilde alle basiscomponenten v al het intentioneel gericht gedrag identificeren. Deze theorie is een algemeen sociaal-
psychologisch model, als uitbreiding v TRA met als toevoeging v 1 construct, nl. gepercipieerde controle.  

De assumptie is: niet alle gedrag staat onder bewuste controle. Volgende componenten zijn aanwezig: 

̶ Vaardigheden (bvb borstzelfonderzoek) 
̶ Medewerking van anderen (bvb veilig vrijen) 
̶ Gewoontes (bvb roken) 

De perceptie van controle over de uitvoering van het gedrag staat in het licht van interne en externe barriëres. Gedragscontrole 
betekent de mogelijkheid om gedrag uit te voeren. 
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̶ Interne controle: gewoonte en routine 
̶ Externe controle: verwachte obstakels & gelegenheden 

Beknopt wil de theorie zeggen: of iemand gedrag gaat stellen, is volledig afhankelijk van de intentie die iemand voorop stelt 
om dat gedrag te gaan stellen. 

Schema: 

           
 

Uitleg: 

• Attitude heeft te maken met voor- en nadelen die men zelf aan het gedrag geeft.  
• Sociale norm heeft te maken met wat anderen denken.  
• Gedragscontrole heeft te maken met de controle en de vaardigheden die men heeft om het gedrag te stellen.  

De rechtstreekse link tussen gedragscontrole en gedrag heeft te maken met obstakels die ervoor zorgen dat het gedrag 
niet gesteld kan w ongeacht de intentie. 

Uitgebreid: Welke proximale determinanten bepalen of iemand intentie gaat ontwikkelen? 

Attitude rond gedrag: eigen opvattingen rond stellen van gedrag (waargenomen voor- en nadelen rond stellen van gedrag en 
kennis)  
Subjectieve norm: wat zijn opvattingen van mensen in mijn omgeving rond stellen van het gedrag (! perceptie van opvattingen 
van anderen, niet over de werkelijke opvattingen).  

Gedragscontrole: inschatting en vertrouwen of je bepaald gedrag kan uitvoeren, is nodig om het gedrag later effectief te stellen 
(willen én kunnen) vanuit gedragscontrole is er ook een directe pijl naar gedrag: het kunnen verloopt niet altijd vanuit een 
bewuste intentie, soms is iets een gewoonte of een verslaving (automatische processen) vb. gezond/ongezond eten kan gaan 
via impulsen. 
Vanuit het gedrag is er een feedbacklus die teruggaat naar de drie determinanten: als we gedrag gesteld hebben kan een 

feedbacklus teruggaan naar determinanten bv. jongere rookt sigaret, smaakt afgrijselijk ➝ via feedbacklus: niet meer stellen v 
gedrag. 
2.3.1 Oefening 

Pas de Theory of Planned Behavior toe op tertiaire preventive bij hartproblemen. Formuleer items rond determinanten van 
stoppen met roken binnen een cardiaal revalidatieprogramma: 

• Attitude:  
o “Ik ben er van overtuigd dat roken slecht is voor mijn hart” 
o “Stoppen met roken verbetert mijn cardiale gezondheid” 
o “Als ik teveel beweeg, zullen mijn hartproblemen verergeren” 

• Subjectieve norm:  
o “Mijn vrouw zou graag hebben dat ik stop met roken om geen nieuwe hartaanval te krijgen. Ik wil rekening 

houden met haar wens.” 
o “In welke mate vindt uw omgeving het vervelend dat ik rook.” 
o “Mijn vrouw zegt dat ik voorzichtig moet zijn met sporten, ter bescherming van mijn hart.” 

• Gedragscontrole: 
o “Ik heb de mate waarin ik stop met roken zelf onder controle.” 
o “Wanneer ik stress heb, vind ik het moeilijk om te stoppen met roken.” 
o “Ik weet waar ik hulp kan krijgen omtrent het stoppen met roken.” 
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Als je iets op maat wil maken, moet je zien dat jouw items afgestemd zijn op een doelgroep en specifiek gedrag (indien niet: 
incompatibiliteit). Hoe kan men items nu formuleren? Adhv 4 dimensies: 

TACT 
  

vb1 vb2 vb3 

Target Doelpersoon Wie? 
   

Action Actie Wat? 
   

Context Context Waar? 
   

Time Tijd Wanneer 
   

Voorbeelden:  

• vb1. Ik wil meer sporten 
• vb2. Ik wil elke zondagmorgen joggen in het parkbos 
• vb3. Ik wil dit jaar deelnemen aan de stadsloop in Gent 
• Likert-schaal: 7-punten schaal, helemaal niet=1; heel zeker=7 

Principe van compatibiliteit: 

̶ “Ik vind sporten leuk” ó “Ik wil dit jaar deelnemen aan de stadsloop in Gent” ⇒ Sporten is breder dan alleen een 
marathon lopen.  

̶ “Mijn omgeving vindt dat ik meer dien te bewegen” ó “ik wil meer skiën” 

2.3.2 Evaluatie 

• Gedragscontrole uit TPB verbetert de predictieve waarde (ongeveer 6 %). Het is een ambitieus model. 
• Gedragscontrole is geen duidelijk theoretisch concept.  

2.4 ASE-model (De Vries et al., 1988) 

Het ASE-model is is conceptueel zuiverder dan TPBM, maar minder populair 
(Azjen was een bekend psycholoog). Het is een verfijning v TPBM.  

Het gedrag w opnieuw bepaald door de intentie: 

• Attitude 

• Sociale invloed = subjectieve norm. Het gaat niet enkel over eigen 
opvatting maar ook over impliciete sociale norm.  

• Eigen effectiviteit (sterkte v model) = gedragscontrole: in welke 
mate voel je je in staat om bepaald gedrag de stellen, heb je het gevoel dat je de vaardigheden hebt. Het heeft in die 
zin een betere betekenis (~Bandura: vertrouwen hebben om mogelijkheid te hebben om gedrag te stellen).  

! Maar: geen rechtstreekse controle die het gedrag beïnvloed. 

Er komen een aantal componenten tss de intentie en het stellen vh gedrag: kennis/vaardigheid nodig en barrières/steun 
kunnen aanmoedigen/beletten gedrag te stellen. 

2.4.1 Oefening 

Bekijk de redenen waarom deze studenten (niet) aan sport doen. Tracht deze redenen onder te verdelen in het ASE-model. 

• Attitude: te weinig variatie - geen plezier, gewicht op peil houden, leuke sport, conditie op peil houden, geeft voldoening, 
sportgedrag zal sociale contacten verbeteren 

• Sociale invloed: niemand v familie is fysiek actief, liefst in groep 
• Eigen effectiviteit: enkel- en polsproblemen (barrière), teveel studiewerk 

2.5 Besluit 

• Generieke modellen en breed toepasbaar. Het zijn een soort kapstok.  

• Vertrekpunt voor meer specifieke modellen 

• Vertaling van specifieke modellen naar generieke modellen (=> krijgen we sowieso open vraag over!) 
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• Assymetrie tss gewenst gedrag en ongewenst gedrag. De determinanten zijn vooral v toepassing op verandering v 
ongewenst gedrag.  

• Opvattingen!!! Niet noodzakelijk overeenstemming met realiteit. Het zijn geen perfecte voorspellers, maar wel goede 
voorspellers.  

• Relatief statisch. Mensen die hun gedrag willen veranderen zijn dynamisch en complexer. We hebben een gap : er is een 
verschil tss wat we willen en wat we effectief doen. Het volgende model werkt hierop in.  
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Hoofdstuk 3: Zelfregulatie en coping 

1. Stages of Change/Transtheoretisch model 

1.1 Inleiding 

Ook bekend onder de naam Stages of change. Dit is een model v Prochaska en Diclemente (1983), maar is nog steeds populair.  

Het achterliggende idee (achtergrond) is dat we verschillende ideeën uit verschillende richtingen hebben. Ze maakten een 
integratie v verscheidene psychotherapeutische concepten op het proces van gedragsverandering te verklaren en te 
beïnvloeden.  

 Gedragsverandering is een complex proces dat tijd vraagt. 

Het model is breed toepasbaar. Het model kan je op gelijk welke problematiek gaan toepassen, bv. stoppen met roken, 
voedingsgewoonten, fysieke activiteit, drug- en alcoholverslaving. 

De kern van het model is dat gedragsverandering een proces is van verscheidene stadia die je moet doorlopen (en gebeurt 
niet plots, zoals de sociaal-cognitieve modellen beweren). Als je mensen succesvol wil leiden tot gedragsverandering, moet je 
heel gericht op elke fase gaan inwerken: in elk stadium vinden er andere veranderingsprocessen plaats.  

® Gedragsverandering is een proces met verscheidene stadia. 
® In elk stadium zijn andere processen dominant. 
® Elk stadium vereist andere aanpak.  

1.2 Verscheidene stadia 

Tijdsdimensie. 

We gaan illustreren dat er nog een andere factor is… 

- Waarom de relatie tussen attitude en gedrag niet groot is 
- Waarom intentie niet onmiddellijk leidt tot gedrag 

Verandering vraagt tijd en inspanning en een plan, de verscheidene stadia zijn gekenmerkt door verschillen in de intentie die 
je wel of niet hebt om gedrag te stellen (een plan).  

Verandering is geen resultaat ve plotse beslissing. Men gaat ervan uit dat mensen na een korte of lange periode van 
overwegingen en twijfel uiteindelijk de beslissing nemen. Mensen kunnen pas gedrag op stabiele manier veranderen 
als ze de zes stadia met succes doorlopen hebben. 

Verscheidene stadia gekenmerkt door verschillen in intentie: 

® Precontemplatiefase: niet de bedoeling om binnen de zes maanden of nabije toekomst hun gedrag te veranderen. 
® Contemplatiefase: wel de onmiddellijke bedoeling om binnen de zes maanden gedrag te veranderen    
® Voorbereiding: in de onmiddellijke toekomst, binnen de maand 
® Actiefase: mensen zijn pas gestart met veranderen van gedrag, maar nog niet langer dan 6 maanden 
® Consolidatiefase: reeds meer dan 6 maanden, maar niet langer dan vijf jaar. 
® Eindfase: geen enkel neiging om terug te vallen in oude gedrag 
® Herval: geen aparte fase, regressie naar vorige fase, niet terug naar af. 

!! 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. Er is geen precontemplator als persoon! Voor roken 
bijv. wel, voor eten niet.  

!! Een doel wordt gecreëerd ifv een gezondheidsnorm: zolang men niet overweegt naar de norm te streven blijft men in de 
precontemplatiefase. Als je de norm niet haalt ben je een precontemplator; want je stelt het gedrag niet.  

Bv. Wereldgezondheidsinstituut legt normen op, bij roken is dit stoppen/helemaal niet roken: iemand die 40 sigaretten per dag 
rookt en wil halveren blijft in de precontemplatiefase, pas als de persoon volledig wil stoppen gaat die naar de contemplatiefase.  

Bv. Normen: 

- Roken: stoppen met roken 
- Beweging: 30 min/dag aan matige intensiteit, of 3x/week 20 min aan intense intensiteit 
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- Sedentariteit: zittijd om de 30 minuten onderbreken 
- Voeding: 2 stukken fruit, 300 gram groenten, 35 % energie uit vet 

Stadium 1: Precontemplatie 

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

Definitie ⇒ Niet de bedoeling om het gedrag te stellen in de nabije toekomst (> 6m).  

Redenen hiervoor zijn vaak (a) gebrek aan kennis en (b) gebrek aan motivatie. 

Bv. Fysieke activiteit ifv stadia: heel moeilijk om de mensen die niet willen meer bewegen aan te zetten tot wel meer beweging 
(de helft is al op de goede weg, maar de andere helft geraakt niet overtuigd. 

(a) Gebrek aan kennis 

Types van precontemplators: 

Algemene kennis ontbreekt over de gezondheidsnorm. 

Of men kan zich wel bewust zijn van het risico bij de populatie maar niet bij zichzelf (onrealistisch optimisme: men schat eigen 
risico om in bepaalde situatie terecht te komen iets minder in dan dat van anderen). 

Technieken: 

Bewustwording vd norm door kennis vermeerdering: informatie over de gevolgen van het gedrag en persoonlijke feedback 
over eigen gedrag. 

Dit is heel moeilijk om niet paternalistisch over te komen: hoe breng je kennis naar mensen over zonder dat ze zich 
bedrukt voelen in hun eigen vrijheid? 

Kan door vragenlijsten, brochures, quizjes... 

(b) Gebrek aan motivatie 

Weerstand tegen verandering, omdat men zich bedreigd voelt in vrijheid 

Zonder succes reeds geprobeerd, zeker bv. bij rokers. 

Verscheidene vormen v verdedigingsmechanismen (vaak als mensen weerstandig zijn) 

• Ontkenning/minimalisering: ik eet niet vet, ik heb vorige keer maar 1 keer frieten gegeten, maar persoon vergeet 
het eten van chips en andere tussendoortjes. Ik drink af en toe, maar als ik wil kan ik stoppen. 

• Rationalisatie: een soort zonde, moet je jezelf toegeven en bij mij is dat roken. ‘Mijn nonkel rookte twee pakjes 
sigaretten per dag, en hij werd 93.’ De interpretatie vh gegeven in jouw voordeel draaien.  

• Projecteren en externaliseren: mijn nonkel is een alcoholist, ik niet. Mijn partner die heeft pas problemen. 
• Internaliseren: ik heb de kracht niet om elke dag actief bezig te zijn. Ik kan niet stoppen met drinken. Ik heb het al 

duizend keer geprobeerd, en ik kan het gewoonweg niet (hier hebben mensen de moed al opgegeven) 

Stadium 2: Contemplatiefase 

Contemplatiefase of beschouwingsfase (<6m): “Ik wil veranderen, men heeft intentie”. Ze hebben de intentie om binnen 6 
maanden het gedrag te veranderen. 

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

• Men heeft tweemaal meer voordelen dan nadelen nodig. 
• Uitstelgedrag is een resultaat van een balans in evenwicht. 

Stadium 3: Preparatie 

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

Bedoeling om binnen de directe toekomst het gedrag te veranderen (binnen de 
maand). Het gaat over actiegerichte programma’s. Het ‘hoe’ vd gedragsverandering. 

Bv. Rookstop-programma of ingaan op therapeutisch aanbod zoals verslavingen en 
drugs of omgaan met chronische pijn. Deze acties hebben alleen zin als de persoon de 
gedragsverandering effectief wil gaan bereiken. 



Modellen i/d Gezondheidspsychologie (’20-’21) Nienke Hermans 3e Bachelor Klinische Psychologie 

43 

Hier is er vaak een moment v the intention-behaviour gap. Het is de intentie-gedragskloof. Men staat vol goede bedoelingen, 
maar men blijft steken id intentie. Stages of change zegt dat men mensen moet begeleiden om effectief tot actie te bekomen: 
dit kan adhv action planning, coping planning en monitoring (gewenste gedrag bijhouden). Deze leiden tot gedrag.  

Zie verder… 

Stadium 4: Actiefase 

Actiefase (<6m): verandering in gedrag in de laatste 6 maanden (bv. je stopt met roken, maar nog niet langer dan 6 maanden).  

Gewoontes w aangepakt: de kans op herval is groot, want gewoontes veranderen is niet evident. 

Hier zien we opnieuw het belang van de gezondheidsnorm. Het is v belang om te evalueren en eventueel bij te sturen: wat 
ging goed, wat ging moeilijker, moet ik mijn doel en plan bijstellen? 

Stadium 5: Consolidatiefase 

Consolidatiefase (>6m en <5j): Gezond gedrag loopt langer dan 6 maanden, niet langer dan 5 jaar. Het aangepast gedrag begint 
een soort van gewoonte te w, maar de kans op herval is zeer groot, vooral risicosituaties bij verslavingen (maar eigenlijk bij elk 
gedrag dat men probeert te veranderen).  

HALT (hungry, angry, lonely, tired), emotionele distress, positief sociale situatie (bv. feestjes) en hevig verlangen 
(craving). 

43% vd mensen die wilde stoppen met roken is hervallen na 1 jaar, 7% na 5 jaar. 50% van de mensen die meer wilde stoppen 
hervalt na 3 maanden. Gewoontes veranderen is echt heel moeilijk. 

Stadium 6: Herval 

Herval is een terugkeer naar een vroegere fase (kan in elke fase) en is eigenlijk geen fase op zich.  

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

Er zijn een aantal regels bij begeleiding:  

• Herval is eerder regel dan uitzondering: mensen hebben meerdere pogingen nodig om te herstellen.  
• Uit herval moet men leren: men moet niet bij de pakken blijven zitten (geen passieve gelatenheid hebben). Deze 

momenten zijn leermomenten; teken dat men dingen over hoofd gezien heeft 
• Meer inspanning en tijd  
• Eénmalig terugvallen is geen herval 
• Anticipatie en probleem-oplossen 

1.3 Evaluatie 

Voordelen Nadelen 

• Didactisch sterk model: structureert op 
heldere wijze.  

• Gedragsverandering vraagt tijd en planmatige 
aanpak: je moet mensen begeleiden 
(motivatie an sich is niet voldoende). 

• Het creëert realistische verwachtingen en 
succes op termijn. 

• Legt specifieke gezondheidsnormen en 
doelgedrag uit.  

• Ondersteuning voor fasen is niet altijd eenvoudig (in empirisch onderzoek 
meestal 3 fasen ipv 5). Contemplatie en Actie fase zijn moeilijk hard te maken. 

• Ondersteuning voor interventies ifv fasen niet altijd eenduidig. 
• Het is heel normatief!  

o Hoe toepassen op complexe gedragingen (omgaan met stress).  
o Alles draait om de gezondheidsnorm. Dit is jammer, want een stap in de 

goede richting is niet voldoende. Complexe gedragingen (stress bijv.) zijn 
ook moeilijker om een norm voor op te stellen. 

o Er is een verschil met motivationeel interviewen: dit is minder normatief.  
o Verschil met mijn actieplan: niet normatief, maar wel richtinggevend. 

2. Motivationeel interviewen 

Er is een grote overlap tss een motivationeel interview en Stages of change. Motivational interviewing = een cliëntgerichte, 
directieve methode om intrinsieke motivatie tot verandering te bevorderen door ambivalentie te verkennen en op te lossen. 
De persoon beslist dus zelf, autonoom uit intrinsieke motivatie om zijn gedrag te veranderen. Je probeert als therapeut cliënt 
zijn motivatie te verhogen: dat is directief naar wat het gewenste gedrag is (coach wil dat je stopt met roken), maar niet 
opleggend.  
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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.  

® Vaak gaat het over autoriteit en educatie. Als mensen enige weerstand vertonen, confronteert men. Dit is echter 
niet altijd optimaal.  

® Motivationeel interviewen gaat over coöperatie, evocatie (uitlokken): men wil mensen zélf tot beslissing v gedrag 
doen leiden, en men focust op de verantwoordelijkheid vd persoon omtrent het gedrag (autonomie).  

          

Er zijn 2 belangrijkste fasen in een motivationeel interview: 

1. Het stellen v doelen (motivatie opbouwen): hoe kan je mensen zover krijgen, zodat ze de intentie hebben om hun 
gedrag te veranderen? Je eindigt met het stellen van een doel. 

2. Het nastreven van doelen (opstellen en implementeren van plannen): actiegerichtheid. 

Herval, precontemplatie en contemplatie: Stellen van doelen ⇒ ik wil mijn gedrag veranderen en ik voel me in staat om dat te 
doen (basiscomponenten HBM, TPB en TRA). 

Preparatie, actie en consolidatie: Plan opstellen hoe nastreven van doelen en dit implementeren en opvolgen in de realiteit ⇒ 
daarvoor heb je zelfregulatieprocessen nodig. Zie volgende. 

3. Zelfregulatietheorie 

De concepten zijn soms breed, soms specifiek. We spreken hiervan als er processen v belang zijn die nodig zijn bij… Maw: 
Zelfregulatietheorie omvat alle processen die van belang zijn bij… 

• Selectie van doelen 
• Actief nastreven van doelen 
• Bereiken, volhouden, bijsturen en loslaten van doelen (evaluatie van doel) 

Het is een manier v benaderen v gedragsverandering.  

Zelfregulatie ⇒ Scala van gedragingen dat te maken heeft met de manier waarop mensen doelen formuleren, de strategieën 
die ze toepassen om die doelen te realiseren, en vooral de wijze waarop ze omgaan met de frustraties en tegenslagen die 
onvermijdelijk zijn wanneer mensen proberen doelen te realiseren. 

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

Een intentie moet gespecificeerd worden. Er moet een plan opgesteld worden en men moet nadenken over hindernissen. 
Tenslotte is het van belang om duidelijk het gedrag bij te houden. We zien 4 belangrijke stappen om een intentie om te zetten 
in gedrag : Goal setting, action planning, coping planning en monitoring. 

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

o Approach goals die te maken hebben met het starten of vermeerderen van gedrag (meer water drinken, 
meer bewegen,..) 

o Avoidance goals die te maken hebben met het stoppen of verminderen van gedrag (minder zitten, minder 
frieten eten, stoppen met roken,..) 

Een doel moet opgesteld worden volgens het SMART principe. Het moet specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 
en tijdsgebonden zijn. vb. Niet “meer sporten”, maar “twee keer per week gaan joggen tegen het einde van de 
opdracht”. 

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

• Action planning (wanneer doel dus gespecifieerd is): Detailed planning of performance of the behaviour (must 
include at least one of context, frequency, duration and intensity). Context may be environmental (physical or social) 
or internal (physical, emotional or cognitive). 
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Nood aan stapsgewijze opbouw (subdoelen). Implementatie-intenties zijn onderdeel van het actieplan. 
Implementatie intenties hebben te maken met als-dan plannen: dit zijn plannen die specifiëren wanneer en waar 
gedrag zal worden gesteld. Mentale link tussen specifieke cues en doelgerichte acties. vb. ‘Ik plan om X te doen 
wanneer Y zich voordoet’, als ik op het werk ben, dan zal ik tijdens de namiddagpauze een stuk fruit eten 

o Als-proces = specifiëren van situatie cues om gewenste gedragsrespons te stellen verhoogt de mentale 
toegankelijkheid van deze cues 

o Dan-proces = confrontatie met gespecificeerde situationele cues activeert automatische onbewuste 
gewenste gedragsrespons 

Onderzoek toont aan dat mensen niet graag een implementatie intentie maken: het vergt cognitieve arbeid, maar 
als het toch gedaan wordt, werkt een implementatie intentie heel goed. 

