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H1: Wat is gezondheidspsychologie? 

1. Inleiding 

Gezondheid is belangrijkste zorg van Vlaming (Vrind, 2017) 
 → komt in elke peiling, bevraging voor  

Verscheidene domeinen 
 - gezondheidspromotie 
    = voornamelijk positieve definitie, hoe gezondheid maximaliseren of bevorderen 
 - primaire preventie 
    = alle factoren die ziekte of ongezondheid veroorzaken elimineren; “voorkomen is  
       beter dan genezen” 
 - secundaire preventie 
    = het opsporen en vroegtijdig behandelen van ‘ziekten’ en aandoeningen voordat  
       ze zich daadwerkelijk manifesteren; “om erger te voorkomen” 
 - tertiaire preventie 
    = dysfunctie of invaliditeit voorkomen; levenskwaliteit verhogen ondanks  
       aandoening 
 - gezondheidsbevordering of gezondheidspromotie 
    = hoe gezond houden en gezondheid verbeteren? 

Evolutie in gezondheidspsychologie 
 1) minder ‘health education’ 
      → bewust maken van gezondheidsrisico’s (naïeve visie) 
 2) meer op ‘gedrag’ 
      → gedragsverandering en -behoud 
 3) meer op ‘gedrag’ en ‘omgeving’ (balans tussen individu versus omgeving) 
      → sociale context 
      → fysieke omgeving (omgeving in lijn met acties versus nudging) 
      → beleidsniveau 

2. Het biomedisch perspectief 

Kenmerken van het biomedisch model 
 1) elke ziekte heeft een specifieke biomedische etiologie 
      → bacteriën, virussen, protozoa (bv. amoeben) 
      → vitaminedeficiëntie 
      → weefselbeschadiging 
 2) ziekte kan gericht behandeld worden 
      → lichaam als machine 
      → mechanistisch 
 3) genezing hangt af van biomedische technologie 
      → arts als lichaamsingenieur 
      → passieve houding van de patiënt 



Illness Disease

Sickness

Ziekte Ziek-zijn

Ziekterol

 4) 

Gevaar van dualistische visie op lichaam en geest (invloed van Kerk op Descartes) 
 → 
 
 
 
 → organische versus psychogene ziekte (maatschappelijk cultureel gegeven) 
      - we weten niet alles over het lichaam 
      - we weten niet wat ‘psychogene’ ziekte is (bestaat ook niet meer in DSM) 
      - diagnose is niet indicatief voor behandeling 
      - nadelig voor de relatie tussen arts en patiënt  
      - psychologische factoren spelen ook een rol bij ‘organische’ ziekten 
      - ‘medisch-onverklaard’ betekent niet ‘psychologisch-verklaard’ 
      - ‘if you have to prove you’re ill you can not improve’ 

Causation and disease: The Henle-koch postulates revisited 
 1) the parasite occurs in every case of the disease in question and under  
     circumstances which can account for the pathological changes and clinical course  
     of the disease 
 2) it occurs in no other disease as a fortuitous and non-pathogenic parasite 
 3) after being fully isolated from the body and repeatedly grown in pure culture, it 
can  
     induce the disease anew 

          

 

 

                                     
         

Ziekte (disease) = wat de arts diagnosticeert: bacterie, virus, vitaminedeficiëntie, … 

Ziek-zijn (illness) = zelf-gerapporteerde klachten, hoe voelt de patiënt zich  

Ziekterol (sickness) = interferentie van ziekte met rol als individu in maatschappij, de  
                                    label die de persoon krijgt/ aanneemt 

Biomedisch model veronderstelt lineair verband tussen de drie 
 → hoe ernstiger de ziekte, hoe ernstiger de klachten en hoe meer waarschijnlijk men  



      de ziekterol opneemt 
      - nuttig, actiegericht, maar negeert deels de realiteit 
 → veronderstelt ziekte wanneer klachten worden ervaren 
      - dualistisch denken: wanneer ziekte niet bestaat wordt gesteld dat het  
        psychogeen betreft (connotatie van ‘niet echt’) 
 → concepten overlappen echter niet veel en dienen apart bekeken worden 
      - bv. Covid-19 positief getest (ziekte), maar geen symptomen (geen ziek-zijn) 
      - bv. quarantaine (ziekterol) wanneer men niet besmet (geen ziekte) is en geen  
        symptomen kent van covid-19 (geen ziek-zijn) 
      - bv. chronische vermoeidheid (ziek-zijn), geen oorzaak (geen ziekte) en  
        betwijfelende ziekterol 

Ziekterol volgens Parsons 
 → 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 
      - waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend 

Breder (dan bij Parsons) kan de ziekterol omschreven worden als hinder/ disability 
 → wanneer er een interferentie is met het normale functioneren 

Waarom is het biomedische model onvolledig? 
 1) de ervaring van lichamelijke klachten varieert tussen personen met dezelfde  
      biomedische afwijkingen 
 2) mensen zonder lichamelijke klachten kunnen biomedische afwijkingen hebben 
 3) mensen met minieme biomedische afwijkingen, kunnen ernstige lichamelijke  
      klachten hebben 
 4) ervaren hinder varieert tussen personen met dezelfde lichamelijke klachten 
 5) mensen die geen hinder ervaren, kunnen toch lichamelijke klachten hebben 
 6) mensen met minimale lichamelijke klachten, kunnen ernstige hinder ervaren 

 
 → klacht versus hinder (bankbediende versus ballerina) 
 → ‘Pain is to dysfunction as spaghetti to a brick’ (Fordyce, 1998) 

Oefening 1) 

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. 



→ spanningsveld tussen objectief en subjectief is eigenlijk een weerspiegeling van  
     het dualisme bij Descartes: waarom is het ene subjectief? 
     - beleving versus vaststelling 

Antwoord: 
 a) patiënten hanteren biomedisch perspectief; veronderstellen lineaire en specifieke  
      relatie tussen marker (disease), symptomen (illness) en invaliditeitsuitkering  
      (ziekte-rol), te begrijpen vanuit negatieve beeld (stigma) over ziek-zijn zonder  
      ziekte. 
 b) evenwel biopsychosociaal perspectief waar ziekte (hier marker), ziek-zijn en  
      hinder niet perfect overlappen 
 c) gevaar voor “ziekte” zonder ziek-zijn: personen positieve test maar geen klachten  
      /invaliditeit: ziek-makend; 
 d) gevaar voor ziek-zijn zonder “ziekte”: personen met klachten, maar geen positief  
      test (stigmatisering: psychogeen). 
 e) 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 
 
3. Het biopsychosociaal perspectief 

Het BPS perspectief is eigenlijk niet zo revolutionair 
 → perspectief en geen model (vat causale verbanden samen) 
 → eigenlijk een uitbreiding van het biomedisch model 
      - verzoening tussen het biomedisch en een sociaal paradigma 
      - BPS niet dogmatisch en zoekt gulden middenweg 
 
De noodzaak voor een nieuw medisch model 
→ biomedische factoren (‘disease’) verklaren ervaring van ziekte en lijden (‘illness’)  
     niet 
→ nadelen 
     a) ‘anything goes’, en ‘black box approach’ (alles kan en we zien wel hoe het  
          werkt: atheoretisch) 
     b) ongebreideld ecclectisme (= we aanvaarden alles zolang het werkt) 
→ voordelen 
     a) relatie tussen ‘disease’ en ‘illness’ is complex 
     b) ‘person-centered’, en niet enkel ‘disease’ (artsen moeten personen behandelen  
          en geen ziektes)  
     c) verzoening tussen ‘biomedisch’ en ‘sociaal paradigma’, geen dogmatisme 

Het biopsychosociaal model is ‘breed’ van benadering 
→ multicausaal 
     - meerdere oorzaken 
     - verscheidene vormen; voorbeschikkend, uitlokkend, onderhoudend 
→ multidimensionaal 
     - ziekte, ziek-zijn en ziekterol/ hinder 



     - fysieke, mentale en sociale gezondheid 
→ verscheidene niveaus van verklaring (‘verklarend pluralisme’) 
     a) biologisch; HIV & AIDS 
     b) individueel; seksueel risicovol gedrag 
     c) maatschappelijk/ cultureel; gezondheidszorgsysteem 
     - kan niet gereduceerd worden tot één verklaring, maar zijn wel compatibel  
       (Putnam) 
→ oorzaken bepaald door tijd en plaats (contextueel) 
     - roken, HIV & AIDS, … 

Getrapt zorgsysteem  
 → 3e lijn, 2e lijn, 1e lijn, zelfzorg 
 → patiëntenstroom is afhankelijk van wat er op voorhand is gebeurd: oorzaken,  
      pathologie, … 
 → wetenschappelijke studies voornamelijk gebaseerd op één niveau en zijn dan niet  
      per se generaliseerbaar naar andere niveaus 

Gezondheidspromotie op de werkplek 
 → effectieve programma’s in de VS 
      - niet direct effectief in Europa; context! 
         a) VS; focus op individueel gedrag en verantwoordelijkheid 
         b) EU; gevoelig voor ‘victim blaming’ en nadruk op structurele oplossingen 
 → kenmerken 
      - gericht op reductie van individuele risicofactoren 
      - gezondheidsvoorlichting en bevordering; info geven en vaardigheden aanleren 
      - sessies over; risico’s en ongevalpreventie, fysieke activiteit, roken, voeding, … 
      - (↑) in Europa eerder participatorische aanpak en empowerment  
        (verbindingsgroep, werkgroep waarin werknemers beslissen)  

Het biopsychosociaal (BPS) perspectief 
→ inferentie van oorzaken van ziekte, ziek-zijn en hinder 
     - op individueel niveau 
     - op groepsniveau 
→ inschatting van de belangrijkheid, relevantie en veranderbaarheid van oorzaken in  
     bepaalde context 
→ probabilistische uitspraken 
     - individueel niveau versus eerder groepsniveau in onderzoek 
→ geen resultaatverbintenis, wel engagementsverbintenis (monitoren van proces) 
     - ‘scientist’ & ‘reflective practitioner’ 

Oefening 2) 

Een psychiater zoekt etiologische factoren bij patiënten met fibromyalgie op zijn 
afdeling in het UZ. Ptn zijn ernstig geïnvalideerd en hebben ernstige emotionele 
problemen. Uit zijn onderzoek blijkt dat FM ptn in het verleden vaker fysisch, 
emotioneel of seksueel misbruikt zijn in vergelijking met een groep met een andere 
chronische aandoening (reumatoïde artritis).  



De psychiater concludeert dat misbruik een etiologische factor is voor FM. De 
zelfhulpgroep van FM is furieus en argumenteert dat FM te wijten is aan een stoornis 
in het centraal zenuwstelsel. 

Evalueer het onderzoek van de psychiater en de reactie van de zelfhulpgroep vanuit 
een  biopsychosociaal perspectief (verschillende types oorzaken, en concepten 
disease, illness en disability). 

Antwoord: 

a) zelfhulpgroep vertrekt vanuit biomedische visie (ziekte= stoornis in CZS). Te  
    begrijpen reactie, stigmatisering van “psychogene”. Psychiater onduidelijk of  
    biopsychosociaal of biomedisch  

b) etiologische factor? (voorbeschikkende, uitlokkend, onderhoudend). Type  
    onderzoek cross-sectioneel: moeilijk oorzaak-gevolg relatie. Vaak beter om te  
    spreken over onderhoudend,  Verder wel goede controlegroep (zelfde type  
    klachten)   

c) gevaar van overgeneralisatie: psychiater in specifieke setting. Indien klopt, niet  
    noodzakelijk voor alle andere patiënten met FM. Er kan sprake zijn van  
    selectiebias of eerder referentiebias. Vooral die patiënten met psychische  
    problemen naar psychiater.  

d) uitkomst? pijn, distress & hinder. Zelfhulpgroep eerder somatische klacht,  
    psychiater misschien distress & hinder. Mogelijk dat verleden van misbruik  
    mensen meer kwetsbaar (voorbeschikkend) maakt om om te gaan met “medisch  
    onbegrepen klachten” waardoor meer distress & hinder   

From WHO model of disability (1980) … 
 → international classification of impairment, disability and handicap 

 
Impairment = any loss or abnormality of psychological, physiological or anatomical  
                      structure or function 

Disability = any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or  
                   within the range considered normal for a human being 

Handicap = disadvantage resulting from an impairment or a disability, that prevents  
                    the fulfilment of a role that is considered normal (depending on age, sex  
                    and social and cultural factors) for that individual 



… to the WHO model of disability (2001) 
 → international classification of functioning, disability and health (meer positieve  
      formulering van concepten ) 

 

4. De opkomst van het biopsychosociale perspectief en de gezondheids-
psychologie 

Ook de epidemiologie uitte zoals het BPS kritiek op biomedisch model 
 → niet elke ziekte heeft specifieke etiologie (als noodzakelijke en voldoende) 
      - meerdere risicofactoren voor specifieke ziekte 
      - een risicofactor kan effect hebben op meerdere ziektes 
 → complexe en dynamische interacties tussen factoren 
 → identificatie van ‘pathways’ voor ‘disease’ 
      - niet alleen ‘data-gedreven’ (correlationeel), maar ook ‘verklarend’ 
 → aantal alternatieve modellen 
     1) ‘Web of Causation’ (MacMahon, 1960); causaal netwerk 
          - verscheidene factoren spelen een rol in causaal ‘spinnenweb’ 
          - verscheidene factoren hebben bijdrage tot ontwikkelen van ziekte, alsook de  
            interactie 
          - ziekte kan door verscheidene ‘pathways’ ontstaan (dus ook verklaard) 
 
 
 
 
 
 
 

  
     2) ‘Sufficient Component Cause Model’ / ‘Causal Pie Model’ (Rothman, 1976) 
          - meerdere ‘voldoende’ oorzaken leiden tot ziekte 
          - elke oorzaak bestaat uit verscheidene ‘noodzakelijke’ componenten 
 
 
 
 

     

          - kenmerken ‘causal pie’ model 
            a) ook kleine noodzakelijke componenten belangrijk (kunnen doorslag  
                bieden) 



            b) wat ‘predisponerende’ of ‘initiërende’ factor is, is relatief 
                → initiërende factor is de laatste variabele die de taart vervolledigt 
            c) de studie van ‘risicofactoren’ sluit ‘causal pie’ model niet uit 
                → componenten die grote rol spelen en gemeenschappelijk zijn aan  
                     andere ‘causal pies’, leveren grootste risicofactor op 
                → componenten die kleine rol spelen en relatief uniek zijn, leveren kleine  
                     risicofactoren op  
            d) interventies kunnen bestaan uit het wegwerken van één noodzakelijke  
                component 

          - versus biomedisch model; 1 ziekte, 1 oorzaak (noodzakelijk en voldoende) 
             → kan ook gereduceerd worden tot het model 
             → terwijl Koch (microbe-theorie) bewust was dat ziekte meest voorkwam in  
                  vatbare dieren of dieren onder stress 
 

          - model interessant met betrekking tot nature versus nurture debat 
             → fenylketonurie (stofwisselingsziekte, 1/14.000 ): zeldzame genetische  
                  aandoening waardoor fenylalatine (aminozuur) niet goed afgebroken  
                  wordt 
             → genetisch ja of nee? onnuttig: beide! ophoping van fenylalatine leidt tot  
                  ontwikkelingsstoornissen, maar ook omgevingsfactor noodzakelijk;  
                  voeding met fenylalatine (vlees, vis en zuivelproducten) 

5. Disciplines binnen het biopsychosociaal perspectief 

1. Psychosomatische geneeskunde 
    → gegroeid uit psycho-analyse 
    → relatie tussen persoonlijkheid en ziekte (cfr. biomedisch model) 
         - persoonlijkheid als specifieke risicofactor voor ziekte (wet. achterhaald) 
         - Alexander & Dunbar 
    → liaison psychiatrie 
         = psychiatrie die de brug slaat tussen traditionele psychiatrie en geneeskunde 
    → psychiatrisch denkkader 
         - abnormale processen en psychopathologie 

2. Gedragsgeneeskunde (‘behavioural medicine’) 
    → gegroeid uit gedragstherapie 
    → leerwetten op medische aandoeningen (onderzoek niet altijd repliceerbaar) 
         - hypertensie, diabetes, astma, hoofdpijn 
         - bio-feedback, maar niet om fysiologische processen expliciet te controleren,  
           gevoel van controle van belang  
    → dialoog met biomedische perspectief 



    → geen traditioneel klinisch-psychologische thema’s 
         - niet op neurose, depressie gericht, maar eerder op hoofdpijn, … 
    → interdisciplinair (ruime discipline) 

3. Medische sociologie 
    → sociologische analyse van maatschappelijke fenomenen in verband met  
         gezondheid van de mens 
         i) analyse van medische organisaties en instituties (macht) 
            - maatschappelijke evoluties 

 
               → gezondheidszorg als bedrijf geleid door managers ipv medici 
                    - niet alleen (meer) effectiviteit, maar ook (vooral) kosteneffectiviteit en  
                      klanttevredenheid (effectiviteit versus tevredenheid)  
               → meer en meer gezondheidsmarkt (geld! magic bullets, bv. afvallen) 
               → consumentenverenigingen 
                    - patiënt is klant en consument 
 
        ii) productie en vormgeving van medische kennis ((mis)bruik) 
            - medicalisering 
               → ‘niet vallen is beter dan pillen slikken’ 
                    - verleggen van de grenzen van ziekte en ziek-zijn om marktsegmenten  
                      te creëren  
                    - ‘sommige problemen zijn onder-gediagnosticeerd en onder-behandeld’ 
                    - ‘deze problemen komen vaak voor, zijn ernstig en te behandelen’ 
                    - gebruik van media om angst te induceren en behandeling voor te  
                      stellen 
                    - elk effectief medicament heeft neveneffecten, behalve homeopathie,  
                      dat werkt gewoon niet  
 
            - echter: iedereen praat zoals hij gebekt is 
               → sociologen ‘sociologiseren’ (= enkel kijken naar sociale structuur) 
               → psychologen psychologiseren (= individueel) 
               → verklarend pluralisme belangrijk! 
 
  Verklarend pluralisme 
   → de verklaringen hangen af van de vraag die gesteld wordt 
   → er zijn vragen en verklaringen op verschillende niveaus, meest afdoende  
                 verklaring is vaak op zelfde niveau van vraag 
                 - regionaal niveau 
                 - individueel niveau 
                 - biologisch niveau 
    → verklaring op één niveau kan niet ‘gereduceerd’ worden zonder verlies van  
                 informatie 
   → verklaring is wel ‘compatibel’ met verklaring op ander niveau 
 
       iii) sociaal handelen van patiënten en hulpverleners (wat betekent de rol?) 



            - 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 

            - rol van artsen 
               → arts ontheft patiënt tijdelijk van zijn maatschappelijke functies en sociale  
                    rollen 
               → arts bezorgt persoon een tijdelijk statuut  
               → arts zorgt voor resocialisatie van de patiënt door behandeling  
            - geneeskunde is vorm van sociale controle 
               → individualisering van structurele problemen (cfr. burnout) 
               → gevestigde structuren worden niet in vraag gesteld 
 
       iv) effect van sociologische factoren op gezondheid en ziekte 
            - socio-economische ongelijkheid in gezondheid/ ziekte 
               → meten (verschillende mogelijkheden en functie m.b.t. hypothese) 
                    - inkomsten, beroep, opleiding, eigendom, karakteristieken van buurten 
               → gegevens 
                    - lage socio-economische categorieën hebben een slechtere gezondheid  
                      dan hoge 
                      → altijd al bestaan, overal, vanaf de geboorte, alle indicatoren van  
                           gezondheid en ziekte, geen drempel, maar stapsgewijs 
 
               → verklaringen (er is geen één theorie die juist is) 
                    a) artificieel; is het verband reëel? 
                    b) selectie; bepaalt gezondheid status 
                    c) structureel/ materieel; levensomstandigheden? beroepen met risico’s 
                    d) cultuur/ gedrag; verschillen in levensstijl 

4. Medische antropologie 
     → buiten het biomedisch model: culturen en betekenisverlening 
          - Westerse wereld en rollen van patiënt en arts 

Gezondheidsenquête (2001) 
 → lichamelijke activiteit stijgt met opleidingsniveau 
 → voeding 
      - obesitas neemt af met toename in opleidingsniveau 
      - bezorgdheid over obesitas neemt af met toename in opleidingsniveau 
      - dagelijks fruit en melk, wekelijks vis stijgt met opleidingsniveau 
 → roken 
 → illegaal druggebruik en cannabis 
 → alcohol stijgt met opleidingsniveau 



 
Oefening 3) 

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 controlepersonen 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? 

6. Eigenheid van gezondheidspsychologie 

Eigenheid 
 → psychologische discipline 
 → dialoog met biomedisch perspectief 
 → diverse settings 
 → diverse niveaus 
 → diverse methoden 
 → gezondheid, ziekte, ziek-zijn en ziektegedrag !!! 
      - biopsychosociaal perspectief 
      - explanatory pluralism (verklarend pluralisme) 

Matarazzo (1980) Health psychology is the aggregate of specific educational, scientific and 
professional contributions of the discipline of psychology to 
 → the promotion and maintenance of health 
 → the prevention and treatment of illness 
 → the identification of etiologic and diagnostic correlates of health, illness and related  
      dysfunction 
 → the improvement of the health care system and health policy formation 

Wat bedoelen we 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) 
 → ‘the extent to which an individual or group is able to realize aspirations and satisfy  
       needs and to change or cope with the environment. Health is a resource for  
       everyday life, not the objective of living: it is a positive concept, emphasizing  
       social and personal resources, as well as physical capacities (WHO, 1984) 
 → gevaar van paternalisme 
      - wij weten wat gezondheid is 
      - wij weten hoe je gezondheid kunt bereiken 

Grondhouding in gezondheidspsychologie 
 → gezondheidspsychologie en ethiek 
      - eigen verantwoordelijkheid 
      - helpen bij keuze uit alternatieven 
      - controle bezorgen over determinanten van gezondheid (‘empowerment’) 
 → extra redenen 
      - in overeenstemming met wetenschappelijke evidentie (probabilistisch denken) 



      - intrinsiek motiverend 
      - geen hulpvraag & burn-out 

De zeven vragen en de visie van gezondheidspsychologie op … 

1. Mens-zijn en functioneren 

Het verschil tussen mens en dier? 
 → ondanks kwalitatieve verschillen, blijft dé mens een dier 
 → de mens is een zelfregulerend wezen 
      - zelfregulatie gebeurt op diverse niveaus 
         i) biologisch (bv. rillen) 
        ii) psychologisch (bv. bewegen) 
       iii) sociaal niveau 
       iv) omgevingsniveau (bv. huizen bouwen) 
 → gedrag is gemotiveerd en doelgericht gedrag 
      - motivation provides ‘direction’ and ‘energy’ 
         i) continuity of goal-pursuit despite distractions (flow) 
        ii) when interrupted, inclination to return to unaccomplished goals 
      - oorsprong in controle- en systeemtheorie 
      - wanneer doel (‘desired state’) niet overeenkomt met huidige situatie  
        (‘comparator’), kan men gedrag stellen (‘output function’) om deze te bekomen,  
        deze zal dan een impact kennen op de perceptie van de omstandigheden (‘input  
        function’) waardoor het doel mogelijks dichter of verder ligt van de vergelijkende  
        beginsituatie 

Doelen (‘desired state’) 
 → representaties van gewenste toestanden, breed gedefinieerd als ‘outcome  
      events’ 
 → verschillende doelen, variëren enorm in specificiteit en complexiteit 
      - lekker eten, succesvolle carrière, genezen van ziekte, verantwoordelijke vader,.. 

De mens is een complex en hiërarchisch systeem 
 → 
 
 
 
 
 

 → general guidelines, be goals, do goals, motor control goals 
      - doelen op het één niveau kunnen gerealiseerd worden door doelen op een  



        ander niveau 
 → ‘goal hierarchy’  

 

2. Rol van context 

Mens is gericht op handelen in wereld 
 → persoon is steeds een ‘persoon in context’ 
 → gedrag is steeds een ‘actie in context’ 
 → context 
      - fysieke omgeving  
      - sociaal-culturele omgeving 
      - biologische context 
 → context faciliteert en belemmert 
      - geen uitnodigende omgeving om te fietsen, sporten, wandelen 
      - sociale isolatie 
      - ziekte, somatische klachten 
 → vooruitgang in technologie laat onderzoek/ assessment in context toe 
      - ‘ecological momentary assessment’ (op het moment zelf bevragen), ‘experience  
         sampling method’ 
      - eHealth & mHealth (interventie in de realiteit versus therapiesetting) 
      - smartphone, GPS, en wearables (metingen in de realiteit versus labosetting) 

The behaviour change wheel; a new method for characterising and designing 
behaviour change interventions (COM-B model) 
 → alle modellen kunnen herleid worden tot volgende concepten 
 1) capability  = ‘psychological and physical capacity to engage in the behaviour  
                         ‘knowledge and skills’’ 
 2) motivation = processes that energize and direct behaviour: goals and decision- 
                          making, habitual processes, automated and reflective processes 
 3) opportunity = factors that lie outside the individual that make the behaviour  
                           possible or prompt it; physical and social opportunity 
 



3. Normaliteit en abnormaliteit 

De visie van gezondheidspsychologie  
 → persoon wordt benaderd vanuit ‘person-centered’ perspectief 
      - wat wil de persoon nastreven, doen, … 
 → persoon wordt benaderd als ‘normaal individu’, of ‘normaal individu in abnormale  
      context (bv. ziekte als context) 
 → centraal staat een ‘normale’ psychologie van gezondheid, ziek-zijn en disability 
      - zo veel mogelijk vermijden van labels, stigmatisering en psychopathologisering 
      - niet gemakkelijk! 
      - normale psychologie ≠ ‘common sense’ psychologie 

Oefening 4) 

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 naar 
het overdreven aandachtig zijn voor eerder onschuldige lichamelijke sensaties 
waarvoor dan vaak ook een medische oplossing wordt gezocht terwijl die oplossing 
niet voorhanden is 

Antwoord: 

Waar vind je in de items overdreven aandacht terug? Nergens, er wordt gepeild naar 
ilness 

Veel vragenlijsten vertrekken vanuit een psychopathologische visie, maar als je kijkt 
naar de items, hoeven die niet te verwijzen naar psychopathologie, verwijzen 
eigenlijk naar somatische klachten (slechte vragenlijst vanuit person-centered view) 

Gevaar bestaat bij het afnemen van de vragenlijst, dat in een medische setting, 
andere soorten patiënten hoog scoren op hypochondrie (context!) 

Somatisatie 
 = ‘a tendency to experience and communicate somatic distress and symptoms  
     unaccounted for by pathological findings, to attribute them to physical illness, and  
     to seek medical help for them (Lipowski, 1988) 
→ vaak ingeroepen om medisch onverklaarde klachten te verklaren 
 



 
 → meeste literatuur gaat niet over somatisatie, maar over somatische klachten 
 → denkt dat somatisatie eigenlijk niet gemeten kan worden via vragenlijst 
      - ‘unaccounted for pathological findings’ is extreem moeilijk, altijd oordeel van een  
         expert  

Vragenlijsten 
 → nooit absoluut valide 
      - valide voor bepaald doel, bepaalde doelgroep in bepaalde setting  
 → wees voorzichtig met wat vragenlijsten zeggen te meten 
      i) somatisatie 
         - meet ‘multiple somatische klachten’  
     ii) hypochondrie ; ‘overmatige’ bezorgdheid over het lichaam 
         - meet ‘multiple somatische klachten’ 
         - meet bezorgdheid over lichaam, niet overmatige bezorgdheid: moeilijk 
 → wees voorzichtig met ‘psychologisering’ 
      - vragenlijsten meten ervaring/ herinnering/ opinies/ emoties/ … 
      - geen context, geen processen, geen expert-oordeel 
 → pleidooi 
      - person-centered approach 
      - vragenlijsten labelen naar inhoud van de vragen 

 
 → niet enkel theoretische discussie omtrent definities, maar heeft ook een impact op  
      behandeling  

4. Veranderingsgericht  

Veranderingsgerichte gezondheidspsychologie 
 → er wordt vertrokken van datgene wat men beoogt te veranderen 
      - twee fasen; motivatie opbouwen en actie ondernemen 
      - gedragsverandering, revalidatie- en reïntegratie 
 → focus op veranderbare determinanten (obstakels) 
      - klinische setting heeft eerder aandacht voor individu, pleidooi voor structurele  
        aanpassingen, maar niet corebusiness 
 → etiologie en veerkracht, helpende en belemmerende factoren figureren op gelijke  
      voet, en staan in functie van de beoogde verandering 
 → de persoon wordt aangesproken als zijn/ haar eigen expert (empowerment), met  



      als gevolg een ‘participatorische’ benadering bij zowel individuele als  
      groepsinterventies 

Psychologische screening voor neurostimulator/ morfine pomp 
 → onderzoeken of er tegenindicaties zijn 
 → variabelen 
      - geloof in oplossing voor probleem (+) 
      - piekeren over gezondheid/ pijn (+) 
      - huidig niveau van distress/ angst/ depressieve gevoelens (-) 
      - traumatische gebeurtenis in het verleden (-) 
      - vroeger depressie of angststoornis gehad (-) 

 → welke variabelen zijn van gezondheidspsychologische aard 
      - veranderbare, persoonsgerichte factoren 

5. Processen van verandering 

Verandering 
 → naast niet-specifieke factoren, bewerkstelligd door specifieke motivationele en   
      zelfregulatie processen (Abraham & Michie, 2008) 
 → zowel op het individueel niveau als op het niveau van de omgeving  

Psychologische interventies zijn complex, niet simpel van aard 
 → simpel = één component bv. medicatie 
 → een complexe interventie volgens Craig et al. (2008) 
      - aantal interagerende componenten in interventie 
      - het aantal en moeilijkheidsgraad van de gedragingen die nodig zijn voor de  
         participanten en zorgverleners 
      - het aantal groepen of organisaties die betrokken worden in de organisatie 
      - het aantal en complexiteit van de outcome; fysieke activiteit, disability, resilience 
      - mate van flexibiliteit en tailoring die de interventie toelaat 

Nood aan oog voor complexiteit 
 → weinig zin om te spreken van cognitieve gedragstherapeutisch,  
      psychoanalytische, gezondheidspsychologische, ACT … interventie 
      - het werkt allemaal, maar hoe? 
 → wie doet wat wanneer waarom? 
      - welke processen, welke gedragsveranderingstechnieken 
 → nood aan gedetailleerde beschrijving van processen 
      - taxonomies of behavioural change: goals and planning, monitoring, repetition  
        and substitution, … 
 → ook niet-specifieke relationele-componenten zijn van belang 
      - motivationele gespreksvoering 

6. De kern van gezondheidspsychologie (QnA-les) 



1. Mens-zijn en functioneren 
    → mens is zelfregulerend wezen (aandacht, vermoeidheid, pijn) (al dan niet  
         controle) 
    → gedrag is gemotiveerd en doelgericht  

2. Rol van context 
    → persoon in context, nooit een persoon an sich 
    → gedrag in context  

3. Normaliteit en abnormaliteit 
    → person-centered  
    → normale psychologie (normale personen in abnormale situatie)  

4. Veranderingsgericht 
    → gedragsverandering is belangrijk 
    → helpende en belemmerende factoren 
    → al doende leren (we kennen niet alles)  
    → participatorische aanpak en empowerment  

5. Processen van verandering 
    → motivatie en zelfregulatieprocessen 
    → complexe interventies 
    → nood aan specifiëring van componenten in context  





H2: Gezondheidsgedrag en gedrags-
verandering 

1. Inleiding 

Gezond gedrag? 
 → gedragingen die mensen stellen om hun gezondheid te beschermen en/ of  
      verbeteren 
      - niet perse gezondheid als primair doel: sporten en zelfbeeld, eten en smaak 
 → gedragingen die mensen stellen met als effect dat hun gezondheid beschermd  
      wordt of verbetert 

Gezondheidsgerelateerd gedrag 
 → drink voldoende (1,5l), niet roken, eet voldoende fruit (2s) en groenten (300g), zit  
      niet te lang (30min) en beweeg voldoende (30min) 
      - dient verder te worden gespecificeerd 
      - gebaseerd op wetenschappelijke evidentie versus vertaalbare aanbevelingen 

Curvilieair verband van sporten op gezondheid 
 = initieel sterk, maar botst op plafond en kan mogelijks een daling in gezondheid  
    teweegbrengen 

Determinanten van gedrag = redenen van waarom iemand gedrag wel of niet stelt 



 

2. Sociaal-cognitieve determinanten en modellen 

2.1. Health Belief Model (Rosenstock, 1974) 

Gezondheidspsychologisch model 
 → determinanten 
      a) dreiging van ziekte 
           - waargenomen vatbaarheid 
           - waargenomen ernst  
      b) waargenomen voordelen en barrières van preventief gedrag 
      c) cues tot actie 
 

 

 
 → het al dan niet stellen van preventief gedrag wordt beïnvloed door een afweging  
      tussen gepercipieerde voor- en nadelen, dreiging van de ziekte en de cues tot  
      actie (rechtstreeks of via dreiging) (= proximale factoren) 
 → distale factoren (geen directe beïnvloeding) werken in op gepercipieerde ernst en  
      vatbaarheid en samen in op de dreiging en de afweging 



 

Meta-analyse van longitudinale studies (Carpenter, 2010) m.b.t. HBM 
 →voordelen en barrières waren sterkste predictoren van gedrag, ernst was zwakke  
     predictor 
     a) relatie tussen ernst van een negatieve gezondheidsuitkomst en kans om  
         gedrag uit te voeren is laag; effect sizes was het grootst bij studies die  
         medicatiegebruik onderzochten 
          - geloof in medisch model?  
     b) relatie tussen vatbaarheidsopvattingen en gedrag was bijna nul; enkel studies  
         die volgen van voorschriften inzake medicatiegebruik onderzochten was er een  
         consistent positief effect 
     c) voordelen en barrières voorspelden gedrag beter wanneer het preventie betrof  
         van negatieve gezondheidsuitkomst dan wanneer men behandeling trachtte te  
         voorspellen 
     d) barrière is sterkste predictor van alle HBM variabelen; was een zwakkere  
         predictor van gedrag wanneer de gedragsuitkomst behandeling was dan  
         preventie 

Kritische bespreking van HBM 
 → voordelen 
      a) het is een eenvoudig model 
           - beperkt aantal determinanten, gemakkelijk in gebruik 
           - wordt intuïtief vaak gebruikt  
 → nadelen 
      a) beschikbare evidentie 
           - evidentie voor belang afzonderlijke componenten, maar weinig onderzoek  
             dat model in zijn geheel toetst 
           - dreiging van ziekte is het minst belangrijk !! 
           - dreiging van ziekte soms gerelateerd aan minder bewegen (cardiovasculaire  
              aandoeningen): meer kwetsbaar voelen 
           - barrières zijn belangrijkste component  
      b) nadruk op willen ‘vermijden van ziekte’ 



           - interventies vooral gericht op aanjagen van angst (dreiging van ziekte) 
           - eigenlijk weinig effect van mensen op gevaren wijzen 

 → in vergelijking met andere modellen (zoals TRA) 
      a) blinde vlek bij de voordelen van het niet gewenst gedrag 
           - enkel voor- en nadelen van het gewenst gedrag kan snel als paternalistisch  
             overkomen 
      b) voornamelijk aandacht voor individuele attitude, zonder rekening te houden  
          met de subjectieve norm (beïnvloeding van anderen) 

2.2. Theory of reasoned action (Fishbein & Azien, 1975) 

 → algemeen sociaalpsychologisch model 
      - niet enkel voor gezondheidsgedrag: elk gedrag 
      - m.b.t. proximale, geen distale factoren 
 → meeste gedrag staat onder vrijwillige controle 
      - beste voorspeller is bewuste intentie 
      - determinanten 
        i) attitude (eigen opvattingen over het gedrag) 
       ii) subjectieve norm (opvattingen van anderen over het gedrag) 

  

 → beste voorspeller van gedrag (waarover we controle hebben) is de intentie om dat  
      gedrag te stellen, maar wat is de beste voorspeller van intentie? 
       a) attitude t.a.v. dat gedrag (positief of negatief, neutraal?), eigen opvattingen  
           over dat gedrag 
            - gevolgen van dat gedrag (+ in interactie met)  
            - evaluatie van dat gedrag  
       b) de subjectieve norm: de opvatting van anderen of op zijn minst de perceptie  
           van die norm 
            - opvattingen van anderen (+ in interactie met) 
            - wil om in te stemmen 



 

2.3. Theory of planned behaviour (Azjen, 1988) 

 → algemeen sociaal-psychologisch model 
      - uitbreiding van TRA 
      - niet alle componenten zijn aanwezig, intentie staat niet alleen: competenties,  
        opportuniteiten, medewerking van anderen, … 
 → niet alle gedrag staat onder bewuste controle 
      - vaardigheden (bv. borstzelfonderzoek) 
      - medewerking van anderen (bv. veilig vrijen) 
      - gewoontes (bv. roken) 
 → gedragscontrole; mogelijkheid om gedrag uit te voeren 
      - interne controle; gewoonte en routine versus vaardigheden 
      - externe controle; verwachte obstakels versus gelegenheden 

 

 

  

 
 → toevoeging van de factor ‘gedragscontrole’ wat rechtstreeks effect kan hebben op  
      intentie of op het gedrag 

 → evaluatie 
      1) gedragscontrole uit TPB verbetert de predictieve waarde (ongeveer 6%), maar  
          verre van perfect  
      2) gedragscontrole is geen duidelijk theoretisch concept 
           - omvat elementen van gewoontes, opportuniteiten, obstakels, … 
           - verklaarde variantie is beperkt (onduidelijkheid en toepassing van model) 
           - tijdstip tussen gedrag en intentie van belang (hoe verder uit elkaar, hoe  
             minder predictief)  
      3) belang van compatibiliteit tussen determinanten en gedrag 

GEDGRAG: Ik ben van plan om elk 
half uur mijn zitten te onderbreken, 

maar ik zit in de les

INT: Ik heb de mate waarin ik aan 
fysieke activiteit doe zelf onder 

controle. 