• Het coping-plan: 

o Problem solving: analyse factors influencing the behavior and generate or select strategies that include 
overcoming barriers and/or increasing facilitators (nadenken over welke hindernissen mijn plan zouden 
kunnen in het water doen lopen). 

o Probeer gebruik te maken van de implementatie-intenties. 

• Self-monitoring of behavior: establish a method to monitor and record their behaviors as part of a behavior change 
strategy. Hoe ga je je gedrag bijhouden? 

Voordelen van monitoring: maakt evaluatie mogelijk, zet aan tot verandering, zet aan tot bijsturing. Hoe ga ik 
monitoren? vb. stappenteller, smartphone, invullen van vragenlijsten, dagboek bijhouden. 

• Review of behavioral goals: review behavior goals and consider modifying goals or behavior change strategy in light 
of achievement. This may lead to re-setting the same goal, a small change in that goal, or setting a new goal, or no 
change. 

My Action Plan: we gaan zelf een doel stellen, een plan maken, evalueren, en dan kijken waar we het moeten bijsturen. De instructies komen 
online op UFORA. Concreet: 

   -   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? 

4. Coping 

In de rol van persoonlijkheid zijn we in gezondheidspsychologische context niet in geïnteresseerd, want dat kan je niet 
veranderen. In gezondheidspsychologie richten we ons op de dingen die je kan veranderen. (Coping is populair geworden in 
thema van ‘stress en coping’: hoe omgaan met stress?) 

Coping is iets dat men kan veranderen. Het gaat breed gezien over (zelf)regulatie. Geen enkele coping-vragenlijst is de moeite 
waard voor experimenteel onderzoek, want deze zijn wetenschappelijk waardeloos. 

Coping => ‘... cognitive and behavioral efforts to manage specific external or internal demands that are appraised as taxing or 
exceeding the resources of a person.’ (Lazarus) 

Maw: Alles wat je cognitief en gedragsmatig doet om met bepaalde eisen om te gaan, altijd een cognitief bewust proces, 
waarbij je draagkracht dreigt overschreden te worden. Coping vraagt inspanning, is effortful en is reactief. 

Oefening: Wouter heeft al vijf jaar last van ernstige oorsuizen (tinnitus). Hij voelt zich depressief en kan nauwelijks nog 
activiteiten aan. Daarom is hij al een tijdje in behandeling bij een psycholoog. Onlangs heeft hij op internet gelezen dat er een 
nieuw medicijn tegen oorsuizen op de markt is. De huisarts zegt dat het medicament nog in experimentele fase is, en dat eerste 
studies wijzen dat het niet werkzaam is. Toch blijft Wouter zoeken hoe hij het medicament kan vinden. 

Wat vind je van het copinggedrag van Wouter ? ➝ Het is een actieve vorm van coping, misschien niet zo heel goed omdat hij 
zich richt op een medicament dat misschien niet werkzaam is. 

4.1 Transactional model of stress and coping (Lazarus & Folkman) 
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Hoe omgaan met emoties/stress? Het is àltijd interactief: dus transactioneel. 

 

• Er is ergens een gebeurtenis waarvan mensen een primaire evaluatie maken (bedreigend, positief of neutraal) v die 
situatie. 

• Nauw aansluitend doet men een tweede/secundaire evaluatie (wat kan ik eraan doen, kan ik het controleren?). 

⇒ Coping gebeurt wanneer er iets bedreigends in de situatie is, waaraan men iets kan doen. 

Er zijn twee vormen van coping: 

1. Problem-focused = probleem proberen wegnemen, aanpakken 
2. Emotion-focused = proberen iets te doen aan de eigen emoties ipv aan het probleem (dit als je er weinig/geen 

controle over hebt). 

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

De evaluatie en coping wordt beïnvloed door externe en interne resources (bv. in welke mate je social support hebt, hoe druk 
je het hebt, hoe optimistisch bent... zie kaders model).  

De theorie is een eerder descriptieve benadering van coping: allemaal onafhankelijke categorieën, maar je kan nooit vormen 
v coping gaan categoriseren puur obv wat cliënt doet. Het descriptieve is categoriseren (prof is hier geen voorstander v).  

- Makkelijk probleemgericht categoriseren in plaats van emotiegericht 
- Toenadering versus vermijding, afhankelijk van het frame van waaruit je naar theorie kijkt 
- Actief versus passief 
- Cognitief versus gedragsmatig 
- Adaptief versus maladaptie 

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

Prof wil eerder functionaliseren ipv categoriseren: wat is de functie v bep. gedrag? Een loutere opsomming zoals bij het 
categoriseren, heeft weinig waarde.  

4.2 Kritische bedenkingen 

- Het onderscheid is descriptief en niet functioneel: de copingliteratuur gaat vooral over wat doen mensen en is veel 
minder functioneel gedreven (wat willen de mensen) 

- Overschatting van de voorspellende waarde van vragenlijsten over coping: vragenlijsten zijn gebiased – emotion focused 
coping komt altijd slechter uit dan problem focused 

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

(1) Onderscheid is structureel/descriptief en niet functioneel 

De copingliteratuur is descriptief: wil de basiseenheden definiëren (bijv. tabel van Mendeljev). Het is goed om een talig kader 
te hebben (zo leer je de nuances), maar daar houdt het mee op.  

UCL 

De Utrechtse copinglijst is een slechte vragenlijst! Mensen reageren vaak heel verschillend als zij met problemen of 
onplezierige gebeurtenissen te maken krijgen. Wat men in een bepaald geval doet hangt af 
van de aard van het probleem of de gebeurtenis en de ernst ervan. Toch reageert men over 
het algemeen wat vaker op de ene dan op de andere manier. De Utrechtse coping-vragenlijst 
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gaat ervan uit dat iedereen hetzelfde omgaat met stressoren maar dit is niet het geval, want vaak bepaald de context hoe wij 
met specifieke stressoren omgaan. 

Beknopt zijn er volgende nadelen v deze vragenlijst: 

(1) Methodologisch heel slecht. 
(2) Instructies ‘over het algemeen’: niets is goed of fout, het ene kan goed zijn in de ene situatie, het andere niet. Je 

moet coping afstellen op jouw doelen.   

Structure of Coping (Skinner) 

 

Hoeveel vormen van coping zijn er? Ellen A. Skinner stelde dat er 400 
verschillende vormen van coping bestaan en geordend in een 
hiërarchie. 

De Utrechtse coping-vragenlijst heeft er 7: heel beperkt dus 

1. Actief aanpakken: “direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn” 
2. Palliatieve reactie: “proberen je te ontspannen” 
3. Vermijden: “toegeven om moeilijke situaties te vermijden” 
4. Sociale steun zoeken: “je zorgen met iemand delen” 
5. Passief reactiepatroon: “je volledig afzonderen van anderen” 
6. Expressie van emoties: “je ergernis laten blijken” 
7. Geruststellende gedachten: “je bedenken dat na regen zonneschijn komt” 

Skinner zegt dat we eigenlijk niet geïnteresseerd moeten zijn in wat mensen doen, maar in waarom mensen iets doen 
(functional approach). Er zijn drie adaptieve processen/functies die mensen nastreven, 3 grote klassen van coping, waarom 
mensen hun doel willen bereiken. 

Op het eerste zicht zijn de gelijk aan Lazarus en Folkman, maar niet helemaal! 

1. Coordinate actions and contingencies in the environment 

Problem solving, information seeking on the internet, advies vragen aan iemand, piekeren (bij niet-pathologische mensen),...  

Je probeert obstakels en stressoren in je omgeving aan te pakken, alles wat ten dienste staat vh probleem proberen weg te 
halen. 

Hoe gaan we het probleem in de omgeving oplossen, problem-solving in de meest brede zin vh woord? Bijv. “Hoe geraak ik 
van mijn tinnitus af?” 

ó Verschil met Lazarus: piekeren hoort daar bij emotion focused. 

2. Coordinate preferences and available options 

Flexibly adjust preferences to options, find new options, give up preferences,...  

Als je de wereld niet kan veranderen, moet je je eigen preferenties/doelen aanpassen. Je gaat dus je eigen doelen en 
voorkeuren aanpassen in plaats van het probleem op te lossen. Men moet zaken loslaten; je verandert jezelf.  

ó Emotion focused coping: emoties onderdrukken. 

3. Coordinate reliance and social resources available (~oorspronkelijk S. Taylor) 

- Protect available social resources, use available social resources. Je onderhoudt jouw sociale banden. 

- Tend and befriend response: mensen zijn niet gericht op het probleem of interventies, maar zijn deel van een groep 
waarbij ze willen horen, en dus de acties die ze stellen zijn met het doel niet uitgesloten te worden van die groep. 

- Social sharing: zich ventileren bij anderen als een soort van verwerkingsproces (als men hun problemen kan ‘ventileren’ 
heeft men het gevoel erbij te horen). Mannen werken graag problem-solving, vrouwen eerder emotion-sharing. 

(2) Overschatting voorspellende waarde van vragenlijsten over coping 

De vragenlijsten over coping hebben relatief weinig voorspellende waarde.  

De sociale dimensie ontbreekt hier.  
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• Coping Vragenlijst: alles wat problem focused coping is, is positief, alles wat emotion focused is, is negatief, want 
items laden op voorhand al met negatieve emoties 

o “Try different ways to solve the problem until I find one that works” 
o “Worry too much about it” 

➝ Je hypothese zit eigenlijk al in de items.  

• Utrechtse Coping Lijst (Coping met “Stress” als persoonlijkheidstrek) 
o “Je ergernis laten blijken” – laadt tuurlijk op negatieve emoties 
o “Toegeven om moeilijke situaties te vermijden” 
o “Direct ingrijpen als er moeilijkheden zijn” 
o “De zaken somber inzien” 

⇒ Alles wat emotion focused is, krijgt geen kans om adaptief te zijn. Dit heeft te maken met feit dat itemformulering slecht 
gebeurd is.  

Daarom hebben meeste vragenlijsten over coping relatief weinig waarde. Coping ondervraag je veel beter tijdens een gesprek 
met je cliënt, waarin je hem goed kan bevragen en ook goed kan peilen naar de context. 

(3) Evidentie is contradictorisch 

Als je literatuur bekijkt, zien we dat evidentie contradictorisch is. Actieve toenadering van het probleem is positief, passieve 
vermijdende focus op emoties is slecht => heeft alles te maken met de inhoud van de items die gebruikt worden. 

EIGENLIJK kunnen problem-focused coping en emotion-focused coping beiden goed of slecht zijn, evenals aanvaarding en 
controle opgeven, afhankelijk vh doel die je wil nastreven en afhankelijk vd context. 

⇒ Van die hele descriptieve benadering is Geert dus geen voorstander 

• Coping en stress literatuur: 
o Gericht op vermindering van stress 
o Focus op reactie op stress 

• Descriptieve benadering mist dus context: 
o “One cannot evaluate whether coping has been successful in a particular situation without reference to 

goals” (Coyne & Racioppo, 2000). Coping heeft alleen nut als je weet wat persoon wil bereiken: het is uw 
doel die actionplanning, copingplanning... organiseren. 

o “Goals organize coping efforts (Cantor et al., 1991; Pervin, 1989) so that identifying relevant goals is a 
prerequisite for understanding how people choose coping strategies and how they focus their coping 
efforts when they have multiple goals”. 

4.3 Coping vanuit een zelfregulatieproces 

Scala van gedragingen dat te maken heeft met de manier waarop mensen doelen formuleren, de strategieën die ze toepassen 
om die doelen te realiseren, en vooral de wijze waarop ze omgaan met de frustraties en tegenslagen die onvermijdelijk zijn 
wanneer mensen proberen een doelen te realiseren (dat is de essentie van coping). 

4.3.1 Goal pursuit through self-regulation: a system and control perspective 

Je hebt een doel en evalueert wat de stand van zaken is en hoeveel je afwijkt van je gewenste toestand. Je onderneemt actie 
en je stelt voortdurend bij. 

Coping komt voor wanneer het ergens minder goed gaat of wanneer er zich ergens obstakels bevinden op de weg. We baseren 
ons op volgend schema. 
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Zaken die jouw discrepantie kan doen toenemen, zijn ziektes bijv. De prof zal één model bespreken, nl. het dual-process model 
of coping.  

Eerste vorm v coping: Goal pursuit through self-regulation 

➝  

 

We hebben ergens een discrepantie. Bijv. Je w 
ziek tijdens het studeren v je examens. Je zal 
er dan alles aan doen om je obstakel op te 
lossen. Dit kan bijv. door medicatie die je thuis 
hebt. Als dit niet lukt, zoek je externe hulp; je 
gaat naar de dokter. 

Hier doen we aan assimilatieve coping. 

Tweede vorm v coping: Goal disengagement and adaptation 

 

Dit is de accomodatieve coping. Je stelt je doel 
bij. 

4.3.2 Dual Process Model of Coping (Brandtstädter & Renner, 1990) 

Dit model kent 2 functies die aan bod komen. B. is een ontwikkelingspsycholoog die keek naar hoe mensen ouder w.  

- Ageing literature: de levenskwaliteit neemt toe ondanks fysieke beperkingen bij ouderdom. Dit is verrassend, want 
naarmate men ouder w w men meer geconfronteerd met beperkingen. De vraag naar “hoe komt dit” ward het startpunt 
vr het onderzoek.  

- Action research: er zijn fundamentele manieren om informatie omtrent het vorige te verwerken. Dit is verzoenbaar met 
experimenteel onderzoek (zie volgend hoofdstuk).  

 

 

Er is ergens een obstakel op de weg om je gesteld doel te 
bereiken: het start met doel interferentie. 

Dan komt de vraag zeer snel aan bod of we hier enige controle 
over hebben om dit weg te werken. Als je het kunt controleren, 
kan je tot actie overgaan en kan je het gaan wegwerken en kan je 
verder gaan met het nastreven van je doelen. 

Als je zelf geen controle hebt, ga je op zoek gaan naar hulp van 
anderen of ga je andere middelen inzetten. 

Als dit lukt, zijn we goed bezig. Dit noemt B assimilative coping. 
Assimilative coping mode => coordinating an individual’s actions 
with the contingencies in the environment 
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In onze westerse wereld gaan we altijd actiegericht beginnen: we 
gaan altijd eerst het probleem uit de weg proberen te helpen. We 
zoeken controle en werken het weg.  

Als onze inspanningen niet werken gaan mensen een andere 
manier v omgaan/coping overwegen en gaan we gefrustreerd 
geraken. Dit is géén intentioneel proces: je kies het niet bewust! 
(ó Lazarus & Folkman). 

Neerslachtigheid moet in een soort rouw gaan: hierbij ga je je 
doelen opgeven, afstand nemen vd dingen die men wilt 
nastreven.  

Depressieve reacties hebben ook de functie, die zorgen dat je kan 
loskomen v doelen waarna je je gaat richten op doelen die wel 
haalbaar zijn waarbij je rekening houdt met de beperkingen die 
de omgeving of je lichaam met zich meebrengt (dan kan je je 
weer focussen op het bereiken van je bijgestelde doelen). 

Dit is de accommodative coping mode => coordinating the 
individuals preferences with the options available in the 
environment. 

 

We zien dus een doel discrepantie: bij assimilatie gaan we meer 
inspanning leveren, bij accommodatie passen we onze doel aan 
ad beperking.  

Oefening: achterhalen welke coping mensen met chronische hoofdpijn toepassen:  

“I always go, even when I have to throw up. It’s bad, but I always try and see how it goes.” Assimilatieve coping 

Using practical aids: “At school they gave me audiobooks, because I had so much difficulty 
reading” 

Assimilatieve coping, je doet een inspanning 
om een probleem op te lossen, extern 
hulpmiddel inschakelen 

“A new goal is to enjoy life more. Together with my partner, in nature.” Accommodatieve coping 

“At school they gave me audiobooks because I had so much difficulty reading.” Assimilatieve coping 

“I work 32 hours per week and besides I don’t do much else. Work is very important to me 
and I’m good at it. So, I decided to see work as my main activity.” 

Assimilatieve coping: je zet je op je primaire 
doel en gebruikt al jouw energie hiervoor 

“I don’t like to cancel an appointment because of a headache. Even if it means I have to 
take an extra pill.” 

Assimilatieve coping 

“And now I have to let go of exercising. Intensive activity is a trigger... and fatigue is a 
trigger... so I have to let things go... I am actually... forced to find it less important” 

Accommodatieve coping 

“You learn that if you plan too many activities in the weekend you can be certain you are 
in bed on Monday. So, you plan differently. You have to say ‘no’.” 

Accommodatieve coping 



Modellen i/d Gezondheidspsychologie (’20-’21) Nienke Hermans 3e Bachelor Klinische Psychologie 

51 

“I’ve tried everything. Homeopathy, acupuncture, physiotherapy once a week... Well tell 
me what I didn’t try! Vitamins, Magnesium... And now lately it is nutrition... I eat nothing 
processed” 

Assimilatieve coping: je probeert àlles 

“My parents in law come here once in a while to take the kids and then I can sleep for a 
day. Because usually that’s the best solution, sleep.” 

Assimilatieve coping: je zoekt naar een 
oplossing om je migraine te verhelpen 

 

 

Er gaat een zekere mentale set mee gepaard. In elke vorm van coping is 
er een gerelateerde cognitieve set. 

- Bij assimilatieve coping ben je echt gefocust op je doel; je bent 
ongevoelig voor distractoren. Als je zeer probleemgefocused 
bent, dan verengt je focus met een aandachtbias voor al wat 
specifiek met dat probleem te maken heeft (bv. vrouw die 
zwanger wil worden, ziet enkel zwangere vrouwen rondlopen) en 
dat kan ten koste gaan van andere dingen. Je bent gevoeliger voor 
informatie die in lijn ligt met je doel streven. 

- Tijdens accommodatie heb je een bredere focus: je staat terug 
open voor andere zaken en voor je omgeving, wat mss toelaat 
andere dingen te ontdekken. Je bent ook sneller afgeleid. 

Elk v beide kan functioneel of dysfunctioneel zijn, afhankelijk vd context. 

 

Beide hebben na- en voordelen.  

Assimilatie kan het gevaar hebben dat je vastzit met je focus op zaken 
die eigenlijk niet werken, of dat je teveel in je engagement opgaat. Op 
den duur kan je uitgeput geraken. 

Wanneer je teveel aan accommodatie doet, kan dit leiden tot onstabiel 
gedrag of aanvaard je misschien zaken die je toch zou kunnen 
controleren. 

 

De studie toont aan dat de goal-engagement echt wel waardevol is. The 
cost of persistent goal pursuit: als je teveel gericht bent op assimilatie, 
word je op termijn gevoeliger om ziektes te ontwikkelen.  

Men moet soms doelen kunnen loslaten. Men ziet uitputting door altijd 
maar te assimileren.  

Als mensen niet capabel zijn om over de tijd doelen los te laten, zijn zij 
meer vatbaar voor infecties. 

 

Optimisme kan goed zijn wanneer er een oplossing beschikbaar is en 
gaan heel actiegericht bezig zijn. Ze kunnen een stressor gaan oplossen, 
itt pessimisten die de stressor gaan vermijden (dan heb je een positieve 
relatie tss optimisme en scores op immuun vlak)  
Maar optimisme kan ook negatieve effecten hebben. Optimisten zullen 
denken dat ze de stressor kunnen oplossen, ook wanneer deze moeilijk 
oplosbaar is en daardoor zal frustratie ontstaan, terwijl pessimisten 
gemakkelijker de stressor kunnen loslaten/vermijden.  
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Wat maakt nu dat je assimilatie of accommodatie kiest? Afhankelijk van 
het gevoel van controle.  
De doelstructuur is ook belangrijk: kan je doel slechts op één structuur 
nastreven of op meerdere? Hoe flexibeler men is in het nastreven van 
doelen, des te makkelijker men accommodatie gaat toepassen.  
Als je een heel enge doelstructuur hebt, ga je blijven vastzitten in 
assimilatie.  

Zeer belangrijk: jouw weg is NIET intentioneel! 

Oefening: Sofie heeft al meer dan 1 jaar last van onverklaarbare vermoeidheid en pijn. Daardoor moet ze heel veel rusten, en 
dat terwijl ze vroeger zo actief en sportief was. De diagnose van fibromyalgie wordt gesteld. Ze heeft al verscheidene specialisten 
geraadpleegd, maar niemand lijkt haar te kunnen genezen. Ze vindt dit zeer frustrerend, want ze wil weer met haar vrienden 
kunnen raften en klimmen in de bergen. Ze blijft nieuwe artsen raadplegen en neemt zelfs deel aan een aantal experimentele 
behandelingen. Ze brengt heel veel tijd door op internet, waar ze informatie opzoekt over de nieuwste behandelingen. Ze is 
nauwelijks nog met andere dingen bezig en sluit zich af van haar familie en vrienden. Ze vindt dat ze pas gelukkig kan zijn als ze 
genezen is en weer zo sportief kan zijn zoals vroeger.  

Deelt u deze mening op basis van het dual process model of coping? 

➝ Mag je thuis beantwoorden (dergelijke vragen voor examen): bespreken we volgende les.  

4.4 Conclusie 

- Coping beter in functionele dan in structureel/descriptieve benadering.  
- Coping heeft drie adaptieve functies (GOED KENNEN EXAMENVRAAG). 

- Dual process model of coping is een functioneel model: assimilatie/accommodatie (EXAMENVRAAG). 

- Of coping adaptief is hangt af van de context/mate van controle. 

- Coping met ziekte kan misgericht zijn: vastzitten in zoeken naar oplossingen die niet bestaan. 

- Accomodatieve coping: aanvaarden dat er geen oplossing is kan deel van de oplossing zijn. 