Wanneer ik het druk heb vind ik het 
moeilijk om regelmatig te bewegen.



           - attitude: algemeen ‘ik vind sporten leuk’ versus 
           - gedrag: te specifiek ‘skiën in het buitenland’ 

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

 → conceptueel zijn de concepten duidelijker geformuleerd 
 → opnieuw is intentie de beste voorspeller van gedrag bestaande uit  
      a) attitude 
      b) sociale invloed 
           - niet gelijk aan subjectieve norm die gaat over hoe denk jij dat anderen  
              mensen denken dat jij je moet gedragen 
           - sociale invloed kan voorbeeldgedrag inhouden; modelleren, algemene  
              cultuur 
      c) eigen effectiviteit 
           - lost onduidelijkheid van gedragscontrole op: in welke mate heb jij het  
             vertrouwen dat je het gewenste gedrag kan stellen  
           - eigen inschatting, niet de eigenlijk vaardigheden zelf 
 → kennis en vaardigheden, barrières en steun kunnen de intentie helpen te vertalen  
      naar gedrag 

Bij elk model wordt er geen rekening gehouden met distale factoren 
 → veronderstelling dat proximale factoren dichter staan t.o.v. gedrag 
 → distale, demografische factoren zijn moeilijker veranderbaar voor psychologen 

De modellen blijven opvattingen, ze stemmen niet noodzakelijk overeen met de 
realiteit (relatief statisch en weinig rekening met de dynamiek) 

Noot prof: grote kans dat er wordt gepeild op het examen of dat je goed de 
verschillen kent tussen de modellen (focus – geen focus op) en de vertaling van 
specifiek naar generiek 

Generiek versus specifiek 
 → kenmerken van generieke modellen 
      a) breed toepasbaar, heuristisch en structurerend  
           - verschillende populaties 
           - verschillende gedragingen en problemen 
      b) ontbreken soms probleem-specifieke elementen (bv. fysieke deconditionering) 
      c) kernfeatures/ instances en hun onderlinge relatie dreigen ondergesneeuwd te  



          worden door het abstracte karakter van de constructen 
 → kenmerken specifieke modellen 
      a) op maat van populatie, gedrag en probleem 
      b) bevat enkel relevante aspecten (van brede constructen) 
      c) niet breed toepasbaar 

 → voorbeelden 
      - model van chronische pijn is niet toepasbaar op model van overeten 
      - model van medicatiegebruik is niet toepasbaar op het model van vermoeidheid 
      - ASE-model wel toepasbaar op model van chronische pijn, vermoeidheid,  
        medicatiegebruik en overeten: én omgekeerd 

Examen: Vergelijk twee specifieke modellen, vertaal een specifiek naar een 
algemeen model of andersom 

3. Transtheoretisch model; stages of change 

Kenmerken 
 → achtergrond 
      - integratie van verscheidene psychotherapeutische concepten om proces van  
        gedragsverandering te verklaren en te beïnvloeden 
 → toepassingen  
      - stoppen met roken, voedingsgewoonten, fysieke activiteit, drug- en  
        alcoholverslaving, … 
 → kern van het model 
      - gedragsverandering is een proces met verscheidene stadia (niet plots)  
      - in elk stadium zijn andere processen dominant 
      - elk stadium vereist een andere aanpak/ interventie  

Verscheidene stadia 
 → tijdsdimensie 
 → verandering vraagt tijd en inspanning; plan 
 → verscheidene stadia gekenmerkt door verschillen in intentie 
      1) precontemplatiefase- of voorbeschouwingsfase (>6m) 
      2) contemplatiefase- of beschouwingsfase (<6m) 
      3) preparatiefase- of voorbereidingsfase (<1m) 
      4) actiefase (<6m) 
      5) consolidatiefase (>6m & <5j) 
      6) herval 
 → stadia verschillen naargelang gezondheidsgedrag 
      - afstemming met gezondheidsnorm!  
        (niet roken is niet roken en niet nog twee/ week) 

Verschillende stadia van nader bekeken 
 1) precontemplatie 
      = niet de bedoeling om gezond gedrag te stellen in de  
         nabije toekomst (> 6 maanden) 
      → redenen 
           a) gebrek aan kennis 



                → types van precontemplators 
                     i) algemene kennis ontbreekt 
                    ii) bewust van risico bij populatie, maar niet bij zichzelf (‘onrealistisch  
                        optimisme’) 
                → technieken 
                     - bewustwording door kennisvermeerdering   
                     - informatie over de gevolgen van het gedrag 
                     - persoonlijke feedback over eigen gedrag 
                     - vragenlijsten, brochures, quiz 
           b) gebrek aan motivatie 
                → weerstand tegen verandering  
                → zonder succes reeds geprobeerd 
                → verscheidene vormen 
                     - ontkenning of minimalisatie  
                     - rationalisatie (ziekte blijft een kans) 
                     - projecteren en externaliseren (zeker bij te veel druk)  
                     - internaliseren 
 2) contemplatiefase 
      = intentie om binnen 6 maanden gedrag te veranderen 
      → beslissingsbalans; afwegen van voor- en nadelen van (on)gezond gedrag  
          (attitude is de kern hier)  
      → voldoende voordelen: leiddraadtweemaal meer voordelen dan nadelen nodig 
      → uitstelgedrag = balans in evenwicht 
 3) preparatie 
      = bedoeling om in directe toekomst (<1 maand) gedrag te veranderen 
      → actiegerichte programma’s (niet in (pre)contemplatiefase) 
           - eveneens tekort in vorige modellen die een directe link tussen intentie en  
             gedrag veronderstellen (>< transtheoretisch) 
      → wat wil je bereiken? (doel) en hoe wil je het bereiken? (plan) 

 

 4) actie 
      = veranderingen in gedrag in de laatste 6 maanden 
      → belang van gezondheidsnorm in ‘stages of change’ 
           - normatief !! 
      → evaluatie van (tussen)doelen 
           - is het gelukt? 
           - wat ging gemakkelijk/ moeilijk? 
           - dien ik mijn doel en plan bij te stellen? 
 5) consolidatie 
      = gezond gedrag langer dan 6maanden, niet langer dan 5 jaar 



      → kans op herval groot 
           - roken; 43% na één jaar, 7% na vijf jaar 
           - sport; 50% na drie maanden 
      → risicosituaties 
           - ‘Hungry’, ‘Angry’, ‘Lonely’, ‘Tired’ (HALT) 
           - emotionele distress 
 6) herval ☹ 

4. Motivationeel interviewen 

  herval 
 precontemplatie            stellen van doelen (motivatie opbouwen) 
 contemplatie   → willen en kunnen (HBM, TPB, ASE) 

  preparatie 
  actie          nastreven van doelen (opstellen en implementeren) 
  consolidatie    → zelfregulatie 

Motivationeel interviewen = een cliëntgerichte directieve methode om intrinsieke  
                                             motivatie tot verandering te bevorderen, door  
                                             ambivalentie te verkennen en op te lossen  

Verschillende stijlen 
 1) eerder coöperatie, evocatie, respect voor autonomie 
      → bondgenootschap dat recht doet aan deskundigheid en perspectief patiënt  
      → hulpverlener creëert sfeer die bijdraagt tot verandering  
      → exploratie mogelijkheden tot verandering  
      → uitlokken eigen mogelijkheden patiënt  
      → verantwoordelijkheid verandering ligt bij patiënt 
 2) niet confrontatie, educatie, autoriteit 
      → opzij schuiven perspectief patiënt 
      → hulpverlener brengt patiënt tot bewustwording en acceptatie van eigen  
           werkelijkheid 
      → afdwingen verandering  
      → hulpverlener zelf heft tekort aan kennis/ vaardigheden patiënt op 
      → hulpverlener neemt verantwoordelijkheid 

H3: Coping en zelfregulatie 
1. Coping en het transactioneel model van stress en coping  

Coping = ‘… cognitive and behavioural efforts to manage specific external or internal  
                demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of a  
                person’ (Lazarus, 1991) 

‘Transactional model of stress and coping (Lazarus & ’ 
 →  



 
 
 → er kan nooit een rechtstreekse relatie zijn tussen een stressor en stress gelegd  
      worden 
      - het is een soort transactie, interactie tussen een stressor en hoe een dier er  
        mee omgaat 
 → iemand ondergaat een gebeurtenis, waarbij er een constante evaluatie is van alle  
      gebeurtenissen die binnenkomen 
      a) primaire evaluatie = directe evaluatie van de gebeurtenis als neutraal, positief  
          (wenselijk) of negatief (bedreigend) 
      b) secundaire evaluatie = persoon gaat reflecteren of dat hij er zelf controle over  
          heeft, wat een invloed kan hebben op het type van coping  
 → de keten van coping wordt geactiveerd wanneer er een negatieve gebeurtenis  
      zich manifesteert (onderscheid tussen problem- en emotion-focused) 
      a) problem-focused = tracht iets aan de gebeurtenis te doen (adaptief wanneer  
          de persoon er controle over heeft)  
      b) emotion-focused = persoon tracht eigen emoties onder controle te houden  
          (vooral wanneer er geen controle m.b.t. de gebeurtenis is) 
 → ‘appraisal’ en coping wordt beïnvloed door interne (persoonlijkheid, eigen  
      gezondheid) en externe factoren (sociale ondersteuning, tijd, middelen)  
 → dit alles heeft dan effect op de gemoedstoestand 
          

2. Descriptieve benadering van coping 

Beschrijvende kenmerken van coping  
 a) probleemgericht versus emotiegericht 
      → categorisatie van cognitieve en gedragsmatige aspecten 
 b) toenadering versus vermijding 
      → soms moeilijk toe te passen op casus 
      → vermijding heeft negatieve connotatie, maar is niet perse negatief 
      → argumentatie!  



 c) actief versus passief 
      → actie ondernemen of event ondergaan 
      → actief eerder wanneer persoon tracht om te gaan met het probleem door het  
           enigszins te aanvaarden (in plaats van externe oplossing)  
      → argumentatie!  
 d) cognitief versus gedragsmatig 
 e) adaptief versus maladaptief  
      → argumentatie!  
  f) … 

Kritische bedenkingen omtrent de descriptieve benadering 
 1) onderscheid is descriptief structureel (wat?) en niet functioneel (waarom?) 
      → men tracht alles in kaart te brengen zonder zich af te vragen waarom?  
      → Utrechtse Copinglijst: mensen reageren vaak verschillend als zij met  
           problemen te maken krijgen, wat men in een bepaald geval doet hangt sterk 
af  
           van de aard van het probleem en de ernst ervan, toch reageert men over het  
           algemeen wat vaker op de ene dan op de andere manier (47 items, 7 schalen) 
           - versus Skinner: er zijn meer dan 400 vormen van coping 
           - af te raden in praktijk en onderzoek 
      → een taxonomie leidt tot weinig, tot een tabel, hoeveelheid waarmee men  
           eigenlijk weinig belang aan heeft 
 2) overschatting van de voorspellende waarde van vragenlijsten over coping 
      → de items die de vragenlijsten omvatten overlappen deels met de uitkomst en   
           als dan coping wordt gehanteerd om de uitkomst te voorspellen, dan ligt de  
           voorspelling voor de hand 
           - ‘je ergernis laten blijken’ als item: eerder uitkomst dan coping? 
 3) evidentie is contradictorisch 
      → eigenlijk kan er niet gesproken worden over adaptieve en maladaptieve   
           vormen van coping 
           - actief, toenaderen en probleemgericht als adaptief versus passief, vermijden  
             en emotioneel als maladaptief 
           - is sterk afhankelijk van de context en wordt eigenlijk bepaald door de  
             uitkomst 

3. Functionele benadering van coping  

Waarom en niet hoe?  

‘Three adaptive processes’: van hogere orde: elke vorm van coping kan hieronder 
gecategoriseerd worden (theoretisch kader van Skinner)  
 1) coordinate actions and contingencies in the environment  



      → problem solving, information seeking, asking help, … 
      → piekeren (problem solving), niet direct negatief of emotioneel-gericht  
 2) coordinate preferences and available options 
      → flexibly adjust preferences to options, find new options, give up preferences, 
… 
 3) coordinate reliance and social resources available (sociale context)  
      → protect available social resources, use available social resources 
      → ‘tend and befriend’ response 
      → social sharing  

Coping 
 → coping oorspronkelijk uit stress literatuur 
      - niet verwonderlijk dat coping gericht is op vermindering van stress (emoties) 
      - focus op ‘reactie’ op stress 
 → descriptieve benadering mist context (doelen)  
      - ‘one cannot evaluate whether coping has been succeful in a particular situation  
         without reference to goals’ (Coyne & Racioppo, 2000) 
      - ‘goals organize coping efforts so that identifying relevant goals is a prerequisite  
         for understanding how people choose coping strategies and how they focus  
         their coping efforts when they have multiple goals’ 
 → coping en stress literatuur mist ‘aboutness’ 
      - coping en stress is steeds ‘over’ iets (bv. pijn, verlies, ruzie)  
        (filosofie; ‘aboutness = intentionality’) 
      - oorzaak ligt waarschijnlijk bij het feit dat de eerdere psychofysiologische  
        (dierenproeven) theorieën over effecten van stress en coping geen ‘aboutness’  
        nodig hadden (lichamelijk functioneren en stress)  
      - voor begeleiding van mensen is ‘aboutness’ cruciaal of leidt tot verarming in  
        therapeutisch arsenal (betekenisverlening van problemen, coping)  

4. Coping vanuit zelfregulatieperspectief 

Zelfregulatieperspectief (context waarin coping kan plaatsvinden) 
 → 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 hun doelen te realiseren 

‘Goal pursuit through self-regulation; a system and control perspective’ 
 → 

       Coordinate actions and contingencies 



        

          Coordinate preferences and   
         available options 

       Coordinate reliance and social   
        resources available 

5. Dual process model of coping 

Skinner vond het dual process model of coping van Brandtstadter en Rothermund 
het best aansluiten met wat zij voor ogen had 
 → kan toegepast worden op heel veel situaties waarin problemen voorkomen 
 → ontwikkeld op basis van enkele bevindingen 
      a) ageing literature 
           - quality of life increases despite increase in impairments (ook al kennen  
              ouderen meer beperkingen (mentale en fysieke achteruitgang), hun kwaliteit   
              van leven vermeerderd) 
      b) ingebed in action research 
           - fundamental ways of processing information 

Dual process 
 1) assimilative coping mode 
      = coordinating an individual’s actions with the contingencies in the environment 

  

 → alles begint met doelinterferentie: als mensen doelen nastreven kunnen zij  
      obstakels ervaren die in de weg staan van hun doel, deze zetten dan een vorm  
      van coping in gang 
 → in eerste instantie assimilative coping: kan ik er zelf iets aan doen? heb ik er zelf  
      controle over? 
       - indien wel: ondernemen van acties  
       - indien niet of acties hebben niet het gewenste effect: externe ondersteuning  
         om acties te verbeteren of extra middelen om alternatieven te vinden 

 2) accommodative coping mode 
      = coordinating the individual’s preferences with the options available in the  
         environment  



  

 
 
 → als het na herhaalde pogingen, inspanningen, externe ondersteuning nog niet  
      werkt: ‘rouwreactie’ met misschien neerslachtigheid, depressieve reacties, wat  
      ergens nodig is om nieuwe doelen te stellen, leven te wijzigen   
       - geen intentioneel proces (i.t.t. assimilative coping): je kan niet intentioneel  
         opgeven of alternatieve doelen zoeken (geen bewust intentionele keuze) 
 → wanneer het gaat over doelen: verschillende complexiteit en hiërarchie! 
 → goed om doelen te herdefiniëren, maar wanneer het gaat over chronische ziektes  
      (tinnitus, hoofd- en rugpijn) dan zal accommodatie niet volstaan 
      - ook al heb je nieuwe doelen gevonden, blijft je hoofdpijn interfereren met de  
        zaken die je nastreeft 
 → vaak blijvende nood aan rebalancing 
      - constant bijsturen van doelen: aanpassen en mogelijks ‘downgraden’ 

Alles start met de doelinterferenties 
 = discrepantie tussen de gewenste en de huidige, feitelijke toestand 
 → karakteristieken van beide modes (omgaan met doelinterferentie) 
      a) assilimative mode 
           - tenacious goal pursuit, persisting commitment (volhardendheid)  
           - corrective and compensatory efforts to maintain goal (correctief, meer tijd,  
             middelen) 
           - goal-focused resource mobilization (energie-intensief)  
      b) accommodative mode 
           - adjusting goals to constraints (wijzigend) 
           - positive reappraisal of loss, benefit finding (herevaluatie van events) 
           - channelling resources to new feasible goals (energie-efficiënt) 
 → karakertistieken van beide modes (mentaal cognitieve set) 
      a) assimilative mode 
           - goal focused attention (aandacht gaat naar oplossing en interferentie:  
             verenging van aandacht, attentional bias) 
             → attentional bias niet als psychopathologisch kenmerk an sich, maar als  
                  eigenschap aan het nastreven van bepaalde doelen, goal-pursuit 
           - increased availability of cognitions supporting goal pursuit 
           - inhibition of distraction, enhanced top-down processing 

      b) accommodative mode 
           - defocalized attention, holistic processing  
           - increased availability of cognitions enhancing disengagement 
           - inhibition of top-down processes, greater sensitivity to external stimuli 



 → disfunctionele neveneffecten van beide modes 
      a) assimilative mode 
           - escalation of committment (te veel energie, te veel kosten) 
           - entrapment in barren projects 
           - exhaustion of resources 
      b) accommodative mode 
           - unstable, vacillating committment 
           - premature disengagement from goals 
           - premature compliance with constraints  

The costs of persistent goal pursuit 

 
 → verhoogde gevoeligheid/ kwetsbaarheid voor inflammatieziekten bij lage  
      capaciteit tot disengagement 

Optimism and immunity: do positive thoughts always lead to positive effects? 
 → zekere voorzichtigheid: afhankelijk van context 

Wat bepaalt nu of men ‘kiest’ voor een assimilatieve of een accommodatieve coping? 
 → bij gepercipieerde controle over de situatie kiest men bijna altijd voor assimilatie 
      - uiteraard niet de enige factor: substitutability of goals, flexibility of goal  
        structures (hiërarchie van doelen van belang) 



 
 
CAVE: Tend and befriend respons (derde adaptieve van respons van Skinner) niet 
aangehaald in DPM 

6. Conclusie 

1) Coping beter begrepen in een functionele dan in een structureel/descriptieve  
     benadering  

2) Coping heeft drie adaptieve functies 

3) Stress en coping hebben ‘aboutness’ (context/ betekenis van probleem)  

4) ‘Dual process model of coping’ is functioneel model 
     → assimilatie en accommodatie, derde respons ontbreekt  

5) Of coping adaptief is hangt af van context/ mate van controle 
     → vastzitten in assimilatie omdat er mogelijks moeilijk of geen alternatieven voor  
          ogen zijn 

6) Coping met ziekte kan ‘misgericht’ zijn 
     → vastzitten in zoeken naar oplossingen die niet bestaan  

7) Aanvaarden dat er geen oplossing is kan deel van de oplossing zijn 
     → hoop mag niet allesbepalend zijn in het leven 

8) Zoeken naar andere waardevolle activiteiten ondanks ziekte 
     → flexibiliteit en veranderbaarheid van doelen 



H4: Symptoomperceptie en -interpretatie 
1. Inleiding 

 
    



 
→ biomedisch perspectief 
        - passieve perceptie 
        - accurate observatie 
        - diagnose op basis van perceptie patiënt 
→ patiënt is een betrouwbare en accurate observator van zijn lichamelijke sensaties  
     waardoor diagnose gesteld kan worden 

Implicatie van het biomedisch model: idee van biofeedback (echter complexer dan 
enkel biomedisch)  
 → accurate perceptie kan geleerd worden 
 → (intentionele) controle is mogelijk 
 → toepassingen; spanningshoofdpijn, migraine, hoge bloeddruk, rugpijn, … 

2. Modellen 
 

 
 → biomedisch model veronderstelt een rechtstreekse lijn tussen input en gedrag 
       - echter een reeks van cascade aanwezig die de input dient te vertalen  

2.1. Antecedentenmodel 

 → kernvraag: wat is de oorzaak van de sensaties? waar komen ze vandaan? 
 → deze cursus focust op kunnen psychologische processen lichamelijke sensaties/  
      waarnemingen creëren? 
 → kan ‘stress’ lichamelijke sensaties veroorzaken? Ja  
 → kan ‘verwachting’ lichamelijk sensaties veroorzaken? Ja  



      - directe weg 
 
 
 
 
 
 

 → er is geen mediator tussen de verwachting en de input  

      - indirecte weg (onrechtstreeks) 
 
 
 

 
 → verwachting kan bij de persoon stress activeren, die ervaring van stress is de  
      mediator van het ontstaan van een lichamelijke sensatie  

Suggestie 
 → ‘response expectancies’ (Kirsch) = expectancies of the occurrence of  
                                                              nonvolitional responses (zweten) 
      - self-fullfilling prophecie, placebo en nocebo 
      - >< ‘outcome expectancies’ = verwachting van consequenties van bepaald  
                                                       gedrag 
      - via de directe weg 

Studie van  Lorber et al. (2007) 
 → opzet 
      - inhalatie (placebo) toxische stof of niet 
      - suggestie milde hoofdpijn, misselijkheid, jeuk en slaperigheid 
      - meten van gesuggereerde en andere klachten 
 → conclusie: suggestie van klachten (verwachtingen) veroorzaakt specifieke  
      klachten 

 → bedenkingen 
      1) verklaring voor medisch onbegrepen klachten?? 
           - neen, dit is veel complexer, niet direct generaliseerbaar 
      2) theoretisch 



           - ‘humans are animals acting in constantly changing contexts’ (implicatie dat  
              het handelen afgestemd dient te zijn op de wereld), maar verwachting  
              (handelen) bepaalt dan de realiteit (de wereld)? 
           - statuut van ‘hallucinatie’, maar normaal gevoelig voor discrepanties tussen  
             verwachtingen en wereld/ lichaam: aanpassing van verwachting  
           - vaak ‘lichte’, ‘ambigue’ sensaties m.b.t. nocebo 
           - ‘creatie’ (inductie van sensatie) of ‘modulatie’ (makkelijker bewust worden  
              van sensatie)? 
      3) praktisch 
           - moeilijk aanvaardbaar voor patiënten  
           - risico op psychologisering van klachten 

A meta-analysis of the relationship between expectancies and experience (Devlin et 
al., 2017) 
 → ‘in welke mate verwacht je neveneffecten?’ 
      - verwachting sterk gecorreleerd met rapportage van klachten 
      - haarverlies en diarree geen lichte of ambigue sensaties (spreekt bedenking  
        enigszins tegen) 
      - te verklaren door ‘stress’, proxy (van de algemene kennis van effecten van  
        chemo of eigen kwetsbaarheden) 

Beste voorspeller van levensverwachting is subjectieve vraag naar kwaliteit van 
leven 
 → voorspeller ≠ oorzaak 

Kan persoonlijkheid lichamelijke sensaties veroorzaken? 
 → directe weg 
 → indirecte weg 
      - via ziekte 

Persoonlijkheid 
 → type A gedrag (persoonlijkheidstrek) en cardiovasculaire aandoeningen (CVA) 
      - gevoel van tijdsdruk en haast 
      - competitieve ingesteldheid om iets te bereiken 
      - gemakkelijk op te wekken kwaadheid 
 → meten; semi-gestructureerd interview, Jenkins Activity Survey 
 → meta-analyse (‘the disease-prone personality’)  
      - CVA is gerelateerd aan vijandigheid, angst, depressie, maar klein effect met  
         type A gedrag 
         a) opvallend dat component van type A: kwaadheid groter effect heeft 
         b) negatieve emoties in het algemeen hebben groter effect (nog steeds klein)  
      - persoon met risico voor CVA (en dus ‘disease prone’) 
         a) iemand met een chronisch gevoel van gebrek aan controle, met één of meer  
             negatieve emoties 
         b) negatieve affectiviteit/ neuroticisme eerder disease prone 
         c) niet iemand die uitdagingen opzoekt en een ongeduldige workaholic  
             is 
      - effect is statistisch significant, maar eigenlijk klein! 



      - via effecten van stress (fysiologie/ immuun-functioneren) of via levensstijl (maar  
        eigenlijk niet geweten) 

2.2. Consequentenmodel; cognitief-perceptueel model 

 → rol van psychologische processen bij ervaring en perceptie van sensaties 
 → hoe voelt een ‘gezond lichaam’ aan? 
      - een lichaam is nooit sensatievrij: barrière om sensaties te ervaren 
      - verschil tussen creatie (inductie van sensatie) en modulatie (verlaging van  
        drempel om sensatie te ervaren: bewustzijnsverhoging)   

3. Aandacht 

Aandacht  
 → dezelfde cognitieve processen bij perceptie van externe als interne stimuli  
      (gezondheidspsychologie als normale psychologie)  
 → actieve perceptie en constructief 
 → aandacht/ interpretatie/ betekenis 

Aandacht; een functioneel perspectief (en geen structureel)  
 → wat? 
      - selectie van informatie (in functie van efficiënt en coherent gedrag) 
      - gaat ten koste van andere informatie 
 → waarom? 
      - beschermen van coherentie van het gedrag 
      - selectie voor actie 
 → hoe? 
      - optimalisering van doelgericht gedrag (top-down modulatie) 
         i) facilitatie van doelcongruente informatie 
        ii) inhibitie van doelirrelevante informatie 
      - interruptie van aandacht (bottom-up controle): flexibiliteit nodig voor obstakels 
      - continue en dynamische interactie tussen bottom-up & top-down processen 
      - ‘biased competition’ 

Drie situaties 
 1) bottom-up selectie van lichamelijke sensaties 
      → somatische sensatie trekt soms aandacht en onderbreekt doelgerichte acties 



      → evolutionair als alarmsysteem, pijn als prototypisch voorbeeld 
      → interruptie wanneer sensatie hoge saliëntie heeft 
           - intensiteit 
           - plots, onvoorspelbaar 
           - nieuw 
           - (dreigwaarde): discussie 

      Onderzocht door het primaire taak-paradigma 
            → proefpersonen worden geïnstrueerd om een cognitieve taak uit te voeren  
                 terwijl ze somatische informatie moeten negeren 
            → de vertraging op de taak tijdens somatische informatie is een index van  
                 het aandachtsopeisend karakter van somatische informatie 
            → intense chronische pijn interfereert met cognitieve taken 
  

                                gemakkelijk    moeilijk 

 2) top-down facilitatie van 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), kenmerk van normaal functionerend  
             organisme 
           - sneller opmerken en moeilijker loskomen 
           - (hyper)vigilantie; verhoogde aandacht voor potentieel bedreigende  
             somatische input 
             = ‘a perceptual habit of scanning of the body for somatic sensations’  
                (facilitatie van doelcongruente informatie)   
      → top-down processen worden gestuurd door hypothesen, schema’s,  
           verwachtingen: selectief zoekproces en scanning 
            - gevaar voor confirmatiebias 
            - hoe meer ambigu, hoe meer kans 

 3) top-down inhibitie van lichamelijke sensaties 
      → wanneer alternatief doel (niet congruent met lichamelijke sensaties)  
           geactiveerd is 
      → somatische sensaties trekken minder aandacht  



      → = cue competitie hypothese (Pennebaker, 1980) 
           - competitie tussen interne en externe cues 
           - als mens eigenlijk altijd gericht op sensaties van de buitenwereld en dus  
             onderdrukken we interne sensaties gemakkelijker 
           - praktisch: ga naar buiten in prikkelrijke omgeving om interne cues te  
             onderdrukken 

      → aandachtsafleiding en motivationele waarde 
           - aandachtsafleiding werkt niet voor pijn-catastrofeerders (PCS) 
           - motivationele waarde van aandachtsafleiding 
           - experiment koudwaterpijn 
              → groepen 
                   i) controlegroep 
                  ii) afleidingsgroep (auditieve taak) 
                 iii) gemotiveerde afleidingsgroep (auditieve taak + financiële beloning) 
             

Oefening)  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? 

2. Pas het cognitief-perceptueel model van symptoomperceptie toe op deze casus? 

3. Wat is uw mening over de visie van Karel? 



Het is een normaal functionerend aandachtsmechanisme (geen 
psychopathologisering) 

Tussentijdse conclusie 
 1) aandacht en bewust worden van lichamelijke sensaties is geen passief gebeuren 
 2) cognitief-perceptueel model 
      → dynamisch en normaal gebeuren 
      → aandacht voor lichamelijke sensaties afhankelijk van bottom-up en top-down  
           factoren 
      → verschillen tussen personen 
      → verschillen tussen momenten/ situaties voor dezelfde personen 
 3) soms bottom-up factoren dwingend 
 4) maar top-down controle mogelijk (tot op zekere hoogte) 
 5) soms top-down factoren essentieel 
      → ambigue informatie  
      → selectief zoekproces en scanning  
      → confirmatiebias 
      
4. Interpretatie van lichamelijke klachten 

Ziekte-opvattingen 
 → ziekte-attributie: lichamelijke sensaties worden lichamelijke symptomen 
 → mentale representatie/ schema van ziekte 
 → ‘common sense model of illness’ (Leventhal et al., 1980) 

 Voorbeeld: hoge bloeddruk 
           → bloeddruk (BD) is wellicht asymptomatisch (moeilijk waar te nemen) 
                - 80% vd patiënten akkoord met stelling ‘people cannot tell when their  
                   blood pressure is up’ 
                - maar, 50% zegt dat ze weten wanneer hun BD hoog is op basis van  
                   symptomen  
           → drie prototypes (ziekteschema’s) 
                1) hoge BD is hartziekte (hartslag en pijn in de borst) 
                     - hanteerde hartslag en pijn in de borst als indicatie 
                2) hoge BD is vaatziekte (koude handen en voeten, voos of tintelend  
                    gevoel) 
                3) hoge BD is resultaat van stress (emotionele ervaringen) 

Common-sense model of illness 
 → vijf domeinen in ziekte-schema (individueel verschillend) 
      1) identiteit: welke lichamelijke klachten conform ziekte? 
      2) tijdlijn: acuut, chronisch, cyclisch (belang bij behandeling) 
      3) oorzaak: biologisch, emotioneel, omgeving, psychologisch 
      4) gevolgen: ‘disability’, levenskwaliteit, vergelijking met hoe het vroeger was 
      5) controle: omgaan met ziekte, effectiviteit van behandeling 

Ziekteopvattingen sturen symptoomperceptie en -interpretatie (top-down proces) 
 → aandachtsbias 
      = prioritaire verwerking van informatie gerelateerd aan dreiging/ ziekte 



 → 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 meer kans op vertekeningen 

Oefening)  

Het common sense model is generiek en toepasbaar op elke ziekte. Het is belangrijk 
om de vijf componenten te vertalen naar een specifiek model (bv. het model van 
chronische vermoeidheid (Vercoulen et al., 1998) 

 
Naast opvattingen over ziektes, zijn er ook opvattingen over behandelingen 
 1) ‘neccessity/ concerns framework’ (Horne et al., 1999) 
      = set van vooraf bestaande overtuigingen en voorkeuren omtrent behandleing  
          a) percepties omtrent de noodzaak van behandeling (‘necessity’) 
               - patiënten met dezelfde ziekte en dezelfde behandeling verschillen vaak in  
                 de mate waarin ze behandeling noodzakelijk achten om hun gezondheid  
                 te verbeteren 
          b) zorgen omtrent negatieve consequenties van behandeling (‘concerns’) 
               - patiënten met dezelfde ziekte en dezelfde behandeling verschillen in de  
                 mate waarin ze zich zorgen maken over behandeling 
      → generiek model 
           - vergelijken met ‘theory of planned behaviour’ ‘health belief model’ (!) 

Samenvatting 
 1) onderzoek in verband met ziekte-opvattingen (‘common sense model’) 
      → ziekte-opvattingen sturen perceptie en interpretatie van symptomen 
      → ziekte-opvattingen sturen ziektegedrag en coping  
 2) ziekte-opvattingen zijn idiosyncratisch, maar … 
      → generiek model; ‘common sense model’, ook ASE, HBM, … 



      → specifieke modellen; ‘illness-specific models’ 
           - chronische vermoeidheid (Vercoulen et al., 1998) 
 3) verdere evoluties 
      → opvattingen over behandelingen; ‘necessity’ en ‘concerns’ 

Oefening)  

In de winter van 2010 moesten bijna dertig werknemers van een bedrijf acuut worden 
opgenomen wegens misselijkheid, zweten, hoofdpijn en buikpijn na het drinken van 
blikjes Coca-Cola. De volgende twee dagen ontstonden dezelfde symptomen bij nog 
enkele werknemers, en nadat het televisiejournaal melding had gemaakt van de 
episode, deden zich meer gevallen in het hele land voor. 