- Zoeken naar andere waardevolle activiteiten ondanks ziekte is goud waard. 
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Hoofdstuk 4: Symptoomperceptie en -interpretatie 

1. Inleiding 

1.1 Het biomedisch model 

Biomedisch model: patient is een betrouwbare en accurate 
observator van zijn lichamelijke sensaties. Op basis van deze 
sensaties kan een diagnose gesteld worden. Zoals eerder reeds 
betoogd moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden 
tussen disease, illness en sickness. 

Model dat in verlengde van biomedische is dit van biofeedback. 
Niet noodzakelijk onmiddellijk betrouwbaar en accuraat, maar 
op zijn minst kan het aangeleerd worden. Men kan patiënten 

leren discrimineren tussen sensaties. Kan hoge van lage bloeddruk onderscheiden worden. Diabetes kunne patiënten leren 
wanneer ze een lage of hoge glucosespiegel hebben. Proces dat kan aangeleerd worden via feedback, zodat ze weten welke 
symptomen matchen met fysiologische toestand van het lichaam; In elk geval niet dat één symptoom. 

Biofeedback nog verder. Niet alleen leren discrimineren, maar ook leren veranderen. Populair in de behandeling van Ziekte 
van Rayn. 

1.2 Biofeedback 

̶ Accurate perceptie kan geleerd worden 

̶ (intentionele) controle is mogelijk 

̶ Toepassingen: spanningshoofdpijn, migraine, hoge bloeddruk, rugpijn… 

2. Modellen 

 

Modellen die volgen proberen psychologische processen naar voren te schuiven als mogelijke verklaringen voor het feit dat 
mensen symptomen ervaren, klachten rapporteren en daardoor ziektegedrag gaan stellen (vb. arts contacteren).  
Lichamelijke sensaties kunnen we waarnemen (lichamelijke waarneming), maar we gaan deze soms ook niet oppikken (pijltje 
weg van lichamelijke waarneming). Om lichamelijke sensatie waar te nemen, moeten we er aandacht naar richten en daar 
bewust mee bezig zijn. Hoe komt het dus dat we bepaalde lichamelijke sensaties waarnemen en bepaalde niet (aandacht)?  
Het is niet omdat we iets waarnemen, dat we daar klachten rond gaan rapporteren: niet elke waarneming wordt geformuleerd 
als een klacht. We gaan dus onze lichamelijke waarneming interpreteren: bepaalde waarnemingen gaan we attribueren aan 
somatische aandoeningen.  

Als we klachten ervaren, leidt dit niet altijd tot ziektegedrag. Wat bepaalt de beslissing om al dan niet ziektegedrag te gaan 
stellen?  



Modellen i/d Gezondheidspsychologie (’20-’21) Nienke Hermans 3e Bachelor Klinische Psychologie 

54 

2.1. Antecedenten-model 

 

Grijpt terug naar psychologische processen als verklaring voor het ontstaan van waarnemingen. Creatie-idee: welke 
psychologische processen gaan de keten vooraf en veroorzaken sensaties of waarnemingen? 

Wat is de (psychologische) oorzaak van de sensatie/waarneming?  
Kunnen cognitieve processen lichamelijke sensaties/waarnemingen creëren?  

Kan “verwachting” lichamelijke sensaties veroorzaken? 

• Directe weg: via verwachting/suggestie 

o Via suggestie/placebo (cf. volgende les): ‘creëren’ sensaties 
o Via somatisatie (cf. een van vorige lessen): vaak niet zinvol door interpretatie v expert  

• Indirecte weg: Levensstijl en stress veroorzaken ziekte, worden gezien als voorlopers van ziekte  

o Roken, ongezonde voeding, weinig beweging,...  
o Stress  

Kan “persoonlijkheid” lichamelijke sensaties veroorzaken? 

• Directe weg 
• Indirecte weg 

2.1.1 Verwachting 

a. Suggestie 

⇒ Directe weg 

Response expectancies = expectancies of the occurence of nonvolitional responses 

• Placebo 
• Nocebo  

Lorber et al. (2007) 

• Inhalatie (placebo) toxische stof of niet 
• Suggestie milde hoofdpijn, misselijkheid, jeuk en slaperigheid 
• Meten van gesuggereerde en andere klachten 

Er zijn echter wel een aantal bedenkingen… 

• Verklaring voor medisch onbegrepen klachten?? 
• Theoretisch 

o Statuut van “hallucinatie”, maar normaal gevoelig 
voor discrepanties tss verwachtingen en 
wereld/lichaam 

o Vaak “lichte”, “ambigue” sensaties 
o “Creatie” of “modulatie”? 

• Praktisch 
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o Moeilijk aanvaardbaar voor patiënten 
o Psychologisering van klachten 

b. Stress en ziekte 

Stress is een reactie vh lichaam op dreiging. 
Lichamelijke reacties ter voorbereiding op defensieve actie (fight or flight): verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, 
spierspanning, verhoogde bloeddruk  

Stress is adaptief op korte termijn, maar ziekte-inducerend bij onvoldoende herstel (als stress blijft aanhouden en lichaam 
onder voortdurende spanning komt te staan) via indirecte weg: via immuunfunctioneren, of via stellen van ander gedrag om 
te copen met stress.  

Bv. Model van Sally: stress houdt een vechtfase, alarmfase en uitputtingsfase in. ⇒ Hoe langer stress blijft aanhouden, 
hoe meer mensen in uitputtingsfase terecht komen. 

Kan leiden tot diverse lichamelijke sensaties: pijnklachten (hoofd, borst, spieren), vermoeidheid, spijsverteringsproblemen, 
droge mond, etc.  

Verhoogd risico op chronische aandoeningen: CVA, gastro-intestinale aandoeningen, huidaandoeningen, enz.  

2.2.2 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: semigestructureerd interview, Jenkins Activity Survey  
Meta – analyse: verband tss scores op type A gedrag en ontstaan van CVA 

   
⇒ Er bestaat wellicht geen persoonlijkheidstypologie voor CVA, maar wel:  

• CVA is gerelateerd aan vijandigheid, angst, depressie  
• Persoon met risico voor CVA  

o 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 

o Negatieve affectiviteit/neuroticisme  
• Dit type persoon is niet typisch voor CVA, maar is “disease prone” 

o CVA, Astma, Maagzweren, Artritis, Hoofdpijn  
• Hoe zit dit verband precies in elkaar? 

o Via indirecte effecten van stress (fysiologie/immuunfunctioneren) of via levensstijl??? 
o Weinig evidentie dat persoonlijkheid een directe link is met ontstaan van ziektes.  

2.2. Consequenten-model 

 

Modulatie-idee: we ervaren allemaal sensaties, maar of we 
die sensaties gaan waarnemen, kan beïnvloed worden door 
psychologische processen. En of we die sensaties als klachten 
gaan percipiëren, is afhankelijk v psychologische processen, 
zoals interpretatie.  
Volgende processen sturen dit consequentenmodel: 
aandacht en interpretatie.  
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3. Aandacht 

Verschil tussen gewaarwording en waarneming:  
• Gewaarwording als hetgeen wat opgepikt wordt door onze zintuigen  
• In hersenen gebeurt waarneming (geen perfecte representatie vd werkelijkheid): constructieve perceptie - door 

meemaken van andere ervaringen, geef je andere betekenis aan gewaarwordingen, waardoor we waarnemingen 
allemaal verschillend opvatten  

Dezelfde cognitieve processen bij perceptie van externe als interne stimuli. 

Actieve perceptie & constructief: interpretatie en betekenis geven aan iets.  

Aandacht/interpretatie/betekenis. 

3.1 Aandacht: een functioneel perspectief 

Wat is aandacht? 

® Actieve selectie van informatie. 
® Gaat ten koste van andere informatie. 

Waarom doen we dit?  

® Beschermen van coherentie gedrag: omdat we aandacht kunnen focussen, kunnen we gedrag gericht verder zetten 
door bv. afleiding te inhiberen. 

® Selectie voor (nieuwe) actie, omdat we aandacht kunnen switchen. 

Hoe? 

® Optimalisering van doel-gericht gedrag (top-down modulatie): we gaan v binnen ➝ buiten. 
o Facilitatie van doelcongruente informatie 
o Inhibitie van doelirrelevante informatie 

® Interruptie van aandacht (bottom-up controle): aandacht gaat naar externe stimuli. 
® Continue & dynamische interactie tussen bottom-up & top-down processen 
® We spreken v/e “Biased competition”: er is een continue en dynamische interactie tss bottom-up en top-down 

processen.  

 

Bottom-up en top-down beslissen welke stimuli aandacht 
krijgen en welke niet. 

Door kenmerken van sensaties maakt bottom-up controle 
dat we er meer aandachtig voor zijn: de zwarte pijl dringt 
door (selectiefilter). 

Door top-down modulatie is er ook één stimulus die meer 
aandacht krijgt, als meer relevant wordt beschouwd. 

3.2 Verschillende situaties 

We spreken v 3 versch. situaties:  

1. Bottom-up selectie lichamelijke sensaties 

2. Top-down facilitatie lichamelijke sensaties 

3. Top-down inhibitie lichamelijke sensaties 

3.2.1 Bottom-up selectie lichamelijke sensaties  

Somatische sensatie trekt aandacht van buiten ➝ binnen en onderbreekt doelgerichte acties. 
Alarmsysteem, pijn als prototypisch voorbeeld. 
Interruptie wanneer sensatie hoge saillantie/duidelijkheid heeft: 

• Intens 
• Plots 
• Onvoorspelbaar 

• Nieuw 
• Hoge dreigwaarde  
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a. Primaire-taakparadigma 

Primaire taak paradigma om bottom-up verwerking te meten:  
- Proefpersonen worden geïnstrueerd om een cognitieve taak uit te voeren terwijl ze somatische informatie moeten 

negeren. 

- De vertraging op de taak tijdens somatische informatie is een index van het aandachtsopeisend karakter van somatische 
informatie.  

b. Intense chronische pijn interfereert met cognitieve taken (Eccleston, 1995)  

Cognitieve taken: waarde taak (makkelijk: welke kant heeft de hoogste waarde?) 
vs. nummertaak (moeilijk: welke kant heeft het hoogste nummer?) Tijdens 
uitvoeren van taken, krijgen pp lage of hoge pijnsensaties.  

Hoe snel is men in uitvoeren vd taak?  

Bij makkelijke taak is er geen verschil id groepen, want de taak vergt op zich weinig 
cognitieve belasting.  

Bij de moeilijke taak gaan mensen die hoge pijn ervaren meer afgeleid zijn dan pp 
die lage pijn ervaren. Somatische informatie trekt bottom-up aandacht, waardoor ze minder cognitieve verwerking kunnen 
steken in de taak zelf. Intense pijn belemmert cognitieve taken: indicatie voor bottom-up aandachtsopeisend karakter van 
somatische informatie.  

3.2.2 Top-down facilitatie lichamelijke sensaties 

Wanneer huidige doel gefocust is op gezondheid/lichamelijke dreiging 

• Verwachting (geen “creatie” maar “modulatie”). 
• Piekeren over lichamelijke sensaties … 
• Pogingen om lichamelijke sensaties te controleren (assimilatieve coping). 

Facilitatie van sensorische input congruent met doel 

• Aandachtsbias (aandachtsvertekening) vr bep. lichamelijke sensaties.  
• Sneller opmerken en moeilijker loskomen. 
• (Hyper)vigilantie: verhoogde aandacht voor potentieel bedreigende somatische input. 

a. (Hyper)vigilantie 

“A perceptual habit of scanning of the body for somatic sensations” (Chapman, 1978)  
Continue scanning van omgeving en eigen lichaam voor somatische informatie, waardoor we interne prikkels sneller gaan 
opmerken. 

Facilitatie van doel-congruente informatie. 

b. Selectief zoekproces/scanning en confirmatiebias 

Hypothese-/schemagestuurd 
Gevaar voor confirmatie-bias: hoe meer je sensaties interpreteert volgens 
schema dat gericht is op bedreiging vermijden, hoe groter de kans dat je 
dergelijke sensaties gaat opmerken (hoe groter de focus op een bepaalde 
sensatie, hoe groter de kans dat je geconfirmeerd/bevestigd wordt op het feit 
dat je dergelijke sensaties ervaart). 

Hoe meer ambigu, hoe meer kans. 

Pain and pleasure: alternative interpretations for identical stimulation 

Ppn moesten vinger met vibrerend ding rond op wit blad leggen: hoe 
(on)aangenaam is deze vibrerende stimulus? Maar informatie die op voorhand 
werd aangeboden, was verschillend voor 3 groepen: vibrerende stimulus zou 
aangenaam, neutraal of pijnlijk zijn.  
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Afhankelijk van vooraf aangeboden informatie, verschilde rapportage. 

⇒ Schemagestuurde waarneming: verwachting/doel die je je stelt, stuurt je waarneming.  

 In het onderzoek omtrent selectieve monitoring v 
fysieke sensaties (Pennebaker & Skelton) kregen de ppn 
ultrasound geluid te horen. Horen v geluid kan 
samengaan met temperatuurschommelingen aan de 
vinger. Opnieuw drie groepen: ervaring stijging, daling, 
neutrale lichaamstemperatuur.  

Het lijkt dus alsof men actief op zoek gaat die het schema 
of de verwachting confirmeert.  

3.2.3 Top-down inhibitie lichamelijke sensaties 

Wanneer alternatief doel (niet congruent met lichamelijke sensaties) geactiveerd is, leidt dat tot inhibitie van somatische 
sensaties.  
Somatische sensaties trekken minder aandacht. 

Cue competitie hypothese (Pennebaker, 1980) ⇒ constante competitie tussen interne en externe cues: als externe cues 
relevanter worden voor ons om onze aandacht op te richten, gaat onze aandacht weggericht worden van interne lichamelijke 
sensaties en omgekeerd. 
PP moesten rondjes rennen (even lang parcours), maar de ene groep moest op een gewone baan rennen, andere op een mooi 
parcours tss de bomen. Hoeveel tijd nemen deze rondjes nu in beslag? Naar verloop van tijd wordt cross country course een 
stuk sneller afgelegd dan het andere, saaie parcours.  
Bij het lopen van saaie rondjes, wordt onze aandacht getrokken naar 
interne cues, lichamelijke sensaties, waardoor dit weegt op uw 
prestaties (hartslag, lastig, zweet...).  

Bij de cross country course heb je veel meer afleiding in je omgeving, 
wordt aandacht weggetrokken van interne cues: top-down inhibitie, 
wat positief effect heeft op prestatie.  

! Enkel effect op prestatie onderzocht, niet of inhibitie leidt tot minder 
rapporteren van symptomen. 

Aandachtsafleiding en motivationele waarde  

Aandachtsafleiding werkt niet voor pijn catastrofeerders (PCS) – mensen die pijn als heel bedreigend zien en zich daarbij heel 
hulpeloos voelen. 

Motivationele waarde van aandachtsafleiding: voor pijn catastrofeerders is pijn zo relevant, dat het moeilijk is een ander doel 
te vinden om hun aandacht op te richten; behalve mss als we proberen die aandachtsafleiding proberen interessanter te maken 
voor hen. 

Experiment koudwaterpijn: hand in koudwaterbak houden, hoe lang houdt men dit vol? 

• Controlegroep: geen afleiding 
• Afleidingsgroep (auditieve taak): krijgt aandachtsafleidende taak terwijl hand in water zit 
• Gemotiveerde afleidingsgroep: als ze afleidende taak goed uitvoeren, krijgen ze ook een financiële beloning 

(motivationeel relevanter). 

Bij mensen die laag scoren op PCS, werkt aandachtsafleiding: controlegroep 
meldt hogere beleving van pijn dan afleidingsgroep. 

Bij mensen die hoog scoren op PCS, zie je geen significant verschil tss controle 
en afleiding. Beoo  rdelen wel sws hogere beleving van pijn. Pijn is zo 
bedreigend dat afleiding onvoldoende werkt voor hen.  

Wat gebeurt nu met motivationele afleidingsgroep? Zeer vreemd: bij laag PCS 
gaan zij meer pijn rapporteren dan de gewone afleidingsgroep (moeilijk te 
verklaren), terwijl bij hoog PCS gaan ze minder pijn rapporteren dan controle 
en afleidingsgroep: illustratie top-down inhibitie van interne cues.  
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3.3 Oefening 

(a) Karel heeft sedert jaren last van intense gewrichts- en rugpijnen. Hij heeft tevens slaapproblemen, Hij is altijd een piekeraar 
geweest. Hij is ervan overtuigd dat een ernstig medisch probleem de oorzaak is van zijn pijn. Ongeacht waarmee hij bezig is, 
merkt hij de minste verandering in zijn pijn. Hij piekert voortdurend over wat er van hem zal worden in de toekomst. Hij klaagt 
dat hij zich door de pijn niet goed meer kan concentreren. Enkel als hij met zijn postzegelverzameling bezig is, voelt hij de pijn 
minder. Hij vertelt dit niet graag aan anderen omdat hij bang is dat ze zullen zeggen dat zijn pijn ingebeeld is.  

1. Beschrijf kort het cognitief-perceptueel model van symptoomperceptie? (= algemeen) 

Consequenten (geen antecedenten) model: laat open wat lichamelijke sensaties veroorzaakt, anders beschuldigend. 
Secundaire ziektewinst geen onderdeel van CPM. Beschrijving van model in termen van dynamische interactie tussen 
bottom-up en top-down factoren; Beschrijving van drie situaties. 

2. Pas het cognitief-perceptueel model van symptoomperceptie toe op deze casus? (= specifiek) 

Welke factoren spelen hier een rol, hoe en wanneer?   

Bottom-up; intensiteit (?), nieuwheid (?), veranderingen (+), dreigwaarde (+) 

Top-down facilitatie: piekeren/catastroferen, vrees voor medische aandoening; neuroticisme (?): competitie externe en 
interne stimuli (zit thuis). 

Top-down inhibitie: Denk niet aan pijn, gericht op iets anders (postzegelverzamelling): maar doel is ook aangenaam 
waardoor meer engagement en minder pijn. 

3. Wat is uw mening over de visie van Karel? (= mening van reactie vanuit gezondheidspsychologisch perspectief) 

Lijkt medisch model aan te houden, en daarmee geassocieerd dualistisch te denken over lichaam en geest.  Termen van 
echt/medisch en niet echt/ psychogeen 

(b) Ziek door cola? 

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? 

1. Geef een korte beschrijving van antecedenten- en consequenten-model 

Geen oorzaak gekend. Symptoomperceptie verscheidene fasen waar psychologische factoren kunnen op inspelen.  
Sensaties, waarneming, klacht & ziektegedrag. 

2. Bespreek kort gelijkenissen en verschillen. 

Antecedentenmodel: Response expectancies: opletten!! Aantrekkelijk, weinig methodologisch en theoretisch sterk. 

3. Pas beide modellen toe op deze casus? 

Consequenten & modulatiemodel: 

- Bottom-up factoren: hier aanwezig??? Winter!!! Vage klachten 
- Top-down processen: Eerder modulatie van bestaande sensaties: piekeren/zorgen maken 
- Ambigue en top-down facilitatie: selectief zoekproces & confirmatiebias  
- De rol van ziekte-opvattingen en attributie (common sense model), en ziektegedrag 

3.4 Conclusie 

• Aandacht en bewust worden van lichamelijke sensaties is geen passief gebeuren 
• Cognitief-perceptueel model 

o Dynamisch en normaal gebeuren 
• Aandacht voor lichamelijke sensaties afhankelijk van bottom-up en top-down factoren 

o Verschillen tussen personen 
o Verschillen tussen momenten/situaties voor dezelfde personen 

• Soms bottom-up factoren dwingend 
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• Maar top-down controle mogelijk (tot op zekere hoogte) 
• Soms top-down factoren essentieel 

o Ambigue informatie 
o Selectief zoekproces & scanning 
o Confirmatiebias 

4. Interpretatie van lichamelijke klachten 

 

4.1 Ziekte-opvattingen: common sense model of illness (Leventhal) 

̶ Ziekte-attributie: we gaan betekenisgeven aan sensaties die we ervaren ➝ lichamelijke sensaties w lichamelijke 
symptomen. 

̶ Leventhal: Mentale representatie/schema van ziekte. 

̶ “Common sense model of illness”: bespreken we hieronder.  

Vijf domeinen in ziekte-schema/ziekte-attributies: verschillen individueel  
1) Identiteit: welke lichamelijke klachten gaan gepaard met ziektes  

2) Tijdlijn: acuut, chronisch, cyclisch  

3) Oorzaak: invloed biologische, emotionele, omgeving, psychologische elementen?  

4) Gevolgen: disability, levenskwaliteit, vgl met hoe het was vroeger  

5) Controle: omgaan met ziekte, effectiviteit van behandeling, in welke mate ben ik in staat om mijn symptomen te 
controleren? Om mijn ziekte te gaan aanpakken?  

Voorbeeld: hoge bloeddruk 

• Bloeddruk (BD) is wellicht asymptomatisch 
o 80% patiënten akkoord met stelling “People cannot tell when their blood pressure is up” 
o Maar, 50% zegt dat ze weten wanneer hun BD hoog is op basis van symptomen 

• Drie prototypes 
o Hoge BD is hartziekte (hartslag en pijn in de borst) 
o Hoge BD is vaatziekte (koude handen en voeten, voos of tintelend gevoel) 
o Hoge BD is resultaat van stress (emotionele ervaringen) 

Voorbeeld: Wat zijn je ziekte-opvattingen over een hartaanval? 

• Identiteit? Pijn id borst, kortademig 
• Tijdlijn? Chronische aandoening, accuut en erna weer beter of gaat het in golven? - oorzaak? Is er puur iets mis in m’n 

hart,ligt het ook aan m’n levensstijl? 
• Gevolgen: ... 
• Controle: ...  