De meeste klachten van de werknemers waren vaag en van voorbijgaande aard. De 
overheid nam direct zware maatregelen en verbood de verkoop van  Coca-Cola. 
Honderden mensen belden met het vergiftigingencentrum om te melden dat ook zij 
niet lekker waren geworden van Coca-Cola. Hoe kan je deze epidemie verklaren? 

1. Geef een korte beschrijving van antecedenten- en consequenten-model 

2. Bespreek kort gelijkenissen en verschillen. 

3. Pas beide modellen toe op deze casus? 

5. Negatieve affectiviteit 

Negatieve affectiviteit (NA) = dispositie, algemeen gevoel van onbehagen 
 → angst, irritatie, depressiviteit, vijandigheid, schuldgevoel, introspectief, laag  
      zelfbeeld, weinig zelfvoldoening 

Negatieve affectiviteit en lichamelijke klachten 
 → robuuste correlatie 
      - gem r = 0.33 (NA) 
      - gem r = -0.38 (PA) 
 → verscheidene populaties 
 → verscheidene NA-instrumenten 
 → verscheidene instrumenten lichamelijke klachten  
 → NA = dispositie om psychosomatische distress te ervaren 

Verklaringen 
 1) psychosomatische hypothese 
      → NA veroorzaakt ziekte 
           - echter; ook bij personen zonder diagnose 
           - evidentie slechts zeer beperkt voor ziektematen/ ziektegedragingen 

 2) ‘disability’ hypothese 
      → ziekte veroorzaakt NA 
           - echter; NA niet gerelateerd aan ernst van ziekte 
 3) leefstijl-hypothese 
      → geen relatie tussen NA en volgende kenmerken 
           - gewicht, fysieke beweging, uren slaap, roken, medicatiegebruik, alcohol 



 4) symptoom-perceptie hypothese 
      → NA hypervigilant voor interne en externe bronnen van stress 
           - letten meer op normale lichamelijke sensaties/ stressoren 
           - interpreteren deze op een negatieve wijze (piekeren/ catastroferen) 

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) 

Wetenschappelijke evidentie 
 1) experimentele CO2 inhalatie 
      → kleine dosis veroorzaakt gevoel van hyperventilatie 
      → mensen met NA (hoge scores) 
           - snellere detectie van CO2 
           - hebben meer piekergedachten over CO2 
           - moeilijker om andere taak uit te voeren in anticipatie en tijdens CO2 

NA is een distale, geen proximale variabele 
 
          

 
 → maar er kan wel ingespeeld worden op het piekeren door NA (maar NA zelf is  
      moeilijker)  

6. Implicaties voor de praktijk 

6.1. Aandachtsafleiding als coping  
 → copingstrategie; aandacht intentioneel en bewust wegrichten van stressor 
 → aversieve medische procedures 
      - ook bij kinderen 
 → chronische ziekten 
      - CVA, MS, pijn, vermoeidheid, tinnitus, jeuk, … 
 → inhibitie van doel-irrelevante informatie 
 → aandachtsafleiding werkt maar … 
      - hoe? wanneer? wie? 
      - moeilijkheidsgraad van taak 
      - motivationele waarde van taak 
      - competitie tussen interne en externe stimuli 
      - zoek waardevolle activiteiten waar persoon zich in kan engageren (motivatie tot,  
        niet veroordelen)  

Aandachtsafleiding is geen wonderpil 
 → let op voor bottom-up factoren 
 → ‘intentioneel’ wegrichten van de aandacht  



       - paradoxaal; ‘sensatie’ in gedachten  
       - inspannend en na-effecten 
 → wanneer sensatie bedreigend is, trekt het 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 
 → goede marathonlopers doen aan goede sensorische monitoring: aandacht voor  
      sensaties 

Oefening)  

Een tandarts heeft regelmatig patiënten met een buitensporige vrees voor de 
tandarts. Daardoor komen ze niet gemakkelijk op controle. Ze komen enkel wanneer 
de problemen zo ernstig zijn dat invasieve ingrepen noodzakelijk zijn. Hij vraagt aan 
u op welke manier hij deze patiënten hun aandacht van de pijn kan afleiden zodat de 
ingreep minder pijnlijk is.  

Welk advies zou u geven om patïënten met buitensporige vrees voor de tandarts en 
de pijn aan te pakken? 



H5: Psychologie van (chronische) pijn 
1. Verklaringsmodellen van pijn 

Het traditionele ziektemodel 
 → specificiteitstheorie 



      - er zijn specifieke en exclusieve ‘pijn’-receptoren, ‘pijn’-zenuwen en ‘pijn’-centra  
        (>< nociceptie= hoeveelheid lichamelijke schade)  
      - maar het is veel complexer: er zijn geen exclusieve receptoren (wel  
        gespecialiseerde vezels, zenuwen)  
 → simplistische en destructieve constructies 
      a) psychogene pijn en organische pijn 
      b) ‘pain prone personality’  
      c) gemaskeerde depressie (pijnklachten omwille depressie)  
      d) somatisatie 
      e) ziektewinst 

Classificatie van pijn (bruikbaar en zinvol: beschrijvend) 
 → tijd 
      - acuut < 4 weken, subacuut 4-12 weken, chronische > 12 weken 
      - acuut < 3/ 6 maanden, chronisch > 3/ 6 maanden 
 → type van pijn 
      - nociceptieve pijn 
         = stimulatie van de nociceptoren aan de oppervlakte van het lichaam 
      - viscerale pijn 
         = stimulatie van de nociceptoren in organen van het lichaam (bv. maag, hart, ..) 
         → pijn voelen op een andere plaats dan de oorzaak (gerefereerde pijn:  
              apendix, nierstenen, …) 
      - neuropathische pijn 
         = beschadiging van het zenuwstelsel (trigeminusneuralgie, fantoompijn, pijn tgv  
            diabetes, MS, AIDS) 

 Trigeminusneuralgie = ‘causes intense nerve pain in the face when trying to  
                                                talk, cold weather and wind also cause the pain’  

  Fantoompijn = neuropathische pijn tgv ongeval, ook ziekte, diabetes, multiple  
                                   sclerose, alcoholisme (pijn is continu, brandend, tintelend en  
                                   stroomachtig) 
                                → toont aan dat geheugenproces en plasticiteit van brein een rol  
                                     speelt 
 

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) (niet te kennen) 
 → baanbrekende defintie 



Gouden standaard van pijn 
 → niet weefselschade, niet zenuwactivatie, … 
 → ‘pijn is wat de patiënt zegt dat het is’ 
      - eigenlijk moet pijn ook gemeten worden bij opname in ziekenhuis 
         a) visueel analoge schaal; 10 cm 
         b) numerische schaal; getal tussen 0 en 100 
         c) ‘brief pain inventory’ (11 items) 
              - vier vragen over pijn (pijn nu, ergste, minste en gemiddelde pijn in laatste  
                24 uur 
              - zeven vragen over impact (gemoed, interferentie, slaap, voldoening, …)  

2. De poorttheorie (Melzack & Wall, 1965) 

Nociceptie afhankelijk van relatieve activiteit in twee types van zenuwbundels 
 
 
 
 
 
 
 
 

 → op het niveau van het ruggenmerg bevindt zich een poortmechanisme 
      - functie van poort (T= transitiemechanisme) 
         a) bij het opengaan van de poort, gaat er meer nociceptieve informatie  
             verstuurd worden en ervaar je meer pijn 
         b) bij het dichtgaan van de poort, krijg je een blokkering van de doorstroom en   
             ervaar je minder pijn 
      - baanbrekend: betekent dat modulatie van pijn omtrent de informatiestroom   
        vroeg gesitueerd is (in de ruggenmerg, én in de hersenen): belang van  
        psychologische processen 
 → SG (= modulatiesysteem) 
       - heeft de neiging om het transitiesysteem te onderdrukken: poort te sluiten 
 → kernidee: doorgestuurde nociceptie naar boven is afhankelijk van de relatieve  
      activiteit in twee soorten van zenuwbundels 
       a) dunne vezels (ADelta, c) 
            - hebben de neiging om de poort te openen (wanneer men enkel dit  
              beschouwd, is dit in feite de specificiteitstheorie) 
            - activeren T en inhiberen SG 

       b) dikke vezels (ABeta) 
            - hebben de neiging om de poort te sluiten  
            - activeren SG en inhiberen T (inhibatie-effect sterker) 

(CAVE: poorttheorie spreekt niet over de relatie tussen pijn en hinder) 



  Illustraties 
      → wrijven op pijnlijke plek (activeren ABeta vezels)  
    → transcutaneous electornervous stimulation (TENS) 
             - bedoeling om dikke vezels te activeren om poort te sluiten  
   → spinal cord stimulation 
             - bedoeling om electrode te planten in het inhibitiemechanisme 

Modulatie door endogeen pijnonderdrukkende banen 
 = eigen banen die lopen van de hersenen naar het ruggenmerg 
 → relevante farmacologische ontdekkingen 
      a) stimulation-produced analgesia (SPA) 
           - stimulering van hersenzones om pijn te onderdrukken (ook reflexen)   
      b) ontdekking van lichaamseigen morfine-achtige stoffen (endogene opioïden:  
          enkefalines, …) 
           - toont aan dat er een complex systeem is dat lichaamsbeschadiging gaat  
             moduleren 
           - ontwikkeling van endogene opioïden bij SPA 
      c) ontdekking van morfine-antagonist: naloxone 
           - SPA werkt niet wanneer naloxone werd toegediend 
      d) echter: diverse endogeen pijnmodulerende systemen 
           - opioïde versus niet-opioïde 
           - via zenuwen of via bloedbaan 

 → relevante psychologische concepten 
      a) placebo 
           - hoe werkt placebo? waarschijnlijk via activatie van endogene opiaten 
      b) aandacht 
           - veel evidentie dat aandacht poort kan sluiten en openen 
           - cognitieve processen werken in op de stroom, reeds op het niveau van het  
             ruggenmerg (niet alleen, puur centraal in de hersenen)  
      c) stress-induced analgesia (SIA) (= stress sluit poort, enigszins contra-intuïtief) 
           - dierproeven: stress leidt tot langdurige verminderde pijnactiviteit 
           - bij mensen: minder goed gedocumenteerd 
           - waarschijnlijk niet stress op zich, maar uitermate alert alarmsysteem dat alle  
             aandacht opslorpt (bij mensen mogelijks ook, maar in extreme gevallen zoals  
             ongevallen, oorlogssituaties) 

Dysfunctioneel nociceptief systeem 
 → centrale sensitisatie (>< perifere sensitisatie) 
      = langdurige, maar omkeerbare (behandelbare) verhoging in de prikkelbaarheid  
         en synaptische werkzaamheid van neuronen in de centrale nociceptieve paden 
      - perifeer: gelokaliseerd 



 → kenmerken 
      a) hyperalgesie 
           = wanneer de pijndrempel wordt overschreden, intenser reageren op een  
              pijnprikkel, verhoogde pijnreactie 

      b) allodynie 
           = pijnprikkel die onder de pijndrempel ligt, maar toch ervaren wordt als pijnlijk 
           - kenmerk van neuropathische pijn 
           - perceptuele amplificatie bij fibromyalgie 
      c) temporele summatie 
           = toenemende intensiteit wanneer een pijnprikkel herhaald ervaren wordt 
           - effect is nog groter bij chronische pijn 
      d) excercise induced analgesia 
           = intense inspanning induceert verdoving van pijn 
           - mogelijkse verklaring van runner’s high 
           - minder sterk aanwezig bij sommige patiënten met centrale sensitisatie (bv.  
             fibromyalgie)  
      e) conditioned pain modulation (CPM) 
           = pijnmodulatie afhankelijk van een andere stimulus 
           - door een bijkomende pijnstimulus te geven, zal de eerste pijnprikkel als  
             minder worden ervaren dan wanneer de pijnprikkel alleen voorkomt 
           - minder sterk aanwezig bij sommige patiënten met centrale sensitisatie (bv.  
             fibromyalgie) 

3. De operante visie op pijngedrag (Fordyce, 1976) 

Stellingen van de operante visie 
 → pijngedrag is focus van behandeling  
      - positieve en negatieve bekrachtiging  
      - vermijdingsgedrag en sociale bekrachtiging 

 → assumpties 
      1) biomedische oorzaken sluiten niet uit dat psychologische en sociale factoren  
          een rol spelen in last/ hinder 
      2) instandhoudende factoren niet hetzelfde als initiërende factoren 
      3) pijncontingent gedrag (afstemming gedrag op pijn)  



           a) stoppen met activiteiten 
                → financiële, sociale, emotionele en fysieke gevolgen op lange termijn 
           b) medicatie (pijnstillers) 
                → medicatiemisbruik (te veel), tolerantie, medication-overuse headache op  
                     lange termijn 

Kern van operante behandeling: ‘graded activity’ (inwerken op disability, niet op 
illness)  
 → doelstellingen 
      - functioneren ondanks pijn 
      - geen pijnvermindering 
 → inclusiecriteria 
      - belemmering van gewenste activiteiten 
      - haalbare doelen en verwachtingen 
      - partner is bereid om deel te nemen 
 → ‘shaping model’ 
      - bepaling basislijn en stapsgewijze opbouw 
      - start is meestal lager dan capaciteiten: graduele opbouw + succeservaringen 
 → behandelingsovereenkomst 
      - wat is het einddoel, vaardigheden 
 → aanleren van vaardigheden 
      - tijdscontingent in plaats van pijncontingent (gedrag onafhankelijk van pijn)  
      - shaping van ‘healthy behaviour’ (graded activity): positieve bekrachtiging 
      - extinctie van ‘illness behaviour’: negatieve bekrachtiging 
 → generalisatie 
      - simuleren van werksituatie 
      - dagindeling  

4. De ‘cognitief-gedragstherapeutische’ visie 

 De cognitief gedrags-therapeutische benadering 
 → cognitieve revolutie 
 → de rol van attributies, verwachtingen, controle en coping  
 → assumpties 
      1) mensen verwerken op een actieve manier informatie 
      2) gedachten en gevoelens hebben een invloed op gedrag  
      3) mensen zijn actief betrokken in hun behandeling indien ze de vaardigheden  
          hebben om met problemen om te gaan 

Cognitief-gedragstherapeutisch programma 
 → uitgangspunt 
      - actieve probleemoplosser 
      - inwerken op cognities, betekenis 

 → inhoud 
      - introductie, kennismaking en verwachtingen 
      - opvattingen en mythes over pijn 
      - effecten van aandacht en aandachtsafleiding 
      - verbeeldingstechnieken en relaxatie  



      - ‘coping’ met pijn en stress, en hervalpreventie 
      - generalisatie 

Hoe kan je het Descartiaans, dualistisch denken bij mensen aanpakken? 
 → aantonen van gelaagdheid van pijn (de cirkels van Loeser)  
 

 
Hardnekkige mythes over pijn 
 1) pijn betekent steeds dat er ergens een lichamelijk letsel is 
 2) pijn betekent altijd dat je moet rusten, medicatie nemen of naar de dokter gaan 
 3) de dokters moeten de oorzaak van de pijn vinden, anders is ze ingebeeld 
 4) als je met psychologische hulpmiddelen de pijn kan verlichten, dan was ze  
      ingebeeld 
 5) indien ik kan leven zonder pijn, dan zou ik compleet gelukkig zijn 

Meta-analyse CBT versus wachtlijstcontrole 
 →  

Schema van de poorttheorie

Wat opent de poort? Wat sluit de poort? 

Fysiek: 
- uitgebreidheid van letsel 
- gevoeligheid CZS 
- activiteitenniveau

Fysiek: 
- medicatie 
- tegenstimulatie 
- activiteitenniveau

Affectief: 
- depressie 
- angst 
- agressie

Affectief: 
- ontspanning 
- positieve emoties 
- kalmte

Cognitief: 
- aandacht voor pijn 
- verveling  
- negatieve attitude 

Cognitief: 
- afleiding  
- engagement 
- positieve attitude



 → richten op sociaal functioneren versus pijn  

Besluit CBT 
 1) meta-analyse: evidence-based 
 2) doel van behandeling 
      → verbeteren van het functioneren en niet pijnvermindering 
      → maar: nood aan motivatie van patiënt voor dergelijke programma’s 
           - preparatie en actiefase versus precontemplatie (pretreatment) 
           - focus op functioneren i.p.v. pijn vereist motivatie  
 3) proces van behandeling 
      → coping met pijn en stress (evidentie niet aanwezig)  
      → verandering van opvattingen (belangrijk)  
           - niet langer ‘catastrofaal’ denken 
           - loslaten van duaal denken: weefselbeschadiging leidt tot pijn, leidt tot hinder 
      → veronderstelt aanvaardingsproces (‘dual proces model of coping’) 
           - loslaten van pijncontrole ten koste van … 
           - doelaanpassing en richten op haalbare, waardevolle doelen 

5. Chronische rugpijn(problemen) 

Rugpijn is één van de meest voorkomende problemen 
 → meeste vormen noemt men niet-specifiek omdat men niet weet wat de oorzaak is  
      (niet omdat er niet iets is) 
 → natuurlijk beloop is erg gunstig 
      - het is echter de patiënten met de chronische rugpijn die de maatschappij het   
        meest kost  
  

 
 

 



 
 → ongeveer 25% rapporteert chronische pijn, 40% rapporteert terugkomende pijn 
 → resultaten niet in lijn met vorige weergave van natuurlijk beloop 
      - studie van Spitzer et al. (1987) gaat over terugkeren naar het werk (‘disability’)  
        versus klachten (illness) 

Het vreesvermijdingsmodel 
 → cognitief model dat de chronische pijn bij patiënten (8%) verklaart 
      - vanuit psychopathologie 
 → kinesiofobie (= extreme vrees om te bewegen) 
 → consequentenmodel dat verschillende cascades in gang zet 
 → niet louter een psychologisch model 
      - aanknopingspunt voor je fysieke revalidatie 

 
 → of je in een vicieuze cirkel terechtkomt en bij die 8% hoort of bij de groep die  
      herstelt, hangt af van de opvattingen 
      - catastrofaal denken leidt mogelijks tot het krijgen van schrik, ga je schrik krijgen  
        als je beweegt, veronderstel je dat je letsel gaat toenemen en ga je  
        vermijdingsgedrag stellen 
      - mogelijks piekeren en hypervigilantie (overdreven aandachtig zijn) kan leiden tot    
        een disuse (= achteruitgang van fysieke conditie, spieren), disability (hinder) en  
        depressie wat een vicieuze cirkel in gang kan zetten 
      - als je niet catastrofaal denkt over pijn, ga je ook geen schrik ontwikkelen en ga   
        je geleidelijk je activiteiten terug opnemen, je grenzen verleggen, jezelf uitdagen  
        en dan is herstel mogelijk (functioneel herstel, niet eliminatie van pijn) 



Sommige componenten zijn te vertalen naar het common-sense model of illness en 
naar TPB (sterktes versus zwakheden: blinde vlekken) 
 → zelf doen! 

Pleidooi van cursus voor normale psychologie: normaal individu in abnormale context 
 → het vreesvermijdingsmodel beantwoordt daar niet aan 
      - het is een geïmporteerd model vanuit de psychopathologie 
 → evidentie toont aan dat er echt geen sprake is van psychopathologie en ook niet  
      van kinesiofobie als een irrationele vrees 
      - alles lijkt reduceerbaar tot culturele opvattingen over pijn 
 → gezondheidspsychologische vertaling van het model die minder beschuldigend is  
      en meer beantwoordt aan de empirische bevindingen 
 

 
 → veronderstelt dat nociceptie aanleiding geeft tot pijn 
      - wat waarschijnlijk aan de orde is aan die vreesvermijdingscyclus is dat 
patiënten  
        in een soort pijncontrolecyclus terechtkomen en proberen de pijn te controleren,  
        op te lossen door belastende activiteiten te verminderen, medicatie te zoeken,  
        consultatie van artsen 
      - personen die zich gaan engageren, het er het beste van maken gaan eerder  
        een approach benadering volgen en herstellen 
 → empirisch gevalideerd door vragenlijsten en fysieke prestaties 

Behandeling van vrees om te bewegen/ vermijdingsgedrag 
 1) ‘fear hierarchy’ 
      → waar hebben mensen schrik van? schaal met foto’s 
 2) education 
      → informatie uit anamnese wordt gehanteerd om mensen duidelijk te maken hoe  
           ze in een vicieuze cirkel terechtkomen 
 3) graded exposure in vivo 
      → graduaal toenemen van de blootstelling aan angstgerelateerd gedrag 
      → sommige behandelingen zijn echt spectaculair 



  Exposure bij complex regional pain syndrome (=posttraumatische dystrofie) 
   → kenmerken 
                 - sudeck atrofie 
                 - fasen: warme fase, koude fase, stabiliseringsfase 
   → gunstig effect van exposure: mensen zijn zo voorzichtig dat men het  
                probleem verergert en men terug moet leren om te bewegen 
   → komt nu niet meer zo veel voor, waarschijnlijk door het gebruik van open  
                plaasters in plaats van gesloten  

6. De preventie van chronische rugpijnproblemen 

≠ preventie van chronische rugpijn 
 → je wil die 8% die niet kan functioneren, terug laten functioneren ondanks de pijn 
      - komen pas erg laat aan in de ‘pijnkliniek’ en dan kan er maar weinig gedaan  
        worden omdat patiënten dan fysiek, mentaal en sociaal zijn vastgeroest 

Secundaire preventie van dysfunctie: huisartsenpraktijk 

 
 
 → traditionele behandeling versus huisartsen die hun patiënten activeren om te  
       bewegen 

Preventie en behandeling (‘tackling musculoskeletal problems: a guide’) 
 → identity flags: obstakels herstel en werkhervatting 
      - rode vlag bij specifiek probleem: medisch ingrijpen 

  

 
 
 
 



 
 
 → verschillende fasen 
      1) initiële fase (< twee weken) 
           - triage op rode vlaggen 
           - focus op symptoomverlichting en behouden activiteitsniveau 
           - gezondheidszorg: mythes ontkrachten, advies om actief te blijven,  
             geruststelling, realistische doelen stellen, evidence-based diagnose en  
             behandeling aanbieden 
      2) vroege fase (twee à twaalf weken) 
           - focus op vroege hervatting activiteit/ werk 
           - gezondheidszorg: cognitief-gedragsmatige principes, geruststelling,  
             benadruk ‘ability’ i.p.v. ‘disability’, onderhoud contact met werkgever 
           - werkgever: implementeer plan werkhervatting, verkrijg advies  
             gezondheidszorg, moedig aanwezigheid werk-gerelateerde activiteiten aan,  
             voorzie overgangsmaatregelen om vroege werkhervatting mogelijk te maken  
      3) aanhoudende fase (> twaalf weken) 
           - focus op optimaal niveau van functioneren 
           - verfijnen en aanpassen doelen 
           - gezondheidszorg: onderhoud contact werkplaats, multidisciplinair  
             programma en cognitief-gedragsmatige pijnmanagement, benadruk  
             zelfeffectiviteit  
           - werkgever: overweeg indien nodig tijdelijke werkonderbreking of re-oriëntatie 

Can chronic disability be prevented? 
 → RCT met personen met risico op chronische last vlgs zz & < 3m/jaar  
      ziekteverzuim 
 → behandeling  
      a) cognitieve gedragstherapie (zes sessies, één per week)  
           - voorkomen van chronische hinder door opvattingen en gedrag te veranderen  
             zodat patiënten beter met pijn kunnen omgaan 
      b) folder 
           - effectiviteit reeds bewezen 
           - advies om beter met pijn om te gaan door actief te blijven en positief te  
             denken 
           - verhinderen van vrees-vermijdingsopvattingen  
      c) informatiepakket 
           - informatie eens per week gedurende zes weken 
           - omgaan met pijn, ergonomische adviezen, rugschool-aanpak 
 → uitkomst: doktersbezoek en hinder na één jaar 

A cognitive-behavioural return to work program 
 → kenmerken 
      a) RCT 
           - patiënten met kortdurend werkverzuim 
           - patiënten met langdurend werkverzuim 
      b) behandelingen 



          i) cognitieve gedragstherapie (12 sessie: terug te keren naar werk) 
         ii) controleconditie (treatment as usual 
 → toont belang van ‘window of opportunity’ en kortdurende, vroege interventie aan 

 

7. Besluit  

1) Pijn is complex en dynamisch alarmsignaal voor lichaam 
2) Zeer moeilijk om recurrente pijn te voorkomen 
     - i.t.t. chronisch lijden 
3) Psychologische factoren zijn belangrijk 
     a) overgang van acuut naar chronisch lijden 
     b) belangrijk voor screening en behandeling  
     c) nodig voor succesvolle behandeling  



H6: Placebo 

1. Introductie 

‘Collectieve zelfmoord uit protest tegen homeopathische middelen’ 
 → actie om aan te tonen dat homeopathie geen werkzame middelen omvat 
 → versus het effect dat homeopathie heeft 

Placebo versus het placebo-effect (nuance!) (en placeborespons) 

Placebo = ‘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) 

 a) methodological controls in RCTs 
      → placebos in clinical trials should ideally be indistinguishable from so-called  
           verum treatments under investigation, except for the latter’s particular  
           hypothesized remedial factor(s). Placebos in RCTs are epistemological tools  
           to screen out the ‘noise’ of clinical research (see placebo responses)  
 b) interventions used in patient care 
      → interventions that, owing to their intrinsic properties, are ineffective for a  
           particular condition or symptom(s), but which may be intentionally or  
           unintentionally administered in clinical settings or experimental placebo  
           research, to placate patients and/or with the aim of eliciting placebo effects 

Placebo-effect = gunstig effect van een behandeling dat niet toe te schrijven valt aan  
                           werkzame bestanddelen, geïnduceerd door verwachtingen dat  
                           herstel of verbetering zal optreden 
 → engage perceptual and cognitive processes to produce salubrious,  
      psychobiological events. Placebo effects are considered amenable to scientific  
      investigation using the methods and techniques of the behavioural and  
      psychological sciences. A growing body of research shows tht placebo effects  
      have considerable potential to alleviate many commonly-ecperienced symptoms  
      and conditions (pain, depression, anxiety, irritable bowel syndrome)  

Placeborespons = encompass the range of outcomes that arise after the  
                              administration of placebos in RCTs. These responses may include  
                              such factors as spontaneous remission, regression to the mean,  
                              hawthorne effects, … Placebo responses may (under the right  
                              conditions) also include placebo effects 

2. Geschiedenis van placebo 



‘Until recently the history of medical treatment was essentially the history of the placebo 
effect’ (Shapiro & Shapiro, 1997) 

‘The long birth of the clinical trial’ 
 → effectiviteit werd gevalideerd door autoriteit en intuïtie 
 → behandeling tegenover geen behandeling: overschatting precies effect? 
 → ene behandeling ten opzichte van andere: tweemaal placebo-effect? 
 → vergelijking met placebo-behandeling (geëvolueerd naar RCT) 

Randomized control trial (RCT) 
 = experiment om (specifieke) effect van interventie te meten 
 → twee groepen 
      a) groep A: interventie met werkzaam bestanddeel 
      b) groep B: interventie zonder werkzaam bestanddeel (= placebo) 
 → pre- en post-metingen van belang 
 → random (toevallige) toewijzing aan groep en (dubbel) blind 
 → 

 
 
    - specifiek effect = conditie A beter dan conditie B bij post-meting  
    - non-specifiek effect (= placebo effect) = post-meting beter dan pre-meting in  
      conditie B 

The powerful placebo 
 → ‘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’ (Beecher, 1955) 
      - 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 klinishe studies maken gebruik van traditionele RCT (groep A versus B) 
      - dus geen adequate controlegroep (C) 
      - geen interpretatie in termen van placebo-effect mogelijk  

Is placebo-effect in RCT echt? 
 → alternatieve verklaringen 
      a) natuurlijk beloop en spontane fluctuaties 
      b) regressie naar het gemiddelde 
           = statistische verklaring dat je bij een eerste bevraging, vrij extreme scores  
              kan krijgen, terwijl bij een zelfde bevraging op het tweede moment zijn  
              personen geneigd om neutralere scores te rapporteren 
      c) hawthorne effect 
           = effect dat mensen die deelnemen aan studie, spontaan verbetering tonen,  
              anders gaan scoren op bepaalde bevragingen (gevoel van bevraging,  
              onderzocht te worden leidt tot vertekening)  



      d) bijkomende behandelingen 
           - idealiter niet, maar soms meerdere behandeling van kracht  
      e) response bias 
 → bijkomende controlegroep nodig 
      - groep C: groep zonder interventie 

‘Is the placebo powerless?’: meta-analyse 
 → kenmerken 
      a) inclusiecriteria 
           - RCT placebo versus geen behandeling  
           - toevallige toewijzing en dubbel blind 
           - uitkomstmaat: objectief (arts) versus subjectief (zelfrapportage), binair 
versus  
             continu 
      b) participanten (zeer breed) 
           - patiënten met gezondheidsprobleem 
           - grote variëteit van 60 somatische en psychische aandoeningen en klachten  
      c) placebo (niet enkel medisch farmacologisch) 
           - farmacologisch 
           - fysisch placebo (al dan niet verbinden apparaat) 
           - psychologisch (een gewoon gesprek met een psycholoog) 

Gebruik van placebo-effecten in psychotherapie is enigszins controversieel 
 → niet-specifieke processen!  
 

 → resultaten 
      - minimaal effect (en SS) van placebo bij binaire uitkomstmaat (enkel algemeen)  
      - klein effect (en SS) van placebo bij continu uitkomstmaat (vooral subjectief) 
 → “In general, placebo treatments produced no major health benefits, although on average  
       they had a modest effect on outcomes reported by patients, such as pain. However, the  
       effect on pain varied from large to non-existent, even in well-conducted trials.”  
       (Hrobjartsson & Gotzsche, 2010) 

Kritiek op ‘powerless placebo’ 
 1) selectiviteit: slechts 16% van klinische trials 
      → maar: ‘garbage in, garbage out’: wel strikte inclusiecriteria gehanteerd 
 2) grote heterogeniteit gezondheidsproblemen 
      → betrouwbaarheidsintervallen zijn enorm variabel 
      → worden effecten verborgen door samenhopen van problemen 
 3) geen evidentie voor effect versus evidentie voor geen effect 
      → nog veel onduidelijkheid 



 4) geen vergelijking binnen studies tussen echt effect en placebo-effect  
      → klein placebo-effect belangrijker wanneer behandeleffect ook klein is 
      → placebo-effect altijd in context met behandeleffect! 

 

 

 → behandeleffect ten opzichte van placebo-effect 
      - niet altijd zo veel verschil tussen placebo- en behandeleffect 
      - placebo wel voordeel ten opzichte van geen behandeling  

 

3. Op zoek naar het placebo-effect 

‘Placebos and painkillers: is mind as real as matter? (Colloca & Benedetti) 
 → toont aan dat we placebo-effecten terugvinden in de hersenen 



      - endogene pijnmechanismen, de hersenen hebben functies die pijndempend  
         kunnen werken en kunnen in werking gesteld worden door placebo-effecten  

‘A comparison of placebo effects in clinical analgesic trials versus studies of placebo 
analgesia’ (= meta-analyse placebo en pijn) 
 → klinische studies (n = 20) waarin placebo gebruikt wordt als controleconditie: 
      informatie dat ingenomen middel pijnstillend ofwel placebo was 
      - kleine effect size placebo (t.o.v. natuurlijk verloop): cohen’s d = 0.15 
 → klinische en experimentele studies (n = 14) met placebo-manipulatie 
      - groot effect size placebo-effect; d = 0.95 
      - geen verschil tussen klinische en experimentele pijn studies  
 → placebo-effect significant verschillend naargelang instructies 
      - 50% kans placebo versus sterke suggestie werkzame interventie 

‘Response expectancies in placebo analgesia and their clinical relevance’ 
 → thoracale chirurgie bij 38 patiënten met longkanker (klein aantal) 
      - krachtige pijnstiller op vraag gedurende drie dagen na operatie 
      - informatie over saline-infuus (placebo) gemanipuleerd 
         groep 1) geen informatie over analgetische werking 
         groep 2) bevat ofwel krachtige pijnstiller ofwel placebo  
         groep 3) bevat krachtige pijnstiller 
 → onderzoeksvraag: ‘hoeveel extra pijnstillers worden gevraagd?’ 
      - groep 3 < groep 2 < groep 1 
 → belang van instructies! 

The effect of treatment expectation on drug efficacy: imaging the analgesic benefit of 
the opioid remifentanil 
  

 
 → kracht van verwachtingen werkt positief en negatief!  
      - effectieve medicatie 
      - evidentie in hersengebieden  

Nocebo-effect = geloof dat (inerte) behandeling ongunstige effecten heeft, leidt tot  
                            daadwerkelijke ervaring van negatieve gevolgen 
       → kan ook werkzaamheid effectieve behandeling negatief beïnvloeden 



Nood aan onderzoeksparadigma’s 
 1) placebo-manipulaties 
      → vergelijking met natuurlijk verloop groep is slechts één manier om effect  
           placebo te meten 
      → alternatieven 
           - vergelijking tussen verschillende placebo’s (spuit versus pil)  
           - vergelijking tussen verschillende doseringen van dezelfde placebo- 
             interventie 
           - vergelijking tussen verschillende instructies bij dezelfde placebo-interventie 

 2) balanced placebo design 
      →  
  
 
 

 
      → krachtig en elegant design om ‘echte’ en ‘verwachte’ effecten te  
           onderscheiden en interacties te onderzoeken 
           - behandeleffect, placebo-effect, behandeleffect + placebo-effect 
      → biedt meer informatie dan klinische trials 
      → ecologische validiteit groter dan RCT 
      → maar vooral in experimenteel onderzoek en nauwelijks in klinische trials  
          (vanwege ethische overwegingen) 

  Onderzoek 
   → experimentele manipulatie ‘verwachtingen’ en ‘roken’ 
   → vier groepen 
                 - verwacht nicotine en krijgt nicotine 
                 - verwacht nicotine en krijgt geen nicotine 
                 - verwacht geen nicotine en krijgt geen nicotine 
                 - verwacht geen nicotine en krijgt wel nicotine 
 
  



 

3) open-hidden paradigma 
     → meten van placebo-effect zonder placebo! 
     → overte versus coverte (toediening zonder het te weten) behandeling  
     → werkzame agent in beide condities aanwezig 
     → patiënt krijgt dezelfde informatie over medicatie 
     → manipulatie van bewustzijn van toediening 
     → open-hidden design en post-operatieve pijn 
          - ‘open’ conditie = injectie door arts, of informatie dat toegediend werd 
          - ‘hidden’ conditie = infusie door voorgeprogrammeerde machine (patiënt weet  
                                          niet wanneer)  
          - significant lagere dosis voor 50% pijnreductie nodig in ‘open’ versus ‘hidden’  
            conditie 

Test via open-hidden paradigma 

 
 
 
 
 
 
 



 
        → bij a) geen effect bij hidden, wel bij open (niet direct)  
   → bij b) een specifiek en placebo-effect, pijnstilling treedt sneller dan  
                fysiologisch mogelijk in werking bij open dan hidden 
    → beide kennen een placebo-effect, specifiek pijnstillend effect is sterker in b)  
                dan in a) 

Tussentijdse conclusie 
 1) het placebo-effect bestaat, maar is misschien niet zo algemeen als gedacht  
 2) komt in RCT niet overeen met de klinische realiteit 
 3) vooral indien er duidelijke verwachting is  
 4) er is geen placebo nodig om een placebo-effect te hebben 

4. Hoe werkt het placebo-effect? 

4.1. De placebo-persoonlijkheid 
 → grote individuele variabiliteit in placebo-respons en slechts 30-50% (!?) gevoelig  
      voor placebo en een deel dus niet 
      - zoektocht naar ‘placebo-persoonlijkheid’; gevoeligheid voor suggestie,  
        hypnotiseerbaarheid, neuroticisme, … 
      - echter weinig consistentie in bevindingen 
 → betrouwbaarheid meting placebo-effect? 
      - iedereen in juiste omstandigheden gevoelig?  