Illness perceptions questionnaire: 
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4.1.1 Common-sense model of illness en ziektespecifieke modellen: model van chronische vermoeidheid 

Het common-sense model of illness en ziektespecifieke modellen: het model van 
chronische vermoeidheid (Vercoulen et al., 1998): 

- Identiteit: moeheid  
- Tijdslijn  
- Oorzaak: somatische attributie  
- Gevolgen  
- Controle: self-efficacy – het gevoel dat je er zelf iets aan kunt doen  

4.1.2 Ziekte-opvattingen sturen symptoomperceptie en -interpretatie 

Dit gebeurt via een aantal wegen: (bias = vertekening)  
- Aandachtsbias: prioritaire verwerking van informatie gerelateerd aan dreiging/ziekte en het meer opmerken van 

dergelijke symptomen in uw lichaam. 

- Interpretatiebias: “the tendency to interpret innocuous situations, symptoms, or sensations in a negative or 
threatening fashion”. 

- Confirmatiebias: selectief zoeken naar wat eigen overtuiging/hypothese bevestigt. 

Hoe meer ambigu, hoe groter de kans op dergelijke vertekeningen  

4.2 Er zijn ook opvattingen over behandeling: necessity/concerns framework (Home et al., 1999) 

Set van vooraf bestaande overtuigingen en voorkeuren omtrent behandeling 

- Percepties omtrent de nood aan behandeling (“necessity”): hoe 
noodzakelijk is het dat ik vb. mijn medicatie inneem om erger te 
voorkomen? 

Patiënten met dezelfde ziekte & dezelfde behandeling verschillen vaak 
in de mate waarin ze behandeling noodzakelijk achten om hun 
gezondheid te verbeteren. 

- Zorgen omtrent negatieve consequenties van behandeling 
(“concerns”): bijwerkingen van vb. nemen van medicatie 
⇒ hoe hoger necessity en hoe minder concerns, hoe trouwer patiënten 
zullen zijn inzake behandeling. 
Patiënten met dezelfde ziekte & dezelfde behandeling verschillen in de 
mate waarin ze zich zorgen maken over behandeling. 

Specifiek model vs. generisch model 

- Vergelijken met theory of planned behavior 
- Vergelijken met health belief model vb. gepercipieerde dreiging vd ziekte, ernst...  

4.3 Ziekte-opvattingen sturen ook coping- en ziektegedrag 

Coping benaderen vanuit zelfregulatiemodel.  
4.4 Samenvatting 

Onderzoek ivm ziekte-opvattingen (‘Common Sense Model’) sterk 

- Ziekte-opvattingen sturen perceptie en interpretatie van symptomen 
- Ziekte-opvattingen sturen ziektegedrag en coping  

Verdere evoluties: opvattingen over behandelingen: ‘Necessity & Concerns’  

Idiosyncratisch, maar... 

- Generisch model: common sense model, ook ASE, HBM, enz. 
- Specifieke modellen: ‘illness-specific models’  

o Chronische vermoeidheid (Vercoulen et al., 1998)  
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Zelf-regulatiemodel betere uitwerking in context van illness: belang van disengagement van doel in de context van chronische 
ziektes (vb. Dual Process Model). 

5. Negatieve affectiviteit (NA)  

NA als persoonlijkheidsstabiel kenmerk. Het is een dispositie, algemeen gevoel van onbehagen. 

• Angst 
• Irritatie 
• Depressiviteit 
• Vijandigheid 

• Schuldgevoel 
• Introspectief 
• Laag zelfbeeld 
• Weinig zelfvoldoening  

5.1 Negatieve affectiviteit en lichamelijke klachten 

Zijn mensen die hoog scoren op NA meer vatbaar voor het ervaren van lichamelijke klachten en sensaties?  
• Robuuste correlatie tss score NA en somatische klachten die mensen ervaren 

o Gem r = .33 (NA) 
o Gem r = -.08 (PA) – geen correlatie tss positieve klachten die mensen 

ervaren 
• Verscheidene populaties 
• Verscheidene NA-instrumenten 
• Verscheidene instrumenten lichamelijke klachten 
• NA = tendens/dispositie om somatopsychische distress te ervaren  

5.2 Verklaringen voor verband NA en ervaren lichamelijke klachten 

• Psychosomatische hypothese: NA veroorzaakt ziekte 
o Echter: ook bij personen die hoog scoren op NA zonder vaststelling van een diagnose 
o Evidentie slechts zeer beperkt voor ziektematen/ziektegedragingen 

• Disability hypothese: ervaren ziekte veroorzaakt NA, hoe ernstiger ziekte, hoe hoger NA 
o Echter: NA niet gerelateerd aan ernst van ziekte 

• Levensstijl 
o Echter: Geen relatie tussen NA en gewicht, fysieke beweging, uren slaap, roken, medicatiegebruik en alcohol 

MEEST AANNEMELIJK COGNITIEF-PERCEPTUEEL MODEL: symptoom-perceptiehypothese (binnen modulatieperspectief).  
5.3 Symptoom-perceptiehypothese (binnen modulatieperspectief) 

NA hypervigilant voor interne en externe bronnen van stress: scannen en interpretatiebias 

• Letten meer op normale lichamelijke sensaties/stressoren 
• Interpreteren deze op een negatieve wijze (catastroferen)  

5.3.1 Hypervigilantie  

“First, HIGH NA’s may be more likely to notice and attend to normal bodily sensations and minor aches and pain. Second, 
because their scanning is fraught with anxiety and uncertainty, high NA’s may interpret normal symptoms as painful or 
pathological” (Watson & Pennebaker, 1989, p. 247) 

ð Interpretative + confirmatie  
5.3.2 Experimenten CO2 inhalatie  

CO2 veroorzaakt lichamelijke sensaties vergelijkbaar met hyperventilatie. Mensen met NA 

• Snellere detectie van CO2 

• Hebben meer piekergedachten over CO2 

• Moeilijker om andere taak uit te voeren in anticipatie en tijdens CO2 

NA is a distal, not a proximal variable: NA oefent invloed uit via het hele modulatieverhaal (symptoom-perceptie hypothese). 
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6. Implicaties voor de praktijk 

6.1 Aandachtsafleiding 

Aandachtsafleiding is aandacht wegrichten van wat stresserend en bedreigend is.  
Copingstrategie: aandacht intentioneel en bewust wegrichten van stressor  

Aversieve medische procedures (ook bij kinderen)  

Chronische ziekten: hiervoor bestaan geen technieken om deze te genezen, maar via aandachtsafleiding kan de levenskwaliteit 
voor een stuk verbeterd worden. Bijv. CVA, MS, pijn, vermoeidheid, tinnitus (constante toon in oren), jeuk...  

Inhibitie van doel-irrelevante informatie  

Aandachtsafleiding werkt, maar weinig geweten over... Hoe? Wanneer? Voor wie? In welke situatie? Dit is afhankelijk v  

• Moeilijkheidsgraad van taak (‘cold cognition’): cognitieve verwerking, intentionele  
• Motivationele waarde van doel (‘hot cognition’): hoe motiverend is aandachtafleiding?  
• Competitie tussen interne (pijn) en externe stimuli  
• Zoek waardevolle activiteiten waar persoon zich kan in engageren  

Maar… Het is geen wonderpil 

• Let op voor bottom-up factoren: vaak zijn klachten onvoorspelbaar, intens en bedreigend, waardoor men moeilijk 
los kan komen van deze factoren, onze aandacht w er automatisch naartoe getrokken. 

• “Intentioneel” wegrichten van de aandacht 
o Paradoxaal: ‘sensatie’ in gedachten 
o Inspannend en na-effecten (Cioffi & Holloway, 1993): niet lang vol te houden 

• Wanneer sensatie bedreigend is, trekt het de aandacht 
• Geen verandering in interpretatie/betekenis.  

6.2 Sensorische monitoring 

Aandacht expliciet richten op lichamelijke sensaties  
Zo betrouwbaar en nauwkeurig mogelijk  

Impact van de stressor is minder  

Mechanismen: 

• Bevordert voorbereidende responsen 
• Dissocieert negatieve emoties van stimulus 
• Bevordert habituatie  

Marathonlopers en aandacht voor sensaties: ervaren lopers kunnen juist betere prestaties behalen als zij heel oplettend zijn 
naar interne cues van het lichaam. 

6.3 Voorbeeldvraag 

Vraag:  
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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? 

Antwoord:  

̶ Cognitief-perceptueel model: Bottom-up en top-down (4/10) 

̶ Aandacht en aandachtsafleiding (10/20): 

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.  

̶ Ander advies (6/20) 

̶ Sensorische monitoring  

̶ Exposure, principe van blootstelling  

̶ Controlebezoeken inlassen en opvolgen 
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Hoofdstuk 5: Placebo en ziekte 

1. Inleiding en definities  

Wat is placebo? 

ð Gunstig effect van een behandeling dat niet toe te schrijven valt aan werkzame bestanddelen  
ð Geïnduceerd door verwachtingen die geïnstalleerd w dat herstel of verbetering zal optreden  

ð “Any therapy or component of therapy that is deliberately used for its non-specific psychological, or psycho-
physiological effect, or that is used for its presumed specific effect, but that is without specific activity for the 
condition being treated” (Shapiro & Morris, 1978)  

Paradox bij placebo-behandeling: gaat over een behandeling die niet toe te schrijven valt aan werkzame omstandigheden => 
placebo komt uit medisch circuit, uit medisch oogpunt zal middel inderdaad geen werkzaamheden bevatten, maar vanuit het 
psychologisch oogpunt WEL 

⇒ In psychologie wel specifiek: je installeert verwachtingen bij mensen, verhoogt het geloof en controle. 

Karel heeft sedert vijf jaar last van diffuse en knagende gewrichts- en spierpijnen. Een arts vermoedt dat de klachten van Karel 
louter psychisch zijn, en sluit zelfs simulatie niet uit. Om dit te onderzoeken schrijft de arts pillen voor zonder farmacologisch 
actieve stoffen. De arts beschrijft deze placebopillen als een nieuw en krachtig type van pijnstillers. Bij een volgende bezoek is 
Karel tevreden over de nieuwe pillen: de pijn is minder hevig en hij kan opnieuw lichte karweitjes uitvoeren. Wanneer de arts 
hem de ware toedracht onthult, staat Karel perplex en voelt zich bedrogen. Placebo: feit of fictie?  

® Placebo-effecten treden voornamelijk op bij vage klachten of ingebeelde aandoeningen. FEIT, veel evidentie voor de 
werkzaamheid bij pijn, sterke effecten bij vage en diffuse klachten, maar werkt ook bij andere klachten en ziektes.  

® Bepaalde persoonlijkheidstypes zijn meer gevoelig voor placebo-effecten. FICTIE, wel invloed van gemoedstoestand, 
en hogere gevoeligheid voor placebo, maar geen direct effect v persoonlijkheid.  

® Het voorschrijven van placebo is eigenlijk hetzelfde als niets doen. FICTIE, vanuit psychologisch standpunt installeren 
van positieve verwachtingen (specifiek psychologisch proces). Dit gebeurt best in combinatie met een werkzame 
behandeling om behandeling kracht bij te zetten (als placebo op zich gebeurt, is dit slechts misleiding).  

2. Geschiedenis van placebo 

“Until recently the history of medical treatment was essentially the history of the placebo effect” (Shapiro & Shapiro, 1997) vb. 
inzetten bloedzuigers, aderlating... niet evidence based  
2.1 Placebo bij chirurgie 

Afbinden van arteria mammaria interna bij angina pectoris (Fieschi, 1939; Cobb, 1956) 

⇒ Hartaandoening die pijn en druk geeft op de borstkas, omdat hart niet genoeg zuurstof 
krijgt.  

Enkelblinde procedure (arts weet welke procedure hij toepast, maar patiënt niet) 

• Groep A: Bilaterale huidincisie – werkzame behandeling wordt dus niet toegepast 
• Groep B: Bilaterale huidincisie + afbinden arteria mammeria interna  

Resultaat: Groep A = Groep B ⇒ een behandeling op zich kan effect hebben zonder evidence 
based te zijn. 

2.2 Placebo as quackery and fraud 

Placebo werd doorheen de geschiedenis heel vaak afgedaan als kwakzalverij en fraude: 

“A means of reinforcing a patient’s confidence in his recovery, when the diagnosis is undoubted and no more effective treatment 
is possible” 

“For some unintelligent or inadequate patients life is made easier by a bottle of medicine to comfort their ego; that to refuse a 
placebo to a dying incurable patient may simply be cruel” (Lancet, 1954)  
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2.3 The powerful placebo 

Tegenover die fraude, zijn er ook heel wat onderzoekers die spreken over the powerful placebo, pleidooi van het gebruik ervan: 

“It is evident that placebos have a high degree of therapeutic effectiveness in treating subjective responses, decided 
improvement, interpreted under the unknown technique as a real therapeutic effect, being produced in 35.2 % of cases” (Becher, 
1955)  
“... placebos are extraordinary drugs. They seem to have some effect on almost every symptom known to mankind, and work in 
at least a third of patients (usually) and sometimes in up to 60%. They have no serious side-effects and cannot be given in 
overdose. In short, they hold the prize for the most adaptable, protean, effective, safe and cheap drugs in the world’s 
pharmacopoeia. Not only that, but they’ve been around for centuries, so even their pedigree is empeccable” (Buckman en 
Sabbagh, 1993)  
Daartegenover weer: Is the placebo powerless? (Hrobjartsson en Gotzsche, 2001) 

“We found little evidence in general that placebos had powerful clinical effects on objective or binary outcomes, they had 
possible small benefits in studies with continuous subjective outcomes and for the treatment of pain. Outside the setting of 
clinical trials, there is no justification for the use of placebos”  
2.4 ‘The long birth of the clinical trial’ (Evans, 2003) 

Het heeft lang geduurd tegen dat men probeerde placebo goed te onderzoeken.  
Voor WOII: 

• Effectiviteit: autoriteit en intuïtie vd arts was voldoende om iets toe te passen 
• Ene behandeling tov andere, of tov geen behandeling  

Placebo-behandeling: onethisch, want dit werd gelijkgesteld aan niks doen  
Beecher  

• Placebo werkt, is niet “niets doen” 
• Er is altijd placebo-effect 
• Indien twee behandelingen vgl, misschien ook vergelijking tweemaal placebo 
• Indien behandeling tov geen behandeling, overschatting van precies effect  

2.5 Randomized control trial (RCT 

Alle klinische studies maken gebruik van traditionele RCT (groep A vs. groep B)  
• Groep A interventie effect 
• Groep B controleconditie 
• Dus geen adequate controlegroep (C) in klassieke RCT’s  

Geen interpretatie in termen van placebo-effect mogelijk: is het placebo of het heilzame effect van de behandeling?  
Een RCT is een experiment om (specifieke) effect van interventie te meten, het werkzame. 

- Groep A: interventie met werkzaam bestanddeel  
- Groep B: interventie zonder werkzaam bestanddeel (= placeboconditie)  

We doen zowel aan pre- als post-metingen en random (toevallige) toewijzing aan groep en (dubbel) blind. 

 

Specifiek/therapeutisch effect vd behandeling: Conditie A beter dan 
Conditie B bij post-meting 

Non-specifiek effect/placebo-effect: post-meting beter dan pre-meting 
in conditie B 

2.5.1 The powerful placebo effect: fact or fiction?  
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“Beecher claimed that in 15 trials with different diseases, 35% of 1082 patients were satisfactorily relieved by a placebo alone... 
Recently, Beecher’s article was reanalysed with surprising results: ...no evidence was found of any placebo effect in any of the 
studies cited by him...”  

• Alle klinische studies maken gebruik van traditionele RCT (groep A vs groep B) 

• Dus geen adequate controlegroep (C) 

• Geen interpretatie in termen van placebo-effect mogelijk 

2.5.2 RCT is niet valide voor studie placebo 

Alternatieve verklaringen die gunstiger effect in de B conditie zouden kunnen verklaren, los van de ‘placebo’-verklaring. 

- Natuurlijk beloop & spontante fluctuaties – spontaan herstel: ziektes 
en klachten fluctueren vanzelf in ernstige - minder ernstige in 
tijdsverloop. 

- Regressie naar het gemiddelde: wnr men in eerste meting heel hoog 
scoort op pijn, is de kans bij de postmeting op regressie naar het 
gemiddelde groot (waarde wordt gematigder). 

- Bijkomende behandelingen 

- Response bias: rapportage van pijn bij de postmeting kan gekleurd zijn, 
verbetering van klachten kan te wijten zijn aan de manier waarop de 
vragen, design, wenselijkheid in antwoord... zijn opgesteld. 

⇒ We kunnen placebo-effect aan de hand van een klassieke RCT niet meten: 

er is een bijkomende controlegroep nodig! ➝ Groep C: groep zonder 
interventie. 

Men voerde een meta-analyse: “Is the placebo powerless?” 
• Vergelijking RCT placebo (groep B) vs. geen behandeling (groep C)  
• Toevallige toewijzing en dubbelblind  
• Uitkomstmaten vd studies die in meta-analyse betrokken waren, verschilden: objectief vs. subjectief (vb. pijn, 

vermoeidheid) en dichotoom (categorisch) vs. continu. 
• 114 trials voldeden (van de 727 potentiële trials)  

o Dichotome uitkomsten bij 3795 patiënten  
o Continue uitkomst bij 4730 patiënten  

• Heterogeniteit: heel diverse placebo-toedieningen  
o Farmacologisch placebo: suikertablet vs. echt medicijn  
o Fysisch placebo: medisch apparaat dat niet aanstaat  
o Psychologisch placebo: niet-directief, neutraal praatje tussen patiënt en hulpverlener  

• Heterogeniteit: 40 klinische condities: obesitas, alcoholmisbruik, pijn, onvruchtbaarheid, Alzheimer, ADHD, epilepsie, 
seksuele problemen, mentale handicap, nagelbijten,...  

Effect algemeen en bij subjectieve maten:  

       

Bij dichotome uitkomstmaten 

Relatieve risico = risico op ongewenste uitkomst in de placeboconditie/risico op ongewenste uitkomst id controleconditie 

⇒ Als breuk = 1: kansen zijn gelijk 
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⇒ Als breuk < 1: gunstig effect vd placebo  
DUS: placebo-effect is gunstig, MAAR kijken naar betrouwbaarheidsintervallen: grote kans dat in studies geen verschil is tss 
placebo en controleconditie!! We weten dus niet of er een effect is, want 1 ligt in ons betrouwbaarheidsinterval.  

Bij continue uitkomstmaten 

Cohen’s d = (gemiddelde op ongewenste uitkomst in placeboconditie – gemiddelde op ongewenste uitkomst in 
controleconditie)/gepoolde standaarddeviatie  

⇒ Als breuk = 0: geen verschil tss twee condities 

⇒ Als (-1) – breuk – 0 = gunstig effect vd placeboconditie in betrouwbaarheidsinterval mag 0 dus geen deel zijn van het interval  

DUS: significant placebo-effect bij continue uitkomstmaten, vooral bij SUBJECTIEVE uitkomstmaten => alleen bij pijn een 
gunstig effect van placebo (hoewel Cohen’s d van -.27 ook niet zo groot is)!!  

BESLUIT:  

“We found little evidence in general that placebos had powerful clinical effects on objective or binary outcomes, they had 
possible small benefits in studies with continuous subjective outcomes and for the treatment of pain. Outside the setting of 
clinical trials, there is no justification for the use of placebos”.  

2.5.3 Kritiek op ‘Powerless Placebo’ 

Selectief op artikels: slechts 16% van klinische trials werden gebruikt 

Maar “garbage in, garbage out”: er konden meer trials geïncludeerd worden, maar deze zouden dan minder zuiver 
geweest zijn. 

Grote heterogeniteit tussen problemen; is een terechte opmerking (soms grote betrouwbaarheidsintervallen): moeilijk effect 
rapporteren. 
Er is een verschil tss “geen evidentie voor effect” vs. “evidentie voor geen effect”  

- Geen evidentie voor effect: nog grote onzekerheid over wat dan wel gaande is 
- Dat laatste kan niet gevonden worden door RCT  

Labo-studies bevestigen placebo-effect. Er is evidentie voor “objectieve” veranderingen (zie Is placebo-effect wel echt?). 

Is RCT geschikt om placebo-effect te bestuderen?  
3. Op zoek naar het echte placebo-effect: is het placebo-effect wel echt?  

3.1 Huidige scenario’s 

‘Objectieve’ veranderingen in maagcontracties door placebo: Sternbach, 1964. 

Identificatie van werkingsmechanisme als gevolg van toedienen van een placebo-pijnstiller: 

• Morfine & endorfines (endogene opiaten) – werken beide pijnstillend, endorfines worden vrijgelaten bij het ervaren 
van pijn  

• Morfine-antagonist & naloxone (Levine et al., 1978) – gaan pijnstillend effect tegen 
• Toedienen van placebo pijnstillend middel voor tandpijn  

o Non-responders: bepaalde mensen gaan hier niet op reageren, rapporteren veel pijn  
o Placebogroep: ervaren minder pijn  

Bij die twee groepen dient men een tweede instantie – naloxone – toe, volgend op het pijnstillend placebo 
middel  

o Non-responders: pijn blijft gelijk  
o Placebogroep: pijn gaat weer toenemen  

⇒ Evidentie voor endogene werkingsmechanisme van pijn: dat naloxone 
met werkzame bestanddelen een effect van een placebomiddel kan teniet 
doen, wil zeggen dat objectief toch wel iets veranderd is in onze hersenen. 

Gerelateerd aan verminderde activiteit in pijn-gerelateerde hersenregio’s (Price et al., 
2007).  

⇒ Labostudies tonen aan dat er toch wel objectieve veranderingen optreden bij placebo.  
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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.  

Men voerde een meta-analyse over placebo en pijn. 

• Klinische studies (N=20) waarin placebo gebruikt wordt als controle-conditie: informatie dat ingenomen middel ofwel 

pijnstillend ofwel placebo was. ➝ Heel kleine effectsize van placebo (t.o.v. natuurlijk verloop) (Cohen’s d = 0.15)  

• Studies (N=12) met placebo-manipulatie via suggestie en/of conditionering. Men vond veel grotere effectsize 
placebo-effect (d > 0.85). 

o Thoracale chirurgie bij 38 patiënten met longkanker: weliswaar klein aantal! 

o Krachtige pijnstiller op vraag gedurende 3 dagen na operatie  

o Hebben ook een infuus met saline (placebo – er zit medisch geen werkzaam bestanddeel in)  

o Informatie over saline-infuus gemanipuleerd 

§ Groep 1: geen informatie over eventueel pijnstillende werking 
§ Groep 2: infuus bevat ofwel krachtige pijnstiller ofwel placebo 
§ Groep 3: infuus bevat krachtige pijnstiller  

o Onderzoeksvraag: hoeveel extra pijnstillers worden gevraagd? 

§ Analgetische effectiviteit is hetzelfde bij alle drie de groepen (saline is niet werkzaam), de 
manipulatie zit in de verkregen informatie 

§ Meest extra pijnstillers: groep 3 < groep 2 < groep 1  

 
Het ‘nocebo-effect’ ⇒ “ik zal schaden”. Het is het geloof dat (inerte) behandeling schadelijke effecten heeft, wat leidt tot 
daadwerkelijke ervaring v negatieve gevolgen. 

Dit kan ook de werkzaamheid v effectieve behandelingen negatief beïnvloeden! 

3.2 Nood aan andere scenario’s 

a. Placebo-manipulaties  
b. Balanced placebo design  
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c. Open-hidden paradigma  

a. Placebo-manipulaties 

Vergelijking met natuurlijk verloop groep is slechts 1 manier om effect placebo te meten. Alternatieven: 

• Vgl tussen verschillende placebo’s vb. spuit leidt tot groter pijnstillend effect dan pil. 

• Vgl tussen verschillende doseringen van zelfde placebo-interventie vb. grotere doses en grotere pullen hebben een 
groter placebo-effect ivm kleinere pillen. 

• Vgl tussen verschillende instructies bij zelfde placebo-interventie, vb. 
duurdere placebo-middelen brengen groter placebo-effect teweeg 
dan minder dure, of vb. rode pillen brengen groter placebo-effect 
teweeg dan pillen in een ander kleur  

Onderzoek adhv placebo-manipulaties toont vaak duidelijke placebo-effecten.  
b. Balanced placebo design 

Experimentele manipulatie ‘verwachtingen’ & ‘roken’: 4 condities vormen, afhankelijk van wat mensen krijgen toegediend en 
afhankelijk vd instructies die hen worden gegeven over wat hen worden toegediend. Er zijn 4 groepen die roken: 

1. Verwacht nicotine en krijgt nicotine  
2. Verwacht nicotine en krijgt geen nicotine  
3. Verwacht geen nicotine en krijgt geen nicotine  
4. Verwacht geen nicotine en krijgt wel nicotine  

  

Klinisch scenario kan niet gemeten worden met RCT, dit is een realistisch scenario, wat echt gebeurt. 

 

In de klinische situatie, het pure behandelingseffect én in de placeboconditie zie je grote reductie van angst. Het doet zich niet 
voor bij de baseline conditie. Dezelfde effecten zie je bij de urge reduction (minder nood om te roken bij klinische situatie, 
zuivere behandeling én HEEL STERK bij placebo)  

- Krachtig en elegant design om ‘echte’ en ‘verwachte’ effecten te onderscheiden en interacties te onderzoeken  
- Biedt meer informatie dan klinische trials  
- Ecologische validiteit groter dan de toepassing van RCT (labosituatie)  
- Echter vooral in experimenteel onderzoek en nauwelijks in klinische trials  
- Nadeel: 

o Duur 
o Nog steeds toepassing van misleiding in design: je creëert verkeerde verwachtingen. 
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c. Open-hidden paradigma 

§ Meten van placebo-effect zonder placebo! 

§ Overte versus coverte behandeling 

§ Werkzame agent in beide condities aanwezig 

§ Patiënt krijgt zelfde informatie over medicatie  

§ Manipulatie van bewustzijn van toediening 

Niet nodig om misleiding hier toe te passen, toch kan placebo-effect hier bestudeerd worden  
Verwacht men toediening van het middel (geïnformeerd) vs. niet geïnformeerd zijn.  
Open-hidden design en postoperatieve pijn  

- ‘Open’ conditie: injectie door arts, of informatie dat toegediend wordt  
- ‘Hidden’ conditie: infusie door voorgeprogrammeerde machine (patiënt weet niet wanneer)  
- Significant lagere dosis voor 50% pijnreductie nodig in ‘open’ versus ‘hidden’ conditie: door te weten wanneer en 

een duidelijke verwachting hebben over het krijgen van placebo heeft effect  

  

3.3 Voorlopige conclusie 

Het placebo-effect bestaat, maar… 

• Is misschien niet zo algemeen als gedacht 
• Komt in RCT niet overeen met de klinische realiteit 
• Enkel indien er een duidelijke verwachting is 

4. Hoe en bij wie werkt het? 

Examenvragen! 

4.1 De “placebo-persoonlijkheid 

• Grote individuele variabiliteit in placebo-respons en slechts 30-50% (!?) gevoelig voor placebo 

• Zoektocht naar “placebo-persoonlijkheid”: gevoeligheid voor suggestie, hypnotiseerbaarheid,  neuroticisme,… 

• Echter weinig consistentie in bevindingen 

• Betrouwbaarheid meting placebo-respons? Iedereen in juiste omstandigheden gevoelig? 

⇒ Mss is het interessant om te kijken nr interactie tss persoonlijkheidskenmerken en situationele kenmerken (mss merkt men 
andere zaken op in dezelfde situatie?).  

4.2 Verklaringen (afhankelijk van de context) 
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In experimentele context zijn minder verklaringen mogelijk ivm 
klinische (echte) situaties. 

In beide situaties worden verwachtingen gecreëerd die ofwel een 
direct (puur verwachting op zich zorgt voor placeborespons) ofwel 
een indirect effect (bijkomende mediërende effecten) kunnen 
hebben.  
⇒ Mediërende effecten: alles onder verwachting. 

Directe verwachtingen (minder bruikbaar) 

Kinch: het zijn puur de manipulatie vd verwachtingen die leiden tot de (placebo)respons (S-R-keten) 

® De verwachtingen creëren de placeborespons 
® Antecedentenmodel: zoeken naar psychologische verklaringen die klachten/symptomen creëren  

Indirecte verwachtingen en verklaringen (mediërende effecten)  
• Response bias  

o Zelf-rapportages gestuurd door ‘demand’ effect  
o Metingen die minder gevoelig zijn voor ‘demand’  

• Misattributie: spontaan herstel attribueren aan behandeling, aan toedienen van bepaald middel  
• Gedragsverandering: Placebo-interventie triggert gedragsveranderingen die leiden tot verbetering/herstel, bv. kan 

angst wegnemen, waardoor iemand zich anders kan gedragen wat voordeel kan opleveren voor het individu vb. 
rugpijn ➝ placebo ➝ minder angst om houding aan te nemen ➝ minder stijve houding en meer bewegen ➝ minder 
rugpijn  

• Angstvermindering: minder piekeren, minder aandacht voor klachten ➝ spontane aandachtsafleiding  

 

Studie response expectancy (⇒ anticipatie van eigen automatische 
reacties op bepaalde situaties) 

• Verandering in/constructie van ervaringen (placebo, nocebo)  

• Ook fysiologische en gedragsmatige effecten 

• Pijn, angst, depressie, etc… 

• Verklaring effecten hypnose 

• Rol in psychotherapie? 

4.2.1 Verbale instructies/verklaringen 

 

 

Ontstaan tussen patiënt-hulpverlener interactie op twee manieren:  
1. Affectief pad - verwachting (expectancy) dat verbetering zal optreden: “improvements that clients believe will occur”  
2. Cognitief pad - geloofwaardig (credibility): “how believable, convincing, and logical the treatment is” 

⇒ In placebo verhoog je verwachtingen én geloof dat een behandeling zal werken.  

4.2.2 Klassieke conditionering: twee visies 

1) Excitatorisch (CS+)  
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Herhaalde ervaring met stimulus (aanwezigheid arts, omgeving, plaats van behandeling, behandelprocedure) en actieve 
behandeling (UCS) kan ertoe leiden dat de neutrale stimulus (CS+) zelf een respons uitlokt karakteristiek voor de UCS 

2) Inhibitorisch (CS-)   

• Ervaring met stimulus (…) met herstel of verbetering symptomen 
• CS-: Angstreducerend en algemeen effect 

Hypothese klassieke conditionering:  

Meest effectieve interventies (UCS) geven grootste placebo-effecten (CR): hoe krachtiger stimulus die respons zal ontlokken, 
hoe krachtiger ook de respons op de stimulus  
Placebo effect (CR) dooft uit: wanneer stimulus herhaaldelijk niet meer verbonden wordt met een werkende behandeling  
Placebo en interventie samen resulteren in de sterkste effecten (CR+UCR): placebo heeft beste resultaten wanneer samen 
aangeboden met een evidence based behandeling, koppeling van verwachting aan effectief werkende behandeling zorgt voor 
grootste effecten. 
5. Klinische en ethische implicaties 

5.1 Placebo en ethiek 

Principe van evidence-based geneeskunde, 

- Biomedisch: placebo als ‘niks doen’, niks werkzaam toedienen (van dat kader begrijpelijk dat het toegepast wordt 
om te gebruiken als diagnostische tool)  

versus 

- Biopsychosociaal perspectief op herstel: ookal vinden we niks 
oorzakelijks, wil niet zeggen dat er niks speelt, want er worden 
verwachtingen ingesteld op psychologisch vlak  

Misleiding en zijn negatief effect op therapeutische relatie en vertrouwen in 
geneeskunde: geen basis van vertrouwen om verdere behandeling te ondergaan.  
In de wet mag je niet liegen/misleiden over behandeling.  

- Medicalisering onverklaarde lichamelijke klachten  
- Nadenken hoe we via placebo behandelingen kunnen optimaliseren, 

zonder gebruik te maken van misleiding?  
5.2 Optimaliseren van behandeling 

Verhogen positieve verwachting/geloof van een behandeling waarvan werkzaamheid aangetoond is (geen misleiding): door 
geloof te verhogen, verhoog je de controle 

⇒ Als je gebruik maakt van misleiding, doe je hele basisprincipe van gezondheidspsychologie en verwerven van 
controle over gedrag teniet. 

Belang basishouding t.o.v. patiënten. 

 

Wanneer wordt door artsen placebo toegediend?  
Diagnostische tool: als placebo werkt, dan is klacht 
psychisch en is er wss niks aan de hand. 

⇒ Beetje problematische redenen  
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Onderdeel van “motiverende gespreksvoering” en determinanten-modellen (waarom mensen gedrag stellen en wat impact 
heeft op hun gezondheid): controle verhogen is werkzaam mechanisme. 
5.3 Hebben we placebo dan nog nodig als verklarin?  

“Any therapy or component of therapy that is deliberately used for its non-specific psychological, or psycho-physiological 
effect, or that is used for its presumed specific effect, but that is without specific activity for the condition being treated” 
(Shapiro & Morris, 1978)  
Wat is er niet-specifiek? Verwachting is specifiek, belangrijk proces in veel modellen  
Placebo is relatief begrip: het is raar dat verwachting enkel zou meespelen in behandelconditie en niet in controleconditie 
(klopt eigenlijk niet). 
Placebo is gedefinieerd vanuit geneeskunde en zou minder bruikbaar zijn binnen psychologie. 

Als we placebo verbinden aan niet-specifieke effecten die eigenlijk heel specifiek zijn binnen modellen in de psychologie dan 
is de hele psychologie placebo (placebo = psychologie).  

- Placebo gevaarlijk als verklaring voor psychologie 
- Is het nog een placebo als we een specifieke verklaring hebben? Want we weten dat het werkt via heel specifiek 

verwachting en geloof. 
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Hoofdstuk 6: Psychologie van (chronische) pijn 

1. Inleiding 

 

Dit artikel brengt in kaart welke problematieke ervoor zorgen dat mensen in disability leven, maw lijden onder de condities die 
ze hebben. Aantal jaren dat mensen in belemmering of slechte omstandigheden leven (beperkingen), omwille van een aantal 
aandoeningen (risicofactoren op belemmering). 
Er zijn een aantal sterke risicofactoren die in belangrijke mate bijdragen tot jaren dat mensen leven in belemmering.  
Rode, (licht) groene figuur: mentale en gedragsmatige aandoeningen (leiden niet onmiddellijk tot mortaliteit, maar voor een 
enorme belemmering in dagelijks leven). 

De groene staat voor muscilo-skeletaire aandoeningen (pijn in ledematen, zenuwen en gewrichten): sterke belemmeringen. 
Hier is duidelijk dat zowel mannen als vrouwen in disability leven. Met het ouder w is osteoporose en artrose aanwezig.  

Derde grote risicofactor: diabetes ➝ zorgen voor enorme belemmering en verstoringen in het dagdagelijkse leven van mensen. 
2. Verklaringsmodellen van pijn 

Pijn is een heel vaak voorkomende klacht: 20% van de aanmeldingsklacht. 

Zorgt niet altijd voor veel beperkingen, er is slechts kleine groep mensen die significante beperkingen ervaren (op gedragsmatig 
vlak) door de beleving van pijnklacht. 

➝ Bij die groep: doktershopping tot ze een oplossing gevonden hebben, heel veel medicatie- gebruik, slaapproblemen, 
emotionele problemen (angst, depressie...): moeilijk te behandelen. 

2.1 Traditionele ziektemodel 

Terugbrengen naar biomedische perspectief op pijn (Descartes) ➝ volgens hem volgt pijn een heel simplistisch model: een 
directe eenvoudige lijn van de receptoren in de zintuigen die sensaties ontvangen naar de hersenen waar de beleving van de 
pijn plaatsvindt. 

Het is een prikkeling die naar hersenen (pijnappelklier) gaat, die op die manier pijn veroorzaakt.  
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® Toont een heel passief perspectief op beleving van pijn door de patiënt.  

Bv. Je ervaart weefselschade (nociceptie) en die schade gaat volledig bepalen welke pijnklacht je gaat ervaren en hangt 
volledig samen met hinder en beperkingen (metafoor van het klokkenluiden: trekken aan een koord; het is een 
rechtstreekse verbinding v klokkenluider naar bel). 

2.1.1 Specificiteitstheorie van pijn (past binnen traditionele model) 

Deze theorie heeft heel lang gedomineerd onder de vorm vd specificiteitstheorie.  

Assumptie: Er zijn specifieke en exclusieve ‘pijn’receptoren, ‘pijn’zenuwen (in zintuigen) en ‘pijn’centra (in de hersenen) die 
allemaal verantwoordelijk zijn voor de ervaring van pijn. 

➝ Die staan exclusief in voor nociceptie: ‘opvangen van informatie die handelt over weefsel- schade’  
Receptoren en einde van zenuwen vangen ook andere informatie op dan pijn vb. druk, temperatuur... Er bestaan dus 
geen receptoren met vrije zenuwuiteinden puur gespecialiseerd in het opvangen van pijn, maar er zijn wel een aantal 
receptoren die gespecialiseerd zijn in opvangen van nociceptieve informatie, maar dat blijkt niet één soort te zijn: 
daar kan er ook een opdeling in gemaakt worden: receptoren gevoelig voor mechanische nociceptieve informatie 
(vb. snee), thermische receptoren (vb. warmteprikkels), polimodale receptoren (vangen verschillende types op van 
nociceptieve informatie)...  

Verder onderzoek toont aan dat er wss niet specifieke pijncentra zijn, maar dat bepaalde receptoren gespecialiseerd zijn in het 
opvangen van nociceptieve informatie. Er zijn dus geen specifieke pijnreceptoren en pijnzenuwen, noch pijncentra/-zones id 
hersenen (zoals bij auditieve centra). Pijn is diffuus.  

Er kan wél een onderscheid gemaakt worden tussen kenmerken van de 
zenuwschacht en type van nociceptieve informatie waar die gevoelig voor zijn:  
® A-delta vezels: gemyeliniseerde vezels voor snelle geleiding ➝ scherpe, 

plotse, kortdurende pijn. 
® C-vezels: dunner en niet gemyeliniseerd, trage doorgang v info naar 

hersenen ➝ doffe, langdurige pijn (ook vibrerende prikkels). 
Er is wel een specialisatie, maar ze vangen ook nog beiden vb. warmte en koude 
op, dus ze zijn niet exclusief en specifiek.  

Id pijnliteratuur w het verboden om het woord ‘pijnreceptor’ te gebruiken. Men mag wel varianten op term nociceptie 
gebruiken (⇒ waarnemen v schadelijke info/stoffen). Pijn is altijd een ervaring, het zit niet in receptor, zenuw of hersenen! 

 Als we dit doortrekken: disease-factoren mogen we niet verwarren met illness-factoren.  

Oefening 

Marie heeft sedert een jaar last van rugklachten, en is erg beperkt op verschillende domeinen. Zij is reeds een half jaar in 
ziekteverlof, en heeft ook haar grote hobby, nl. dansen, opgegeven. Een verzekeringsarts peilt naar haar werksatisfactie. Marie 
meldt veel stress op het werk, en ze denkt dat dit ook heeft gewogen op haar klachten. De arts denkt dat Marie haar terugkeer 
naar het werk om die reden uitstelt, en besluit tot secundaire ziektewinst (persoon motiveren tot snel terugkeren naar het 
werk). Wat is jullie mening over het besluit van de arts?  

Heel snel besluit dat puur het werk en de stress haar tegenhoudt, want ze heeft ook vb. haar dansen opgegeven wat ze heel 
graag doet, dus waarom zou ze dat dan laten vallen hebben? Vanuit breder perspectief op klachten en pijn, moeten we besluiten 
dat secundaire ziektewinst in het rijtje past van een hele simplistische en destructieve constructies/verklaringen voor het 
ontstaan en voortduren van pijn.  
2.1.2 Simplistische en destructieve constructies (Descartes) 

Descartes kent destructieve visies, maar hier is geen/weinig wetenschappelijke evidentie voor. Hier is ook geen biomedische 
verklaring voor. Maar… Het is niet omdat we medisch iets niet begrijpen, dat het automatisch een psychologische oorzaak 
kent.  

Men maakt een onderscheid tussen psychogene pijn en organische pijn: bij psychogene pijn wordt er geen link gemaakt met 
weefselschade… 

- Gemaskeerde depressie als verklaring voor bestaan van pijnklachten.  
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Redenering: in ’50 heeft men ontdekt dat antidepressiva werkt bij chronische pijnklachten. Zo dacht men dat mensen 
met pijnen depressief zijn. Echter foute redenering: antidepressiva werkt niet alléén op depressieve klachten.  

- Alexithymie: onvermogen om gevoelens te uiten leidt tot pijnklachten. Echter; concept niet goed onderbouwd. 
Opletten: veel alexithymie-vragenlijsten kennen geen goede items.  

- Somatisatie. Veel somatisatievragenlijsten kennen verkeerde meting waardoor mensen met pijn meteen somatisatie 
hebben. Prof is hier dus geen voorstander v.  

- Pain prone personality: bestaan van persoonlijkheid die gevoelig zou zijn voor verklaring van pijn. Maar: er is géén 
specifieke persoonlijkheid die kan leiden tot klachten. Je hebt wel zoiets als een disease-prone personality, maar 
geen pain-prone.  

- (Secundaire) ziektewinst. Als het over chronisch-medische ziekte gaat die men niet kent, denken mensen vaak dat 
patiënt er profijt uithaalt (= cartesiaans dualistisch denken).  

⇒ Allemaal heel simplistische verklaringen die perfect passen binnen heel eenvoudig biomedisch perspectief op pijn. 

Ervaring van pijn zonder duidelijke weefselschade is heel moeilijk te begrijpen vanuit biomedisch perspectief, waardoor het 

vaak afgedaan wordt door simplistische verklaringen – vaak zogezegd psychologisch ➝ klopt niet binnen psychosociaal kader. 

In de praktijk gaan veel patiënten ook op zoek naar een medische verklaring van hun pijn (medicalisering), dat is heel goed te 
begrijpen omdat het biomedisch perspectief in onze cultuur (vroeger, maar nu nog) ingebed is en psychologisering van klachten 
vaak afgedaan wordt als persoonlijke zwakte en secundaire ziektewinst –> mensen willen bewijzen dat hun pijn ‘echt’ is. Dit 
houdt de deur naar psychologische hulpverlening wel wat dicht.  
2.2 Classificatie van pijn 

Men probeert zaken descriptief te classificeren. Aantal descriptieve manieren voorgesteld om pijn te gaan indelen:  
• Tijd 

o Acuut < 4 w, subacuut 4-12 w, chronisch > 12 w 

o Acuut < 3 m, subacuut 3-6 m, chronisch > 3m/6m 

Tijdsperiode verschilt soms, maar onderscheid acuut-subacuut-chronisch is wel vaak voorkomend. Men spreekt 
v chronisch zodra het lichaam de kans heeft gehad om te herstellen, maar dit niet doet.  

• Type van pijn (vaak gebruikt in geneeskunde want vereist medische behandeling).  

o Neurogene/nociceptieve pijn: pijn ontstaan tgv rechtstreekse stimulatie vd nociceptoren aan de 
oppervlakte vh lichaam, de huid – vaak duidelijk, scherp en makkelijk te lokaliseren. 

o Viscerale pijn: stimulatie van de nociceptoren in organen van het lichaam (bv. maag, hart, darmen...) – dof, 
misselijkmakend, moeilijker te lokaliseren. 
➝ Staan heel vaak in verhouding met schade die wordt berokkend. 

o Neuropatische pijn: beschadiging van het zenuwstelsel owv letsel of ziekte in somatosensorische systeem 
– vaak bij heel ernstige aandoeningen, vaak brandende pijn  
➝ De beleving van de pijn is heel vaak niet terug te brengen tot de weefselschade. 

§ Trigeminusneuralgie: pijn in nervus trigeminus (loopt in gezicht), hebben bij lichte aanrakingen 
heel ernstige, langdurige pijnsensaties vb. Omdat ader drukt tg trigeminus (oplossing vb. Teflon 
plaatje tss ader en zenuw plaatsen, waardoor drukking verdwijnt)  

§ Fantoompijn, diabetes, kanker, herpes, AIDS.   
2.2.1 Viscerale pijn en gerefereerde pijn 



Modellen i/d Gezondheidspsychologie (’20-’21) Nienke Hermans 3e Bachelor Klinische Psychologie 

78 

Als iemand pijn heeft aan het hart, uit dit zich vb. in pijn 
aan de arm. Er wordt pijn gevoeld op een lokalisatie, die 
niet de plaats is waar er nociceptieve schade is. 