4.2. Verklaringen 
 → afhankelijk van klinische of meer experimentele context 
      - experimentele opzet is iets meer gelimiteerd dan klinische om zaken te meten 
  

 
 1) verwachting als centraal mechanisme 
      → direct effect van verwachting: ‘response expectancy’  
           = anticipatie van eigen automatische reacties op bepaalde situaties 
           - verandering in constructie van ervaringen (placebo, nocebo) 
           - ook fysiologische en gedragsmatige effecten 
           - rol in medische en psychotherapeutische interventies 



 
      → verbale instructies 
           - patiënt-hulpverlener interactie 
           - verwachting (‘expectancy’): ‘improvements that clients believe will occur’  
             (affectief process) 
           - geloofwaardig (‘credibility’): ‘how believable, convincing, and logical the  
             treatment is’ (cognitief process) 
      → (hypotheses) klassieke conditionering 
           - meest effectieve interventies (UCR) geven grootste placebo-effecten (CR) 
           - placebo-effect (CR) dooft uit (zonder bekrachtiging)  
           - placebo en interventie samen resulteren in de sterkste effecten (CR+UCR) 
           - twee visies 
             a) excitatorisch (CS+) 
                  → herhaalde ervaring met stimulus (aanwezigheid arts, omgeving, plaats  
                       van behandeling, behandelprocedure) en actieve behandeling (UCS)  
                       kan ertoe leiden dat de neutrale stimulus (CS+) zelf een respons  
                       uitlokt karakteristiek voor de UCS 
             b) inhibitorisch (CS-) 
                  → ervaring met stimulus en actieve behandeling (UCS) kan ertoe leiden  
                       dat de neutrale stimulus (CS+) leidt tot herstel of verbetering  
                       symptomen 
                  → CS-: angstreducerend en algemeen effect 
 
 2) andere mechanismen 
      a) misattributie van spontaan herstel  
           → spontaan herstel attribueren aan behandeling  
      b) gedragsverandering  
           → placebo-interventie triggert gedragsveranderingen die leiden tot  
                verbetering/ herstel 
      c) angstvermindering  
           → gevoel van behandeling kan leiden tot minder piekeren, minder aandacht  
                voor klachten  
      d) response bias 
           → zelf-rapportages gestuurd door ‘demand’-effect 
           → metingen die minder gevoelig zijn voor ‘demand’ 

Tussentijdse conclusie: er is evidentie dat verwachtingen sterke invloeden kunnen 
kennen op de effectiviteit van een behandeling, maar je hebt enerzijds de principes 
van klassieke conditionering, maar ook indirecte effecten!  

5. Klinische en ethische implicaties 

“… 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 & Sabbagh, 1993) 



Oefening)  

Karel heeft sedert vijf jaar last van diffuse en knagende gewrichts- en spierpijnen. Hij 
heeft tevens slaapproblemen, en wellicht verklaart dit zijn chronische vermoeidheid 
en prikkelbaarheid.. 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.  

Antwoord:  

Ok? Misleiding? 
 → liegen, zaken achterhouden kan leiden tot verslechtering van patiënt-arts relatie 
 → risico op kortdurend effect 
 → misleiden wel in het belang van de patiënt 

Voornaamste redenen om een placebo-interventie te hanteren (volgens artsen) 

 
 → niet allemaal even adequaat: als diagnostisch middel om te kijken of er wel een  
      ‘echte’ ziekte is  

Placebo en ethiek 
 → principe van evidence-based geneeskunde (waar ligt de grens?) 
      - biomedisch versus biopsychosociaal perspectief op herstel 
      - dunne grens tussen specifieke en niet-specifieke effecten 
 → misleiding en nadelig effect op therapeutische relatie en vertrouwen in  
      geneeskunde 
 → medicalisering van onverklaarde lichamelijke klachten 
      - idee dat er voor alles een pil bestaat 
 → nadenken hoe we via placebo behandelingen kunnen optimaliseren? 
      - verhogen verwachting/ geloof behandeling waarvan werkzaamheid aangetoond  
        is (geen misleiding) 
      - belang basishouding ten opzichte van patiënten 
      - motiverende gespreksvoering 

Open label placebo-onderzoek 
 → onderzoeksdomein in beginfase 



 → men gaat vermelden dat de patiënt een placebo krijgt, maar waardoor men  
      omwille van de gegeven informatie, toch effecten kan bekomen 

Aanbevelingen voor clinici wat ze hun patiënten moeten vertellen over placebo- en 
nocebo-effecten (niet exhaustief)  
 1) te allen tijde vermelden dat placebo-effecten voordelig kunnen zijn en een echte  
     waarachtige reactie kunnen teweegbrengen, maar ook informatie over nocebo  
     van belang 

 2) advies om te informeren over psychologische en neurobiologische mechanismen  
     die gepaard gaan met placebo- en nocebo-effecten zoals verwachting, klassieke  
     conditionering 
 3) informeren dat deze effecten evidence-based zijn en niet zomaar misleiding 
 4) eerlijk vermelden van nocebo-effecten zonder te diep er op in te gaan 

Toegang tot klinische informatie (nota’s van arts) kan eveneens leiden tot placebo- 
en nocebo-effecten 

Is een zorgvuldiger gebruik van de term ‘placebo-effect’ nodig? 
 → ‘Any therapy or component of therapy that is deliberately used for its non-specific  
      psychological, or psycho-physiological effect, or that is used for its presumed specific  
      effect, but that is without specific activity for the condition being treated’ (Shapiro &  
      Morris, 1978) 
 → wat is er niet-specifiek? verwachting is specifiek proces in veel modellen 
      - artsen hebben de neiging om psychologische processen te beschouwen als  
        niet-specifiek (te enge visie en inaccuraat) 
 → placebo heeft negatieve connotatie vanuit geneeskunde 
 → placebo = psychologie?  
      - placebo gevaarlijk als verklaring voor psychologische effecten op gezondheid 
      - is het nog een ‘placebo-effect’ als we een specifieke verklaring hebben?  





H7: Vermoeidheid 

1. Vermoeidheid: een lastig begrip 

‘Fatigue may be defined as a state produced by repeated activity, whether bodily or mental, 
as a result of which the capacity for continuing a given activity is reduced unless special 
efforts are made’ (Bartlett, 1927) 

Kenmerken 
 a) gebrek aan energie, gevoel van toegenomen inspanning, weerstand 
 b) gevolg van (langdurige) fysieke en/of cognitieve inspanning  
 c) lichamelijke én mentale toestand 
 d) subjectieve ervaring + waarneembare gevolgen 
 e) adaptief: rust en herstel 

Prevalentie 
 → Chronisch Vermoeidheidssyndroom: 0.13% 
 → huisarts: 1.2% langer dan zes maanden onder behandeling wegens vermoeidheid 
 → huisarts: 9.2% aanmelding met vermoeidheid als reden 
 → bevolking: 29% laatste twee weken 

The association between chronic diseases and fatigue in the working population 
 → CIS (vermoeidheid) + checklist met chronische aandoeningen 
 → werknemers met chronische aandoening rapporteerden meer vermoeidheid (OR  
      = 2.9; 95% CI: 2.7-3.2) 
 → sterk lineair verband aantal aandoeningen en vermoeidheid 
 → vormen van chronische aandoeningen 
      - kanker(behandeling), chronische pijn, neurologische aandoeningen 

2. Verklaringsmodellen 

 1) vermoeidheid als capaciteitsprobleem 
     → eerste pogingen tot onderzoek geïnspireerd door thermodynamica 
          - mens als machine 
          - energie metafoor: lineair verband ‘input’ (brandstof), ‘throughput’  
            (metabolisme), en ‘output’ (beweging, prestatie) 

 
     



 
 → verschillende modellen: bewust deel activeert onbewust deel van het brein om te  
      bepalen hoeveel motor units vrijgegeven moeten worden om prestatie uit te  
      voeren 
 → feedback: terugkoppeling naar onbewuste deel van het brein die dan het bewust  
     deel van het brein activeert en die er een label op kleeft van vermoeidheid  
     (sensatie-ervaring) die dan het onbewuste deel opnieuw bijstuurt om hoeveelheid     
     motor units te bepalen (hoe meer vermoeidheid: hoe minder vrij te geven motor  
     units 
      - niet extreem belangrijk voor leerstof: fysieke vermoeidheid 
      - discussie m.b.t. onbewuste deel van het brein 

     → wat met cognitieve vermoeidheid? 
          - leidt eveneens tot verminderde prestaties 
          - kan vastgesteld worden door uitkomst, rapportage en breinscans (EEG)  
          - energie in hersenen met betrekking tot cognitieve taak: glucose in hersenen  
            als brandstof (idee) 
 
     → kritiek op capaciteitsvisie 
          1) correlatie tussen gedane inspanning en ervaren vermoeidheid verre van  
              perfect 
          2) energie enkel in extreme gevallen ‘uitgeput’ 
               - het is niet omdat iemand vermoeid is, dat er geen energie meer 
ontwikkeld  
                 kan worden 
          3) energieverbruik hersenen onafhankelijk van cognitieve inspanning 
               - hersenen verbruiken een stabiele mate aan glucose 
          4) soms kunnen mensen nog ‘een tandje bijsteken’ ondanks grote  
              inspanningen die reeds gedaan zijn 

‘A multifaceted investigation of the link between mental fatigue and task 
disengagement’ 
 → verwachting dat bij een herhalende prestatietaak er over een bepaalde  
      tijdsperiode, de prestaties verminderen en de vermoeidheid toeneemt 
      - prestaties gingen achteruit, vermoeidheid nam toe en hersenactiviteit daalde 
 → echter bij het laatste deel kregen participanten te horen dat er een beloning vast  
      hing aan de prestatie bij het laatste deel van de taak 
      - plots daalt de vermoeidheid, nemen prestaties toe en stijgt de hersenactiviteit 
 



  

 2) vermoeidheid als motivatieprobleem 
      → “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) 

     a) vermoeidheid als stop-emotie 
          → van ‘niet meer kunnen’ (overbelasting capaciteit) naar ‘niet meer willen’  
               (lage bereidheid/ motivatie) (kort door de bocht)  
          → vermoeidheid = evaluatief-motivationeel oordeel over de voortgang van het  
               handelen 
               - inschatting adequaatheid om doel te bereiken aan de hand van interne en  
                 externe signalen 
               - bereidheid (motivatie) om inspanning te leveren om taak/ gedrag/ activiteit  
                 vol te houden   
          → stop-emotie: vermoeidheid als signaal om behoedzaam met ‘krachten’ om  
               te springen  
 
     b) kosten-baten analyse 
          → actiebereidheid beïnvloed door continue afweging van kosten en baten  
               geassocieerd met huidige actie 
          → baten: intrinsiek (plezante activiteit) versus extrinsieke beloning (financieel,  
               sociaal, …)  
          → kosten: signalen uit lichaam en verwachte inspanning (‘energieverbruik’) 
          → vermoeidheid: bescherming tegen inefficiënt taakengagement, wanneer  
              (verwachte) inspanning niet in verhouding staat tegenover beloning 
 
          → de weg van de minste weerstand? 
               - hoe langer gedrag dient volgehouden te worden, hoe groter kans dat  
                 kosten meer zullen doorwegen dan baten 
               - inspanning is aversief en kan subjectieve waarde van huidige actie  
                 verminderen 
               - ‘reward devaluation’ of ‘effort discounting’ 
 
     c) motivationele controle theorie 
          → “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) 
          → “The subjective experience of fatigue arises through conflict between current and  
                 competing goals or action tendencies”  



                (Hockey, 2011) 
           → mechanismen van motivationele controle (constante feedback) 
               i) huidige doel in competitie met andere cognitieve doelen, maar ook met  
                  basisemotionele en biologische noden (honger, zelfbescherming, …)  
              ii) bij discrepantie tussen doel en feedback van acties: compensatorische  
                  controle: verhogen inspanning  
             iii) aversief wanneer aanhoudend: vermoeidheid, kosten overstijgen baten  
                  leidt tot verlaagde actietendens 
             iv) adaptieve responsen 
                  - doel bijstellen (deadline, trager, accepteren fouten) 
                  - doel onderbreken (pauze, rust) 
                  - doel loslaten (disengagement + switch naar ander doel) 

 → vertrekkend van het actieve doel, dit zal leiden tot een bepaalde prestatie waarbij  
      ons brein constant bijhoudt hoe goed deze prestatie is en feedback genereert 
       - deze feedback wordt gehanteerd door de effort monitor (= systeem in de  
          hersenen dat bepaalt om meer energie vrij te geven wanneer feedback  
          negatief is: prestatie begint te zakken) 
          i) verderzetten: prestatieniveau opkrikken en energie vrijgeven 
              → leidt tot prestatie, maar kost meer inspanning, ervaren van vermoeidheid  
                   tot effort monitor bepaalt tot onderbreking over te gaan  
         ii) onderbreken: prestatieniveau verminderen en energie bijhouden 
              → doelselectie 
                    - hetzelfde doel, maar lat ligt lager 
                    - wijzigen van doel 

3. Chronisch vermoeidheidsyndroom 

Chronisch vermoeidheidssyndroom 
 = 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). 

What’s in a name? 
 → 1750: Febricula 
 → 1869: Neurasthenia (zenuwziekte als oorzaak) 



 → 1964: Epstein-Barr virus (herpesvirus als oorzaak) 
 → 1969: Myalgic Encephalomyelitis (ontstekingen in het ruggenmerg als oorzaak:  
      geen evidentie voor) 
 → 1994: Chronic Fatigue Syndrome 

Variëteit in definiëring van CVS 
 → Fukuda criteria als algemene consenus (meest gehanteerd) 
      - omvat inclusie- en exclusiecriteria 

Hoe wordt vermoeidheid gemeten? 
 → checklist individuele spankracht (CIS) subschalen 
      - ernst moeheid, concentratie, motivatie, activiteit 

Differentiaaldiagnoses 
 a) met depressie 
      = CVS als ‘gemaskeerde depressie’ 
          → maar 
               - depressieve klachten staan niet op voorgrond? 
               - CVS-patiënten kunnen niet genieten i.p.v. niet genieten 
               - schuldgevoelens, laag zelfbeeld, vitale symptomen, suïcidale ideatie niet  
                  typisch voor CVS 
               - depressie secundair aan CVS reageert vaak niet goed op antidepressiva 
 b) met fibromyalgie 
      = chronische, diffuse pijnklachten en stijfheid ter hoogte van het locomotorisch  
         stelsel 
          - gegeneraliseerde pijn (minstens 4-5 locaties) gedurende minimaal drie  
            maanden 
          - diagnose door opwekken pijn via drukpunten 
          - overlap met CVS gezien vaak ook vermoeidheid (‘stressgebonden pijn- en  
             uitputtingssyndromen’) 
          → maar 
               - bij CVS focus op vermoeidheid, bij fibromyalgie focus op pijn 
 c) met burn-out 
      = fysieke, mentale en emotionele uitputting  
          - cynisme/ afstandelijkheid ten opzichte van werk 
          - verminderde motivatie en persoonlijke bekwaamheid 
          → maar 
               - voornaamste verschil met CVS is dat problemen met functioneren beperkt  
                 zijn tot beroepssituatie  
               - CVS langduriger en moeilijker te behandelen 

Prevalentie 
 → 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! (onderzoeksgroep, land, …) 
 → vooral jongvolwassenen (25 à 40 jaar) 



 → geen verschillen tussen beroep of sociale klasse 
 → voornamelijk vrouwen (80%) 

3.1. Verklaring 

 

Het biomedisch model 
 → vermoeidheid ontstaat door aantal (patho)fysiologische processen die hoe  
      ernstiger ze zijn, hoe vermoeiender ze zijn en hoe meer hinder ze met zich mee  
      dragen 
       - echter geen duidelijke 1-1 relatie tussen drie concepten   

Het biopsychosociaal perspectief 
 → geen eenduidige verklaring 
 → dynamische interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren 
 → multifactorieel, multicausaal 
      a) kwetsbaarheidsfactoren 
           - genetische factoren, overactieve levensstijl, persoonlijkheid (perfectionisme,  
             negatieve affectiviteit), slechte start in het leven; vroegkinderlijk trauma 
      b) uitlokkende factoren 
           - infecties, operatieve ingreep, zwangerschap, negatieve levensgebeurtenis,  
             stress, … (directe triggers)  
      c) onderhoudende factoren 
           - somatische attributies, angst voor inspanning, fysieke deconditionering,  
             gebrekkige coping, onevenwichtig activiteit-rust patroon  

Een gezondheidspsychologisch CVS model? 
 → het model van Bleijenberg et al. 1996)  



 
 → alle wegen leiden naar vermoeidheid 
 → beperkingen worden erger omdat patiënten zich focussen op die lichamelijke  
      activiteit ( hier somatisatie) 
 → somatische attributie (onterecht verband leggen tussen activiteit en ziekte) heeft  
      een duidelijk effect op lichamelijke activiteit 
 → in een nieuwer model is ‘somatisatie’ vervangen door ‘gerichtheid op lichamelijke  
      sensaties’ 
      - omdat somatisatie gelinkt wordt aan psychopathologie (>< doel van normale   
        psychologie zoals gezondheidspsychologie): echter geen verschil in onderzoek 

Ziektemechanismen: een multisysteem perspectief 
 → verschillende fysiologische systemen betrokken bij CVS 
      - zoals een overactief immuunsysteem wat leidt tot een uitgeput stresssysteem:  
        geen gepaste respons, geen activiteit  
      - belang van centraal zenuwstelsel: overactiviteit leidt tot vermoeidheid 

Reality check: 
 1) Fukuda criteria spreekt over ‘onverklaarde’ vermoeidheid 
      → wat bedoeld men met ‘onverklaard’? geïnterpreteerd als ingebeeld en niet echt 
      → kan leiden tot een onbegrip bij patiënten (miskend, stigma)  
      → ook controverse en polarisatie bij biologische (medische tests) versus  
           psychiatrische (psychologische factoren) school 
            - scholen zijn niet tegenstrijdig maar worden tegen elkaar opgezet 
      → patiëntenverenigingen verkiezen ‘ME’ 
            - vermijden psychologische, biopsychosociale visie 
 2) onderzoek naar biomarkers: de redding? 
      → er is eigenlijk geen bloedtest nodig om pijn te hebben/ aan te tonen 
      → geen biomarkers betekent niet dat de ziekte psychologisch of ingebeeld is 
      → causaliteit is extreem moeilijk te vatten 

Systemic Exertion Intolerance Disease (SEID) 
 → naar een nieuw label/ benaming: minder stigmatiserend 
 → aandacht op post-exertionele malaise (verschil met vorige benamingen)  
      = klachten die mensen ervaren na lange cognitieve of fysieke belasting  
         (vermoeidheid is maar één van veel klachten)  

CVS en de motivationele controletheorie (Hockey, 2013) 
 → acute vermoeidheid leidt tot onbevredigde doelen (vicieuze cirkel): fasen 
      1) compensatorische inspanning treedt in werking om doelen te bereiken, leidt tot  
          stress en aanhoudende vermoeidheid 
      2) steeds hogere inspanning vereist, gepaard gaande met meer stress en  
          vermoeidheid 
      3) motivationeel controlesysteem crasht 



           - wanneer tolerantie voor inspanning bereikt; disengagement modus 
           - op zich adaptief, maar kan leiden tot chronisch ‘effort discounting’ 
             = waargenomen baten geassocieerd met nastreven van inspannende doelen  
                chronisch gereduceerd door toegenomen verwachte kosten  
           - veralgemeende en continue ervaring van weerstand tegen inspanning;  
             chronische vermoeidheid 
 → link tussen biologische en psychologische systeem 
      - evidentie in breinscans, maar weinig onderzoek 

3.2. Behandeling 

Hoe? 
 → complexe multifactoriële aandoening dus complexe interventie vereist 
 → multidisciplinaire CVS ‘referentiecentra’ in België (anno 2002) 
 → cognitieve gedragstherapie/ graduele oefentherapie 
 → teleurstellende resultaten… ? 

 

Cognitieve gedragstherapie 
 1) gericht op onderhoudende cognities en gedragingen 
 2) ‘graded activity’: ‘deconditionering’ tegengaan 
 3) ‘graded exposure’: doorbreken ‘angst’ voor fysieke activiteit 
 4) ‘pacing’: gezonde activiteitspatronen aanleren 

RCT: conclusies en bedenkingen 
 1) CGT significant beter dan beide controlegroepen 
 2) rekrutering: representatief voor CVS populatie? 
      - includeren van patiënten die er slecht aan toe zijn! 
 3) meer uitval dan verwacht: generaliseerbaarheid resultaten? 
      - waarom vallen mensen uit?  
 4) opmerkelijke moderatie-effecten: patiënten met passief activiteitenpatroon en    
     sterke focus op lichamelijke symptomen verbeterden beduidend minder dan  
     zaagtand-activiteitspatroon 



Kritiek van artsen en patiëntenverenigingen op het model van Bleijenberg 
 → te begrijpen, maar niet altijd juist  
 1) geen wetenschappelijke evidentie 
 2) patiënten kunnen zich niet herkennen in het model 
 3) interventies gebaseerd op het model blijken niet super goed te werken 
 4) het biologisch aspect wordt in het cognitief-gedragsmatig model genegeerd 

Ontwikkeling van adviezen vanuit Hoge Gezondheidsraad 
 → meer genuanceerde visie i.t.t. sterk cognitief-gedragsmatig aspect 
 → conclusies 
      a) “Alles samengenomen, oordeelt de HGR dat CGT in principe onderdeel kan blijven  
            van het therapeutisch arsenaal, met dien verstande dat deze behandeling niet  
            systematisch, maar gedifferentieerd moet worden toegepast, volgens de specifieke  
            noden van elke patiënt.” 
      b) “In een breder gezondheidspsychologisch perspectief – dat los staat van elke  
            psychopathologie – kan ook gedacht worden aan hulp en begeleiding bij het aanleren  
            van aanpassings-, coping- en zelfregulatie/zelfmanagement - strategieën. Heel wat  
            ME/CVS-patiënten kunnen gebaat zijn met een dergelijke ondersteuning, onder meer  
            door het gebruik van technieken die helpen om doelen of intenties effectief te    
            vertalen naar gedrag en leren om te gaan met hindernissen en frustraties hierbij.” 
      c) “De precieze indicaties en therapeutische meerwaarde van geïndividualiseerde  
            psychologische en lichaamsgerichte therapieën, al dan niet in combinatie (bv. de  
            geleidelijke opbouw van activiteit via zelfregulatiestrategieën en personal goal  
            setting) moeten wel nog grondiger onderzocht worden.” 

 → enkele discussiepunten 
     1) psychopathologisering? 
          - maar ook geen pure medicalisering 
     2) complexe interventie op verschillende interagerende componenten? 
     3) welke outcomes? 
     4) behandelprotocol versus flexibiliteit en tailoring? 
     5) veranderingsgericht? welke verandering beoogd en hoe? 
          - persoonsgericht 
     6) participatorische benadering? 
          - in samenwerking met de patiënt 

Third wave CBT speelt hierop in (‘acceptance and commitment therapy) 
 → veel belovende effecten omtrent symptomatologie en activiteitsniveau 

Er zijn nog maar heel weinig interventies die je kan beschouwen als 
gezondheidspsychologische interventies voor CVS 
 → cognitief-gedragsmatig model zit sterk ingebed 
      - best om hier van los te komen: onbegrip bij patiënten 
 → ‘protocol for the ‘four steps to control your fatigue (4-steps)’ 



      - uitermate interessant; omvat motivationeel interviewen 
      - overlap met cognitief-gedragsmatig model 
      - zekere evidentie (weliswaar kleine n)  



H10: Samenvatting van artikels 
ART 1: Wat is gezondheidspsychologie? 
1. Inleiding 

Gezondheid is de belangrijkste zorg van Vlamingen 
 → gezondheid wordt beschouwd als de normale toestand van ons lichaam 
 → we hebben verschillende meningen over hoe ziekten ontstaan, behandelingen, … 

Psychologie van gezondheid maakt pas in de jaren ’70 opgang 
 → evolutie te begrijpen door enkele veranderingen 
      - te begrijpen vanuit de tekortkomingen en de successen van het biomedisch  
        perspectief 

2. Het biomedisch perspectief 

Oorsprong huidige biomedische denken in de Renaissance 
 → Descartes; het menselijk lichaam is niet meer dan een robot 
      - gedrag als reactie op gebeurtenissen in de buitenwereld 
         → buitengewoon lastig om dit afwisselende gedrag mechanisch te beschrijven 
      - bezorgd om ongewenste theologische implicaties van idee 
         → daarom zijn menselijke mentale processen slechts semi-automatisch, de ziel  
              stuurt nog steeds de mechanica van het lichaam 
         → het lichaam is nauwkeurig en objectief te bestuderen i.t.t. de geest die niet  
              objectief (lees natuurwetenschappelijk) te benaderen is 
         → ontstaan dualistische visie op mens en geest (= descartiaans gedachtegoed) 

Impact van nieuwe dualistische visie 
 → anatomie van het menselijk lichaam als wetenschap mogelijk 
      - populaire opvatting (oudheid en middeleeuwen) dat ziekte het gevolg was van  
        een onevenwicht in de lichaamsvochten werd verlaten 
      - ziekte werd geleidelijk beschouwd als een storing in het lichaam 
         - bron van ziekte gezocht in de microprocessen van het lichaam 
      - zieke wordt beschouwd als slachtoffer en wordt hulpbehoevend gemaakt 



Assumpties van het biomedisch perspectief (Aakster, 1991) 
 1) elke ziekte kan herleid worden tot een specifieke etiologie zoals een virus,  
     parasiet of bacterie 
 2) het lichaam van een patiënt kan behandeld worden als een machine; het is  
     passief gedurende de behandeling en kan ‘gerepareerd’ worden door medisch  
     ingrijpen 
 3) de eliminatie van ziekte en herstel van gezondheid hangt af van medische  
     technologie en/ of chemische interventie 
 → het biomedisch perspectief op ziekte en ziek-zijn is mono-causaal 
 
 

Het biomedisch perspectief 
 → lichamelijke klachten zijn volledig en enkel te wijten aan de aanwezigheid van  
      medisch-vaststelbare ziektes die de patiënt ontheffen van zijn dagelijkse taken 
 → krachtige heuristiek in de geneeskunde 
      - enorme successen en enorm efficiënt (partiële informatie bleek voldoende) 
      - MAAR antwoorden blijven reductionistisch en dus onvolledig 

Drie cruciale concepten 
 1) ziekte/ ‘disease’ 
     = datgene wat de arts diagnosticeert en behandelt 
     → biomedische ziekte-opvatting, ‘abnormale’ afwijkingen in het lichaam 
     → welomschreven pathologische mechanismen 
     → staat los van de patiënt en los van de sociale rollen die de persoon vervult 
 2) ziek-zijn/ ‘illness’ 
     = de ervaring van ziekte 
     → niet te verwarren met pathologische mechanismen, je hoeft geen ziekte te  
          hebben om ziek te zijn  
 3) ziektegedrag/ ‘sickness’ 
     = het typische gedrag van een zieke 
     → gedeeltelijk het resultaat van het socialisatieproces 
     → omschreven door Parsons (1951) als een tijdelijke en onwenselijke rol die de  
          persoon 
          a) verplicht zo snel mogelijk beter te worden 
          b) verplicht medische hulp te zoeken en zich daarin coöperatief op te stellen 
          c) toestaat of verplicht af te zien van normale activiteiten en  
              verantwoordelijkheden zoals werk, huishoudelijke taken 
          e) en waarbij de persoon beschouwd wordt als hulpbehoevend en niet in staat  
              beter te worden door zijn eigen beslissing of wil 
     

  



 
Verkeerdelijk dat alle ziektes, syndromen, … in één van de zeven velden kunnen 
gesitueerd worden 
 → moet met klem ontkend worden; in alle omstandigheden is de relatie tussen  
      biomedische tekenen en symptomen verre van perfect 
      1) symptomen variëren tussen personen met dezelfde biomedische afwijkingen 
      2) mensen zonder lichamelijke klachten kunnen biomedische afwijkingen hebben 
      3) mensen met minieme biomedische afwijkingen, kunnen ernstige lichamelijke  
           klachten rapporteren 

 → psychologen hebben weinig moeite om deze stellingen te onderschrijven en  
      roepen onmiddellijk psychosociale processen ter verklaring 
      - maar hetzelfde gaat op voor de relatie tussen symptomen en ziektegedrag 
 → ziektegedrag als de hinder die personen ervaren bij de uitoefening van de  
      normale of dagdagelijkse activiteiten of rollen (functionele belemmeringen), dan 
      1) ervaren hinder varieert tussen personen met dezelfde symptomen 
      2) mensen die geen hinder ervaren, kunnen toch symptomen hebben 
      3) mensen met minimale symptomen, kunnen ernstige hinder ervaren 
 → somatische klachten die niet in het biomedisch perspectief pasten werden  
      genegeerd of gepsychologiseerd 
      - logisch gevolg van het dualistisch denken 
         → de kans op zogenaamde psychogene ziekte neemt toe naarmate de  
              organische tekenen van een ziekte onduidelijk zijn, minimaal zijn of    
              ontbreken 
         → label ‘psychogeen’ wordt door de meeste patiënten verworpen; het is  
              stigmatiserend en laat vermoeden dat de klachten niet echt zijn, of dat de  
              patiënt voordeel haalt uit zijn klachten en lijden 

3. Het biopsychosociale perspectief 

Engel (1977) als eerste die pleidooi hield voor een breder, biopsychosociaal 
perspectief op ziekte en gezondheid 
 → erkent dat de oorsprong van ziekte complex en multifactorieel is 
 → pleidooi om bij elke vorm van ziekte (en ook gezondheid) niet alleen biomedische        
      variabelen, maar ook psychologische (gedrag, gevoelens, opvattingen en coping-           
      vaardigheden) en sociale variabelen (sociaal netwerk, SES) in rekening te  
      brengen 
      - bij elke vorm van ziekte is er dus een complexe en dynamische wisselwerking  
        tussen biomedische, psychologische en sociale variabelen 

Onderscheid tussen typen van oorzakelijke factoren 
 - voorbeschikkende factoren 
    = (erfelijke aanleg of slechte woonomstandigheden) 
 - uitlokkende factoren 



    = (ongeval of virus) 
 - versterkende/ onderhoudende factoren 
    = (slaapstoornissen als gevolg van pijn) 

Samenspel van factoren bepaalt of iemand ziek wordt, hoe iemand ziek-zijn ervaart, 
hoe iemand zich gedraagt als hij ziek is en hoe hij herstelt 
 → kan verschillen tussen personen met dezelfde medische aandoening, tussen  
      verschillende tijdstippen, tussen verschillende (sub)culturen 
 → wetenschappelijk modellen hebben hun beperkingen 
      1) de geldigheid van modellen is niet algemeen 
           - modellen zijn van toepassing voor een bepaalde cultuur, tijdsperiode en  
             (sub)groepen 
 
 
 
      2) de uitdaging in onderzoek is niet de ontdekking van psychologische  
           wetmatigheden of zelfs niet de ontrafeling van de voldoende of noodzakelijke  
           voorwaarden voor een psychologisch fenomeen 
           - veeleer is het de studie van het belang van psychologische wetmatigheden  
              in gezondheidsproblemen 
      3) uitspraken binnen gezondheidspsychologie zijn probabilistisch  
           - er kunnen geen individuele uitspraken met resultaatverbintenis gemaakt  
              worden 
           - realiteit kan nimmer in al zijn facetten en complexiteit gevat worden 

Gezondheidspsycholoog als ‘scientific practitioner’ 
 = een persoon die gezondheidsproblemen in het werkveld op een systematische en  
     wetenschappelijke wijze kan analyseren, adequate interventies kan ontwikkelen  
     en afstemmen op het werkveld en de effecten ervan kan evalueren 
 → in plaats van de deskundige die absolute kennis heeft over ziekte en gezondheid 

De visie van de biopsychosociale benadering op gezondheid 
 → gezondheid wordt meerdimensionaal gedefinieerd 
      - gezondheid bestaat uit meer dan enkel de afwezigheid van ziekte 
      - gezondheid bestaat uit een fysieke, psychische en sociale dimensie 
 → de constructen fysiek welzijn, mentaal welzijn en sociaal welzijn zijn aparte  
      constructen die in de meeste omstandigheden niet samenvallen 
 → sluit aan bij de definitie van gezondheid van de WHO 
      : ‘health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not  
         merely the absence of disease or infirmity.’ 