➝ Convergentie van verschillende zenuwimpulsen vanuit 
de huid en ingewanden in het ruggenmerg. 

De zenuwen komen naar ‘boven’, het oppervlak.  

 

2.2.2 Neuropathische pijn: fantoompijn 

Wanneer mensen erge pijn ervaren in bijv. een 
geamputeerde ledemaat. Dit is een beschadiging 
vh zenuwstelsel.  

Neuropatische pijn tgv ongeval, maar ook ten 
gevolge van ziekte, diabetes, multiple sclerose, 
alcoholisme. 

Perifere, operatieve ingrepen hebben geen effect.  

De pijn is continu, en vaak beschreven als 
brandend, tintelend en stroomachtig.  

Onderzoek wijst uit dat kans op fantoompijn 
groter is als men vlak voor de operatie nog pijn 
heeft. Vandaar dat men de patiënt voor de 
ingreep pijnvrij wil krijgen.   

Vragen naar aantal kwalitatieve aspecten van 
pijnervaring: verwijzing van verschillende types 
van pijn die we net zagen.  

 

Zie eerste lessen: weefselschade, pijn en hinder hangen niet lineair samen. Het is niet omdat er 
geen schade is dat er geen pijn is: er is meer dan weefselschade alleen. Ook mensen die dezelfde 
mate van pijnervaring rapporteren, kunnen heel verschillende beperkingen ondervinden.  
➝ Andere verklaringen dan alleen biomedisch perspectief in acht nemen.  

 

2.3 Definitie van pijn 

‘Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke weefselbeschadiging of die 
beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging.’ (IASP, 1986) 
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 ➝ Schade hoeft er niet te zijn, kan ook gewoon zo beschreven worden. Soms werd mensen hun recht op pijn ontnomen werd 
omdat er geen lichamelijke verklaring gevonden werd. Vanaf deze definitie werd dit opgelost.  

Gouden standaard van pijn: 

• “Pijn is wat de patiënt zegt dat het is”. Als patiënt zegt dat hij pijn heeft, dan heeft hij pijn. Nu w er in ziekenhuizen 
geregeld gevraagd aan patiënten (naast meten v temperatuur etc.).  

• Vaak gebruikt: Visueel Analoge Schaal: 10 cm gaande v geen pijn tot ernstige pijn. of Numerische Schaal: getal tussen 
0 en 100. 

Een schaal is niet evident, maar is wel een stap vooruit. Zo installeer je een mogelijkheid v communicatie.  

• Brief Pain Inventory (11 items) 

o 4 vragen over pijn (pijn nu, ergste, minste en gemiddelde pijn in laatste 24 uur) 

o 7 vragen over impact (gemoed, interferentie, slaap, voldoening,…) 

⇒ Het is een mix v disability: gaat over de impact vd pijn.  

3. De poorttheorie (Melzack & Wall, 1965) 

Ontwikkeling van de poorttheorie was heel revolutionair 
binnen pijnonderzoek: baanbrekend, aangezien men toen 
nog simplistisch biomedisch perspectief innam tegenover 
pijn.  

Essentie v poorttheorie (belangrijk!): de boodschap v 
nociceptie w vroeg gemoduleerd dr helebool processen. 
Er is een poort werkzaam in de achterkant van het 
ruggenmerg: die poort laat maar bepaalde nociceptieve 
informatie door als die een bepaalde drempel heeft 
bereikt (niet alle nociceptieve informatie gaat naar de 
hersenen).  

Die poort kan geopend/gesloten worden op basis van een aantal factoren die mensen meer gevoelig kunnen maken voor pijn 
– zorgen voor verhoging van pijn – en factoren die zorgen voor het onderdrukken of inhiberen van de pijnbeleving. 

In biomedisch perspectief: geen mediërende factoren die pijnbeleving konden beïnvloeden.  

3.1 Nociceptie afhankelijk v relatieve activiteit in twee types van zenuwbundels. 

Of nociceptie naar boven doorgestuurd w hangt af v twee specifieke processen: perifere en centrale factoren hebben invloed 
op het openen of sluiten van de poort. 
Er zijn twee types zenuwbundels: dunne vezels Adelta en C, én dikke vezels Abeta.  

‘T’ staat voor transmissiecentrum; stuurt informatie door.  

 

Informatie wordt enerzijds aangestuurd door dunne/ADelta en 
C vezels vanuit de periferie v ons lichaam. Informatie w door die 
receptoren opgevangen in de huid en w doorgestuurd naar het 
mechanisme in het ruggenmerg en zorgt voor het openen vd 

poort (➝ hersenen en pijnbeleving). 

 

Er is ook een inhiberend mechanisme in de poort: ‘substantia 
gelatinosa’, zorgt voor onderdrukken vd info die zorgt voor 
nociceptie die w aangestuurd vanuit de ADelta of C vezels. 
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Inhibeert het doorsturen v nociceptieve informatie naar de 
hersenen en de ervaring van pijn. 
Hoe wordt Substantia Gelatinosa aangestuurd? 

Inhibitie + inhibitie = excitatie.  

 

Door ander soort vezels vanuit de periferie: dikke/ABeta vezels 
zorgen voor het stimuleren vd SG. 

➝ Zet inhiberend mechanisme in werking en zorgt er dus voor 
dat nociceptieve informatie w geïnhibeerd en dat de 
pijnervaring w verminderd of weggewerkt. 

Netto uitkomst: stimulatie v Abeta vezels inhibeert waardoor 
poort gesloten w. * 

* Illustraties v werking v perifere mechanismen binnen poorttheorie: 

- Wrijven op pijnlijke plek wanneer je ergens pijn ervaart: inhibitie van de transmissie door wrijven ➝ wrijving zorgt 
voor stimulatie van dikke vezels. 

- Transcutaneous ElectroNervous Stimulation (TENS): artificiële stimulatie v ABeta vezels. 

- Spinal Cord stimulation: elektrisch signaal in de rug die zorgt voor onderdrukking van pijnlijke sensaties. 

3.2 Modulatie door endogeen pijnonderdrukkende banen 

De grootste ommekeer die met de poorttheorie is verwezenlijkt, is de 
veronderstelling dat er ook centrale factoren een invloed kunnen hebben 
op de toestand van de poort als mediërende mechanisme: psychologische 
factoren vb. symptoomperceptie: angst, verwachtingen, perceptie van 

controle..., maar ook neurologische factoren kunnen in invloed uitoefenen. 

➝ Zowel bottom-up als top-down kunnen een heel aantal mechanismen de 
poort openen of sluiten. 

Ondersteuning van de rol van mediërende mechanismen van de centrale controle die de poort kunnen openen of sluiten:  

• Stimulation-Produced Analgesia (Reynolds): stimuleerde aantal gebieden in de middenhersenen en merkte dat door 
die stimulatie mensen selectief ongevoelig werden voor pijnlijke sensaties. 

o Zelfs (pijn)reflexen w geïnhibeerd/vertraagd. Dit wijst erop dat er een connectie moet zijn met hersenen 
en reflexen in ruggenmerg.  

• Ontdekking v lichaamseigen morfine-achtige stoffen als pijnonderdrukkende banen ih lichaam (endogene/ 
lichaamseigene opiaten, enkefalines): verklaring voor het bestaan van de SPA. 

o Morfine is grootste pijnstillende opiaat. Deze w normaalgezien exogeen toegediend, maar er is blijk dat 
het lichaam zelf ook morfine-achtige stoffen (endogene opiaten) produceert.  

• Ontdekking van morfine-antagonist: naloxone (farmacologisch middel) – gaat werking v morfine (inhibitie pijn) tegen 

o Als men middenhersenen stimuleert die normaal moeten zorgen voor selectieve ongevoeligheid, kan dat 
hele fenomeen teniet worden gedaan als mensen naloxone krijgen toegediend. 

o Naloxone is een antagonist: verhindert werking v morfine en endogene opiaten. Als je naloxone toedient 
w hersenstimulatie v morfine geïnhibeerd waardoor men gevoeliger kan w aan pijn.  

Men heeft dus diverse endogeen pijnmodulerende systemen ontdekt:  

• Opioïd (met morfine-achtige karakteristieken) vs niet-opioïd (waar naloxone niet op werkt).  

• Pijndemping via zenuwen of via bloedbaan. 

We hebben dus een complex geheel v pijndemping in ons lichaam.  

3.3 Psychologische relevantie 
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Als mens zitten we niet te wachten tot er opiaten w toegediend. Er is daarom onderzoek naar psychologische factoren als 
centrale factoren gevoerd die poort kunnen openen/sluiten.  

• Placebo: top-down vb. verwachtingen van (positieve) effecten van behandeling  

• Aandacht: top-down vb. symptoomperceptie door aandacht weg te richten/te focussen op pijn  

• Stress-Induced Analgesia (SIA): ongevoeligheid voor pijn tgv heel erge stress. 

o Dierproeven: als je dieren stresseert w ze minder gevoelig vr pijn. Dit is paradoxaal want meeste mensen 
denken dat stress zorgt voor extra gevoeligheid vr pijn.  

§ De proefdieren bleken later speciaal ras te zijn, want als je een rat bang maakt in een labo doen 
ze aan freezing.  

§ De ratten gebruikt in labo’s zijn neurotisch waardoor ze bij het minste panikeren; dit is geen 
natuurlijke respons id natuur (fight/flight).  

§ Op lange termijn is het zo gegroeid: fight noch flight werkte niet in overleving, de freezing ratten 
waren het gemakkelijkst in gebruik ih labo en zo werd dit gekweekt.  

o Soms kan stress bij mensen echter meer pijn veroorzaken. SIA bij mensen bij lichamelijke trauma’s: 

pijnbeleving kan voor een stuk w uitgesteld of op andere manier kan w beleefd voor een korte tijd ➝ pijn 
w onderdrukt om andere acties te kunnen stellen om jezelf te beschermen. 

§ Ongevallen: mensen met extreme verwondingen zijn blij dat ze er levend vanaf gebracht hebben. 
De pijn komt later.  

§ In oorlogssituaties is dit ten voordele van efficiënte fight/flight respons. 

3.3.1 Neurologische mechanismen 

Pijn ontstaat door perifere en centrale mechanismen die poort kunnen openen of sluiten en is iets heel complex waarbij 
verschillende subsystemen bijdragen tot de ervaring van pijn: die subsystemen kunnen ook ontregeld geraken of 
miscommuniceren met elkaar. Pijnbeleving los van de nociceptie kan voor een stuk verklaard worden door een 
verstoring/miscommunicatie tussen de verschillende subsystemen die van belang zijn bij de ervaring van pijn.  

 

3.4 Verstoord evenwicht resulteert in centrale sensitizatie (ó perifere sensitizatie) 

Perifere sensitizatie: als je een wonde hebt kan de zone rondom 
gevoelig w. Bij chronische pijnpatiënten merkt men dat er een centrale 
sensitisatie over het hele lichaam optreedt. Het is een 
dysfunctie/verstoring in centraal zenuwstelsel die het voortbestaan van 
pijn kunnen verklaren. 
Definitie (Woolf, 2011): langdurige maar omkeerbare verhoging in de 
prikkelbaarheid en synaptische werkzaamheid van neuronen in de 
centrale nociceptieve paden die verantwoordelijk zijn voor de  beleving 
van pijn. 

Resulteert in pathofysiologische toestand van veralgemeende hypersensitiviteit voor diverse stimuli  
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• Bv. Bij mensen met aanhoudende pijnklachten (vb. diagnose fybromyalgie) kan er een hyperalgesie of verhoogde 
gevoeligheid voor pijnlijke stimulatie optreden, omwille van de verstoring in centrale neurologische mechanismen.  

• Bv. Allodynie: voelen van pijn op plaats waar er geen weefselschade is. 

Conditioned Pain Modulation: normaal verschijnsel, heeft iedereen. 

Zaken die we gaan bespreken:  

̶ Hyperalgesie 

̶ Allodynie  

̶ Temporele summatie 

̶ Excercise Induced Analgesia 

̶ Conditioned Pain modulation (“CPM”) 

3.4.1 Hyperalgesie 

Onderstaande studie illustreert de perceptuele amplificatie (intensiteit v pijnsensaties) bij fibromyalgie: onderzoek naar 
verhoogde pijngevoeligheid bij mensen met fibromyalgie. 3 groepen: patiënten met fibromyalgie, mensen met kaakpijn en een 
gezonde controlegroep. 

Men zette met een instrument druk op de huid en keek naar welke mate de groepen 
daar gevoeligheid/pijn voor rapporteren.  

® Heel grote verschillen bij heel lichte druk: patiënten met fybromyalgie gaan 
heel pijnlijke sensatie gaan weergeven, ligt stuk hoger dan andere groepen  

® Verschil verdwijnt voor groot deel wanneer druk wordt opgevoerd: logisch.  

Perceptuele amplificatie: verhoogde pijngevoeligheid bij mensen met fybromyalgie  

3.4.2 Temporele summatie 

 

Men ervaart pijn vd laatste stimulus als het pijnlijkste. 

Bij patiënten met chronische pijn lijkt dit nog meer uitgesproken. De 
pijnsensatie w temporeel opgeteld, ookal is de prikkelintensiteit hetzelfde. 

3.4.3 Excercise Induced Analgesia 

Exercise induced analgesie: je moet geen marathon lopen om pijngevoeligheid te doen dalen. Bij chronische pijnpatiënten 
(hetzelfde bij fibromyalgie) is dit verstoord. Het pijndempend effect blijft weg.  

3.4.4 Conditioned Pain modulation (“CPM”) 

 



Modellen i/d Gezondheidspsychologie (’20-’21) Nienke Hermans 3e Bachelor Klinische Psychologie 

83 

Het is een fenomeen dat lang geleden gedocumenteerd werd: als je intense pijn hebt, zullen je pijnonderdrukkende systemen 
geactiveerd w.  

Als je dan een tweede prikkel toevoegt, zal de pijn verminderd w (conditioned pain modulation in die zin dat de pijn afhankelijk 
is ve andere stimulus).  

Definitie: verstoring endogene centrale pijnmodulerende mechanismen. 
Testparadigma: pijn inhibeert pijn (counter-irritation) –> er wordt pijn toegevoegd op een locatie, gevolgd door pijntoediening 
op een andere locatie, waarbij er een pijninhibitie ontstaat bij de eerste locatie waar pijn werd toegebracht  

Vroeger “diffuse noxious inhibitory control” (DNIC) tot “conditioned pain modulation” (CPM)  

Is dit verstoord bij mensen die chronische pijnklachten ervaren? 

Test: shock toedienen aan de arm, terwijl de andere hand in een koudwaterbad geplaatst wordt –> zorgt voor minder pijnlijke 
sensaties dan dat je mensen alleen shocks zou aanbieden.  

➝ Centrale processen verstoord bij mensen met fybromyalgie: minder conditioned pain modulation  

 

DUS poorttheorie is baanbrekend geweest om link tussen weefselschade en pijn te kunnen kaderen en verklaart dat de pijn 
die mensen ervaren niet helemaal moet teruggebracht worden naar de schade van de patiënt (samenwerking perifere en 
centrale mechanismen). MAAR de poorttheorie verklaart geen link tussen pijn en hinder, daarvoor moeten er andere 
verklaringsmodellen naar voor worden geschoven.  

4. De operante visie op pijngedrag (Fordyce, 1976) 

Goed verklarend kader om link tussen pijn en hinder te begrijpen.  
Probleem (vooral bij chronische pijn) in disfunctionele gedragspatronen: pijngedrag was focus van behandelin en onderzoek 
dan. Pijngedrag = roepen, liggen in zetel, zagen over pijn, gezichtsuitdrukking... alle zichtbare (gedrags)zaken waaruit 
omstaanders kunnen afleiden dat persoon pijn heeft (niet altijd als communicatief bedoeld)  

• Pijngedrag moet focus van behandeling zijn. Pijngedrag ⇒ wat doet iemand (niet)? 
• Pijngedrag is gevolg van positieve en negatieve bekrachtiging – als gedrag w bekrachtigd door toedienen v positieve 

gevolgen of wegnemen van negatieve gevolgen, zal gedrag toenemen in frequentie. 
• Vermijdingsgedrag kan voor een stuk sociaal bekrachtigd worden vb. door pijn niet meer naar werk gaan en zo niet 

meer beoordeeld w, zal men blijven vermijden om te gaan werken. Patiënten die pijn teweegbrengen, gaan die 
dingen vermijden.  

Assumpties 

1. Biomedische oorzaken sluiten niet uit dat psychologische en sociale factoren een rol spelen in last/hinder vb. steun 
kan positieve of negatieve bekrachtiging zijn: door ondersteuning te krijgen kan ook pijn voor een stuk verminderen 

2. Instandhoudende factoren zijn niet hetzelfde als initiërende factoren van pijnproblematiek 

3. Pijncontingent gedrag (!): men stopt met bepaalde activiteiten wat gevolgd wordt 
door minder pijn en dat op zich zal leiden tot toename in frequentie van het stoppen 

met activiteiten.  

• Korte termijn effect: bekrachtigend, men stelt gedrag afhankelijk van de gevolgen van afname van pijn  
• Maar op lange-termijn veel negatieve effecten: 

o Financiële gevolgen 
o Sociale gevolgen 

o Emotionele gevolgen  
o Fysieke gevolgen  

• Bv. Gebruik van pijnstillers: lange-termijneffecten  
o Medicatiemisbruik  
o Tolerantie  
o Medication-overuse headache: versterking in hoofdpijn op LT door teveel gebruik v medicatie  

4.1 Operante behandeling: graded activity 

De behandeling is operant. De doelstellingen hier is mensen proberen gezond gedrag te laten stellen en het ongezonde gedrag 
(vb. vermijden van activiteiten) laten uitdoven: 
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• Functioneren ondanks pijn 
• Geen pijnvermindering  

Inclusiecriteria om behandeling te krijgen  

• Melden van belemmering van gewenste activiteiten (deze moeten wel haalbaar zijn!). 
• Als men in staat is tot haalbare doelen en verwachtingen te komen (~haalbaarheid).  
• Partner is bereid om deel te nemen. 

Grafiek links: voor aanvang v graded activity ➝ zaagtandprofiel, 
afhankelijk van de pijn gaat men meer of minder activiteit stellen (grillig 
verloop). 

Probeert bij mensen met dergelijk gedragspatroon een basislijn te 
bepalen: wat is haalbaar en realistisch voor u qua activiteit om de 
komende weken elke dag te doen? Gaandeweg is het de bedoeling om 

de activiteit te gaan opbouwen: successieve approximatie ➝ 
bekrachtigen van elke tussenstap naar uiteindelijke einddoel.  
Bepaling basislijn 

• Activiteiten  
• Pijngedrag  
• Gebruik van welke bekrachtigers 

Behandelingsovereenkomst: wat is einddoel, waarmee gaan we starten en welke tussenstappen zullen leiden tot dat einddoel  

Aanleren van vaardigheden:  

• Men leert overstap maken van pijncontingent schema naar tijdscontingent schema: men stelt doelstellingen op 
afhankelijk van de tijd en niet afhankelijk van de pijn of de klachten  

• Shaping of aanleren van “healthy” behaviour (graded activity), waardoor extinctie van “illness” behaviour (vb. 
Vermijden)  

In begin is dat een redelijk eenvoudig schema, maar bij vordering gaat men schema ook gaan generaliseren  

• Uitbreiding naar dagindeling 
• Simuleren van werksituatie  

⇒ Zodat gezond gedrag zich niet enkel stelt in één specifieke context, maar in heel wat contexten en het te verkiezen 
gedrag w. 

5. De cognitief-gedragstherapeutische visie  

Cognitieve revolutie: belang van de rol van attributies, verwachtingen, controle en coping  
Assumpties  

• Mensen verwerken op een actieve manier informatie en krijgen actieve rol in therapie 
• Gedachten en gevoelens van pijn hebben een invloed op gedrag 
• Mensen zijn actief betrokken in hun behandeling indien ze de vaardigheden hebben om met problemen om te gaan. 

Dit is anders dan bij operante. 

5.1 Cognitief-gedragstherapeutisch programma 

Uitgangspunt 

Mens als een actieve probleemoplosser: inzicht geven, samenwerken. 

Inwerken op cognities, betekenis die mensen geven aan hun klachten vanuit de assumptie dat de cognitie en 
betekenisverlening wegen op de klachten en het pijngedrag. 
Inhoud: kernpijlers 

• Introductie, kennismaking en peilen naar verwachtingen: kaderen waarom ingewerkt wordt op cognities, verwachting 
en controle door cirkel van Loeser (zie afbeelding). Er bestaan geen wondermiddelen.  

• Er bestaan opvattingen en mythes over pijn die ervoor zorgen dat je meer lijdt dan nodig is. ~Psycho-educatie. * 
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• Effecten van aandacht en aandachtsafleiding (~poorttheorie).  

• Verbeeldingstechnieken en relaxatie: hoe meer spanning en stress, hoe erger de pijn. 

• “Coping” met pijn en stress; en hervalpreventie: leren omgaan met pijn. Bv. acceptatie: behandeling gaat er vanuit dat 
het op sommige momenten ook moeilijk gaat zijn. 

• Generalisatie.  

 

Loeser stelde pijnervaring voor als een aantal cirkels met als kern de 
nociceptie/schade ➝ pijngewaarwording, wat we beleven als pijn ➝  pijnbeleving, 
onze gedachten, cognities en gevoelens kunnen ook mee pijn bepalen (hoeft niet 
samen te vallen met nociceptie of gewaarwording: biopsychosociaal perspectief, 
geen lineaire samenhang) ➝ pijngedrag. 
Variabele (geen lineaire) relaties tussen verschillende niveaus (cirkels vallen dan ook 
niet samen). 

⇒ Daarom kunnen mensen met dezelfde pijnbeleving compleet ander gedrag gaan 
stellen. 