Verschillen tussen het biomedische en het biopsychosociale model 

 

4. De opgang van het biopsychosociale perspectief en de gezondheids-
psychologie 

Een aantal evoluties in de geneeskunde, psychologie en in de verzorgingssystemen 
kunnen de opgang van het biopsychosociale model verklaren 
 1) het veranderende tableau van ziekte- en sterftecijfers 
      → dankzij successen van de geneeskunde zijn chronische ziekten zoals  
           cardiovasculaire aandoeningen, kanker en diabetes nu de meest  
           voorkomende medische aandoeningen en belangrijkste oorzaken van sterfte 
            - per definitie bestaat er voor deze ziekten geen medische oplossing 
            - andere oplossingen sluiten perfect aan bij een biopsychosociale benadering  
      → oorzakelijke factoren voor deze chronische aandoeningen zijn gedeeltelijk  
           psychologisch en sociaal 
            - gezondheidsbelemmerende leefgewoonten 
            - BPS perspectief kan een bijdrage leveren op het terrein van ‘self- 
               management’ (= patiënten leren zichzelf en de ziekte te verzorgen) 
 
 2) de kosten van hooggespecialiseerde curatieve geneeskunde 
      → explosieve focus op biomedische indicatoren van ziekte en gezondheid 
           - evolutie is geassocieerd met een enorme toename aan voorzieningen en  
              kosten zonder evenredige verbetering van de gezondheid (bv.  
              chemotherapie verlengt het leven met gemiddeld 6 weken) 
      → het aantal operatieve ingrepen hangt niet samen met diagnostische criteria,  
           maar met marktprincipes 
      → ook twijfels over de effectiviteit en efficiëntie van sommige medische  



           interventies 
            - afname van infectieziekten veeleer toe te schrijven aan sociale en  
              omgevingsgerichte interventies dan aan medisch-curatieve interventies 
      → gezondheidspsychologie biedt hoop dat door ziektepreventie en  
           gezondheidspromotie ziektes vermeden kunnen worden + beperking van de  
           kosten 
            - staart zich ook niet blind op biomedische indicatoren van gezondheid, maar  
               heeft aandacht voor het mentaal en sociaal welzijn (‘quality of life’)  
 
 3) aanvaarding door medische disciplines 
      → GP werkte vanuit het verlengde van het biomedisch paradigma 
            a) op wetenschappelijk vlak 
                 - leidde tot vernieuwende en baanbrekende visies op de interactie tussen  
                    psychologische en lichamelijke processen (bv. psychoneuroimmunologie  
                    en poorttheorie) ! erkenning van GP  
            b) op toegepast vlak 
                 - de medische wereld aanvaardt meer en meer dat psychologische en  
                    sociale variabelen altijd een rol spelen (bv. het probleem van  
                    therapietrouw bij astma)  
 
 
 

 4) politieke evoluties 
      → kwaliteit van het leven heeft een hoge prioriteit in de regelgeving gekregen 
           - belang van psycholoog wordt op politiek vlak erkend 
           - uitbouw van het preventief gezondheidsbeleid met verschillende doelen (vele  
              hebben betrekking tot gedragsproblemen) 

5. Disciplines binnen het biopsychosociaal model 

1. Psychosomatische geneeskunde en liaison-psychiatrie 

Freud wees als één van de eerste op de tekorten van het biomedisch perspectief 
 → somatische symptomen zijn niet altijd te verklaren door specifieke  
      pathofysiologische mechanismen 
       - soms is de toestand van het gehele zenuwstelsel verantwoordelijk voor het  
          ontstaan van symptomen (vandaar het begrip van neurosen) 
       - bepaalde medische onbegrepen klachten zijn het resultaat van onbewuste  
          conflicten (verder uitgewerkt door Dunbar & Alexander) 

Dunbar & Alexander 
 → trachten specifieke ziektebeelden te koppelen aan specifieke  
      persoonlijkheidsstructuren (i.t.t. Freud) 
      - net zoals virussen bepaalde ziekten veroorzaakten, zouden specifieke  
         emotionele conflicten tot een overactivatie van welbepaalde autonome  
         responsen leiden 
 → visie werd zwaar bekritiseerd 



      a) meeste empirische steun is afkomstig van gevalsbesprekingen 
           - onderzoeken met grote groepen en controlegroepen vinden geen  
              bevestiging voor de hypothese 
      b) een bepaalde persoonlijkheidsstructuur of emotionele conflicten zijn niet  
          voldoende om een ziekte te ontwikkelen 
      c) in de psychosomatische geneeskunde wordt psychologische hulpverlening  
          beperkt tot een beperkt aantal medische aandoeningen 

Huidige psychosomatische geneeskunde 
 → verruiming van gezichtsveld en sluit zich aan bij het BPS-model 
 → liaison-psychiaters proberen een brug te slaan tussen de traditionele psychiatrie  
      en andere vormen van geneeskunde 
      - echter meestal met hantering van psychiatrisch denkkader (= denken in termen  
        van abnormale processen of psychopathologie)  

2. Gedragsgeneeskunde 

Historische analyse 
 → ontwikkeling te verklaren door de opkomst van de gedragstherapie 
      - ongebreideld geloof dat fysiologische processen die een oorzakelijke rol  
         speelden in ziektes via operante principes konden bijgestuurd worden (later zelf  
         bijgestuurd door empirisch onderzoek) 
 
 

Definitie van gedragsgeneeskunde (conferentie in Yale) 
 = ‘behavioural medicine is the field concerned with the development of behavioural- 
     science, knowledge, and techniques relevant to the understanding of physical  
     health and illness and the application of this knowledge and these techniques to  
     prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation. Psychosis, neurosis, and  
     substance abuse are included only insofar as they contribute to physical disorder  
     as an end-point’ 
 → belangrijke aspecten 
     a) gedragsgeneeskunde distantieert zich van traditioneel klinisch-psychologische  
          thema’s zoals neurosen, psychosen of middelenmisbruik 
     b) benadrukking van de toepassing van de gedragswetenschappen op problemen  
          van fysieke gezondheid (nieuw terrein voor de psychologie) 
     c) er wordt niet verwezen naar een wetenschappelijke definitie 
          - beklemtoning interdisciplinair aspect; assumptie dat vooruitgang in ziekte en  
             gezondheid enkel geboekt kan worden door nauwe samenwerking met  
             medici, biologen en gedragswetenschappers 

3. Gezondheidspsychologie 

Grote overlap met gedragsgeneeskunde 
 → belangrijkste verschil is dat GP betrekking heeft op de specifieke bijdrage van de  
      psychologie 

Gedefinieerd door APA (Mattarazzo, 1980) 
 = ‘Health psychology represents the educational, scientific, and professional contributions of  



     psychology to the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of  
     illness, the identification of the causes and correlates of health, illness, and related  
     dysfunction, the improvement of the health care system, and health policy formation’ 

Eigenheid van GP 
 → omschrijft de multidimensionale visie op gezondheid 
      - omvat alle interventies op alle niveaus (primair, secundair, tertiair)  
      - niet gekenmerkt door een werksetting  
      - niet gekenmerkt door een wetenschappelijke methode, er is geen  
         onderscheidend theoretisch of conceptueel denkkader 
      - band met gedragswetenschappen is losgelaten 
 → distantieert zich van psychopathologie 
      - onderwerp PP; de abnormale reacties van personen in normale situaties 
      - onderwerp GP; de normale reacties van personen in abnormale situaties 
      → niet zo dat PP niet aan de orde is binnen GP, maar is eerder toepasselijk op  
           een selecte en kleine groep van patiënten 
 → gaat een constructieve dialoog aan met de biomedische benadering 
      - andere disciplines uit de BPS-benadering plaatsen zich meer buiten het  
         biomedische en BPS denkkader (MS en MA) 
 
 
 
 
 

4. Medische sociologie 

Kritiek op gezondheidspsychologie 
 a) te eenzijdig gericht op het individu 
      → onderschatting van omgevings- en culturele invloeden en kans op ‘victim- 
           blaming’ 
 b) GP biedt nauwelijks een theoretisch kader voor het begrijpen van de effecten van  
     psychologische op fysieke variabelen 
      → rapportage van te veel statistische en te weinig betekenisvolle verbanden 

Medische sociologie 
 = sociologie toegepast op ziekte, gezondheid en (gezondheids-)zorg 
 → behandelt vragen zoals 
      - welke maatschappelijke structuren zijn er in de gezondheidszorg? 
      - hoe wordt de gezondheidszorg geprofessionaliseerd? 
      - wat is de maatschappelijke status van hulpverleners? 

De rol van arts en patiënt 
 → vanuit sociologisch perspectief specifieert de cultuur het gedrag van individuen in  
      bepaalde situaties 
      - een rol omvat het geheel van normen en verwachtingen die er zijn ten aanzien  
         van personen in bepaalde posities 
 → van de arts wordt verwacht 



      a) kennis en vaardigheid van een hoog niveau aan te wenden bij ziekten 
      b) te handelen in het belang van de patiënt en de gemeenschap 
      c) objectief en emotioneel afstandelijk te zijn 
      d) zich te laten leiden door de regels van de professionele praktijkvoering 
      → daarbij kent deze professionele rol ook rechten  
           i) het recht de patiënten fysiek te onderzoeken 
          ii) het recht op aanzienlijke autonomie in zijn praktijkvoering 
         iii) het recht een autoriteitspositie in te nemen ten opzichte van zijn patiënt  

Het structureel-functionalisme 
 → beklemtoont het belang van een ordelijke samenleving die gebaseerd is op een  
      consensus van waarden en normen 
       - door de ziekterol wordt de patiënt tijdelijk ontheven van zijn maatschappelijke  
         rollen en is daardoor geen hindernis meer voor zijn onmiddellijke omgeving 
 → consensus-theoretisch kader 

Het conflict-theoretisch kader (bv. Marxisme) 
 → ziet de samenleving in termen van onderdrukking van groepen 
      - de ziekterol wordt dan niet gezien als een oplossing van een probleem, maar  
        eerder als de onderdrukking van sociale conflicten (= individualisatie en  
        medicalisatie van problemen 
      - ziekte als medisch ventiel voor maatschappelijk falen 
 
 
 

Sociaal-economische gezondheidsverschillen 
 → ziekte en gezondheid zijn niet willekeurig of gelijk verdeeld over individuen  
      - sekse en leeftijd 
      - systematische verschillen in gezondheid tussen mensen met een hogere en  
         mensen met een lagere sociale positie 
 → socio-economische status (SES) kan op verscheidene wijzen geoperationaliseerd  
      worden met elk zijn voor- en nadelen 
      - inkomsten, beroep, opleiding, al of niet bezit van eigendom, karakteristieken 
van  
        de buurt waarin individuen leven 
 → samenvatting van sociaal-economische gezondheidsverschillen 
      a) socio-economische verschillen in gezondheid en sterfte zijn een algemeen  
           verschijnsel in geïndustrialiseerde landen (elk land met gegevens; hogere  
           sterftecijfers bij groepen met een lagere SES) 
      b) voor alle indicatoren van gezondheid, morbiditeit en mortaliteit zijn er socio- 
           economische verschillen in gezondheid en sterfte 
      c) socio-economische verschillen in gezondheid zijn er vanaf de geboorte. De  
           kans op sterfte, lengte, gewicht en ziekten is groter bij pasgeborenen van  
           groepen met een lage SES dan met een hoge SES (perinatale sterfte in  
           België is twee keer zo groot bij ongeschoolde arbeiders dan bij vrije beroepen) 
      d) socio-economische verschillen in gezondheid zijn het resultaat van een  



           gradueel proces, er is geen drempel waaronder men een slechte gezondheid  
           of goede gezondheid heeft 
           → verschillen zijn niet verdwenen met opkomst van verzorgingsstaat 
           → in sommige landen neemt de ongelijkheid toe ondanks een daling in de  
                mortaliteit 
      e) het verband is minder uitgesproken bij minderheidsgroepen en bij vrouwen 

Vier belangrijkste theorieën ter verklaring van deze socio-economische verschillen 
 1) de artefact-verklaring 
      → stelt het verband tussen status en gezondheid in vraag 
      → het verband komt kunstmatig tot stand door de manier waarop status en  
           gezondheidsproblemen worden gemeten 
           - mate van klachten hangt af van de mate van herkenning en van de daarbij  
              horende betekenis 
           - verschillen tussen socio-economische groepen worden beïnvloed door  
              medische kennis 
           - de mate waarin men een bepaalde klacht of aandoening als beperkend  
              ervaart zal afhangen van de eisen die de omgeving of de persoon zelf aan  
              het lichamelijk functioneren stelt (beroepsniveau is wel indicator van SES) 
              (rugklachten bij bouwvakker versus bediende) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) de selectieverklaring  
      → stelt dat de SES van een persoon het gevolg is van zijn gezondheid 
           - het bereiken van een bepaalde SE-positie wordt bepaald door  
              gezondheidstoestand 
           - mate van verklaring hangt wel af van de aard van de gezondheidsproblemen  
              en de gebruikte indicator voor SES 
              → kortdurende aandoeningen hebben minder vaak gevolgen voor  
                   maatschappelijke positie dan langdurige 
      → maar, SES meten via inkomensniveau zal een ander verband geven dan SES  
           meten via opleidingsniveau 
           - arbeidsongeschiktheid op latere leeftijd als gevolg van ziekte beïnvloedt het  
              inkomensniveau, maar niet het opleidingsniveau 
 
 3) de culturele/ gedragsverklaring 
      → stelt dat de levensstijl medieert tussen SES en gezondheid 
      → culturele status en levensstijl zijn vaak met elkaar geassocieerd 
           - gedrag dat van invloed is op gezondheid en ziekte (roken, eetgewoonten,  
              lichaamsbeweging, …) verschilt per sociale status en is zo verantwoordelijk  
              voor de gezondheidsverschillen 



           - groepen met een lage SES vertonen meer risicogedrag 
              i) arbeiders roken meer dan bedienden 
             ii) zwaarlijvigheid komt meer voor bij arbeiders dan bedienden 
            iii) arbeiders doen aan minder sport dan bedienden 
 
 4) de structurele/ materiële verklaring 
      → stelt dat de levensomstandigheden de mediërende variabele zijn 
            - status in zijn economische dimensie verwijst naar de levensomstandigheden  
              die inherent zijn aan posities in samenlevingen 
      → empirisch vastgesteld dat de levensomstandigheden sterke beperkingen  
           leggen op het vermogen van individuen om een gezonde levensstijl te kiezen 
            - minder leefruimte, verkeersonveilige buurt, verhindert consumptie van  
              gezond eten, minder gunstige arbeidsomstandigheden 
            - personen met een lage SES hebben minder financiële middelen 
 

5. Medische antropologie 

Cultuur is een complex geheel van regels, waarden en gedragingen die een groep 
kenmerken 
 → medische antropologie bestudeert hoe (sub)culturen betekenis verlenen 
      - niet steeds ‘niet-westerse’ culturen 
 → opgang van postmodernisme; visie dat er geen absolute en universele  
      waarheden zijn, neemt eigen cultuur zeer ‘kritisch’ onder de loep 
 → Morris (1998) wijst op het nadeel van de slingerbeweging in het  
      postmodernisme 
      - gezondheid en ziekte situeren zich bij uitstek op het kruispunt van biologie en  
        cultuur 
      - ‘postmodern thinking can rank among its most important accomplishments a  
         rejection of the enlightenment arguments that human nature is always and  
         everywhere the same, universal and absolute. Unfortunately, in exploding  
         myths about universal human nature and about purportedly changeless  
         essences such as justice or sexuality, postmodern thinkers have emphasized  
         cultural differences at the cost of neglecting the equally strong evidence of  
         biological sameness or consistency. They write as if we were beings wholly  
         constructed by culture, rather than social creatures endowed by the long  
         prehistoric processes of evolution…’ 
 
In westerse cultuur is de manier van spreken over het lichaam sterk beïnvloed door 
het biomedisch model 
 → metaforen zoals hart werkt zoals een pomp 
 → sinds jaren ’60 wordt dood gedefinieerd als hersendood 
      - in Japan is de dood echter een langdurig proces, geen plots gebeuren 

Het postmodernisme wordt gekenmerkt door verscheidene, relatieve waarheden 
 → hoog-technologische ontwikkelingen zoals computers en virtuele realiteit 
 → bij de productie van goederen staat de behoefte niet meer centraal, maar wel het  
      verlangen en de tevredenheid van de consument 



      - campagnes met ‘magic bullets’ (= producten die snel, gericht en zonder enige  
         inspanning het gewenste effect ressorteren) 
      - patiënt wordt klant, consument en economische- en marketingtechnieken  
         worden geïmplementeerd in de gezondheidsvoorzieningen 
      - er is sprake van herstructurering en rationalisering van de gezondheidssector  
         op zowel lokaal en nationaal niveau (gezondheidseconomie) 
      - consumentenverenigingen, ‘informed consents’, recht om een behandeling te  
         weigeren, recht op een tweede mening, terugbetaling van homeopathische  
         producten op basis van klanttevredenheid 

6. Besluit 

Het BPS-model heeft veel wegen geopend, maar laat velen verweesd en besluitloos 
achter 
 → het is geen theoretisch model waar de complexe realiteit gereduceerd wordt  
     (nochtans essentieel kenmerk van elke vorm van wetenschap) 

GP is een discipline die hoofdzakelijk een constructieve dialoog aangaat met het 
biomedische model 
 → medische sociologie en antropologie wijzen op nadelen hiervan  
      - kritische analyse van de sociale en culturele context van het biomedische en  
         biopsychosociale perspectief (niet direct hoofdterrein van GP) 

Het is een teken van academische wetenschappelijkheid om op gepaste momenten 
een stap terug te zetten, en vraag- en doelstellingen in een breed perspectief te 
kunnen plaatsen 



ART 2: ‘The need for a new medical model: A challenge 
for biomedicine’ 
1. Introduction 

All medicine is in crisis 
 → same basic fault as psychiatry’s crisis, namely adherence to a model of disease  
      no longer adequate for the scientific tasks and social responsibilities of medicine  
      or psychiatry 

Psychiatry’s crisis 
 → whether the categories of human distress are properly considered ‘disease’ as  
      currently conceptualized 
 → whether exercise of the traditional authority of the physician is appropriate for  
      their helping functions 

Medicine’s crisis 
 → stems from the logical inference that ‘disease’ is defined in terms of somatic  
      parameters, physicians need not be concerned with psychosocial issues 



      - ‘medicine should concentrate on the ‘real’ diseases and not get lost in the  
         psychosocial underbrush’ 
      - called for ‘a disentanglement’ of the organic elements of disease of human  
         malfunction  

2. The two positions 

Two positions regarding the crisis 
 1) excluding psychiatry from the field of medicine  
 2) adhering strictly to the medical model and limit psychiatry’s field to behavioural  
     disorders consequent to brain dysfunction 
      - ‘natural’ versus metapsychological, interpersonal or societal causes 

Perhaps the crisis of psychiatry is part and parcel of a larger crisis that has its roots 
in the model itself 

3. The biomedical model 

The dominant model of disease today is biomedical 
 → assumes that disease is fully accounted for by deviations from the norm of  
      measurable biological (somatic) variables 
 → leaves no room for the social, psychological and behavioural dimensions of 
illness 
 → embraces  
      a) reductionism 
           = philosophic view that complex phenomena are ultimately derived from a  
              single primary principle 
           - reductionistic primary principle is physicalistic; assumes that the language of  
             chemistry and physics will ultimately suffice to explain biological phenomena   
      b) mind-body dualism 
           = doctrine that separates the mental from the somatic 
 → is a scientific model 
      - not all models are scientific 
      - a model is nothing more than a belief system utilized to explain natural  
         phenomena 

Disease 
 → a person-centered, harmful and undesirable deviation or discontinuity (…)  
      associated with impairment of discomfort 
 → involves beliefs and explanations about disease as well as rules of conduct to  
      rationalize treatment actions 
      - such cultural derived belief systems about disease also constitute models, but  
         they are not scientific models, they are popular or folk models 
      - the biomedical model has become our own (modern western society) culturally  
        specific perspective about disease 
         → BMM has become a cultural imperative with its limitations easily overlooked 
         → it has become a dogma (= requires that discrepant data be forced to fit the  
              model or be excluded)  
         → two alternatives whereby behaviour and disease can be reconciled 



              a) the reductionist 
                   = says that all behavioural phenomena of disease must be  
                      conceptualized in terms of physicochemical principles 
              b) the exclusionist 
                   = says that whatever is not capable of being so explained must be  
                      excluded from the category of disease (mental illness as a myth) 

4. Historical origins of the reductionistic biomedical model 

Requirements for a more inclusive scientific model 
 → an ethnomedical perspective is useful 
      - in all societies, the major criteria for identification of disease have always been  
         behavioural, psychological and social in nature 
      - in the course of history, medicine became scientific 
 → why did the reductionistic, dualistic biomedical model evolve in the west? 
      - the Church’s permission to study the human body included a tacit interdiction  
        against corresponding scientific investigation of man’s mind and behaviour 
         → establishment of mind-body dualism 
      - basic principle of science (as enunciated by Galileo, Newton, Descartes, …)  
        was analytical; isolating entities into causal chains or units 
      - arbitrary exclusion is an acceptable strategy in scientific research, but it  
        becomes counterproductive when such strategy becomes policy and the area is  
        permanently excluded, if not forgotten altogether 
 
 
 
 
 
 
 

5. Limitations of the biomedical model 

The necessity and the challenge to broaden the approach to disease to include 
psychosocial without sacrificing the enormous advantages of the biomedical model 
 → limitations 
      1) the distortions introduced by the reductionist tendency 
           - the contention that the designation ‘disease’ does not apply in the absence  
             of perturbations at the biochemical level 
           → equally important is elucidation of ‘how experiential factors and their  
                interactions with biological vulnerability make possible or prevent the  
                development of ‘schizophrenia’ 

6. The requirements of a new medical model 

Concentration on the biomedical and exclusion of the psychosocial distorts 
perspectives and even interferes with patient care 
 a) specific biochemical deviation is generally regarded as a specific diagnostic  



      criterion for the disease 
       - the presence of a biochemical defect best defines a necessary but not a  
         sufficient condition  for the occurrence of the human experience of the disease,  
         the illness 
       - biochemical is just one among many, for full understanding requires additional  
         concepts and frames of reference 
       - individual experience and expression of these illnesses, reflects as much these  
         other elements as it does quantitative variations in the specific biochemical  
         effect 
 
 b) a scientific rational approach to behavioural and psychosocial data to establish a  
      relationship between particular biochemical processes and the clinical data of  
      illness 
       - without, the reliability of observations and the validity of correlations will be    
         flawed 
       - biomedical model gives insufficient heed to this requirement 
          → instead it encourages bypassing the patient’s verbal account by placing  
               greater reliance on technical procedures and laboratory measurements 
       - many verbal expressions derive from bodily experiences early in life, resulting  
          in a significant degree of ambiguity in the language patients use to report  
          symptoms 
       - the same words may serve to express primary psychological as well as bodily  
         disturbances, both of which may coexist and overlap in complex ways 
          → the biomedical model ignores the rigor required to achieve reliability in the  
               interview process and the necessity to analyse the meaning of the patient’s  
               report in psychological, social and cultural as well as in anatomical,  
               physiological or biochemical terms 
 
 
 
 

 c) psycho-physiological responses to life may interact with existing somatic factors to  
     alter susceptibility and thereby influence the time of onset, the severity and the  
     course of a disease 
      → the role of psychosocial variables in disease causation 

 d) psychosocial and social factors are also crucial in determining whether and when  
     patients with the biochemical abnormality come to view themselves or be viewed  
     by others as sick 
      → biochemical defect may determine certain characteristics but not always the  
           point in time when the person falls ill or accepts the sick role or the status of a  
           patient   

 e) rational treatment directed only at the biochemical abnormality does not  
     necessarily restore the patient to health 
      → other factors may combine to sustain patienthood even in the face of  



           biochemical recovery 
      → responsible for such discrepancies between correction of biological  
           abnormalities and treatment outcome are psychological and social variables 

  f) the behaviour of the physician and the relationship between patient and physician  
     powerfully influence therapeutic outcome for better or for worse 
      → to know how to induce peace of mind in the patient and enhance his faith in  
           the healing powers of his physician requires psychological knowledge and  
           skills 

7. The advantages of a biopsychosocial model 

A medical model should 
 → also take into account  the patient, the social context and the complementary  
      system devised by society to deal with the disruptive effects of illness (the  
      physician role and the health care system) 
       - this requires a biopsychosocial model 

The boundaries between health and disease 
 → are far from clear, for they are diffused by cultural, social and psychosocial  
      considerations 
 → traditional biomedical view (that biological indices are the ultimate criteria defining  
      disease) leads to the present paradox that some people are told to have  
      treatment while feeling quite well, and others feeling sick while told that they are  
      well 
       - a BPS model would encompass both circumstances 

An BPS model would evaluate all the factors contributing to both illness and 
patienthood 
 → rather than give primacy to biological factors alone 
 → would make it possible to explain why some individuals experience ‘illness’  
      conditions which others regard merely as ‘problems of living’ 
      - from the individual’s viewpoint this depends on whether he accepts the sick role  
        and seeks entry into the health care system 
      - the distinction between problems of living and illness is by no means sharp 

8. When is grief a disease? 

Grief as a paradigm of such a borderline condition 
 → never been considered in a medical framework, but a lot of people do consult  
      doctors because of disturbing symptoms, which they do not necessarily relate to  
      grief 
 → obvious analogies between grief and disease, also important differences 
      - grief clearly exemplifies a situation in which psychosocial factors are primary; no  
        pre-existing chemical or physiological defects need be invoked 
      - a consistent etiologic factor can be identified, namely a significant loss 

Two elements were crucial in defining the role of patient and physician and in 
determining what should be regarded as disease 
 1) for the patient it has been his not knowing why he felt or functioned badly or what  



      to do about it  
 2) the belief or knowledge that the healer or physician did know and could provide  
      relief 

An BPS model would take all of these factors into account  
 → it would acknowledge the fundamental fact that the patient comes to the physician  
      because either he does not know what is wrong or, if he does, he feels incapable 
      of helping himself 
      - the physician’s basic professional knowledge and skills must span the social,  
        psychological and biological  

9. A challenge for both medicine and psychiatry  

Growing uneasiness that health needs are not being met 
 → usually ascribed to the inadequacies of existing health care delivery systems 
      - not a complete explanation 
         a) complaints that physicians are lacking in interest and understanding, are  
              preoccupied with procedures, and are insensitive to the personal problems  
              of patients and their families 
         b) medical institutions are seen as cold and impersonal 
 → growing awareness among physicians of the contradiction between the  
      excellence of their biomedical background on the one hand and the weakness of  
      their qualifications in certain attributes essential for good patient care on the other 
      - many realize that these cannot be improved within the biomedical model alone 

Holman 
 → ‘while reductionism is a powerful tool for understanding, it also creates profound  
      misunderstanding when unwisely applied’ 
 → ‘reductionism is particularly harmful when it neglects the impact of nonbiological  
      circumstances upon biological processes’ 
 → ‘some medical outcomes are inadequate not because appropriate technical  
      interventions are lacking but because our conceptual thinking is inadequate’ 

10. General systems theory perspective 

The General Systems Theory (Von Bertalanffy) 
 → arguing the need for a more fundamental reorientation in scientific perspectives in  
      order to open the way to holistic approaches more amenable to scientific inquiry  
      and conceptualization 
 → made the recognition of isomorphies across different levels of organization  
      possible by treating sets of related events collectively as systems manifesting  
      functions and properties on the specific level of the whole 
 → assumes that all levels of organization are linked to each other in a hierarchical  
      relationship so that change in one affects change in the others 
      - its adoption as a scientific approach should do much to mitigate the holist- 
        reductionist dichotomy and improve communication across scientific disciplines 



 → for medicine provides a conceptual approach suitable for the biopsychosocial  
      concept and for studying disease and medical care as interrelated processes 

11. Medicine as science and as dogma 

How to neutralize the dogmatism of biomedicine? 
 → the history of the rise and fall of scientific dogmas throughout history may give  
      some clues 
      - mere emergence of new findings and theories rarely suffices to overthrow well- 
        entrenched dogmas 
      - power of vested interests, social, political, economic are formidable deterrents 
to  
        any effective assault on biomedical dogmatism 
        a) delivery of health care is a major industry; more than 8% of the national  
            economic product is devoted to health 
        b) the professionalisation of biomedicine constitutes still another barrier 
             → professionalisation has engendered a caste system among health care  
                  personnel and a peck order concerning what constitute appropriate areas  
                  for medical concern and care 
             → professional dominance has perpetuated prevailing practices, deflected  
                  criticisms and insulated the profession from alternate views and social  
                  relations that would illuminate and improve health care 
             → Holman; medical establishment is not primarily engaged in the pursuit of  
                  knowledge but rather in advocacy, pursuing and preserving social power 
 → programs directed to medical students to teach them psychosocial knowledge  
      and skills 
      - some flourished briefly, but most soon faded away under the competition of  
         more glamorous and acceptable biomedical careers 
      - interest among students is high; younger generation is very ready to accept the  
         importance of learning about the psychosocial dimensions of illness and health  
         care 

The BPS model provides a blueprint for research, a framework for teaching, and a 
design for action in the real world of health care 
 → in a free society, outcome will depend upon those who have the courage to try  
      new paths and the wisdom to provide the necessary support  

ART 3: ‘International classification of functioning, 
disability and health’ 
1. Achtergrond 

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
 → bestaat uit een raamwerk van classificaties die tezamen een gestandaardiseerd  
      begrippenapparaat vormen voor het beschrijven van het menselijk functioneren  
      en de daarbij horende problemen 
 → systematische ordening van aspecten van het menselijk functioneren die  
      gerelateerd kunnen zijn aan een gezondheidsprobleem 



 → beschrijft het menselijk functioneren aan de hand van drie perspectieven 
      1) het perspectief van het menselijk organisme 
           i) classificatie van functies van het organisme 
          ii) classificatie van anatomische eigenschappen  
      2) het perspectief van het menselijk handelen 
           i) classificatie van activiteiten 
      3) het perspectief van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven 
           i) classificatie van participatie 
 → omvat een lijst met externe factoren die van invloed kunnen zijn op elk domein 

Menselijk functioneren = functies, anatomische eigenschappen, activiteiten en  
                                        participatie 

Functioneringsproblemen = stoornissen, beperkingen en participatieproblemen 

2. Doelstellingen  

Voor meer dan één doel geschikt (staan niet los van elkaar) 
 1) ICF voorziet in een wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen en  
     bestuderen van het menselijk functioneren, uitkomsten en determinanten 
 2) ICF schept een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van iemands  
     functioneren met als doel de communicatie tussen beroepsbeoefenaren in de  
     gezondheidszorg en in andere sectoren, als ook met mensen met  
     functioneringsproblemen te verbeteren 
 3) ICF maakt gegevens in de tijd en uit verschillende landen, vakgebieden en  
     sectoren met elkaar vergelijkbaar 
 4) ICF voorziet in een systematisch codestelsel voor informatiesystemen in de  
     gezondheidszorg  

Toepassingen van de ICF 
 1) basis voor verzameling en vastlegging van statistische gegevens 
 2) basis voor de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten; voor het meten van de  
     kwaliteit van leven, de effecten van zorg of van externe factoren 
 3) basis voor de ontwikkeling van klinische instrumenten; behoefte aan zorg,  
     afstemmen van behandeling op situaties, revalidatie, evaluatie van  
     behandelingsresultaten 
 4) basis voor de ontwikkeling van instrumenten voor sociaal beleid; plannen van  
     sociale zekerheid, uitkeringsstelsels, uitvoeren en ontwikkelen beleid 
 5) basis voor de ontwikkeling van onderwijsinstrumenten; lesprogramma’s 

ICF heeft betrekking tot gezondheid en gezondheidszorg, maar ook tot sectoren die 
een raakvlak met de gezondheidszorg hebben 
 → ICF is bruikbaar in een breed spectrum van toepassingen 
      - uitvoering van de sociale zekerheid 
      - evaluatie van het beleid  
      - onderzoek op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg op lokaal,  
         nationaal en internationaal niveau 
      - … 

3. Eigenschappen 



Het werkterrein van de ICF 
 → ICF betreft aspecten van iemands functioneren en welzijn 
      - niet participatieproblemen als gevolg van hun ras, geslacht, godsdienst 
 → misverstand dat de ICF enkel betrekking hebben op mensen met  
      functioneringsproblemen 
      - ICF heeft betrekking tot alle mensen, ieders functionele gezondheidstoestand  
        kan worden omschreven aan de hand van de ICF (=algemene toepasbaarheid) 

Het bereik van de ICF 
 → ICF is een taal die de termen bevat waarmee het menselijk functioneren kan  
      worden beschreven en vormt zo een raamwerk voor het ordenen van gegevens 
 → ICF biedt een structuur om die gegevens op zinvolle wijze, in onderling verband,  
      te presenteren in een gemakkelijke toegankelijke vorm 
 → ordening van termen in twee delen 
      1) het menselijk functioneren en de daarbij horende problemen 
           i) het menselijk organisme 
              → functies 
              → anatomische eigenschappen 
          ii) activiteiten en participatie 
      2) externe en persoonlijke factoren 
           i) 
          ii) 

Het menselijk functioneren en problemen 
 → weergave op twee manieren 
      a) aanduiding van problemen zoals een stoornis, beperking en  
          participatieproblemen met als overkoepelende term functioneringsproblemen 
      b) aanduiding van niet-problematische aspecten met als overkoepelende term  
          (menselijk) functioneren 
 → opgevat als de uitkomst van een dynamische wisselwerking tussen iemands  
      gezondheidsproblemen en de context waarin die problemen zich voordoen 

De eenheid van classificatie 
 → de ICF classificeert geen personen, maar biedt termen voor het beschrijven van  
      de situatie van individuen binnen een reeks van gezondheidsdomeinen en met  
      de gezondheid verband houdende domeinen 

4. Overzicht van de componenten  



 
 
 
 → elke component is neutraal geformuleerd en kan dus gebruikt worden in positieve  
      en negatieve zin 
 → elke component bestaat uit verschillende domeinen en binnen elk domein uit  
      categorieën 
      - iemands functioneren wordt vastgelegd door het selecteren van de  
        toepasselijke categorie met bijhorende code of codes 

Functies, anatomische eigenschappen en de stoornissen erin 
 → definities 
      a) functies 
           = de fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme 
      b) anatomische eigenschappen 
           = betreffen de positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van  
              het menselijk lichaam, tot de onderdelen van het menselijk organisme  
              worden gerekend lichaamsdelen, orgaanstelsels, organen en onderdelen  
              van organen 



      c) stoornissen 
           = afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen 

5. Een model van het menselijk functioneren 

Het menselijk functioneren en de factoren die daarop van invloed zijn 
 → ICF is geen classificatie die ons informatie verschaft over hoe het functioneren  
      zich in de loop van de tijd ontwikkelt 
      - wel ter beschrijving van dat proces als er gegevens worden verzameld over  
        heen de tijd 

 
  → interpretatie van figuur 1 
       = het menselijk functioneren wordt gezien in het licht van een wisselwerking, een  
          complexe relatie tussen een aandoening of ziekte enerzijds, en de externe en  
          persoonlijke factoren anderzijds 
           - dynamisch karakter van wisselwerking  
           - interacties zijn specifiek en staan niet in een voorspelbare één-op-één relatie  
             tot elkaar 
           - interactie vindt plaats in beide richtingen; de aanwezigheid van   
             functioneringsproblemen kan van invloed zijn op een aandoening of ziekte 
           - alle componenten zijn van belang 

 → externe factoren bevinden zich buiten het individu 
      - houding van de samenleving ten aanzien van personen met een handicap 
      - kenmerkende aspecten van gebouwen 
 → persoonlijke factoren 
      - geslacht, ras, leeftijd, aspecten van iemands functioneren, lichamelijke conditie,  
         opvoeding, coping-gewoonten, … 

Medische en sociale modellen 
 → dialectiek van het medische en het sociale model 
      a) het medische model 



           - vat het menselijk functioneren op als een persoonlijke kwestie 
           - stoornissen, beperkingen en participatieproblemen worden rechtstreeks  
              veroorzaakt door een ziekte, trauma of andere aandoening en vereisen  
              medische zorg in de vorm van individuele behandeling door  
              beroepsbeoefenaren 
           - medische zorg wordt gezien als hoofdzaak 
      b) het sociale model 
           - benadrukt de sociale aspecten van het menselijk functioneren 
           - het gaat in de eerste plaats om de volledige integratie van individuen in de  
             samenleving 
           - gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenleving in zijn geheel om de  
             omgeving zodanig te veranderen dat mensen met stoornissen en  
             beperkingen op alle domeinen van het sociale leven optimaal kunnen  
             participeren 

ICF gaat uit van integratie van de twee tegenovergestelde modellen 
 → door middel van een ‘biopsychosociale’ benadering  
 → menselijk functioneren wordt opgevat als een geheel waarin verschillende  
      dimensies zijn te onderscheiden 



ART 4: ‘Causal inference’ 
1. Introduction 

Primary focus of epidemiology on establishing valid associations between 
‘exposures’ and health outcomes 
 → establishing an association ≠ exposure is a cause of the outcome 

Determination that a relationship is causal is a judgement call 
 → often disagreement, causality implies some degree of responsibility for the  



      outcome (or may create a demand for public health action, often with legal and  
      financial consequences) 

Learning objectives 
 1) distinguish between association and a causal relationship 
 2) describe and apply Hill’s criteria and for a judgement of causality 
 3) describe the sufficient-component cause model 
 4) discuss in general the differences in the weight of evidence needed for  
     determining causality versus taking public health action 

2. Historical views of causation 

2.1. Four vital humors 
        → religions often attributed disease outbreaks or other misfortunes to divine  
             retribution, a punishment for mankind’s sins 
        = Hippocrates’ concept that disease was the result of an imbalance among four  
           vital ‘humors’ 
           a) yellow bile 
           b) black bile 
           c) phlegm  
           d) blood 
        → if one of the humors became excessive or deficient, health would deteriorate  
             and symptoms would develop 
        → recommendations and prescriptions often based on his observartions and his  
             perception of cause and effect (crude, but logical interventions     

2.2. Miasmas 
        = toxic vapours or gases that emanated from cesspools, swamps or filth, and it  
           was believed that if one inhaled the vapours, disease would result  
            - bad odours were equated with disease 
        → it reflects the correct observation that the disease was more common in  
             swampy areas, but it misidentified the cause as the foul odours rather than  
             the bacterium caused by the mosquito that bred there 
        → miasmas theory led to attention on environmental causes of disease and   
             partly explained social disparities in health  
 
 
          

2.3. Germ theory 
        → specific criteria that should be met before concluding that a disease was  
             caused by a particular bacterium (= Koch’s Postulates) 
             a) the bacteria must be present in every case of the disease 
             b) the bacteria must be isolated from the host with the disease and grown in  
                 pure culture 
             c) the specific disease must be reproduced when a pure culture of the  
                 bacteria is inoculated into a healthy susceptible host 
             d) the bacteria must be recoverable from the experimentally infected host 
        → obviously don’t apply for non-infectious diseases (and have limitations for  



             infectious diseases) 
              - not all infectious diseases have good animal models 
              - bacteria that we regard as ‘normal flora’ are generally harmless but can  
                cause disease under certain circumstances 
              - people, when exposed, don’t necessarily become infected, there appears          
                to be many other factors that play a role (such as nutritional status or  
                immune status) 

2.4. Webs of causation 
        → proximate and immediate factors forming a complex web of causation 

3. What is a cause? 

It’s a natural thing to identify a cause because then it is possible to predict a future in 
an extent  
 → to be a cause, the factor 
      1) must precede the effect  
      2) can be either a host or environmental factor (eg characteristics, conditions,  
          actions of individuals, events, natural, social or economic phenomena) 
      3) may be positive (presence of a causative exposure) or negative (lack of a  
          preventive exposure) 

Risk factors versus causes 
 → risk factor = a factor that is associated with a given outcome 
                          - not necessarily a cause (but a marker) 
 
     

                             
                             → all risk factors, but no causes of breast cancer 

 → establishing a valid association (before defining risk factor versus cause 
      - two-step process 
         1) examination of evidence to ensure valid association and eliminating random  
             errors and biases that might explain the association 
         2) defining if association is causal (= causal inference); not all associations are  
             causal and there are no standardised rules for determining causality 

Implying causality can have huge consequences 
 → commercial conflicts (eg global climate change, tobacco industry and lung 
cancer) 

4 The sufficient-component model (SCM) 

SCM is a conceptual model of causation (Rothman, 1976) 
 → similar to the webs of causation, but more developed 
      - provides a general model for the conditions necessary to cause (and prevent)  



        disease in an individual and for the epidemiological study of the causes of  
        disease among groups of individuals 
 → disease outcomes have multiple contributing determinants that may act together  
      to produce a given instance of disease 
      - exposure to someone with TB doesn’t necessarily result in the occurrence of TB 
 → a sufficient cause 
      = a complete causal mechanism that inevitably produces disease 
          - not a single factor, but a minimum set of factors and circumstances 

Features of the SCM 
 1) a cause is not a single component, but a minimal set of conditions, events that  
      inevitably produces the outcome 
 2) each component is called a component cause (also causes) 
      → not necessary to identify all components in order to prevent disease outcome 
 3) there may be a number of sufficient causes for a given disease or outcome 
 4) a necessary component (necessary, not solely sufficient) 
      = a component cause that must be present in every sufficient cause of an  
         outcome 
 5) completion of a sufficient cause is synonymous with the biologic occurrence of the  
      outcome 
 6) components of a sufficient cause don’t need to act simultaneously (each  
      component may have a different induction period 

 For example; a sufficient cause for AIDS might consist of 
            - exposure to an individual with HIV 
             - repeatedly engaging in risky sexual behaviour with that individual 
             - absence of antiretroviral drugs that reduce viral load of HIV 
  → SCM suggests that the presence of these three components is sufficient to  
                produce AIDS in this individual 
                - when one component absent, AIDS will not occur 
  → different individuals will have different sets of components 
 

     

               → introduction of the hygienic idea and the subsequent development of  
                    public health initiatives led to gradual improvements in living conditions  
                    (less crowding, better ventilation, better nutrition) 
               → there may be many sufficient causes of TB which may differ in their   



                    components, although some components might be shared among  
                    different sufficient causes (see right) 

 

 
  

ART 5: ‘Social cognition models and health behaviour: a 
structured review’ 
1. Introduction 



There a strong and consistent individual differences in health behaviours 
 → sociodemographic variables (gender, SES, culture) 
      - not readily open to change, focus on social cognitive variables 
 → social cognitive variables 

Three types of models 
 1) motivational models 
      → focus on the motivational factors that underpin individuals’ decisions to (not)  
           perform health behaviours 
           - protection motivation 
           - threat 
      → employs measures of intention as the dependent variable of interest 
           - implying that motivation is sufficient for successful behavioural enaction 
 
 2) behavioural enaction models 
      → designed as critique on motivation models that they account for relatively poor  
           correspondence between motivational variables and subsequent behaviour  
      → focus on bridging the ‘gap’ between motivation and behaviour  
           = focus on action control strategies that are designed to ensure that motivation  
              is translated into action 
      - relatively few studies have empirically investigated BE-models 
 
 3) multi stage models 
      → delineate processes which both facilitate behavioural enaction and provide  
           maintenance strategies  

2. Motivational models of health behaviour 

A number of motivational models 
 - designed to predict behaviours at single points in time 
 1) Health belief model (HBM) 
      → six determinants of behaviour 
           - perceived susceptibility (a), perceived severity (b), perceived benefits (c),  
             perceived barriers (d), health motivation (e), cues to action (f) 
      → all components are regarded as independent predictors of health behaviour 
           - there are however combinations; a x b = perceived threat, c x f = evaluation  
             of the course of action) 
      → health behaviour is more likely to be carried out if 
           a) the individual perceives threat of disease (high a and b) 
           b) if benefits can be derived from performing the behaviour 
           c) there are few barriers to performing the behaviour 
           d) combination of the above 
 
      → critiques 
           a) the components have been formulated without definition and without any  
               rules of combination 
                - threat may be a function of severity and susceptibility, they are  
                  presented as separate predictors 



           b) small effect sizes for the HBM variables and behaviour 
                - didn’t include assessment of efficacy of the cues to action or health  
                  motivation components 
           c) HBM variables correlated only weakly with behaviour 
                - due to the poor definition of constructs, lack of combinatorial rules, no  
                  evidence for discriminant validity between HBM components and  
                  variables from other models 
 
 2) Protection motivation theory (PMT) 
      → health behaviour is represented by adaptive coping (beneficial to health) or  
           maladaptive coping (harmful to health) 
           - both forms are determined by protection motivation 

Protection motivation (PM) = function of two appraisal processes 
                 a) threat 
                      → determined by perceived vulnerability and perceived severity 
                      → increases PM unless there are advantages in performing  
                           maladaptive behaviour (decreases PM)  
                 b) coping 
                      → co-determined by the usefulness of the response (response efficacy)  
                           and confidence in one’s ability to perform the behaviour (self- 
                           efficacy) 
                      → increases PM when self-efficacy and response efficacy are  
                           perceived, unless the costs incurred by performing the adaptive  
                           behaviour are too great 

      → useful as a basis for developing theory-based health interventions 
           - though, most studies have only manipulated self- or response efficacy  
      → average correlations for all components were small to medium 
           - despite lack of predictive power, variables assessed in PMT have been  
             shown to be particularly sensitive to health interventions 
           - given the lack of predictive power, it seems likely that manipulations of PMT  
             cognitions would exert minimal impact on subsequent behaviour                                 
 
 3) Social cognitive theory (SCT) (Bandura, 1986) 
      → posits self-efficacy and outcome expectancies (related to situation and action)  
           as central determinants of behaviour 
           - situation expectancies 
              = are based on the perception that some consequences are determined by  
                 the environment and are thus divorced from personal control 
           - action expectancies 
              = related to the belief that one’s actions are instrumental to a particular  
                 outcome 

      → self-efficacy 
           = relates to confidence in one’s own ability to carry out a particular behaviour 
      → behaviours are performed if one perceives control over the outcome, few  
           external barriers, and confidence in one’s own abilities 



      → typically accounts for only small to medium proportions of variance in  
           behaviour 
           - self-efficacy is typically the dominant predictor of behaviour and is often the  
             focus of research attention (probably more important than SCT per se) 
 
 4) Theory of reasoned action (TRA) 
      → posits intention as the proximal determinant of behaviour 
           - intention = the motivation required to perform a particular behaviour 
                               → the more one intends to perform, the more likely its  
                                    performance 
                               → determined by attitudes (general positive/ negative evaluation  
                                    of behaviour) and subjective norm (global perception of social  
                                    pressure)  
      → explicitly developed to deal with purely volitional behaviours 
           = simple behaviours where successful performance requires only the  
              formation of an intention (solely personal agency) 
            - control over behaviour not that important 

 5) Theory of planned behaviour (TPB) 
      → extends the theory of planned behaviour 
           - a conceptual framework that addresses the problem of incomplete volitional  
             control (to counter the criticisms above) 
           - by including measures of perceived behavioural control (PBC) as a  
             determinant of intentions and behaviour  
      → the inclusion of PBC is based on the rationale that 
           - holding intention constant, greater perceived control increases the likelihood  
             that enactment of the behaviour will be successful 
      → PBC acts as both a proxy measure of actual control and a measure of  
           confidence in one’s own ability 
           - to the extent that perceived control reflects actual control, PBC will directly  
             influence behaviour 
      → PBC is posited as a third determinant of behaviour 
           - the easier a behaviour is, the more likely one will intend to perform it 
      → TPB accounts for 41% of the variance in behavioural intentions and 34% of 
the  
           variance in behaviours 
           - despite impressive percentages, two variables in particular which  
              independently contribute to the prediction of intention 
              a) self-identity 
              b) moral norms 

2.1. Integrating and extending motivational models 



TPB provides an improvement on the HBM, SCT, PMT 
 → possible that the superiority is a reflection of better definitions of constructs 
 → but, given the level of overlap, the implication is that all five models might usefully  
      be combined 
      - future research is required to obtain convergent and discriminant validity for the  
        constructs highlighted by the major theorists’ model 

Motivational models have generally been shown to be useful predictors of health-
related behaviour 
 → however, many applications of these models employ intention as the dependent  
      variable 
      - implicitly assuming near-perfect correspondence between intention and  
        behaviour 
      - concern about the gap between intention and behaviour (a much larger  
        proportion of the variance in intention is explained than that in behaviour)  

3. Behavioural enaction models 

 1) Gollwitzer’s implementation intentions (GII) 
      → elaborates on the intention construct, making a distinction between goal  
           intentions and implementation intentions 
           - goal intentions 
              = concerned with the intentions to perform a behaviour or achieve a goal 
           - implementation intentions 
              = concerned with plans as to when, where and how the goal intention will be  
                 translated into action 
              → they commit the individual to a specific course of action when certain  
                   environmental conditions are met (help translate goal intentions into  
                   action) 
              → pass control over to the environment which acts as a cue to action 
      → not been widely applied to the prediction of health behaviour 
           - Orbell et al (1997); despite no difference in goal intentions, a one-month  
             follow-up revealed that 64% of those women who formed implementation  
             intentions had performed breast self-examination (versus 16% in the no II  
             group) 
           - Kendzierski (1990); respondents were more likely to implement their  
             intentions to exercise when they had engaged in some prior planning 
 
 
 
 
 
 
 

 2) Bagozzi’s goal theory (BGT) 
      → a theory of goal pursuit that examines motivational influences 



      → goal intentions are a function of desires, which in turn are derived from  
           attitudes (toward process, success and failure), subjective norms and goal  
           efficacy (self-efficacy) 
      → once a goal intention has been formed, the means by which that goal will be  
           attained are chosen with reference to three appraisals 
           a) self-confidence (eg self-efficacy) 
           b) likelihood of goal attainment  
           c) the perception of (un)pleasantness 
      → initiation of goal pursuit is determined by ‘trying’ 
           - trying is held to be a function of three processes  
              a) decisions with respect to means 
              b) planning and control of goal-directed behaviour 
                   → a function of implementation intentions and monitoring of progress 
              c) maintenance of commitment  
      → builds upon the motivational models (above) by outlining the way in which  
           motivational variables are translated into action 
      → model has not been widely applied in the field of health psychology, but it may  
           make a useful contribution 
            - Bagozzi & Edwards; goal intentions influences trying which prompts the  
               initiation of instrumental acts, which then determined the degree of goal  
               attainment 
            - comparison with TRA and TPB; larger proportions of variance in behaviour  
               were accounted for by variables from goal theory (findings not entirely  
               consistent with the theory)   
            - further researched is required, but presents an advance on the motivational  
               models reviewed above 

3.2. Summary 

Behavioural enaction models are principally concerned with improving intention-
behaviour relations 
 → few studies have applied them in health contexts 
 → both models focus clearly on implementation intentions, which suggests the utility     
      of such a construct  
 → ultimate challenge for any model is that it should be able to account for, and  
      promote, behaviour change 

4. Multi-stage models of health behaviour 



Differences between the other models (behavioural enaction and motivational) 
 → they conceptualise health behaviours as encapsulating several discrete stages 
 → explicit is the idea that variables important in producing movement toward action  
      vary from stage to stage 
      - assume that behaviour change is a multi-stage process with differing influences  
        at each stage 
 → stage theories suggest two things 
      a) that people at different stages will behave in qualitative different ways 
      b) that the kinds of interventions and information needed to move closer to action  
          or adoption of a new behaviour will vary from stage to stage 

 1) Health Action Process Approach (HAPA) 
      → argues that the adoption, initiation and maintenance of health behaviour is a  
           process consisting of two distinct phases 
           a) a motivational phase 
                → roughly equates with the kind of processes outlined in SCT and TPB 
                     - but sees a distinct temporal and causal ordering amongst self-efficacy  
                       and outcome expectancies 
 
   outcome expectancies = precursors to self-efficacy where individuals  
                                                              have experience of the behaviour 
                                     → where individuals lack direct experience of the behaviour,   
                                          outcome expectancies may have a direct impact upon  
                                          intentions  
 
           b) a volitional phase 
                → extends the more static social cognition models beyond motivation 
                → split into three overlapping stages 
                     i) planning  
                         = a post-intentional and pre-actional process which describes how  
                            individuals prepare for the intended behaviour by imagining  
                            scenarios of how and under which circumstances they could  
                            perform specific acts 
                         - self-efficacy is important in this stage because individuals rely more  
                           or less on optimistic self-beliefs when facing self-imposed  
                           challenges 
                    ii) action (subsequent behavioural performance) 
                         = represents a successful outcome of cognitive activities in the  
                            planning/ preparation stage 
                         - self-referent thought about how to prepare and initiate a novel  
                           health behaviour during this stage will be reflected in individual  
                           differences in subsequent health behaviours 
                         - seen as a description of the factors influencing how hard people try,  
                           and how long they persist in performing a behaviour 
                   iii) maintenance 

   



      → criticism; the failure to develop clear operationalisations of key constructs and  
           over-reliance on cross-sectional designs 
            - HAPA fails to operationalise the relevant variables in the volitional phase 
      → model is useful in clarifying the distinction between motivational and volitional  
           processes 
            - however, the model is also vague about what happens and what role social  
              cognitive variables might play in the volitional phase 
      → bridge between the motivational and behaviour enaction models and the other  
           multi-stage models 

 2) Heckhausen’s rubicon model (HRM) 
      → posits a motivational-volitional dual process 
           - argues that an organism selects a particular behaviour because of expected   
             consequences, and the implements it with some measure of energy along a  
             particular path (congruent with HAPA) 
      → four stages 
           a) intention formation 
           b) post-decision 
           c) action 
           d) evaluation 
                = post-actional stage characterised by attributions of causality and  
                   evaluations of process and outcome 
                - only difference with HAPA 
      → very clear in elucidating several distinct phases with clear boundaries between  
           stages, and in providing description of the social cognitive variables that are  
           relevant at each stage 
      → no empirical work has assessed the efficacy of the model 
           - clear boundaries may be to its advantage, especially when models like the  
              transtheoretical model of change consider stages as continua, with few  
              references to the cognitions which move individuals from stage to stage 

 3) Kuhl’s action control theory 
      → that the selection of an action alternative via the motivational process does not  
           necessarily lead to its execution 
      → delineates two types of processes that facilitate the implementation of  
           intentions 
           a) action-control 
                = concerned with the general successful implementation of an intention 
           b) implementation-control 
                = influences the step-by-step course of action 
      → seven mediating control strategies that enable the individual to overcome  
           obstacles 
            - include emotion control, motivation control and coping with failure 
            - effect are moderated by two modes 
                    a) action-orientation 
                         = presses for transforming an intention into action 



                    b) state-orientation 
                         = concerned with consideration of cognitions related to the past,  
                            present and future state 
               → may be activated through aversive situations and/ or through individual  
                    differences 
      → developed an action-control scale with three sub-scales to access decision- 
           related, performance-related and failure-related types of action versus state  
           orientation 
            - found to be predictive of successfully implementing intentions 
      → provides some insight into what processes might be relevant in a ‘volitional’  
           stage 
            - however, few measures of these variables have been developed aside from  
               the styles measures (operationalisations of these constructs is an essential  
               pre-requisite for progress in this area) 

 4) Transtheoretical model of change (TTM) 
      → noted that people appeared to go through similar stages of change no matter   
           what therapy they were undergoing  
      → five distinct changes 
           a) precontemplation 
                = individuals have no intentions to change their behaviour in the  
                   foreseeable future (operationalised by 6 months) 
                   → six months is selected because this is assumed to be about as far in  
                        the future as most people plan a specific behaviour change (precise  
                        importance of this time frame is not clear) 
           b) contemplation 
                = individuals are thinking about making a change in the next six months,  
                   but have as yet taken no action or made any preparations 
                → contemplators are assumed to be aware of the problem and actively  
                     considering overcoming it within the next six months  
           c) preparation 
                = individuals are preparing to make a change in their behaviour 
                → preparation is distinguished by both intentional and behavioural criteria 
                     - intention to take action in the next month, frequently these individuals  
                       have taken unsuccessful action to change the behaviour in the past  
                       year 
                     - some reduction in the problem behaviour 
           d) action  
                = individuals are actively engaged in making a change in their behaviour 
                → individuals modify their behaviour, experiences or environment 
                → also overt changes in behaviour requiring considerable commitment of  
                     time and energy by the individual 
                → may last anything from one day to six months after having made the first  
                     overt change 
 
 
 



 
           e) maintenance 
                = final stage where individuals are attempting to maintain a behaviour    
                   change 
                → starts six months after change (action) was attempted and may last  
                     considerable periods 
                → essential is the idea of stabilising behaviour and avoiding relapse 
 
      → the rate of progression will vary dramatically between individuals and  
           behaviours (eg phenomenon of regression, stuck in one stage) 
           - three revolutions through the stage is quite common before stability returns  
              to the behaviour 
      → the stages of change are assumed to help us understand shifts in attitudes,  
           intentions and behaviour will occur 
           - although they tell us little about how such changes do occur 
           - the role of social cognitive variables and changes in such variables by stage  
             remains mostly unclear 
      → TTM has a number of appealing features 
           a) intuitive appeal 
           b) linked to practice 
           c) appears to give us (at least superficially) some insight into the processes of  
               change 
           d) gives methods for moving people from one stage to the next and has been  
               applied widely 
      → limitations 
           a) problematic that the model is not operationalised in social cognitive terms  
               and so tells us little about the role of such variables (or any other variables  
               for that matter) in the change process 
                - such a description might allow to specify why an intervention is more or  
                   less important at one stage or another 
                - only social cognitive variable (decisional balance) widely used appears to  
                   be a rather crude measure and its links to other social cognitive variables  
                   unclear 
           b) the description of change is ultimately unsatisfying except in very global  
               terms 
                - very little information at the micro level about how people change and 
why  
                  some individuals will be successful and others not  

 5) Precaution adoption process (PAP) 
      → outlines seven separate stages, they overlap considerably with both HAPA  
           and TTM 
            - distinguishes between not having heard of an issue, to having heard of it,  
              then becoming engaged in it (equivalent to contemplation) 
            - deciding not to engage in the behaviour is a separate stage 
            - fifth stage is planning (but not acting)  
            - sixth stage is action; potentially action may be inhibited by having too many  



              options (the ‘messy desk’ analogy) 
            - final stage is like maintenance (TTM) 
      → only been applied to complex self-protective behaviours 
      → a number of studies have provided support for PAP in the context of home  
           radon testing 
            - however, the description of what actually occurs in terms of social cognitive  
              variables is rather imprecise  
      → potential for future research, and integration with motivational and volitional  
           accounts of behaviour may prove successful 
            - despite that the model has only been tested with respect to one unusual  
              behaviour in a limited number of studies 

4.1. General Integration and critique of stage models 

Variety of multi-stage theories 
 → at the general level, such models suggest the importance of different variables in  
      producing change at different time points in a process of behaviour change 
      - close link between the stage and the most effective intervention (knowledge  
        early on versus motivation and overcoming barriers later on) 
 → differ from behavioural enaction models 
      - only in so far as they suggest that social cognitive influences on health  
        behaviour are qualitatively different in each stage 
 → issue with the number and type of different stages 
      - nearly all multi-stage models seem to distinguish a motivational and volitional  
        stage, but any number of additional stages are included 
      - seems likely that the number of distinguishable stages will vary depending on  
        the behaviour in question 
 → the models tend to be much vaguer about what actually happens withing each     
      stage 
      - within multi-stage models, the important variables and how they are to be  
        combined to predict change in the volitional stage of behaviour change are far  
        from clear 
      - the extent to which motivational variables play a role in subsequent stages of  
        change seem unclear  
 → other criticisms 
      - the extent to which the models truly describe the processes people go through  
        in changing behaviour and whether individuals must move through the stages  
        sequentially seems unclear 
      - concerning pseudo-stages, the extent to which different stages are clearly  
        distinguishable is a matter for future research and debate  

5. Conclusions and future directions 

 a) motivational models provide an incomplete account of health behaviour, when  
     compared with behavioural enaction and multi-stage models 
      → behavioural enaction models provide additional variables that are held to  
           mediate the intention-behaviour relationship 
      → motivational models are perhaps over-simplistic 



           - most important issue for future research is therefore to assess the relative  
             effectiveness of behavioural enaction versus multi-stage models 

 b) on grounds of parsimony, BEM seem to offer more than MSM 
      → the addition of less than three constructs to a motivational model will  
           significantly increase the proportion of variance explained in health behaviour 
      → research may yet demonstrate the value of models that conceptualise several  
           discrete stages 
      → further examination of issues concerning operationalisation and identification  
           of key variables within MSM may allow such models to supersede BEM 
 c) number of ideas worthy of further consideration 
      i) there are large numbers of studies that provide tests of both motivational and  
         MSM, and research attention is beginning to be focused on BEM 
         - however relatively few studies have investigated the ability of the models to  
           inform health interventions 
         - important that social cognition models are predictive of behaviour, it is the  
           knowledge that such models explain and cause behaviour that is of particular  
           import 
           → three ways in which such issues may be addressed 
                1) designing studies which allow testing of causal relationships 
                2) conducting experimental manipulations of hypothesised variables 
                3) assessing the impact of different types of interventions that move people  
                    through multi-stage models 
     ii) further investigation of measures that adequately classify individuals into  
        different stages on a large sample would seem appropriate 
         - the reliability and validity of stage classification measures has received only  
           scant attention in the literature 
    iii) given the diverse range of social cognitive models available to health  
         psychologists, it is appropriate to look to integrating models of health behaviour 
         - self-efficacy, distinction between motivational and volitional phases as  
           common variables 
         - multiple testing of models within single studies would provide evidence for  
           discriminant validity between apparently overlapping constructs 
 d) related issue is one of mapping the descriptive/ clinical power of multi-stage  
     models onto the explanatory power of intention and behavioural enaction models 
      → one approach might be to argue that separate stages encapsulate a series of  
           discrete behaviours 
           - clear idea of the social cognitive determinants of intentions from models such  
             as PMT and TPB 
           - MSM provide an over-arching framework to describe and delineate the  
             component behaviours required for achieving health goals 
 e) present review provides criteria for a general model 
      → one that encapsulates intention formation and behavioural enaction, combined  
           with an appreciation that successful performance of health behaviour may  
           require a number of levels of preparation and practise 
           - minimum requirement for an adequate test of such models is the use of a  
             prospective design 



      → an adequate social cognitive model of health behaviour should be able to not  
           only predict behaviour, but also account for, and promote health behaviour     
           change 



ART 6: ‘Transtheoretical model of behaviour change’ 
1. Introduction 

Stage theories of health behaviour 
 → assume that behaviour change involves movement through a set of discrete  
      stages, that different factors influence the different stage transitions and that      
      interventions should be matched to a person’s stage 
 → the transtheoretical model (TTM, Prochaska & Diclemente) is the dominant stage  
      model in health psychology and health promotion 

The transtheoretical model (TTM) 
 → includes several different constructs 
      - stages of change 
         = provide basic organizing principle 
         → five stages (precontemplation, contemplation, preparation, action,  
              maintenance) 
         → people are assumed to move through the stages, but may relapse or cycle  
              through the stages before achieving long-term behaviour 
      - pros and cons of changing (together known as ‘decisional balance’) 
         = perceived (dis)advantages of changing one’s behaviour 
      - confidence and temptation 
         = confidence is similar to self-efficacy (Bandura), refers to the confidence that  
            one can carry out the recommended behaviour across a range of potentially  
            difficult situations 
         = temptation refers to the temptation to engage in the unhealthy behaviour  
            across a range of difficult situations   
      - process of change 
         = covert and overt activities that people engage in to progress through the  
             stages 
 → transitions between adjacent stages are the dependent variables, and the other  
      constructs are variables that are assumed to influence these transitions  
      (independent variables) 

2. Measures 

Staging algorithm 
 = uses a small number of questionnaire items to allocate participants to stages in  
    such a way that no individual can be in more than one stage 
 → most commonly used method of measuring stages of change 
 → logical flaw 
      - a smoker cannot be in the preparation stage unless he has made a recent quit  
        attempt, thus a smoker can never be prepared for his first quit attempt  
 → a problem with most staging algorithms is that the time periods are arbitrary 



      - the use of arbitrary time periods casts doubt on the assumption that the stages  
        are qualitatively distinct = true stages rather than pseudo-stages 

3. Evidence 

Weinstein et al. (1998) specified four research designs that can be used to test 
predictions from stage theories 
 1) cross-sectional studies comparing people in different stages 
 2) examination of stage sequences 
 3) longitudinal prediction of stage transitions 
      → can be used to test whether different theoretically relevant variables predict  
           stage transitions among people in different baseline stages 
      → available studies show that different predictors are associated with different  
           stage transitions 
            - however, there were few consistent findings, providing little support for the  
              TTM 
      → future studies should use shorter follow-up periods to minimize the likelihood  
           of missing stage transitions)  
 4) experimental match-mismatch studies 
      → strongest evidence would be to show consistently in randomized experimental  
           studies that stage-matched interventions are more effective than stage- 
           mismatched interventions in moving people to the next stage in the sequence 
           - Dijkstra et al. (1998) 
              a) study showed only weak evidence for a beneficial effect of stage-matched  
                   information 
              b) percentage of smokers who made a forward stage transition did not differ  
                   significantly between those who received stage-matched and stage- 
                   mismatched information 
           - Quinlan & McCaul (2000) 
              a) a greater percentage of participants in the stage-mismatched condition  
                  (54%) progressed than in the stage-matched (30%) or assessment-only  
                  (35%) conditions (not significant difference)  
              b) significantly more smokers in the stage-mismatched condition tried to quit  
                   smoking than in the stage-matched condition 
           - Blissmer & McAuley (2002) 
              a) 40,4% of the matched group had progressed one or more stages  
                  compared with 31,8% of the mismatched group 
                   - difference was in the predicted direction but did not papproach the  
                     significance at the 0.05 level 
              b) study was limited because 57% of the participants were in the action or  
                   maintenance stage at baseline, and the short follow-up period would  
                   have prevented those who had recently entered the action stage from  
                   progressing to maintenance 
      → found little or no evidence for the stage model predictions 



 
 
 
 

Also intervention studies 
 → compare TTM-based stage-matched interventions with generic, nonmatched  
      interventions or no-intervention control conditions 
 → limited evidence for the effectiveness of stage-based interventions  
 → all the reviews included studies that were not proper applications of the TTM 
      - for an intervention to be labelled as TTM-based, it should  
         a) stratify participants by stage  
         b) target the theory’s independent variables (pros and cons, confidence and  
              temptation, processes of change) focusing on different variables at different  
              stages 

4. Conclusions 

TTM has been very influential and has popularized the idea that behaviour change 
involves movement through a series of discrete stages 
 → also stimulated the development of innovative interventions 
 → the model cannot be recommended in its present form, fundamental problems  
      with the definition and measurement of the stages need to be resolved 
      a) closer examination reveals that there is remarkably little supportive evidence 
           - would help if there was a fuller specification of the model that stated which  
              variables influence which stage transitions and specified the causal  
              relationships among the pros and cons, confidence and temptation and  
              processes of change 
           - would also help if the criticisms were addressed by the authors 

Research on stage theories has been dominated by the TTM 
 → alternative stage theories are beginning to attract attention and hold promise for  
      future research and practice 
      - like the precaution adoption process (PAP) and perspectives on change model 





ART 7: ‘Living with chronic headache: a qualitative study 
exploring goal management in chronic headache’ 
1. Introduction 

Headache and pain in general 
 → can disturb goal pursuit by limiting the attainability of personal goals or creating  
      conflict between multiple goals 
       - in turn, greater disturbance to personal goals has been associated with higher  
         perceived disability 
       - goal disturbance has been found to predict greater pain severity in daily life,  
         suggesting a possible downward spiral of increasing headache and disability 

The dual-process model (DPM) 
 → two types of strategies to manage limitations to goal pursuit 
      1) assimilative strategies 
           = strategies aimed at adjusting the situation in the service of personal goals 
           → in the context of pain, such strategies may be focused on removing pain  
                itself, but also on adjusting daily activities such that they can be continued  
                in the presence of pain 
      2) accommodative strategies 
           = strategies aimed at adjusting goals to situational constraints 
           → may include disengaging from goals that are blocked by pain and  
                reengaging in meaningful goals that are attainable despite pain 
 → both strategies can be adaptive depending on the situation 
      - assimilative strategies are effective as long as people are able to control  
        situational factors that interfere with goal pursuit (when control is low, a switch to  
        accommodative strategies may be necessary)  

Several studies 
 → persistence in assimilative strategies is associated with higher pain-related  
      disability 
 → use of accommodative strategies is associated with lower pain-related disability 
 → focus on quantitative approach; lack of insight into the nature of goal- 
      management in the context of specific chronic pain conditions 
      - gaining insight into how individuals with a specific chronic pain condition  
        manage their goals may help clinicians to recognize and address problems in  
        goal management 

This study uses a qualitative approach to study how people manage their personal 
goals in the context of chronic headache 
 → they examined 
      a) which goal management strategies are used by individuals with chronic  



          headache 
      b) how they experience the process of goal management  

2. Method 

Zie artikel 

3. Results 

Goal management strategies 
 → as headache increased, the amount of time or energy available for goal pursuit  
      typically decreased, limiting progress towards goals or causing greater conflict  
      between goals 
 → assimilative strategies were used to manage the resources needed for the   
      engagement in personal goals 
      a) resource-depleting strategies 
           - medication use was labelled as a depleting strategy, as most participants  
             employed it to persist in goal-directed activities, which resulted in greater  
             energy depletion in the longer term (could also replenish energy, eg help  
             patients sleep) 
      b) resource-replenishing strategies 
 → accommodative strategies were aimed at regulating the goals that demanded  
      resources (regain balance) 
      a) goal disengagement (most used accommodative strategies) 
           = involves letting go of or scaling back goals that used a disproportionate  
              amount of resources (often the case for achievement oriented goals such as  
              work- or education-related goals)   
      b) goal re-engagement 
           = involves adopting or prioritizing other meaningful goals (typically less  
              demanding or more flexible goals) 
           → mostly used by patients that had given up highly important goals and could  
                not replace these with existing goals 

The process of goal management 
 → most participants reported that their strategy use had changed over time 
      - they initially focused on the use of resource-depleting assimilative strategies, as  
        a way to hold on to important goals (= persistence phase)  
      - eventually forced to apply accommodative strategies (‘reorientation’) because of  
        the depletion of resources 
 1) persistence phase 
      → participants predominantly used resource-depleting assimilative strategies to  
           be able to hold on to valued goals despite the (often increasing) interference  
           of chronic headache 
           - a large proportion of resources was typically invested in the most demanding  
             goals (fewer time or energy left for other goals; family or social activities)   
      → the continuous depletion of resources culminated in high disability and serious  



           health problems such as a burn-out, depression, or medication-overuse  
           headache (resulted in a turning point, which led to the orientation phase)      
 2) reorientation phase 
      → having less demanding goals eventually reduced the constant confrontation  
           with limitations, lowering feelings of stress and frustration 
      → new ways to give their life meaning  
 3) balancing phase 
      → although participants still used energy-depleting strategies, they appeared to  
           be more selective in when they used these strategies and balanced this with  
           the use of energy-replenishing strategies 

4. Discussion  

Study shows a development in strategy use over time 
 → persistence phase 
      - characterised by the use of resource-depleting assimilative strategies 
 → reorientation phase 
      - characterised by the use of accommodative strategies 
 → maintenance phase 
      - involves the use of both resource-depleting and resource-replenishing  
        assimilative strategies 

Limitations 
 1) the use of DPM as an explicit framework may have steered the findings 
 2) the goal management phases were identified from retrospective reports and thus  
     need confirmation in future prospective studies 
 3) chronic migraine is typically associated with higher disability than chronic tension- 
     type headache, it is plausible that patients with these conditions differ in their use  
     of goal management strategies 
 4) the diagnosis of patients recruited from the patient society was not confirmed by a  
     neurologist prior to inclusion, it is possible that some cases of MOH were missed 

Directions for future research 
 1) future studies may investigate the relationship between goal-management  
     strategies and headache-related disability over time 
      - such studies may also examine the role of goal management in the  
         transformation from episodic to chronic headache 
 2) the processes that enable the switch from assimilation to accommodation 
      - eg pain acceptance, willingness to experience pain and engage in meaningful  
        activities despite pain 
      - setting attainable goals may promote acceptance by reducing the need to ‘fight’  
        headache 