* Hardnekkige pijnmythes gaan terug op sterk cartesiaans denken: 

̶ Pijn betekent steeds dat er ergens een lichamelijk letsel is 

̶ Pijn betekent altijd dat je moet rusten, medicatie nemen of naar de dokter gaan 

̶ De dokters moeten de oorzaak van de pijn vinden, anders is ze ingebeeld 

̶ Als je met psychologische hulpmiddelen de pijn kan verlichten, dan was ze ingebeeld 

̶ Indien ik kan leven zonder pijn, dan zou ik compleet gelukkig zijn. 

=> Als mensen zo’n cognities erop nahouden, komen ze vast te zitten ih omgaan met hun pijn (vallen binnen biomedisch 
perspectief. Leven zonder pijn mag niet geïdealiseerd w.  

5.2 Schema van de poorttheorie 

Mooie metafoor om te bespreken met mensen in de praktijk, omdat het toont dat er meer is dan nociceptie alleen, dat er ook 
affectieve en cognitieve factoren zijn die mee pijnbeleving verklaren.  

 
Bv. Hoe meer aandacht voor pijn, hoe sterker pijn zal ervaren worden en hoe moeilijker we ervan kunnen loskomen tgo afleiding 
van de pijn. 

⇒ Vanuit poorttheorie worden psychologische factoren niet gepathologiseerd, maar genormaliseerd: het zijn niet de oorzaken 
van de problematieken, maar zijn wel factoren die kunnen mee een invloed hebben op het openen of sluiten van de poort 
(door sluiting kan hinder ook afnemen). 

5.3 Meta-analyse: CBT vs. Wachtlijstcontrole 

Onderzoek (Morley et al., 1999) naar wat is de meerwaarde van cognitieve 
gedragstherapie op een aantal indicatoren in vergelijking (pijn, depressie, coping...) 
met wachtlijstconditie?  
Medium effectsizes van CBT: significante impact op verminderen van pijn, depressie 
(als emotioneel gevolg van pijn)...  
Theorie is effectief, dus het is gerechtvaardigd dat we er in de praktijk ook op in zetten. Het heeft effect, maar is geen 
wondermiddel. Sociaal functioneren heeft grootste effectsize.  
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Besluit 

Deze meta-analyse is evidence-based; het belang v psychosociale variabelen w ook bewezen en niet alleen medicatie.  

Doel van behandeling 

• Verhogen van functioneren met pijn en niet pijnvermindering 
• MAAR er is nood aan motivatie v patient voor dergelijke programma’s: stages of change met preparatie & actiefase 

vs. precontemplatie (pretreatment). 
Proces van behandeling: gradueel inzetten op heel wat processen 

• Coping met pijn & stress. Verandering v copingvaardigheden leidt niet tot een beter succes!  

• Verandering van opvattingen: proberen uit vicieuze cirkel halen  
o Catastrofaal denken/overmatig negatief zijn over pijn proberen verminderen. 

! Met patiënt spreken over ‘overmatig piekeren’ ipv catastrofaal denken, aangezien men zich anders in een 
expertvisie plaatst bv. denken dat pijn steeds erger wordt en dat ze in een rolstoel zullen belanden. 

o Weefselbeschadiging ➝ pijn ➝ hinder: er hoeft geen weefselbeschadiging te zijn om pijn te beleven. 
• Aanvaardingsproces (cfr. dual process model of coping): mensen die cartesiaans denkproces kunnen doorbreken 

gaan het meest vooruit.  

o Ondersteunen in loslaten van pijncontrole/oplossen ervan ten koste van... 

o Doelaanpassing en richten op haalbare, waardevolle doelen. 

 

6. Chronische rugpijn 

Rugpijn is een vd meest prevalente klachten die grote disability met zich meebrengt.  

6.1 Natuurlijk beloop 

 

De beste benadering in de behandeling van rugpijn, is het 
natuurlijk beloop van de klachten: in veel gevallen herstellen 
mensen na vier weken van het ontstaan van de klachten 
spontaan. 

De prognose is relatief gunstig.  
Bij 8% blijven de klachten aanhouden en zij zorgen voor 
grootste kosten op collectief niveau. 
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Wat bepaalt de variabele relatie tussen ervaren van pijnklachten en hinder? Hoe kan het dat bij sommige mensen hinder blijft 
voortduren?  
6.2 Fear avoidance en kinesiophobia 

Kinesiophobia is de angst om te bewegen met pijn. Onderstaande is een consequentenmodel.  

 

Model gaat ervan uit dat er twee paden zijn: een maladaptief (links) en een adaptief (rechts) pad. Het start in het midden bij 
de ‘injury’ wat pijn veroorzaakt.  
Maladaptief pad: mensen kunnen ten gevolge van de pijn gaan catastroferen (psychopathologisch perspectief vb. denken dat 
het nooit meer gaat overgaan, percipiëren als heel bedreigend), wat leidt tot angst om te bewegen, angst voor pijn en het 
oplopen van een nieuw letsel (pijngerelateerde vrees of kinesiofobie), wat leidt tot hypervigilantie voor pijn en activiteiten 
gelinkt met pijn en vermijding van activiteiten.  

Daardoor gaan mensen hun lichaam minder gebruiken, fysiek deconditioneren, meer hinder rapporteren, meer geïsoleerd 
gaan leven, wat op zijn beurt depressie in de hand kan werken... zorgt op LT in toename van pijn.  
Adaptief pad: men heeft geen angst rond de pijn, waardoor men eerder de confrontatie met de pijn gaat aangaan (men blijft 
functioneren, geen activiteiten vermijden) wat herstel in de hand werkt.  

 

 

Langdurige opvolging van een jaar: bestaan van chronische 
pijnklachten is niet zo zeldzaam (35%), maar in de meeste 
gevallen is er recurrente pijn (pijnvrije episodes worden 
afgewisseld met terugkerende pijn). 

Dit klopt niet met het vorige cijfer! Het vorige ging over 
functioneren, dit gaat over pijn. Opletten dus bij 
interpreteren vd data! 

Deze figuur betekent dat veel mensen terug gaan werken 
ondanks hun pijn. Dit zorgt vr vertekening vd prognose. Er is 
een verschil tss pijnklacht en hinder.  
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Het model is een specifiek model (ó generisch model). Er zijn wel linken tussen vrees-vermijdingsmodel en generische 
modellen, beiden hebben ze een sterke attitudinale component, wat grote predictor is voor met welke intentie en welk gedrag 
mensen gaan stellen.  

Bv. Catastroferen: voorspellen hoe klachten naar verloop van tijd zullen vorderen (tijdlijn, oorzakelijkheid, perceptie over 
gevolgen van pijn...). 
! Vrees-vermijdingsmodel is ziektespecifiek model, terwijl common-sense model generisch is. 

6.2.1 Hervorming vrees-vermijdingsmodel 

Vrees-vermijdingsmodel zijn we atm ah vertalen. Dit model komt oorspronkelijk vanuit angststoornisliteratuur, waarbij alle 
begrippen duiden op een pathologie. Eigenlijk wijst alles erop dat dit niet klopt.  

 

Vandaar dat we het herformuleren, zoals 
figuur: mensen die pijn hebben kunnen 
enerzijds op bedreigende, anderzijds op 
niet-bedreigende manier interpreteren. Dit 
pathologisch model zal men in 
zelfregulatiemodel vertalen. Dit is zelfs 
beter empirisch gevalideerd dan het 
pathologische. 

6.2.2 Vermijdingsgedrag 

Pijngerelateerde vrees is belangrijke predictor voor zelf gerapporteerde belemmering.  

➝ Er is een verschil tussen mensen die heel sterk bevreesd zijn door pijn vs. mensen die niet bang zijn: verschil in mate waarin 
mensen activiteiten stellen, uitvoeren of volhouden. 

Focus op rugpijn: meeste vormen v rugpijn noemt men niet-specifiek, dwz dat er geen onderliggende gedocumenteerde 
oorzaak is (80%) die ingreep vereisen.  

Hoe kunnen we mensen met vrees begeleiden en behandelen?  
1. Screenen waar mensen bevreesd rond zijn: opstellen van vreeshiërarchie 

(moeten prenten van activiteiten ordenen van meest angstig – geen angst) 

2. Educatie over belang van beweging en dat men kan komen vastzitten in een 
vicieuze cirkel van catastroferen  

3. Toepassen gedragsexperimenten, want mensen met vrees worden door 
vermijding niet meer in situatie gebracht waardoor ze hun maladaptieve 

overtuigingen kunnen aanpassen ➝ ontkrachtiging van overtuigingen. 
Dit proces is heel individueel! 

6.2.3 Graded exposure: behavioural experiment 

Hier behandelen we een samenvatting v 4 casussen.  

a. Exposure in vivo  

 

Vrees daalt significant door exposure ➝ erna: oefentherapie – bewegen 
zonder dat je gedragsexperiment uit, dan blijft pijngerelateerde vrees 
laag. 
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Switcht men de therapieën: oefentherapie zonder uitdagen van cognities 
werkt niet, slechts door exposure in vivo zie je significante daling bij 
pijngerelateerde vrees. 

Het inzetten op oefentherapie werkt wss niet bij patiënten met enorme 
beweegvrees. Exposure gaat wel op systematische, individuele manier 
naar opvattingen kijken.  

b. Exposure bij complex regional pain syndrome  

Bij complexe pijnsyndromen: Posttraumatische dystrofie of Sudeck Atrofie (pijn ontstaat nadat er een breuk of trauma in het 
lichaam is geweest)  
Gaat drie fasen door: 

1. Warme fase: zwelling en roodheid waar schade zich heeft voorgedaan 

2. Koude fase: ontzwelling en wittrekken van de huid 

3. Stabiliseringsfase: roodheid en ontzwelling is niet meer aanwezig, maar er is wel een algemene verzwakking van het 
ledemaat.  

⇒ Wanneer men exposure in vivo toepast bij mensen met hele hoge pijngerelateerde vrees ziet men een significante 
daling in de vrees, minder belemmering en minder symptomatische verschijnselen  

7. De preventie van chronische rugpijnproblemen 

7.1 Waarom? Natuurlijk beloop van ruglast 

 

Als we natuurlijk beloop zijn gang laten gaan bij 
rugklachten herstelt een groot deel van de patiënten, 
maar er is ook een deel van de patiënten waarbij 
klachten blijven en chronisch zijn, wat zorgt voor grote 
kosten.  

Vroegtijdig ingrijpen zorgt dat die groep minder 
optreedt (wanneer er nog geen belemmeringen 
optreden). 

7.2 Secundaire preventie van dysfunctie: huisartspraktijk 

 

Werken op risicofactoren, van mensen die toch al een aantal klachten 
hebben, om ervoor te zorgen dat chronische rugpijnproblemen zich niet 
ontwikkelen: early activation aanpak (aanzetten tot functioneren ondanks 
pijn) heeft serieuze positieve inpakt op aantal dagen werkverzuim ten 
opzichte van treatment as usual.  

7.3 Preventie en behandeling 

Tegenwoordig zijn er veel richtlijnen, en vooral vanuit gezondheidspsychologie wil men zich manifesteren op obstakels en deze 
wegwerken. Huisarts en kinesist kennen hier hun plaats.  
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Basisidee: identify flags: obstakels zo snel mog. 
identificeren en dan focussen op herstel en 
werkhervatting. 

Catastroferen gaat over het piekeren en zorgen maken 
over pijn. 
Belangrijk om aantal rode vlaggen (risicofactoren) te 
kunnen identificeren en vroegtijdig te interveniëren om 
verder beloop van chronische rugpijn tegen te gaan. 

Onderstaande is de handleiding die artsen krijgen, aka niet enkel bedrust.  

7.3.1 Initiële fase (< 2 weken na ontstaan van klachten) 

• Triage op ‘red flags’.  
• Focus op symptoomverlichting en behouden activiteitsniveau. Het is belangrijk om te blijven bewegen. 
• Gezondheidszorg: mythes ontkrachten, advies om actief te blijven, geruststelling, realistische doelen stellen, 

evidence-based diagnose en behandeling aanbieden. 
7.3.2 Vroege fase (2-12 weken) 

• Focus op vroege hervatting activiteit/werk  
• Gezondheidszorg: cognitief-gedragsmatige principes, geruststelling dat er geen erge schade is in het lichaam om 

vrees te temperen, benadruk ‘ability’ i.p.v. ‘disability’, onderhoud contact met werkgever. 
= Gouden draad.  

• Werkgever: implementeer plan werkhervatting, verkrijg advies gezondheidszorg, moedig aanwezigheid werk-
gerelateerde activiteiten aan, voorzie overgangsmaatregelen om vroege werkhervatting mogelijk te maken. 

7.3.3 Aanhoudende fase (> 12 weken) 

• Focus op optimaal niveau van functioneren  
• Verfijnen en aanpassen doelen  
• Gezondheidszorg: onderhoud contact werkplaats, multidisciplinair programma en cognitief-gedragsmatige 

pijnmanagement, benadruk zelf-effectiviteit. 
• Werkgever: overweeg indien nodig tijdelijke werkonderbreking of reoriëntatie. 

7.4 Studie: Can Chronic Disability be Prevented? 

RCT met personen met risico op chronische last en hoe ze dat zelf percipiëren (‘ik loop kans om chronische rugklachten te gaan 
ontwikkelen’) en <3m/jaar ziekteverzuim  
Behandeling: vergelijken cognitieve gedragstherapie, folder en informatiepakket  

• Cognitieve gedragstherapie (zes sessies, één per week): voorkomen van chronische hinder door opvattingen en 
gedrag te veranderen zodat PTn beter met pijn kunnen omgaan. 

• Informatiefolder 
o 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  

⇒ Er zijn dus 3 versch. behandelingen.  

Outcome: welke impact h die verschillende behandelingen op doktersbezoek en hinder na 1j. 
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Grafiek: Bij groep die CBT heeft gekregen is er 
een drastische reductie doorheen de 
ziektedagen 6 maanden volgend op de 
interventie. 

7.4 Studie: A Cognitive-Behavioral Return to Work Program 

De CGT wilde terugkeer naar het werk stimuleren. In essentie: als je vroeg tussenkomt, krijg je maximaal effect met minimale 
interventie.   
RCT 

• Patiënten met kortdurend werkverzuim (n = 36,2-6m) 
• Patiënten met langdurend werkverzuim (n = 36,>12m) 

Behandelingen: vergelijking cognitieve gedragstherapie tegenover controle-conditie 

• Cognitieve gedragstherapie (12sessies): Ptn helpen om terug te keren naar werk 
• Controle-conditie: Treatment as usual  

 

Vooral bij de groep met kortdurend werkverzuim in de 
controle- en vooral in de behandelconditie is er een 
reductie in de ziektedagen. Dit is niet zo bij de groep met 
langdurig werkverzuim. 

➝ Cognitieve gedragstherapie heeft heel positieve 
impact bij reduceren van aantal dagen werkverzuim, 
maar dit doet zich dus vooral voor bij mensen met 
kortdurend werkverzuim. 

Soms eenvoudige interventies kunnen dus een groot 
effect hebben op het juiste moment, wat chronisch 
disfunctioneren kan voorkomen.  

⇒ Belang om vroegtijdig in te grijpen!  

8.  Besluit 

̶ Pijn is complex en dynamisch alarmsignaal voor lichaam 

̶ Zeer moeilijk om recurrente pijn te voorkomen 

̶ Psychologische factoren belangrijk 

̶ Overgang van acuut naar chronisch lijden 

̶ Belangrijk voor screening en behandeling 

̶ Nodig voor succesvolle behandeling 

+ Artikels! 
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Hoofdstuk 7: Vermoeidheid 

1. De vele gedaanten van vermoeidheid 

Weinig kracht hebben, willen slapen, zwakheid, onderscheid fysiek of mentaal, spieren,… zijn zaken waar mensen het eerst 
aan denken als ze het concept ‘vermoeidheid’ horen.  

1.1. Wat is vermoeidheid? 

§ Vermoeidheid heeft te maken met een gebrek aan energie. 

§ Weerstand tegen inspanning: men voelt aan dat men geen zin meer heeft om een inspanning te leveren om een bep. 
taak te doen.  

§ Aversie om door te gaan met taak (komt overeen met weerstand tgn inspanning): gaat over een toestand, op bep. 
moment kan je gevoel krijgen dat je het niet meer kan opbrengen.  

§ Normaal gevoel van uitputting ten gevolge van (langdurige) fysieke en/of cognitieve inspanning: we maken 
onderscheid tss versch. soorten vermoeidheid, maar onder de gemeenschappelijke noemer v uitputting.  

§ Klacht: interferentie met functioneren: als vermoeidheid invloed heeft op doelen die men wil nastreven, spreekt 
men ve klinische klacht.  

1.2. Hoe wordt vermoeidheid ervaren? 

Er zijn versch. methoden om vermoeidheid klinisch in kaart te brengen. Checklist in Individuele Spankracht (CIS) meet via zijn 
subschalen: 

§ Ernst moeheid: wat is de intensiteit? 

§ Concentratie 

§ Motivatie (~motivationeel perspectief). 

§ Activiteit: vermoeidheid kan je indirect ook afleiden v verminderd activiteitsniveau 

 

Deze vragenlijst w zowel vr wetenschappelijke als vr klinische doeleinden gebruikt.  

1.3. Impact van vermoeidheid op gedrag 

Vermoeidheid is een subjectieve ervaring, maar je kan het ook op indirecte manier afleiden. Dit kan je op volgende zaken 
evalueren:  

§ Afname dagelijke activiteit en verminderde taakprestatie 

§ Fysieke taken 

o Verminderde motorische output 
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o Spierkracht, motorische parameters 

§ Cognitieve taken 

o Verminderde aandacht en concentratie 
o Reactiesnelheid, accuraatheid 

§ Er zijn cross-over effecten tussen fysieke en cognitieve taken 

o Puur fysieke taken kunnen effect hebben op cognitieve taken en omgekeerd (is wetenschappelijk 
aangetoond!).  

o In de literatuur is dit echter niet door iedereen aanvaard.  

 

Vaak maakt men gebruik v vigilantietaken bij mentale vermoeidheid ⇒ mensen werken gedurende bep. periode aan vrij 
eentonige taak, waarbij er om de zoveel trials iets inzit wat men moet detecteren. Dan kijkt men naar reactietijden en 
accuraatheid vd taak.  

Zelfrapportage en taakprestaties heeft men 
als indicators gehad, maar ook 
hersenactiviteit (EEG) kan gebruikt w: bep. 
hersencomponenten kunnen geactiveerd w 
wanneer men een trial moet detecteren. 
Sommige activatieamplitudes correleren 
meer/minder met vermoeidheid.  

Vermoeidheid kan ook een grote impact 
hebben op het werk. Dit kan als belangrijke 
risicofactor dienen bij werkgerelateerde 
ongevallen. Men heeft een aantal 
variabelen in kaart gebracht (bijv. 
concentratie, vermoeidheid, motivatie,…) 
naast risk-ratio. Mensen die hoog scoren 
hebben steeds groter risico om 
arbeidsongevallen mee te maken.  
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1.4. Vermoeidheid als klinisch probleem 

Vermoeidheid als klinisch probleem overschrijdt grenzen vh domein. 
Vermoeidheid komt heel vaak voor (29%) bij de algemene bevolking. 
Doorgaans gaat deze vermoeidheid over. 

Behoorlijk aantal mensen melden zich aan bij huisarts met acute 
vermoeidheid als primaire klacht (9,2%). Na verloop v tijd zal dit ook 
verdwijnen.  

Echter, bij klein deel vd patiënten gaat deze vermoeidheid niet vanzelf weg 
(1,2%) en bij deze mensen gaat het richting een chronisch probleem.  

0,13% krijgt de diagnose van CVS.  

Vermoeidheid is vaak een secundair fenomeen dat optreedt bij chronische aandoeningen. Onderzoek: “The association 
between chronic diseases and fatigue in the working population”: 

§ > 12.000 werknemers 

§ Men nam CIS (vermoeidheid) + checklist met chronische aandoeningen af.  

⇒ Werknemers met chronische aandoening rapporteerden meer vermoeidheid (OR = 2.9; 95% CI: 2.7-3.2). Mensen met 
chronische aandoening hebben 2-3x meer kans op CVS.  

⇒ Sterk lineair verband aantal aandoeningen en vermoeidheid. Dit is belangrijk: we weten dat aantal chronische 
aandoeningen in onze MS toenemen. Dwz dat aantal vermoeidheidsklachten ook steeds meer stijgen.  

Aantal voorbeelden v chronische 
aandoeningen: chronische pijn, 
Parkinson, kanker,… Vermoeidheid 
treedt secundair op door pijnklachten. 
Bovendien: hoe ernstiger de 
pijnklachten, des te meer men te kampen 
krijgt met vermoeidheidsklachten.  

Mensen met MS geven aan dat 
vermoeidheid zelfs zwaarst 
doorwegende klacht is.  

Wanneer de vermoeidheid aanhoudt en 
niet verklaard kan w dr een andere 
aandoening, heeft men vaak bang dat 
hun chronisch probleem terugkeert.  

CVS ⇒ Aanhoudende of telkens terugkerende ernstige vermoeidheid, die ten minste 6 maanden bestaat en waarvoor geen 
lichamelijke verklaring gevonden kan worden; de vermoeidheid is niet het resultaat van voortdurende inspanning, verbetert 
niet aanzienlijk door rust en heeft geleid tot aanzienlijke beperkingen in beroepsmatig, sociaal en/of persoonlijk functioneren 
(Fukuda, 1994). 

2. Wetenschappelijke visies op vermoeidheid 

 

Men denkt al heel lang na over CVS (zie tekst). Vroeger ging 
men er vanuit dat vermoeidheid te verklaren w dr bep. 
toxines die in bloed vrijgegeven w bij inspanning. Zo begon 
men tegenstoffen in te spuiten zodat vermoeidheid 
aangepakt kan w (= fysieke benadering). Dit uitgangspunt 
was recent nog aanwezig. 

2.1. Capaciteitvisie 
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Deze visie is zeer belangrijk (ook wel resource-visie genoemd). Ze is afkomstig uit de 
thermodynamica. 