Several opportunities to improve daily functioning  
 1) results suggest that disability may be prevented by promoting adaptive goal  
     management strategies and preventing persistence in assimilative coping  
 2) patients with high levels of disability may benefit from support in adjusting goals to  
     the limitations of chronic headache (acceptance and commitment therapy)  
 



 
 
 
 
 

Present findings contribute to a better understanding of chronic-related disability and 
the pathways that may lead to improved functioning 
 → persistence in the use of resource-depleting strategies as a way to keep  
      headache from interfering with goal pursuit was found to be associated with  
      greater headache-related disability  
 → in contrast a more flexible goal management approach, in which goals are  
      adjusted to the limitations of chronic headache, was found to be associated with  
      better functioning 



ART 8: ‘Coping assessment’ 
1. Introduction 

Coping  
 → describes some of the adaptive processes that gives humans the potential to fend   
      off disaster, to reshape challenges and to transform stressful experiences into  
      psychological growth 
 → how people cope makes a material difference to the impact which stressful life  
      events (including illnesses and chronic medical conditions) will have on them,  
      both concurrently and long-term 

Overview of the field 
 → as it became uncoupled from ego-psychology, coping was seen as a  
      manifestation of personality traits 
       - dispositional coping styles were assessed by questionnaires that tapped one or  
         two dimensions of coping (such as sensitization versus repression) 
 → ‘70’s; transactional, contextual and process-oriented views of coping appeared 
       - coping depicts the ways an individual deals with a specific stressor in a  
         particular context, as the transaction unfolds over time 
       - how people cope is shaped, not only by personal factors, but also by the  
         stressors they are facing, the social resources available, and especially by their  
         appraisals of the meaning of the stressful encounter 
 → stressors are not single discrete traumatic events, but represent a series of new,  
      ongoing and cumulative demands 
       - when constructing patterns of coping, individuals are not only seeking effective  
         actions, they must also defend high priority goals, manage emotions, and  
         maintain relationships 
 → coping is a dynamic process, consisting of episodes or bouts of dealing with 
these  
      different facets of stressors 
       - withing a coping episode, ways of coping can change or cycle, depending on  
         how the transaction unfolds 
 → coping depicts an active struggle to continually (re)balance opposing demands, to  
      recover from setbacks and to prepare for future challenges 
 

Overview of assessment 
 → an enormous amount of coping assessments are in use (bewildering) 
 → confusion is not based solely on operational issues 
      - the solution is not as simple as comparing psychometrics and selecting the best  



        questionnaire, checklist, … 
      - confusion, to some extent, reflects a growing recognition of the complexity of 
the  
        phenomena itself (capturing the conceptual richness) 
 → coping is not a simple construct 
      - it doesn’t reflect a single set of self-perceptions or a unidimensional group of  
        behaviours, it is a complex higher-order organizational construct that reflects the  
        functioning of a multi-level interactional system unfolding over time 
 → researchers creating a measurement scheme must grapple with three inter- 
      related facets of coping 
      1) coping encompasses a profile of changing ways of dealing with demands,  
          current and future 
      2) although coping describes an individual’s actions, it emerges from a system  
          and is diagnostic of the entire coping system, of which the individual is just a  
          part 
      3) coping is a multi-level process that takes place across several time scales 

2. Coping as a profile 

The number of coping responses is virtually unlimited 
 → researchers tackled this by grouping coping responses into ‘ways of coping’ 
      - eg problem-solving, avoidance, seeking social support, religion, … (different  
        questionnaires) 
      - the best assessments have been constructed using confirmatory factor analysis 
      - consensus on the best strategies for measuring single ways of coping, but no  
        agreement about how many (and which) strategies should be included in  
        comprehensive assessments of coping  

The problem is widespread disagreement over what constitutes core or central ways 
of coping 
 → several distinctions have been suggested as higher-order categories to  
      encompass multiple ways of coping 
       - not useful as a higher-order category of coping  
          a) ‘approach versus avoidance’ 
               → both include potentially adaptive and maladaptive ways of coping  
          b) ‘problem- versus emotion-focuses’ 
               → all ways of coping have implications for both problem-solving and  
                    emotional reactions 

Families of coping 
 → a family includes a variety of ways of coping that all serve the same functions in  
      dealing with stress 
      - some represent the dominant ways of coping in specific domains 
      - several reflect cutting edge ideas in the field of coping  
      - another includes ways of coping that focus attention toward the negative  
        features of a stressful situation 

Accommodation = secondary control coping  



Families of coping as adaptive processes 
 → in order to understand their function in adapting to stress, these twelve families  
      can be organized as three sets of four tightly connected pairs and their opposites 
      1) problem-solving is closely connected with information-seeking as opposites of  
          helplessness and escape 
           → help people coordinate their actions with the contingencies in the  
                environment in order to produce desired or prevent undesired outcomes 
 
 
      2) organised around support seeking  
           → help people coordinate their reliance on others with the social resources  
                that are available in order to stay connected to others 
      3) organised around negotiation 
           → help people coordinate their preferences with available options in order ro  
                reach high priority goals 

Comprehensive coping profiles 
 → the idea of twelve families of coping linked to higher-order adaptive processes  
      provides a framework for assessment 
       - implies that any measure of coping, no matter the domain, developmental level,  
         or time frame, should consider including ways of coping from each family 
       - some families more commonly studies in conjunction with particular stressors  
       - framework makes clear the tenability of the notion of coping profiles, meaning  
         that coping cannot be described by a single dimension, no matter how  
         important, but instead should be characterised by a range of ways of coping   

3. Coping as a system 

Coping reflects the functioning of an entire system 
 → simplest implication is that it is not possible to understand coping by looking only  
      at coping itself 
 → it includes the coping individual as well as the stressor, the person’s appraisals,  
      the personal and social resources and liabilities in the situation and the history of  
      outcomes of previous coping efforts 
 → because ways of coping emerge from (and are diagnostic of) this entire system,  
      there has been controversy about how to interpret their meaning 
      - as coping came to be seen as situation-specific, no ways of coping should be  
        considered maladaptive, they were all suited to their particular demands and  
        contexts 
      - coping as a system reveals a third alternative (maladaptive versus adaptive)  
         → some ways of coping are maladaptive which are detrimental in the long run,  
              or developmentally maladaptive, because they weaken the coping system,  
              robbing it of social and personal resources and consolidating liabilities;  
              however not ‘wrong’ ways of coping, but a result of a coping system that is  
              overwhelmed 
 → it is not possible to make changes to the system that will allow the person to cope  
      more adaptively 



      - simply telling someone to ‘pull themselves together’ can place additional  
        burdens on an already overtaxed system  

4. Coping as a multi-level process 

Coping takes place on many levels and over many times scales 
 → complex long-term demands, overall structure, proactive coping, daily coping 
 → to capture these holistic multilevel processes of coping, research has turned to  
      the use of detailed open-ended interviews 
 → practitioners should consider all these levels  

5. Conclusion 

Coping as a profile of responses that emerge from an entire system of coping that 
itself unfolds on multiple levels and time scales 



A9: Chronische pijn 

1. Inleiding 

Pijnklachten zijn niet voor iedereen even ernstig en slechts een beperkt percentage 
mensen ervaart ernstige beperkingen in het dagelijks leven 
 → beperkingen in het beroepsleven, sociale leven, emotionele, cognitieve en  
      gedragsmatige problemen 
 → klinische beeld; angst en depressie, gevoelens van irritatie, frustratie,  
      hulpeloosheid en machteloosheid, overmatig medicatiegebruik, slechte nachtrust  
      en een blijvende hulpvraag naar medische hulpverleners 
 → geen onmiddellijke en definitieve oplossing 
      - zeer moeilijk te behandelen groep patiënten 
      - doelstellingen van behandelingen zijn eerder gericht op de beheersing van de  
        somatische klacht en de verbetering van de levenskwaliteit 

Dit artikel gaat in op het belang van psychosociale processen in de ervaring van pijn 
en de problemen die pijn met zich mee brengt in de uitvoering van dagelijkse 
activiteiten 

2. Het biomedisch model 

Traditionele biomedische opvatting over pijn is vertolkt door R. Descartes 
 → het pijnsysteem bestaat uit een eenvoudige, directe lijn van de huis tot aan de  
      hersenen 
 → pijn werd lang daarna nog gezien als de passieve perceptie van  
      weefselbeschadiging 
 
De specificiteitstheorie van pijn (passieve perceptie) 
 → stelt dat er specifieke receptoren of zenuwbundels in het lichaam bestaan die op  
      een ondubbelzinnige wijze informatie over weefselbeschadiging (nociceptie)  
      doorsturen naar zones in de hersenen waar deze informatie exclusief verwerkt en  
      geïntegreerd wordt 
 → niet verwonderlijk dat vanwege deze eigenschappen gesproken werd van ‘pijn’- 
      receptoren, ‘pijn’-zenuwen, ‘pijn’-centra 
 → lang gedacht dat zenuwen met weinig gesofisticeerde morfologie exclusief  



      instaan voor het overbrengen van informatie over weefselbeschadiging 
      - gericht onderzoek naar stimulusgevoeligheid van deze zogenaamde vrije  
        zenuwuiteinden toont echter een complex beeld 
        a) zenuwen met vrije zenuwuiteinden zijn niet allemaal gevoelig voor nociceptie 
            → sommige ontladen selectief op warmte, andere op koude, en nog andere  
                 op tactiele informatie  
            → onderscheid o.b.v. stimulusgevoeligheid, bij ontlading bij nociceptie 
                 i) mechanische nociceptoren worden geactiveerd door intense  
                    mechanische stimulatie zoals bv. een scherp voorwerp 
                ii) thermische nociceptoren reageren selectief op intense hitte (>45 graden)  
               iii) polymodale nociceptoren reageren op allerlei intense stimuli zoals hitte,  
                    mechanische en chemische stimuli 
 
        b) perifere zenuwen kunnen gegroepeerd worden i.f.v. de kenmerken van de  
            zenuwschacht 
            → nociceptie wordt voornamelijk naar het ruggenmerg doorgestuurd via  
                 dunne, gemyeliniseerde Adelta-vezels met een grote transmissiesnelheid  
                 en nog dunnere, niet-gemyeliniseerde C-vezels 
            i) Adelta-vezels zouden meer instaan voor de karakteristieke, kortdurende en  
               scherpe pijn (fasische pijn) 
           ii) C-vezels vertonen nauwelijks adaptatie, dragen meer bij tot de ervaring van  
               langer durende brandende of doffe pijn 
            → sterkste bewijs door elektrische stimulatie via micro-elektrodes 
            → deze vezels ontladen niet exclusief bij nociceptie 

Het is duidelijk dat op basis van morfologische eigenschappen geen structuren, 
zowel receptoren als primaire zenuwen, geïdentificeerd kunnen worden! 
 → ook hogerop in het centrale zenuwstelsel is men er nooit overtuigend in geslaagd  
      om specifieke pijncentra in de cortex te lokaliseren (wat wel lukte bij andere  
      perceptuele systemen) 
 → sensaties van pijn door elektrische waren zo ongewoon dat Penfield en Boldrey  
      (1937) concludeerden: ‘pain probably has little, if any true cortical representation’ 
 → niet alleen stimulatie- maar ook letselstudies wijzen aan dat pijn niet exclusief  
      gelokaliseerd is in de cortex 
      - specifieke letsels hebben nooit tot een selectief deficit in de pijngewaarwording  
        geleid 

Binnen het traditionele denken over pijn schuilt een groot gevaar! :Hoe moet men pijn 
zonder weefselbeschadiging begrijpen? 
 → pijn zonder weefselbeschadiging werd lange tijd genegeerd of gepsychologiseerd 
      - logische gevolg van het dualistisch denken tussen lichaam en geest 
      - volgens dit dualisme neemt de kans op zogenaamde psychogene pijn toe  
        naarmate organische tekenen van een ziekte onduidelijk zijn, minimaal zijn of  
        ontbreken 
 → patiënten medicaliseren hun pijnproblemen en verwerpen een psychologisering  
      van pijn 
      - begrijpelijk want psychologisering van pijn wordt in onze cultuur geassocieerd  



        met simulatie, ziektewinst en persoonlijke zwakte 
      - dergelijke labeling verhoogt de weerstand voor psychologische hulpverlening 

Mythes over chronische pijn 
 1) pijn betekent steeds dat er sprake is van lichamelijk letsel 
 2) indien de artsen de oorzaak van de pijn niet ontdekken, is hij ingebeeld 
 3) pijn betekent steeds dat je moet rusten, medicatie nemen of naar de dokter gaan 
 4) wanneer je met psychologische hulpmiddelen de pijn kan verlichten, dan was ze  
     ingebeeld 
 5) indien ik kon leven zonder pijn, dan zou ik compleet gelukkig zijn 

Verschillende indelingen zijn voorgesteld om de verscheidene pijnsyndromen te 
classificeren (meeste zijn descriptief) 
 → i.f.v. de duur van de pijnklacht 
      a) acute pijn 
           - indien de pijn minder lang duurt dan zes maanden 
      b) chronische pijn 
           - indien de pijn langer dan zes maanden aanhoudt 
           - of indien de pijn langer bestaat dan de verwachte hersteltijd van de  
             oorspronkelijke weefselbeschadiging 
      c) recurrente/ intermitterende pijn 
           - indien de huidige pijnepisode korter is dan drie maanden, maar er vroeger  
             pijnepisodes waren   
 → indeling o.b.v. causale mechanismen 
      - helaas kennen we van veel pijnproblemen niet de precieze  
        werkingsmechanismen 
      - gangbaar onderscheid is dat tussen maligne en benigne pijn 
        a) maligne pijn (kwaadaardig) 
             → bevat zonder twijfel een aantal specifieke karakteristieken die niet over 
het  
                  hoofd gezien mogen worden  
        b) benigne pijn (goedaardig) 
             → ongelukkig gekozen; veronderstelt dat de patiënt zich gelukkig mag  
                  prijzen 
 → i.f.v. vermoedelijke oorsprong 
      a) nociceptieve pijn (somatogene pijn) 
           = pijn ten gevolge van activatie van perifere zenuwuiteinden in de huid of  
              bewegingsapparaat 
           - pijn wordt gelokaliseerd in overeenstemming met de plaats van nociceptie 
           - tijdsduur van de pijn is gerelateerd aan de duur van de prikkel 
           - intensiteit is afhankelijk van de intensiteit van de stimulus 
      b) viscerale pijn 
           = oorsprong van de pijn ligt in de inwendige organen zoals bv. de ingewanden  



              (viscera)  
           - in principe ook nociceptief, maar kwalitatief verschillend 
           - pijn is diffuus, kan moeilijk gelokaliseerd worden, en heeft meestal een sterk  
             emotioneel karakter, wordt meestal beschreven als vaag, dof en ziekmakend 
           - nauwkeurigheid in plaats, intensiteit, tijd en aard is dikwijls gering 
           - vaak is er sprake van gerefereerde pijn, pijn die op een andere plaats dan de  
             weefselbeschadiging ervaren wordt 
             → verkeerde lokalisatie berust op een convergentie in het ruggenmerg van  
                 de zenuwimpulsen afkomstig van de viscerale afferent en van de afferent  
                 aan de oppervlakte van de huis   
      c) neuropathische pijn 
           = ontstaat niet door prikkeling van nociceptoren, maar ten gevolge van  
              perifere (bv. carpal tunnel syndroom) of centrale zenuwbeschadiging  
              (fantoompijn, polyneuropatie, trigeminus neuralgie) 
           - pijn wordt wel gevoeld in dat deel van het lichaam waar de zenuwimpulsen 
normaal vandaan komen  
           - aard van de pijn is totaal niet gerelateerd aan de aard van de afwijking 
           - moeilijk te omschrijven pijn, maar eerder continue en brandend 
           - opvallend kenmerk is allodynie (= een normaal niet-schadelijke stimulus,  
             zoals een lichte aanraking, kan pijn ontlokken) 

 Trigeminus neuralgie 
   = neuropatisch pijnsyndroom, beschadiging van de aangezichtszenuw 
   → lichte aanrakingen kunnen op onvoorspelbare wijze hevige en langdurende  
                pijnen veroorzaken 
   → het alarm gaat op de vreemdste momenten af en is totaal niet in  
                verhouding met de kenmerken van de stimulus 

De poorttheorie van Melzack en Wall (1965) als grote doorbraak 
 → dat de relatie tussen weefselbeschadiging en de ervaring van pijn niet absoluut is 
      - idee dat de achterhoorn van het ruggenmerg functioneerde als een poort om dit  
        te verklaren 
        = bepaalde factoren openen de poort zodat informatie over weefsel- 
           beschadiging versterkt wordt, en andere sluiten de poort zodat nociceptieve  
           informatie over weefselbeschadiging gereduceerd en/of geblokkeerd wordt 
        → overschrijding van drempel leidt tot doorsturen van nociceptieve informatie  
             naar de hersenen 
        → op neurofysiologisch vlak wordt de toestand van de poort beïnvloed door  
             perifere en centrale factoren 
             a) aan perifere zijde is het opmerkelijk dat het resultaat van het poort- 
                 mechanisme niet louter afhangt van de input van de nociceptieve vezels 
                 - ook de input van somatosensorische vezels die minder gevoelig zijn voor  
                   nociceptie moduleren de poort; balans tussen beide die inwerkt op poort 
                 - drempel verlaagt door de zenuwactiviteit in de dunne vezels (Adelta en  
                   C-vezels) en verhoogt door zenuwactiviteit in de dikke afferente vezels  
                   (ABeta vezels) 
 



  ABeta vezels worden voornamelijk geactiveerd door lichte tactiele informatie 
   → een pijnervaring hangt niet louter af van de activiteit in de nociceptieve  
                 afferenten, maar ook van activiteit in afferente vezels die helemaal niet of  
                 nauwelijks nociceptie coderen 
   → dit neuronaal mechanisme biedt een verklaring voor de bevinding dat   
                 wrijven of lichte tactiele vibraties op de huid de impact van een schadelijke  
                 stimulus dempen 
  
             b) centrale factoren 

Revolutionair was de opvatting dat de poort ook gemoduleerd werd door afdalende 
zenuwbundels 
 → poorttheorie veronderstelt dat psychologische variabelen zoals aandacht, angst  
      en verwachting via de dalende zenuwbundels inwerken op het poortmechanisme 
      - bevestigd door Reynolds (1969), die vaststelde dat elektrische stimulatie van  
        deze kernen een selectieve ongevoeligheid voor pijn met zich mee bracht 
        (= ‘stimulation produced analgesia’) 

  Onderzoek naar de precieze werking van dit intrinsiek pijnonderdrukkend    
  systeem heeft een enorme stimulans gekregen door farmacologische en   
  biochemische studies over de werking van morfine 
   → Pert & Snyder (1973) toonden het bestaan aan van receptoren in het  
              centraal zenuwstelsel die extreem gevoelig zijn voor morfine; de MU- 
        opiaatreceptoren 
   → Hughes et al. (1975) isoleerden lichaamseigen stoffen die qua  
           farmacologische eigenschappen equivalent waren aan morfine; de  
        enkefalines 
   → het lag voor de hand te veronderstellen dat hypoalgesie door  
        hersenstimulatie berust op de werking van deze endogene opioïden en  
        receptoren 
         - anatomische verspreiding van de endogene opioïden en receptoren  
                    lijken deze hypothese te ondersteunen (densiteit van enkefalines en  
              opioïdreceptoren is het hoogst in dezelfde hersenzones die bij  
            elektrische stimulatie hypoalgesie induceren 
         - hypoalgesie heeft door hersenstimulatie in veel gevallen dezelfde  
                  functionele kenmerken als analgesie t.g.v. morfine (+ kruistolerantie) 

Er zijn nog gekende wijzen waarop nociceptieve informatie op drastische wijze 
gemoduleerd kan worden 
 a) de hypofyse, bijhangsel van de hypothalamus, is het beginpunt van een tweede  
     belangrijke weg van pijnmodulatie 
     → kan de endogene opioïden in de bloedbaan brengen (i.p.v. neuronaal) 
 b) niet alle vormen van pijnonderdrukking zijn het gevolg van de werking van  
     endogene opioïden 
     → analgesie zal dan ook niet verminderen door toediening van naloxone 
     → voorgaande tolerantie aan morfine heeft dan ook geen invloed 



Aantal psychologische variabelen die dit endogeen pijnonderdrukkend systeem in 
gang zetten 
 a) extreme stresssituaties 
      → organismen worden minder gevoelig voor pijn, wellicht met het oog op een  
           efficiënte vecht of vlucht-respons 
 b) aandacht richten naar of afleiden van pijn 
      → werkt in op het poortmechanisme in het ruggenmerg en heeft bijgevolg een  
           directe invloed op de doorstroming van nociceptie naar de hersenen 
→ perceptie van pijn wordt niet meer gezien als een passief registratieproces, maar  
     als het eindproduct van een reeks actieve en constructieve sensorische,  
     cognitieve en affectief-motivationele processen 
 
 
 
 
 
 
 

Klinische praktijk volgde deze wetenschappelijke revolutie snel 
 → pijn werd niet meer gelijkgesteld met medisch-objectiveerbare weefsel- 
      beschadiging 
 → pijn als een onplezierige sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat  
      met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging, of die beschreven wordt in  
      termen van dergelijke weefselbeschadiging (International Association for the  
      study of Pain) 
       - definitie breekt radicaal met het traditionele biomedisch model; relatie tussen  
          weefselbeschadiging en pijn is losgelaten 
       - het is dus voldoende da de ervaring verwoord wordt alsof het  
          weefselbeschadiging betreft 
 → poorttheorie bleek handige metafoor voor mensen met chronische pijn om het  
      dualistisch denken over organische en psychogene pijn te overstijgen en  
      vermelde mythes te ontkrachten 
       - vaststelling dat psychologische factoren pijn positief of negatief beïnvloeden  
         wordt genormaliseerd in plaats van gepathologiseerd 
       - patiënt is zelf geen passief slachtoffer meer van zijn lichaam; kan zelf een  
         actieve rol spelen in het maskeren of onderdrukken van de nociceptieve  
         informatie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Het biopsychosociaal model 

Dit perspectief erkent dat de oorsprong van ziekte complex en multifactorieel is 
 → pleidooi om bij elke vorm van ziekte niet alleen biomedische variabelen, maar ook  
      psychologische (gedrag, gevoelens, opvattingen en copingvaardigheden, ervaren  
      sociale steun) en sociale variabelen (sociaal netwerk, SES) in rekening te  
      brengen 
 → onderscheid tussen factoren 
      a) voorbeschikkend (erfelijke aanleg of slechte woonomstandigheden) 
      b) uitlokkend (ongeval of virus) 
      c) versterkend/ onderhoudend (slaapstoornissen als gevolg van pijn) 
       - samenspel van factoren bepaalt 
          i) of het lichaam afwijkt van het normaal gezonde lichaam en iemand een  
             ziekte krijgt (‘disease’) 
         ii) hoeveel symptomen iemand heeft en op welke manier hij zijn ziekte ervaart  
             (‘illness’) 
        iii) hoe iemand zich gedraagt als hij ziek is en welke belemmeringen de patiënt  
             ervaart bij het uitvoeren van zijn dagelijkse sociale activiteiten (‘sick-role’) 
 → toegepast op pijn, dient er een scherp onderscheid gemaakt te worden tussen  
      biomedische factoren, de pijnklachten en de hinder in het dagelijkse leven 
       - overlappen slechts gedeeltelijk 



 → gaat verder dan de poorttheorie van Melzack en Wall 
       - beklemtoont de niet absolute relatie tussen weefselbeschadiging en pijn + stelt  
         ook met klem dat het verband tussen de pijnklacht en de functionele   
         belemmeringen niet perfect is 
       - hinder is één van de meest wezenlijke gevolgen van pijn zonder dat ze volledig  
         te herleiden is tot pijn, wat leidt tot de vraag welke processen dan van invloed  
         zijn bij de intensiteit van pijn en de omvang van de hinder? 

Relatie tussen intensiteit van pijn en ervaring van hinder is niet perfect; de eigenheid 
van patiënten met een pijnstoornis? 
 → aanwezigheid van een pijnsymptoom is noodzakelijk, maar niet voldoende 
      - even wezenlijk zijn een hoge mate van psychisch lijden en een ernstige mate  
        van functionele belemmeringen ten gevolge van pijn 
      - naast pijn, ook klachten op sociaal, affectief en cognitief vlak (+ sociaal  
        isolement, ontevreden over gezinsrollen, voortdurend trachten om aan te  
        passen) 
      - pijngerelateerde vrees (vrees voor fysieke activiteiten) + hoge prevalentiecijfers  
        voor sociale fobie, agorafobie, bloedfobie, thanatofobie 

1) De operante visie 
     → Fordyce (1976) wees op het belang van het gedragsmatige disfunctioneren  
          van de patiënt in de analyse van het pijnprobleem en van de behandeling 
          - niet de pijnklacht, maar het pijngedrag van de patiënt staat centraal 
     → volgens Fordyce is de kans groot dat bij langdurende pijn de pijngedragingen  
          onder controle komen van de korte termijn-gevolgen via principes van  
          operante conditionering 
          - acute pijn ontlokt van nature zelfbeschermende gedragingen; indien pijn door  
            deze gedragingen vermindert, is de kans groot dat dit pijngedrag op termijn in  
            functie zal toenemen 
          - patiënt ontloopt frustratiegevoelens en vermijdt kritische opmerkingen van  
             anderen 

Principe van negatieve bekrachtiging 
 → houdt het pijngedrag in stand door het vermijden van negatieve gevolgen 

Bevestiging van pijngedrag door direct positieve gevolgen 
 → aandacht van partners en familieleden kunnen het pijngedrag versterken 
      - wat niet betekent dat steun en begrip van derden gebannen hoeven te worden 
 → pijngedrag komt echter minder voor bij patiënten met voldoende steun van  
      gezinsleden 
      - mogelijke verklaring is dat er in deze gezinnen niet alleen aandacht is in  



        moeilijke situaties, maar ook aandacht en aanmoediging in situaties zonder  
        pijngedrag, of waarin de patiënt succesvol omgaat met zijn pijn 

Instandhouding van het pijngedrag door hulpverleners 
 → verwachting dat medische hulpverleners probleem oplossen, waarbij  
      hulpverleners vooral ingaan op de pijnklachten, het pijngedrag en op wat de  
      patiënt niet kan 
       - inspanningen van de patiënt om met zijn pijn om te gaan worden genegeerd en  
          niet aangemoedigd 
 → versterking van de biomedische opvatting van de patiënt over zijn pijn, en leren  
      de patiënt zich afhankelijk en passief op te stellen 
       - o.a. door herhaalde diagnostische onderzoeken, verwijzingen naar  
          specialisten, voorschrijven van verschillende medicijnen, advies van ‘kom 
terug  
          wanneer u veel pijn ervaart’ 

Versterking van pijngedrag door een veelheid aan gevolgen 
 → secundaire ziektewinst 
      = de voordelen (hulp, vermijden van stress, vermijden van onplezierige taken,  
         financiële compensatie) die normaal zonder pijn niet gemakkelijk verkregen  
         kunnen worden 
 → tertiaire ziektewinst 
      = de voordelen die de partner of de familieleden ervaren ten gevolge van de   
         pijnklachten van de pijnpatiënt  

Pijngedrag = het gedrag waaruit buitenstaanders afleiden dat een persoon pijn lijdt 
 → kan zeer uiteenlopend zijn; pijnlijke grimas, kreunen, gestoorde houding, nemen  
      van pijnstillers, bedrust, … 
 → sommige gedragingen kennen een communicatieve functie 
 → andere gedragingen zijn in oorsprong zelfbeschermend 
      - patiënt tracht door zijn gedrag pijn minimaal te houden 
      - het is dan ook verkeerd om elke vorm van pijngedrag te beschouwen als een  
        vorm van communicatie  

2) Psychofysiologische reactiviteit 
     → emotionele gebeurtenissen, stress en pijn hebben een impact op onze  
          lichamelijke functies zoals hartslag, ademhaling en spierspanning 
     → meeste psychofysiologische reacties zijn functioneel 
     → bij angst en vrees zijn ze een energetische en motorische voorbereiding op  
          vechten en vluchten 
          = opspannen van spieren biedt mogelijkheid om de verdere toename van pijn  
             te vermijden 
             - langdurige spiercontractie gaat evenwel gepaard met een verminderde  
               zuurstof in de spieren en een overgevoeligheid van de receptoren,  
               waardoor pijn kan toenemen  
             - bewijs dat een volgehouden verhoogde spiertonus in spiergroepen, pijn kan  
               veroorzaken, zelfs lang nadat de spanning van de spieren losgelaten is  
             - onduidelijk hoe belangrijk dit mechanisme is in het in stand houden van  



               pijnproblemen 
 
Aard van psychofysiologische responsen is zeer afhankelijk van de karakteristieken 
van de situatie 
 → toch zijn er sterke individuele voorkeuren om met bepaalde fysiologische  
      responsen te reageren op stress (= responsstereotypie) 
      - pijnpatiënten reageren op stressvolle gebeurtenissen met een automatisch  
        opspannen van de spieren in de pijnlijke regio (bv. rugspieren of kaakspieren)      

3) Cognitieve visie 
     → psychofysiologische reacties en gedragingen kunnen niet los gezien worden  
          van de context waarin het individu zich bevindt en de betekenis die hij eraan  
          toekent 
     → cognitieve processen in deze betekenisverlening zijn vooral uitgewerkt in  
          cognitieve visies op pijn 
          - invloed op pijn is aanzienlijk 

Aandacht 
 → pijn eist aandacht op en wordt meestal als eerste geselecteerd wanneer omringd  
      door een grote hoeveelheid aan informatie in de omgeving 
      - vervolgens moeilijk voor het individu om zich er van los te maken 
 → ernst van de pijn is omgekeerd evenredig met de kwaliteit van de prestatie op een  
      cognitieve taak 
      - pijn vraagt aandacht ten koste van andere cognitieve activiteiten, en  
        tegelijkertijd doet meer aandacht op de pijn, de pijn in hevigheid toenemen 
 → zodra de aandacht op de pijn is gericht, zijn er attributies die te maken hebben  
      met een inschatting van de ernst van de situatie en verwachtingen m.b.t. de  
      mogelijkheden tot controle over de situatie   

Attributies 
 → hebben betrekking tot de interpretatie van gebeurtenissen en het zoeken van   
      mogelijke verklaringen voor de klachten  
      - het is vaak moeilijk voor patiënten om een betekenis aan pijn te geven 
      - pijn is van weinig diagnostische waarde, ervaren als zinloos en er wordt  
        geworsteld met de mysterieuze oorsprong  

Catastroferen over pijn 
 = het toekennen van een overmatige negatieve of bedreigende interpretatie aan pijn 
 → gebleken dat een catastroferende denkstijl gepaard gaat met een hogere pijn- 
      intensiteit, piekeren over pijn, gevoelens van machteloosheid en problemen om  
      de aandacht van pijn weg te richten 
 → houdt ook verband met de persoonlijkheidstrek negatieve affectiviteit 
      = algemeen negatieve houding t.a.v. zichzelf en de wereld 
      - catastroferen over pijn mag echter niet gelijkgesteld worden met deze  
        persoonlijkheidstrek 
 → bepaalde situaties kunnen catastroferen ook in de hand werken 
      - slechte communicatie tussen patiënt en hulpverlener 



Verwachtingen en waargenomen controle 
 → patiënten hebben verwachtingen over wat de pijn vermeerdert en over de  
      gevolgen van pijn op lange termijn 
       - leidt tot vermijden van situaties, of dat patiënten niet voluit kunnen gaan 
 → catastroferen speelt hier vermoedelijk een belangrijke rol 
       - als gevolg van selectieve aandacht voor signalen van gevaar, wordt pijn sneller  
         waargenomen en worden lichamelijke sensaties sneller als pijn geïnterpreteerd 
 → specifieke vorm van verwachting bij patiënten met chronische pijn is de vrees  
      voor beweging die (onterecht) beschouwd wordt als mogelijke oorzaak van  
      (hernieuwd) letsel (=kinesiofobie) 
 → pijn-gerelateerde vrees is een goede voorspeller van de zelf-gerapporteerde  
      beperkingen in het dagelijkse leven en beter dan pijnintensiteit, biomedische  
      bevindingen of algemene stemmingsmaten  

Self-efficacy = het vertrouwen dat iemand heeft in zijn eigen vaardigheden om  
                        specifieke taken succesvol uit te voeren 
 → varieert naargelang het soort taak waarop het betrekking heeft  
      (ontspanningsoefeningen versus fysieke activiteiten) 
 → gerelateerd aan de mate waarin patiënten lijden onder hun pijn 

Belang van cognitieve factoren wordt nog versterkt door bevindingen die erop wijzen 
dat een toename van controle over pijn en een vermindering van catastroferen 
belangrijke voorspellers zijn voor een succesvol eindresultaat 

Coping 
 = de manier waarop iemand op aanpassing vereisende omstandigheden reageert  
    met als doel een aanwezige stressor te elimineren of te reduceren 
     - via probleem-gerichte strategieën worden pogingen ondernomen om het  
       pijnprobleem op te lossen 
     - via emotie-gerichte strategieën wordt geprobeerd om de aanwezige pijn te  
       reduceren (medicatie met symptoombeheersing als doel) 
 → beperkt aantal studies waarbij de effectiviteit van verscheidene vormen van  
      pijncoping systematisch is onderzocht 
      - resultaten geven geen ondersteuning aan de veronderstelling dat één bepaalde  
        manier van pijncoping superieur zou zijn 
 → coping dient precies gedefinieerd te worden, anders is het een theoretisch en  
      klinisch leeg concept 
      - situatie verandert indien het voorwerp van coping mee in rekening wordt  
        gebracht  
 → patiënten met chronische pijn zitten verstrikt in een coping met pijn 
      - al de strategieën van coping zijn gedoemd om te mislukken bij patiënten met  
        chronische pijn; er is geen pasklare oplossing voor pijn 



      - patiënten kenmerken zich door het perseveren van copingvormen ondanks  
        herhaalde frustraties 
      - wellicht is het zinvoller om het pijnprobleem als onoplosbaar te aanvaarden en  
        de coping te richten op de beperkingen die pijn met zich meebrengt 
        → geen gemakkelijke opgave; impliceert een andere kijk op zichzelf, de  
             toekomst en identiteit van de persoon  

4. Assessment van de pijnpatiënt 

Assessment van de patiënt met een pijnstoornis is niet louter inventarisatie van alle 
aspecten van het pijnprobleem 
 → vanaf het eerste contact, aandacht aan reconceptualisatie van het pijnprobleem  
      en opbouw van een therapeutische werkrelatie 
      - vervolgens analysering van de factoren die bijdragen tot het in stand houden  
        van de pijnklachten 

Reconceptualisatie van het pijnprobleem 
 → van belang dat patiënt leert zijn problemen niet exclusief te definiëren als een  
      lichamelijk defect dat enkel kan verholpen worden door medisch-technische  
      interventies 
 → bedoeling is dat patiënt zelf tot het inzicht kan komen dat de hinder in het  
      dagelijks leven een centraal probleem is in de pijnstoornis, dat medische  
      interventies (voorlopig) geen effectieve oplossing bieden voor het probleem en  
      dat verandering mogelijk is 
 
 
 
 
 