§ Mens als machine die aangedreven moet w adhv brandstof. Deze w dr 
activiteiten verbruikt en levert output (fysiek of cognitieve taken). Deze kan 
echter opgeraken… 

§ Energie metafoor uit thermodynamic. 

§ Het is een lineair verband input (brandstof), throughput (metabolisme), en output 
(beweging, prestatie). Het vat kan leegraken: °vermoeidheid. 

Deze visie heeft lang standgehuden en is onderhuids nog vaak aanwezig. Zie metaforen: 
“het vat is af”, “batterij is plat”,… 

 

2.1.1 Kritiek op capaciteitsvisie 

§ Energiebron is metafoor, geen concrete substantie in het lichaam… Men vind het moeilijk om in het lichaam 
indicaties te vinden vd resources (hoe kan met dit meten?).  

§ Er zijn wel enkele zaken zoals bijv. glucose etc, maar hier loopt men vaak in vast.  

§ Correlatie tussen gedane inspanning en ervaren vermoeidheid verre van perfect. In bep. omstandigheden kan je een 
taak veel langer volhouden dan in andere situaties.  

§ Energie enkel in extreme gevallen “uitgeput”. Men gaat er meer en meer vanuit dat – als die resources wel bestaan 
– ze in extreme situaties pas uitgeput kunnen geraken, bijv. mensen die na marathon aan zuurstof gelegd moeten w. 
Ook cognitief is dit toepasbaar.  

§ Soms kunnen mensen nog “een tandje bijsteken” ondanks grote inspanningen die reeds gedaan zijn. Dit is helemaal 
niet te verklaren vanuit capaciteitsvisie; als het vat af is, waar haal je dan nog die energie vandaan?  

In onderstaande studie heeft men mensen onderworpen aan langdurige cognitieve taken in een labo. Men mat indicatoren: 
taakprestatie, subjectieve vermoeidheidsrapportage, EEG. 

 

Doorheen versch. blokken v taak zien we steeds meer vermoeidheid optreden. 

• Taakengagement ⇒ mensen voelen zich gemotiveerd om taak tot goed einde te brengen. Meer vermoeidheid zorgt 
vr minder taakengagement. 

• Prestatie daalt doorheen de tijd ook, evenals P3 amplitude (EEG).  

Deze resultaten zijn niet echt schokkend. Maar… Na heel aantal blokken deed men experimentele manipulatie: de beloning na 
het uitoefenen vd taak werd plots verhoogd (REWARD). De vermoeidheid gaat significant omlaag en taakprestatie en -
engagement gaat weer omhoog, evenals P3-amplitude. 
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⇒ Ookal ben je al een paar uur bezig met taak en w je moe, maar door motivationele trigger kan dit ongedaan gemaakt w. Dit 
kan NIET verklaard w vanuit capaciteitsvisie. Het suggereert dat we eerder te maken krijgen met een motivationeel fenomeen.  

De motivatiecomponent is niet nieuw… “Feelings of fatigue … serve as a sign to us to stop working long before our actual ability 
to work has suffered any important decrease” (Thorndike, 1900). 

Vermoeidheid treedt al op nog voordat er een duidelijke afname is in ons vermogen om een taak uit te voeren. T ziet 
vermoeidheid als een signaal dat er energie gebruikt w en dat op lange termijn taakprestatie kan doen verminderen.  

2.2. Motivationele visie 

“Fatigue is a problem of the management of control rather than energy” (Hockey, 2011) 

De motivationele visie overkoepelt versch. visies v versch. auteurs: 

2.2.1 Stop-emotie (Meijman, 2001)  

Vermoeidheid is iets wat verschuift v “niet meer kunnen” (overbelasting capaciteit) naar “niet meer willen” (lage 
bereidheid/motivatie). Men wil niet meer energie opbrengen om taak te volbrengen.  

Vermoeidheid = evaluatief-motivationeel oordeel over de voortgang van het handelen: 

• Inschatting adequaatheid om doel te bereiken adhv interne en externe signalen 
o Interne signalen: lichamelijke sensaties, cognitieve indicatoren 
o Externe signalen: feedback die men v buitenaf krijgt.   

• Vermoeidheid heeft dus te maken met een bep. bereidheid (motivatie) om inspanning te leveren om 
taak/gedrag/activiteit vol te houden.  

Meijman introduceerde het woord ‘stop-emotie’: vermoeidheid als signaal om behoedzaam met “krachten” om te springen. 
“Dit kan je niet blijven volhouden”. Het is een verhindering dat het vat helemaal leeg is.  

 ó Capaciteitsvisie: vermoeidheid ontstaat als jouw vat leeg is.  

2.2.2 Kosten-batenanalyse (Boksem & Tops, 2008) 

Actiebereidheid w beïnvloed door continue afweging van kosten en baten geassocieerd met huidige actie/ 

Kosten zijn de signalen die jouw hersenen krijgen als je veel energie steekt in een taak. Baten zijn de beloningen die vasthangen 
aan het uitoefenen ve taak (dit ontbreekt bij Meijman).  

• Baten: intrinsiek (plezante activiteit) versus beloning (financieel, sociaal,…) 

• Kosten: signalen uit lichaam en verwachte inspanning (“energieverbruik”) 

Wat is de kans in huidige situatie met inspanning die we doen, dat we de beloning krijgen? 

Vermoeidheid dient als bescherming tegen inefficiënt taakengagement, wanneer (verwachte) inspanning niet in verhouding 
staat tegenover beloning.  

“Is het nog de moeite om door te gaan of zouden we beter stoppen?” ➝ je hersenen sturen signalen die 
overeenstemt met toestand v vermoeidheid.  

De weg van de minste weerstand?  

• Hoe langer gedrag dient volgehouden, hoe groter kans dat kosten meer zullen doorwegen dan baten 
• Inspanning is aversief en kan subjectieve waarde van huidige actie verminderen. Te veel inspanning kan 

aantrekkelijkheid v beloning tenietdoen. ⇒ Reward devaluation of effort discounting.  

Meer effort discounting bij hogere taakmoeilijkheid: 
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Effort-discounting paradigma: je laat mensen kiezen tss 2 taken, één gemakkelijke en één moeilijke. Vaak maakt men gebruik 
vd n-backtask. De gemakkelijke taak is via 0-backtask, moeilijke is 5-backtask. Bij gemakkelijke taak is beloning lager, moeilijke 
taak is beloning hoger. Wat blijkt? Extra inspanning zorgt ervoor dat de beloning subjectief minder w (5 dollar w bijv. maar 
1,41).  

Subjectieve waarde van een beloning wordt negatief beïnvloed door vermoeidheid en verwachte inspanning: 

 

Op linkerfiguur identificeert men hersenregio’s die aantonen dat de geleverde inspanning bij een taak, verschillende gebieden 
activeren dr overkoepelende regio. Er zijn zones die te maken hebben met sensori-motorische inspanningen en cognitieve 
inspanning. Deze w beide gestuurd/gecontroleerd dr overkoepelende regio.  

Op rechterfiguur voerde men studie. Groep 1 vermoeit men op voorhand dr langdurige taak uit te voeren, andere niet. Degene 
die reeds vermoeid zijn vertonen sneller de dalende curve vd subjectieve waarde.  

Individuele verschillen 

Binnen het algemene mechanisme zijn er individuele verschillen die ervoor zorgen dat ons brein andere afwegingen maakt. 
Enkele voorbeelden: 

§ Negatieve affectiviteit en aandacht voor/negatieve interpretatie van lichamelijke signalen ➝ hogere kosten en 
gepercipieerde inspanning? 

§ Wanneer we geneigd zijn om lichamelijke sensaties sneller te detecteren, of te interpreteren als signaal v 
uitputting, gaan we id afweging zwaarder doorwegen bij de kosten. 

§ Een lichamelijk proces kan hetzelfde zijn, maar gevolgen kunnen ander zijn afh. vd persoon.  

§ Beloningsgevoeligheid ➝ meer gewicht aan baten dan aan kosten? 

§ ”Perfectionisme”: taak-persistentie bij afwezigheid beloning? 

§ We verschillen id mate waarin we doorzetten om iets te bereiken dan andere.  

§ Ook in context waar beloning verschilt… Sommige mensen blijven gaan ondanks dat beloning minimaal 
blijft.  

§ Executieve functies: lage inhibitorische capaciteit om doel af te schermen tegen distractoren leidt tot hogere 
waargenomen inspanning? 



Modellen i/d Gezondheidspsychologie (’20-’21) Nienke Hermans 3e Bachelor Klinische Psychologie 

98 

§ Ons brein kan ons helpen om distractoren te filteren om onze taakprestatie te optimaliseren.  

§ Beroep doen op executieve functies leidt tot hogere waargenomen inspanning. De ene is hier beter in dan 
de andere, waardoor de impact v distractoren groter of kleiner kan zijn.  

§ Wat uitkomst ook is, er zit een positieve én negatieve kant aan bij baten.  

2.2.3 Motivationele controle 

“Fatigue is a result of conflict between competing behavior tendencies: between doing and not doing, between doing one 
thing and doing another…” (Bartley & Chute, 1947) 

® Vermoeidheid heeft vooral te maken met motivationele controle. Het gaat niet enkel over het afwegen tss belonging-
inspanning, maar ook vh afwegen vh ene doel tov het andere.  

“The subjective experience of fatigue arises through conflict between current and competing goals or action tendencies” 
(Hockey, 2011) 

® Vermoeidheid kan een indicatie zijn tgv een conflict tss twee doelen die even aantrekkelijk lijken. Vermoeidheid w 
gezien als signaal dat je je huidige doel moet loslaten en dat je moet focussen nr ander doel.  

“Fatigue is an adaptive state that signals a growing conflict in control activity between what is being done and what else might 
be done” (Kurzban et al., 2013) 

® Bottomline: Vermoeidheid is een adaptieve toestand die jou toelaat om te switchen tss doelen. Als dit adaptief 
mechanisme niet zou bestaan, zou je voor eeuwig vastzitten in een systeem wat niet belangrijk meer kan zijn.  

Mechanismen van motivationele controle 

Op cognitief niveau zijn er een aantal mechanismen die v belang zijn.  

• Bedreiging voor doelbehoud: huidige doel in competitie voor actiecontrole met andere cognitieve doelen, maar ook 
met basis emotionele en biologische noden (honger, zelfbescherming,…). 

o Ons brein monitort voortdurend onze voortgang. Soms kan dit doel bedreigd w.  

• Doelfalen: verlaagde actietendens (door verloop van tijd, of door afgenomen waarde/verwachting) of vervanging 
door ander doel (afleiding, of te sterke competitie alternatief doel) 

• Bij discrepantie tussen doel en feedback van acties: executieve controle. Dit kunnen versch. zaken zijn:  

o Compensatorische controle ⇒ adaptief en belangrijk dat we het kunnen, maar is niet de bedoeling dat dit 
blijft aanhouden. 

o Inspanning verhogen 
o Aversieve toestand wanneer aanhoudend. Maar… De toestand v inspanning kan je niet blijven 

volhouden. 
o Risico: riskante taakstrategieën/stress.  

o Doel bijstellen: lat minder hoog leggen ➝ met zelfde hoeveelheid inspanning breng je doel tot even goed 
einde, maar op lager niveau.  

o Deadline verschuiven 
o Langzamer werken 
o Accepteren van meer fouten 
o Risico’s in werksituatie: arbeidsongevallen 

o Onderbreken (goal disengagement): switchen naar ander doel of rust 

o Korte pauze kan voldoende zijn (het doel verandert in rustdoel, voor korte tijd) 
o Rust meest effectief wanneer in andere context. 

Naar een motivationeel model van vermoeidheid: 
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We beginnen bij de goal monitor (ons brein is continu bezig met huidige doelen in kaart te brengen). Het actieve doel id 
doelhiërarchie is G. Obv onze prestaties/de output ontstaat er een feedbackloop. De vaststelling is dat als we minder goed 
scoren als voor ogen hadden, treedt effortmonitor op; we leveren extra of minder inspanning. Bij extra inspanning blijven we 
monitoren. Bij geen extra of minder inspanning krijgen we twee opties; we leggen de lat minder hoog en behouden huidige 
actieve doel, OF we veranderen v doel.  

3. Chronische vermoeidheid 

3.1. What’s in a name? 

Enkele gebruikte terminologieën: 

® Febricula (Manningham, 1750) 

® Neurasthenia (Beard, 1869) 

® Epstein-Barr virus (Epstein et al., 1964) 

® Myalgic Encephalomyelitis (ME; ICD, 1969) 

® Chronic Fatigue Syndrome (CFS; Holmes, 1988; Sharpe et al., 1991; Fukuda, 1994) 

Doorheen de tijd heft men ook enkele definities vooropgesteld… 

1) 
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2) 

 

3) 
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3.1.1 Differentiaaldiagnose met depressie 

§ CVS als “gemaskeerde depressie” 

§ Staan depressieve klachten op voorgrond? 

§ Niet genieten van versus niet kunnen. 

§ Schuldgevoelens, laag zelfbeeld, vitale symptomen, suïcidale ideatie niet typisch voor CVS. 

§ Depressie secundair aan CVS reageert vaak niet goed op anti-depressiva. 

3.1.2 Differentiaaldiagnose met fibromyalgie 

§ Vaak nog sterker met fibromyalgie (⇒ chronische, diffuse pijnklachten en stijfheid ter hoogte van het locomotorisch 
stelsel) dan met depressie.  

§ Het is gegeneraliseerde pijn (minstens 4-5 locaties) gedurende minimaal 3 maanden. 

§ Diagnose door opwekken pijn via drukpunten. 

§ Overlap met CVS gezien vaak ook vermoeidheid (“stressgebonden pijn– en uitputtingssyndromen”). 

§ Bij de een staat vermoeidheid meer voorop, bij de ander meer pijnklachten.  

§ Ze zitten onder gemeenschappelijke noemer v stressgebonden pijn– en uitputtingssyndromen. 

3.1.3 Differentiaaldiagnose met burn-out 

§ Fysieke, mentale, en emotionele uitputting. 

§ Cynisme/afstandelijkheid tov werk (burn-out is echt werkgerelateerd wat je bij CVS niet/minder aantreft).  

§ Verminderde motivatie en persoonlijke bekwaamheid. 

§ Voornaamste verschil met CVS is dat problemen met functioneren beperkt zijn tot beroepssituatie. 

§ CVS landuriger en moeilijker te behandelen. 

3.1.4 Prevalentie 

CVS komt vaak voor maar cijfers lopen wel sterk uit elkaar. Hoe komt dit? Vaak maakt men gebruik v andere criteria om CVS te 
meten.  

§ Overwegend in Westerse, geïndustrialiseerde wereld… 

§ Schattingen van 1 à 5 / 1000 

§ Ongeveer 15.000 à 20.000 in België? 

§ Opgelet met studies en gebruikte criteria! 

§ Vooral jongvolwassenen (25 à 40 jaar) 

§ Geen verschillen beroep of sociale klasse (SES doet er niet echt toe).  

§ Voornamelijk vrouwen (80%) 

3.2. Verklaringen 

Er bestaat geen eenduidige verklaring wat implicaties kent vr diagnose en behandeling. Het biopsychosociaal perspectief zou 
benaderd moeten w: dynamische interactie biologische, psychologische, en sociale factoren. 

We gaan uit ve multifactorieel, multicausale benadering: (a) kwetsbaarheidsfactoren, (b) uitlokkende factoren, (c) 
onderhoudende factoren. 

(a) Kwetsbaarheidsfactoren 

• Genetische factoren 
• Overactieve levensstijl: roofbouw plegen op het lichaam 
• Persoonlijkheid: perfectionisme, negatieve affectiviteit 
• “Slechte start” in het leven: vroege ervaring van stress, trauma,… 

(b) Uitlokkende factoren 
• (Over)belasting: fysiek, emotioneel, mentaal 
• Virale infectie 
• Fysieke trauma 
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• Operatieve ingreep 
• Zwangerschap 
• Negatieve levensgebeurtenis 

(c) Onderhoudende 
factoren 

• “Foutieve” opvattingen over ziekte: we (GP) gaan er vanuit dat opvattingen over 
somatische attributen doorgaans normaal zijn 

• Somatische attributies 
• Angst voor inspanning 
• Focus op lichamelijke signalen: signalen interpreteren ter bevestiging ve opstoot v CVS 
• Laag activiteitsniveau/fysieke deconditionering 
• Onevenwichtig activiteit-rust patroon 

3.2.1 Een gezondheidspsychologisch CVS-model? 

Dit model focust op een aantal instandhoudende 
psychologische factoren (bv. somatische attributies). Via 
de visie v GP vinden we somatisatie niet echt correct: dit 
suggereert dat er toch ergens iets v/e psychopathologie 
aanwezig is, het gaat over verkeerde cognities die we 
trachten te herstellen. Later vervangt men dan 
somatisatie door ‘gerichtheid op lichamelijke sensaties’ 
(~vigilantie). In latere studies brengt men dit in kaart dr 
de SCA1, meer bepaald de somatisatiesubschaal. Het 
kreeg een andere naam, maar de meting was wel 
hetzelfde. 

 

Op biologisch niveau kunnen we het nevenstaande 
waarnemen. Een aantal lichamelijke processen kunnen 
een rol spelen bij CVS in versch. niveaus/versch. 
systemen. Dit is nog steeds complex want alle systemen 
treden met elkaar in interactie. Bij het immuunsysteem 
vind men relaties met CVS, evenals CZS. Het 
stressysteem is belangrijk; bij CVS-patiënten vindt men 
een hypo-reactiviteit in het stresssysteem (dit w niet 
voldoende meer geactiveerd bij CVS).  

 

3.2.2 In realiteit? 

• Fukuda criteria: “onverklaarde” vermoeidheid… 

• Onverklaard = ingebeeld, niet echt?? 

• Patiënten voelen zich hierdoor onbegrepen, miskend, stigma,… 

• Controverse en polarisatie: psychiatrische versus biologische school 

• Patiëntenverenigingen verkiezen “ME” 

• Onderzoek naar biomarkers: de redding? 

3.2.3 Naar een nieuw label? 

CVS kreeg zulke negatieve connotatie, zodat men er een nieuwe benaming aan gaf: Systemic Exertion Intolerance Disease 
(SEID; Institute of Medicine, 2015).  

Het gaat over een inspanningsintolerantie. Er zijn steeds meer evidenties voor dat patiënten steeds minder inspanningstolerant 
zijn, maar men kleeft gwn een nieuw etiket op iets wat reeds bestaat. 

3.2.4 Wat kunnen we leren over CVS uit motivationele visie?  
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• Vermoeidheid: ervaring van (a) verminderde activatie huidige doel (door competitie met ander doel of verlaagde 
waarde/verwachting) en (b) toegenome nood aan inspanning om doel te bereiken. 

• Executieve functie: compensatorische inspanning (cfr. assimilatie) of doel bijstellen/onderbreken (cfr. 
accommodatie) 

• Doel bijstellen/onderbreken niet steeds wenselijk/mogelijk: aanhoudende compensatorische inspanning  
• Motivationeel controlesysteem “crasht” 

o Wanneer verwachte kosten mogelijke beloning blijven overstijgen à “disengagement” modus 
o Wanneer generalisatie naar andere doelen à veralgemeende en continue ervaring van weerstand tegen 

inspanning (chronische vermoeidheid) 

3.3. Behandeling 

Het is een complexe multifactoriële aandoening dus complexe interventie 
vereist. Echter, deze interventie is er niet. Multidisciplinaire CVS 
“referentiecentra” in België (anno 2002) werd onder de loep genomen, maar 
er is slechts één centrum dat hier geschikt voor is (in Leuven).  

Aanbeveling Hoge Gezondheidsraad is gericht op cognitieve 
gedragstherapie/graduele oefentherapie. Dit schijnt de enige te zijn 
waarover concensus bestaat dat ze een positief effect hebben op CVS.  

Er zijn wel enkele problemen. Bij het verzamelen v data vond men 
teleurstellende resultaten omtrent de behandeling.  

3.3.1 Cognitieve gedragstherapie 

De cognitieve gedragstherapie is gericht op onderhoudende cognities en gedragingen. Kenmerkend is: 

• Graded activity: “deconditionering” tegengaan 
• Graded exposure: doorbreken “angst” voor fysieke activiteit 
• Pacing: “gezonde” activiteitspatronen aanleren met balans tss rust en activiteit.  

Onderzoek: Een vd eerst RCT omtrent CBT bij CVS: 16 sessies van 
1 uur over 8 maanden (13 gedragstherapeuten: psychologen, 
psychiaters, gezondheidswetenschappers).  

Men gaf uitleg over het model met instandhoudende factoren, 
en men ging motiveren voor CBT. 

• Uitdagen moeheidgerelateerde cognities + 
verminderen somatische attributies 

• Vaststellen baseline niveau fysieke activiteit 
• Systematische toename fysieke activiteit 
• Rehabilitatie werk en persoonlijke activiteiten  
• Herval preventie 

Dit zijn vrij positief, maar… 

RCT: Conclusies en bedenkingen 

Er zijn enkele moderatie-effecten: focus op lichamelijke factoren 
bijv. Dit is een probleem v heterogeniteit; ‘one size fits all’ werkt 
hier niet! 

§ CGT significant beter dan beide controlegroepen. 

§ Rekrutering: representatief voor CVS populatie? De 
mensen die het ergst te kampen hadden met CVS 
werden niet eens geïncludeerd.  

§ Meer uitval dan verwacht: generaliseerbaarheid resultaten? 

§ Opmerkelijke moderatie-effecten: patiënten met passief activiteitenpatroonen sterke focus op lichamelijke 
symptomen verbeterden beduidend minder. 
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3.3.2 Enkele discussiepunten 

• Psychopathologisering? 
• Complexe interventie op versch. interagerende componenten? 
• Welke outcomes? 
• Behandelprotocol vs. flexibiliteit/tailoring? 
• Veranderingsgericht? Welke verandering beoogd en hoe? 
• Participatorische benadering? A&C is een therapievorm die hier waarde heeft en veelbelovende effecten kent. 