De therapeutische werkrelatie 
 → vereist een actieve inbreng van de patiënt, deze rol dient soms aangeleerd of  
      gestimuleerd te worden 
      - therapeut biedt daarom geen pasklare antwoorden aan, vermijdt een belerend- 
        didactische aanpak en laat de verantwoordelijkheid voor beslissingen bij de  
        patiënt 
 → thuisopdrachten kunnen een geschikte graadmeter zijn van de actieve werkrelatie 
      - verschillende vormen (boek lezen, vragenlijst, bijhouden van dagboek) 
      - het niet uitvoeren van thuisopdrachten is een signaal dat de stap naar  
        therapeutische actie beter uitgesteld kan worden 
 → soms is het nodig om het gevoel van eigenwaarde en competentie te verhogen 
      - patiënten voelen zich immers soms machteloos in hun strijd tegen de pijn 

Verzamelen van informatie 
 → pleidooi om op zijn minst informatie over biomedische antecedenten, pijn en  
      ervaren hinder in te winnen (Turk & Melzack, 1992) 
 → goed zicht op de psychosociale variabelen is ook onontbeerlijk 
      - bepalen pijnstoornis en bieden aanknopingspunten voor behandeling 



 → het gebruik van vragenlijsten impliceert niet dat de relatie met de patiënt minder  
      belangrijk is 
      - uitgangspunt is dat informatie het resultaat is van een communicatie tussen  
        patiënt en hulpverlener 
      - vragenlijsten moeten betrouwbaar en valide zijn + toepasbaar en aanvaardbaar  
        voor de patiënten (psychiatrische populatie versus pijnpatiënten) 

 Geschiktheid van testen 
   a) de Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 
        → o.b.v. MMPI lijden bijna alle pijnpatiënten aan hypochondrie 
                      - absurde conclusie te wijten aan het feit dat de MMPI niet ontworpen is  
                        voor personen met chronische pijn 
   b) de meeste depressievragenlijsten 
                 → pijnpatiënten kunnen hoog scoren op deze vragenlijsten omdat een  
                      aantal items de gevolgen van pijn meten in plaats van depressieve  
                      gevoelens 

Biomedische antecedenten 
 → sommige patiënten met een pijnstoornis hebben een lijvig medisch dossier  
      waarbij het verband met de pijnklachten onduidelijk is  
 → index voor somatische pathologie (Rudy, 1990); Medical Examination and  
      Diagnostic Information Coding System (MEDICS) 
      - lijst van diagnostische procedures die regelmatig door artsen gebruikt worden  
        bij patiënten met pijn 
      - gewogen totaalscore is onafhankelijk van het aantal als de aard van de  
        diagnostische testen 
      - interessante maat voor de ernst van de somatische pathologie 

Pijn 
 → voornamelijk zelfrapportage tot de meest gemeten aspecten van pijn behoren de  
      lokalisatie, de duur, de intensiteit en de kwaliteit van de pijnervaring 
 → lichaamsschema om aan te geven waar de pijn precies zit 
 → tot de meest gemeten dimensies van pijn behoort de intensiteit (verschillende  
     schalen) 
      - de visueel analoge schaal (VAS) 
         = patiënt zet op een tien cm lange lijn een verticale streep die de ervaren  
            pijnintensiteit weergeeft; afstand tussen het nulpunt en de streep is de  
            intensiteitsscore   
      - de numerieke beoordelingsschaal met 101 punten 
         = patiënt beschrijft het cijfer dat het best zijn pijnintensiteit weergeeft (0=geen  
            pijn, 100=ergste pijn die ik mij kan voorstellen) 
      - de Nederlandse versie van de McGill Pain Questionnaire (MPQ) 
         = belangrijkste onderdeel bestaat uit twintig groepen woorden die pijn kunnen  
            beschrijven (sensorische, affectieve en cognitief-evaluatieve pijnwoorden) 
         → meet dus niet enkel de pijnintensiteit, maar ook de affectieve en evaluatieve  



              kwaliteiten van pijn 
      - pijngedragschaal van Richards (1982), vertaald en aangepast door Vlaeyen   
        (1990a) 
         = bestaat uit tien items waarbij de frequentie van pijngedrag beoordeeld wordt 
         → het pijngedrag wordt geobserveerd terwijl de patiënt een aantal lichamelijke   
              bewegingen uitvoert; staan, zitten, wandelen, fietsen 
      - checklist interpersoonlijk pijngedrag 
         = 22 items dekken een breed gamma aan pijngedragingen, waaronder een  
            gestoorde houding en beweeglijkheid, verbaal pijngedrag, nervositeit en  
            depressie  

Functionele beperkingen 
 → één van de belangrijkste redenen om hulp te zoeken, en één van de primaire    
      doelen van behandeling 
 → belang van functionele belemmering weerspiegelt zich ook in het grote aantal  
      beschikbare instrumenten 
      - vragenlijsten verschillen naargelang 
         a) de algemene toepasbaarheid op pijnsyndromen  
         b) de gemeten dimensies van functionaliteit 
      - Roland Disability Questionnaire (RDQ) 
         = bestaat uit 24 items met een twee-puntenschaal  
         → meet fysieke beperkingen bij één specifiek pijnsyndroom (rugklachten)  
      - Pain Disability Index (PDI) 
         = kort instrument dat functionele beperkingen in zeven domeinen meet 
         → kan toegepast worden bij alle pijnsyndromen, maar meet slechts één  
             dimensie van functionaliteit (sociaal functioneren) 
 
 
 
 
 
      - Arthritis Impact Measurement Scales  
         = bestaat uit 68 items die 12 schalen  
         → meet alle drie aspecten van functionaliteit, maar slechts bij één 
pijnsyndroom 
         → factoranalyse resulteerde in drie factoren 
              1) psychologisch welbevinden die de subschalen somberheid, opgewektheid  
                  en angst bevat 
              2) lichamelijk welbevinden met de subschalen mobiliteit, zelfredzaamheid en  
                  pijn 
              3) sociaal welbevinden waaronder de schalen; aantal buurtgenoten, aantal  
                  goede vrienden, potentiële en feitelijke vetrouwelijkheid en wederzijds  
                  bezoek  
      - Multidimensionele Pijn Inventaris 
         = bestaat uit 61 items met een zeven-punten schaal 
         → meet verscheidene aspecten en is op verschillende chronische  
              pijnproblemen van toepassing 



         → één van de meest volledige instrumenten om de problemen van  
              pijnpatiënten in kaart te brengen 
              a) de ernst van het pijnprobleem, mate van ondersteuning door partner,  
                  functionele beperkingen, gevoel van controle en affectieve ontreddering  
              b) inventarisering van de gevoelens van de partner (emotioneel negatief,  
                  behulpzaam, aanmoediging tot aandachtsafleiding) 
              c) spitst zich toe op functionele beperkingen (huishoudelijke activiteiten,  
                  buitenhuisactiviteiten, sociale activiteiten) 
         → score leidt tot de indeling van patiënten in verschillende categorieën 
              1) disfunctionele patiënten hebben een ernstig pijnprobleem, hebben geen  
                  gevoel van controle en doen weinig activiteiten, de pijn interfereert ernstig  
                  met hun dagelijks leven en ervaren emotionele problemen 
              2) patiënten met interpersoonlijke problemen vertonen de kenmerken van de  
                  disfunctionele patiënten, maar rapporteren weinig steun van significante  
                  anderen 
              3) aangepaste personen hebben een profiel dat tegengesteld is aan dat van  
                  de disfunctionele patiënten  

Psychosociale variabelen 
 → het verband tussen medische stoornissen, pijn en functionele beperkingen is los 
      - diverse psychosociale factoren kunnen beschouwd worden als modificatoren  
         van dit verband 
 → meetinstrumenten op het gebied van omgaan met pijn (coping) en de opvattingen  
      over pijn en pijn-gerelateerde vrees 
      - de coping met pijn vragenlijst (omgaan met pijn) 
         = bevat 42 vragen die op een VAS worden beantwoord 
         → onderscheid tussen verschillende copingsstrategieën zoals catastroferen,  
              waargenomen pijnbeheersing, bidden of hopen, aandacht afleiden,  
              ontkennen van pijnsensaties 
 
 
 
 
      - de pijnbeheersingsvragenlijst (opvattingen over pijn) 
         = bestaat uit 27 vragen en meet opvattingen over pijn 
         → factoranalyse leverde vier factoren op 
              1) intense pijnbeheersing: patiënt gelooft dat hij zelf iets kan doen aan de  
                  pijn 
              2) kans: patiënt gelooft dat alleen toeval, geluk of het lot de pijn bepaalt 
              3) artsen: patiënt denkt dat alleen anderen (hulpverleners) iets aan de pijn  
                  kunnen doen 
              4) medicijnen: patiënt denkt dat medicamenten nodig te hebben om de pijn  
                  te kunnen beheersen  
      - de pijn cognitie lijst 
         = inventariseert welke betekenis de patiënt aan zijn pijn toekent, bestaat uit 77  
            items met een vijf-puntenschaal 
         → vijf factoren 



              1) negatieve zelf-effectiviteit geeft weer hoe goot de impact van de pijn op  
                  het dagelijks functioneren is 
              2) catastroferen: de pijn wordt als bedreigend ervaren 
              3) positieve verwachting geeft aan in welke mate de patiënt denkt zijn pijn  
                  de baas te kunnen 
              4) berusten: de patiënt berust in zijn lot, is niet uit op verandering en zal  
                  alles in het werk stellen om pijn te verminderen 
              5) vertrouwen op de gezondheidszorg geeft weer in welke mate de patiënt  
                  hoopt op verbetering, maar verwacht dat anderen middelen zullen vinden  
                  om de pijn te vermijden 
      - de nieuwe PCL 
         = bestaat uit 39 items, ontwikkeld o.b.v. een grote groep patiënten met  
            chronische pijn 
         → vijf factoren 
              1) beperkingen 
              2) catstroferen 
              3) interne controle 
              4) optimisme 
              5) vertrouwen op de gezondheidszorg 
         → voordeel van de nieuwe PCL is de uitgebreide normering 
      - pijn coping en cognitie lijst (PCCL) 
         = ontwikkeling door pooling van items van CPV, PCL en PBV en factoranalyse 
         → verschaft informatie over catastroferen, controle en actieve coping  
         → lijkt geschikt als kort screeningsinstrument, op basis waarvan besloten kan  
              worden één van de drie oorspronkelijke vragenlijsten af te nemen 
      - Pain Catastrophizing Scale (PCS) 
         = bestaat uit 13 items met een vijf-puntenschaal en is van toepassing op  
            klinische en niet klinische groepen, meet catastroferen 
         → patiënten worden geïnstrueerd om een pijnlijke episode uit het verleden op  
              te roepen en aan te geven in welke mate een aantal gedachten of  
              gevoelens opkwam tijdens die pijn 
 
 
      - Tampa Scale for Kinesiophobia 
         = bestaat uit 17 items met een vier-puntenschaal en meet overdreven vrees  
            voor inspanning  
      - Fear Avoidance Beliefs Questionnaire 
         = bestaat uit 16 items en meet de vrees en overtuiging dat fysieke inspanning  
            of het werk pijn veroorzaken en daarom vermeden moeten worden 
      - Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS) 
         = 40 items met een vijf-puntenschaal, meet cognitieve en fysiologische   
            symptomen van angst, vermijdingsgedrag en de bedreigende interpretatie  
            van pijn 

Pijn-gerelateerde vrees 
 → een hoge frequentie van catastroferende gedachten over pijn is een indicatie dat  
      de pijn als bedreigend ervaren wordt 



 → er is een sterk verband bij patiënten met chronische rugpijn tussen catastroferen  
      over pijn en vrees voor het oplopen van een (hernieuwd) letsel tijdens pijnlijke,  
      rugbelastende bewegingen bij patiënten met chronische lage-rugpijn 

Besluit 
 1) de assessment van een patiënt met pijnstoornis heeft verscheidene functies 
      - er wordt essentiële informatie verzameld om een globale, maar ook een  
        gedetailleerde kijk te krijgen op het probleem en de verantwoordelijke  
        mechanismen voor het probleem 
 2) er wordt vanaf het eerste contact getracht om een actieve werkrelatie te  
     stimuleren en pijnproblemen binnen een ruim biopsychosociaal kader te  
     definiëren 
      - duidelijk dat vanaf het eerste contact de relatie tussen hulpverlener en patiënt  
        een cruciale schakel is voor de verdere stappen in de behandeling     

5. Pijnbehandelingen 

Verscheidene varianten van behandelingen 
 → gemeenschappelijke aspecten 
      a) reconceptualisatie van het pijnprobleem als het gevolg van een interactie  
          tussen fysieke, psychologische en sociale factoren 
      b) actieve participatie van de patiënt 
      c) doelgericht en pragmatisch: de behandeling is primair gericht op het  
           verbeteren van de functionaliteit en niet op pijnverlichting 
            - daarom wordt van tevoren een gezamenlijke doelstelling geformuleerd die  
              concreet, specifiek en haalbaar is  
      d) aanleren van vaardigheden om de geformuleerde doelstelling te bereiken 
 
 
 
 
 

1) Operante behandeling 
     → richt zich op het opnieuw aanleren van gezond gedrag, waardoor pijngedrag  
          minder kans krijgt om op  te treden 
          - hiervoor dienen de omgevingsinvloeden onder controle gebracht te worden 
          - bij extreme vormen van pijngedrag kan het voorkomen dat het  
            gedragsrepertoire van de patiënt te weinig gezond gedrag omvat 
            → in dit geval dienen gezonde gedragingen stap voor stap gereconstrueerd  
                 te worden (‘shaping’) 
     → wordt overwogen wanneer overmatig pijngedrag wordt geconstateerd 
     → aanvankelijk klinisch uitgevoerd, maar bij minder uitgesproken pijngedrag zijn  
          poliklinische behandelingen ook goed uitvoerbaar 
     → kenmerkend is de vaste volgorde van een aantal essentiële onderdelen 
          a) aanbieden van een rationale 
          b) vaststellen van behandeldoelen 



          c) bepalen van een basislijn 
          d) bepalen van het aanvangsniveau van de behandeling 
          e) bepalen van de tussenstappen naar het einddoel 
          - deze informatie leidt tot een behandelingsovereenkomst waarna de eigenlijke  
            behandeling van start gaat met de toepassing van bekrachtigingsschema’s 
     → operante benadering kan gezien worden als een attitude van de behandelaar  
          die steeds oog houdt  voor gezond gedrag en op deze manier de aandacht  
          helpt te verleggen van pijn naar dagelijks functioneren 
     → zo veel mogelijk betrekken van de partners (belangrijke invloed) 
          - relatief intensieve training waarin partners leren pijn- en gezond gedrag te  
            identificeren, meer aandacht te geven aan wat hun partners wel kunnen dan 
            aan pijngedrag 
          - om samen met de patiënt communicatievaardigheden aan te leren waardoor  
            directe communicatie wordt bevorderd ten nadele van de indirect  
            communicerende functie van pijngedrag  

2) Ontspanningsoefeningen 
     → gericht om spierspanning en psychofysiologische reactiviteit te reduceren 
     → veel gebruikte techniek is de ‘applied relaxation’ van Öst 
          = de patiënt leert om zich in een steeds kortere tijd te ontspannen, en de  
             ontspanningsrespons vervolgens toe te passen in een diversiteit van  
             situaties waarin spanning in de regel toeneemt 
     → training kan individueel of in groep plaatsvinden en bestaat uit drie fasen 
         a) reconceptualisatie 
         b) aanleren van vaardigheden 
              - wordt gestart met progressieve relaxatie waarin de patiënt het verschil leert  
                tussen de gespannen en ontspannen spiergroep, om vervolgens de    
                spiergroep te ontspannen, hierna worden cues geïntroduceerd 
              - bedoeling van de fase is om een conditionering tot stand te brengen  
                tussen een cue (bv. het woord ontspan) en de ontspannen toestand 
              - patiënt leert met behulp van deze cues de ontspanningsrespons uit te  
                voeren tijdens dagelijkse activiteiten, waardoor generalisatie wordt  
                gefaciliteerd  
         c) generalisatie  
     → er is relatief weinig empirische ondersteuning voor de effectiviteit van  
          ontspanningsoefeningen met of zonder biofeedback 
          - tenzij voor patiënten met hoofdpijn 
          - verklaring voor beperkte effectiviteit is dat de meeste behandelingen te 
weinig   
            aandacht besteden aan de toepassing van de aangeleerde  
            ontspanningsrespons in persoonlijk relevante stressvolle situaties  

3) Cognitieve behandelingen 
     → kunnen pijn of stress als aangrijpingspunt hebben en zijn gericht op de  
          verandering van attributies en verwachtingen m.b.t. de eigen controle over pijn 
     → worden meestal aangeboden als een onderdeel van een meer omvattend  
          behandelplan  



     → meest gebruikte behandelingen 
          a) de op pijn gerichte hypnotherapeutische vaardigheidstraining 
               = patiënten leren hoe ze intensief gebruik kunnen maken van  
                  zelfsuggesties en imaginatie om pijn te beïnvloeden 
               - er wordt duidelijk gemaakt dat het gaat om technieken die iedereen kent  
                 uit het dagelijkse leven en spontaan en vaak onbewust toepast, maar  
                 waarvan ze nu leren bewust gebruik te maken 
               - symptoomtransformatie heeft te maken met het veranderen van  
                 pijnintensiteit, het veranderen van modaliteit van pijngewaarwording in een  
                 andere sensatie en het veranderen van pijnlocus 
               - bij onverenigbare sensorische verbeelding wordt de aandacht gericht op  
                 een aangename lichaamssensatie, zoals ontspanning of een plezierige  
                 fantasie of herinnering  
          b) de op stressreductie gerichte cognitieve therapie volgens Beck 
               = gaat ervan uit dat stemmingsstoornissen voornamelijk een gevolg zijn van  
                  een foutieve of irrationele manier van denken 
                   → als mensen op heel negatieve wijze over zichzelf en hun ervaringen  
                        denken is de kans op een negatieve stemming groter 
                   → als pijnpatiënten de pijnervaring beschouwen als een catastrofe wordt  
                        de pijn ook negatiever beleefd dan wanneer zij de pijn accepteren  
               - behandeling is gericht om irrationele denkwijzen uit te dagen en te  
                  modificeren (noteren van gedachten, die dan worden onderworpen aan  
                  een zogenaamde rationale zelfanalyse) 
          c) de probleemoplossing vaardigheidstraining volgens Nezu 
               = gericht om de patiënt te leren omgaan met stress en alledaagse  
                  problemen 
               - opgezet naar het model van D’Zurilla & Goldfried (1971) met vijf stappen 
                  i) probleemoriëntatie  
                 ii) probleemdefinitie en probleemformulering 
                iii) bedenken van vele oplossingen 
                iv) beslissingen nemen 
                 v) oplossing uitvoeren en evalueren 
               - toepassing bij pijnpatiënten is gering 
               - de toevoeging van counseling, waarbij ook oog is voor problemen die de  
                 patiënt ondervindt, al in een vroeg stadium van de pijnproblematiek van  
                 belang kan zijn om erger te voorkomen  

4) Exposure in vivo 
     = patiënten worden blootgesteld aan de situaties die zij vrezen, en worden de  
        verwachtingen bijgesteld 
     → gedachte dat lichamelijke activiteit schadelijk is, is het gevolg van de ervaring  
          dat bij forse activiteit de pijnklachten toenemen 
          - ‘het doet pijn’ en ‘activiteit is schadelijk voor mijn lichaam’ worden  
             synoniemen 
          - dit leidt tot fors vermijdingsgedrag waardoor het individu zich niet meer in de  
            gelegenheid stelt om de meestal verkeerde verwachtingen m.b.t. het  
            optreden van letsel te corrigeren 



     → voor patiënten met kinesiofobie betekent dit dat geïnventariseerd wordt welke  
          activiteiten beschouwd worden als ‘gevaarlijk’ voor de rug 
          - vervolgens wordt duidelijke en ondubbelzinnige informatie verschaft over het  
            belang van bewegen en de afwezigheid van kwetsbaarheid, conform aan de  
            vigerende richtlijnen 
          - tot slot worden patiënten aangemoedigd om de gevreesde activiteiten uit te  
            voeren in steeds moeilijker wordende situaties   
     → in principe gaat het om een vorm van cognitieve therapie waarin samen met de  
          therapeut wordt gezocht naar rationele en functionele alternatieven voor  
          catastrofale gedachten en overtuigingen 
          - zo wordt de patiënt aangemoedigd om nieuwe hypothesen m.b.t. de relatie  
            tussen bewegen en optreden van pijn en letsel in de praktijk te toetsen 
     → tijdens een gedragsexperiment worden de verwachtingen die de patiënt heeft  
          voor het experiment vergeleken met de ervaring achteraf 
          - op deze wijze worden nieuwe conclusies getrokken over relaties tussen  
            gebeurtenissen 
     → empirische bevindingen bleven uit voor de rol van pijn-gerelateerde vrees 
          a) gecontroleerde studie naar het effect van ‘graded exposure’ in vivo  
              procedure 
               - behandeling bestond uit exposure en gedragsexperimenten en werd  
                 vergeleken met een operante behandeling 
               - vraag of de chronische lage rugpijn patiënten die de exposure in vivo  
                 kregen minder pijn-gerelateerde vrees, catastroferen en functionele  
                 beperkingen rapporteren  
               - uit een tijdsreeksanalyse bleek dat verbeteringen in de afhankelijke  
                 variabelen alleen optraden tijdens de graded exposure in vivo en niet  
                 tijdens de operante graded activity, ongeacht de volgorde van interventies 
          b) daaropvolgende studie, maakte gebruik van een ambulante  
              activiteitenmonitor 
               - toonde aan dat de resultaten ook naar de thuissituatie konden worden  
                 gegeneraliseerd  

Conclusie: vanuit een evidence-based medicine benadering is cognitieve gedrags-
therapie een effectieve behandeling voor patiënten met een pijnstoornis 
 → bovendien zijn er aanwijzingen dat deze behandelingen ook kosteneffectief zijn,  
      zodat ze niet alleen voor het individu, maar ook vanuit een maatschappelijk  
      oogpunt van belang kunnen zijn  

6. Besluit 

Patiënten met een pijnstoornis ervaren vaak pijn die langer dan zes maanden duurt, 
en waarbij de kans op volledig herstel klein is 
 → rapporteren klachten op sociaal, affectief en cognitief vlak, en zijn verstrikt  
      geraakt in een complexe kluwen van fysieke, emotionele, cognitieve en  
      gedragsmatige problemen 
 → het is noodzakelijk om de problemen te kaderen in een biopsychosociaal  
      perspectief 



       - dit kan gebeuren vanuit de operante, psychofysiologisch en cognitieve  
         benadering 

Resultaten (meta-analyse) tonen aan dat de behandelingsprogramma’s die onder de 
brede noemer cognitief-gedragstherapeutische programma’s vallen effectief zijn 
   
   

ART 10: ‘Health Action Process Approach (HAPA) as a 
theoretical framework to understand behaviour change 
1. Introduction 

Key question in health behaviour 
 → how to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviours? 



Health self-regulation = the motivational, volitional and behavioural processes of  
                                      abandoning risk behaviours in favour of adopting and  
                                      maintaining health behaviours 

2. Psychological constructs 

Intention = key factor in health behaviour 
 → operates as a mediator to overcome the attitude-behaviour gap 
      - changes in health behaviours can be influenced by opportunities and barriers,   
        by explicit decisions or by random events 
      - intention has been regarded as a kind of ‘watershed’ between an initial goal  
        setting phase and a subsequent goal pursuit phase  
      - its predictive value is however limited 
         → if not equipped with means to meet obstacles, motivation alone does not  
              suffice to change behaviour 
         → to overcome this limitation, further constructs are required that operate in  
              concert with the intention  

Risk perception = perceiving a health threat seems to be the most obvious  
                               prerequisite for the motivation to replace a risk behaviour 
 → perception almost always biased (optimistic bias) 
      - there is however a realistic component which keeps the positive illusions in  
        leash 
 → two aspects 
      a) perceived severity = the amount of harm that might occur 
      b) personal vulnerability = the subjective probability that one could fall victim to  
                                                that condition  
 → scaring people into health behaviours has not been shown to be effective 
 → initial risk perception seems to be advantageous to put people on track for  
      developing a motivation to change, but later on other variables are more    
      influential in the self-regulation process (eg outcome expectancies, self-efficacy) 
      - risk perception is insufficient to enable a person to change behaviour, but rather  
        set the stage for a motivation process and further elaboration of thoughts about  
        consequences and competencies  

Outcome expectancies = people need to know how to regulate their behaviour by  
                                           understanding the contingencies between their actions  
                                           and subsequent outcomes 
 → influential beliefs in the motivation to change 
 → need not be explicitly worded and evaluated, can also be rather diffuse mental  
      representations, loaded with emotions  

Self-efficacy = perceived self-efficacy portrays individual’s beliefs in their capabilities  
                          to exercise control over challenging demands and over their own  
                          functioning 
 → found to be important at all stages in the health behaviour change process, but it  
      does not always constitute exactly the same construct 
      - meaning depends on the particular situation of individuals who may be more or  
         less advanced in the change process 



 → three different types distinguished in HAPA 
      - phase-specific self-efficacy has proven useful in various domains 
      1) action self-efficacy (preaction self-efficacy or task self-efficacy)  
           = refers to the first phase of the process, in which an individual does not yet  
              act, but develops a motivation to do so 
           → optimistic belief during the preactional phase 
           → individuals high in ASE imagine success, anticipate potential outcomes of  
                diverse strategies and are more likely to initiate new behaviour 
           → individuals low in ASE harbour self-doubts and tend to procrastinate 
      2) maintenance self-efficacy (coping self-efficacy) 
           = optimistic beliefs about one’s capability to cope with barriers that arise  
              during the maintenance period 
           → individuals high in MSE try harder and persist longer than those who are  
                less self-efficacious  
      3) recovery self-efficacy 
           = the experience of failure and recovery from setbacks 

Planning = intentions are more likely to be translated into behaviours when people  
                   anticipate detailed plans, imagine success scenarios and develop  
                   preparatory strategies of tackling a challenging task 
 → two types 
      1) action planning 
           - situational cues, sufficient detail, a when-where-how plan 
      2) coping planning  
           - compensatory function, can be hierarchically structured 
           - supposed to be more effective self-regulatory strategy than mere action  
             planning 
      → these are alterable variables; they can be easily communicated to individuals  
           with self-regulatory deficits  
      → there is more convergent than discriminant validity of these two concepts, but  
           keeping them distinct is useful for the design of interventions 

Self-monitoring = key component of action control, concurrent self-regulatory  
                               strategy, where the ongoing behaviour is continuously evaluated  
                               with regard to a behavioural standard 
 → can comprise three facets 
      1) self-monitoring (‘I consistently monitored when, where, and how long I  
          exercise’) 
      2) awareness of standards (‘I have always been aware of my prescribed training  
          programme’) 
      3) self-regulatory effort (‘I took care to practice as much as I intended to’) 

3. Mechanisms: a self-regulation framework 

Useful to distinguish phases of self-regulation and allocate persons in terms of their 
individual position 
 → useful distinction is between motivation and volition 
      - in the motivation phase, individuals are in a deliberative mindset while setting a  



        goal (intention) 
      - in the volitional phase, they are in an implementation mindset while pursuing  
        their goal 

The health action process approach (HAPA) 
 → suggests a distinction between preintentional motivation processes that lead to a  
      behavioural intention and postintentional volition processes that lead to actual  
      behaviour  
 → before changing behaviour, people need to be motivated 
      - three constructs play a major role here 
         1) risk perception 
         2) outcome expectancies 
         3) self-beliefs 
 → changing one’s behaviour is considered to be a challenging self-regulation  
      process 
      - goal setting and goal pursuit can be understood as two distinct processes that  
        require self-regulatory effort 
 → after forming an intention, the volitional phase is entered 
      - when a person is inclined to adopt a particular health behaviour, the good  
        intention has to be transformed into detailed instructions on how to perform the  
        desired action  
      - once an action has been initiated, it has to be maintained, which involves self- 
         regulatory beliefs, skills and strategies 
      - the volitional process can be subdivided into sequences 
        1) planning 
        2) initiation 
        3) maintenance 
        4) relapse management 
 → action control includes focusing one’s attention on the task at hand, while  
      avoiding attention to distractors, resisting temptations, and managing negative  
      emotions 
 → perceived self-efficacy is required to overcome obstacles and to stimulate self- 
      motivation repeatedly 
 → competent relapse management is needed to recover from setbacks 
       - some people rapidly abandon their newly adopted behaviour when they fail to  
         get immediate results 
       - when facing high-risk situations, they may not resist due to a lack of self- 
         efficacy  
       - competence to recover is different from the competence to initiate an action 

Purpose of the mediator model is twofold 
 1) it allows a prediction of behaviour 
 2) it explains the assumed causal mechanism of behaviour change 



Research based on HAPA 
 → employs path analytic methods 
 → empirical studies that have applied HAPA confirm its usefulness 
      - there is however not always a perfect match between the model and the real  
        world applications 
      - variation in research questions and contextual constraints 
      - in some cases, there has been no sufficient discriminant validity between action  
        planning and coping planning, so it was preferred to collapse these two facets  
        into one construct (= volitional self-efficacy)  

Empirical illustrations of behaviour change; mediator designs 
 → HAPA is not an easily testable theory that can be falsified by data, it is rather an  
      open architecture framework that serves to guide research and practice 
 → three correlational studies as an illustration of the diversity 
      a) adherence to dust mask wearing in Chinese citizen 
           - results support theory-based psychological mechanisms, with a focus on risk  
             perception at the first stage, planning and action control at the second stage 
      b) physical exercise in Costa Rican students 
           - action and coping planning were not directly related to exercise, but indirectly  
             via action control 
      c) physical activity among overweight German adults 
           - motivational self-efficacy, outcome expectancies and social support were  
             related to intention 
           - an association between maintenance self-efficacy and coping planning was  
             found 
           - recovery self-efficacy and social support were associated with physical  
             activity 
           - no relationships were found between risk perception and intention, and  
             between planning and physical activity  
 

4. Theory-based interventions 



HAPA as an open-architecture framework 
 → tends to inspire research that is not necessarily in line with the original model 

HAPA-intervention designs 
 → can be stage-matched 
      = different subgroups of persons receive different treatments, tailored to their  
         mindsets 
 → can be complex 
      = everyone gets the same treatment that includes a number of ingredients from  
         the theory 
 → most often used research design is the two-arm randomised trial 
      a) one group receives a motivational treatment (educational treatment) 
           - focus on action self-efficacy, outcome expectancies, risk communication  
      b) whereas the other one receives a volitional treatment (self-regulatory  
          treatment) 
          - focus on coping self-efficacy, planning, action control 

5. Conclusions 

None of the psychological constructs constitutes a ‘magic bullet’ for behaviour 
change 
 → they need to operate in concert 

Main limitation of HAPA and other models 
 → the lack of explicit consideration of non-conscious processes  
      - people are often unaware of their emotional barriers and temptations that guide  
        their actions, and social-cognitive approaches to change their behaviours are  
        often futile 
      - an explicit dual-process model that deals with both levels of conscious and  
        unconscious factors has been presented by Borland (2014) 
      - HAPA is becoming more appealing due to the shift from rather static motivation  
        and attitude variables to more dynamic self-regulatory variables 
         → strength of the model lies in its focus on mediating mechanisms involving  
              several volitional constructs 





Voorbeelden van examenvragen 
Vraag 1) 
De stelling dat de DSM-diagnose “posttraumatische stressstoornis” bij een whiplash 
(“zweepslagsyndroom na verkeersongeval”) leidt tot meer “disability”, past het best bij de volgende 
discipline 

A. Gedragsgeneeskunde 

B. Gezondheidspsychologie 

C. Medische sociologie 

D. Psychosomatische geneeskunde 
 → blijft verankerd in de psychiatrie en denkt in termen van abnormaliteit  
     (psychiatrisch denken) 
      - het is duidelijk dat men denkt in termen van een DSM-diagnose  
        (abnormaliteit, psychiatrisch denken) 

Vraag 2) 
Welke interventie is niet kenmerkend voor een gezondheidspsychologische aanpak? 

A. Mooie parken aanleggen zodat mensen gemakkelijker kunnen sporten in het park. 

B. Ervoor zorgen dat het aantal uren verplicht sporten op school vermeerdert 
 → gezondheidspsychologie zal altijd ijveren voor gedragingen waarbij  
      personen autonoom kunnen beslissen 
 → deze houdt een verplichting in en de andere niet  

C. IJveren voor goedkopere abonnementen in fitnessclubs. 

D. De eetrefter zo inrichten dat ongezond voedsel minder in het oog springt. 

Vraag 3) 
Welke stelling is verkeerd? 

A. Persoonlijkheid is een proximale determinant van gezondheid 
 → persoonlijkheid is een distale determinant en kan volgens de  
      gezondheidspsychologie enkel proximale determinanten beïnvloeden 

B. Volgens het biopsychosociaal model bestaan geen psychogene ziekten 

C. Het biomedisch model krijgt volop vorm in de 19e eeuw 

D. Het biopsychosociaal model van Engel is gebaseerd op de algemene systeemtheorie van 
de biologie 

Vraag 4) 
Welke bewering klopt niet? 

  A. In het cognitief-perceptueel model van symptoomperceptie wordt de somatische 
       waarneming ondermeer bepaald door response expectancies 
  B. Top-down effecten kunnen zorgen voor een confirmatiebias mbt lichamelijke sensaties. 
  C. Het cognitief-perceptueel model houdt rekening met bottom-up en top-down factoren 
  D. Response expectancies zijn een verklaring voor placebo- en nocebo-fenomenen. 

Vraag 5) 
De studie van Crombez et al. (1998) over catastroferen en het primaire taakparadigma toont aan dat 



A. Aandacht voor pijn bottom-up gedreven kan zijn 
B. Top-down processen aandacht voor pijn kunnen faciliteren 
C. Catastroferen kan leiden tot vermijdingsgedrag 
D. Catastroferen kan leiden tot meer pijn 

Vraag 6) 
De sterkte van de poorttheorie van pijn is dat ze 

A. Een verklaring biedt waarom de relatie tussen weefselbeschadiging en de ervaring van pijn 
     niet perfect is 
B. De sociale component van pijn bespreekt 
C. De relatie tussen pijn en hinder verklaart 
D. Een verklaring biedt voor hoe acute pijn op termijn chronisch wordt 

Vraag 7) 
“Ik plan om vanavond een stuk fruit te eten” is een voorbeeld van 

A. Intentie 
B. Implementatie-intentie 
C. Response expectancy 
D. Actieplan 

Vraag 8) 
De stelling dat de DSM-diagnose “posttraumatische stressstoornis” bij een “irritable bowel 
syndrome” (prikkelbare-darmen syndroom) leidt tot meer “disability”, past het best bij de volgende 
discipline 

A. Psychosomatische geneeskunde 
B. Gedragsgeneeskunde 
C. Gezondheidspsychologie 
D. Psychoneuroimmunologie 

Vraag 9) 
Welke uitspraak is verkeerd 

A. Piekeren kan een element van assimilatieve coping zijn volgens het dual-process model 
B. Accomodatieve coping is een niet-intentioneel proces volgens het dual-proces model 
C. Piekeren is een vorm van emotie-gerichte coping volgens het transactioneel model van 
     coping 
D. Aanvaarding is een vorm van accomodatieve coping 

Vraag 10) 
Wat is geen assumptie van de Theory of Planned Behavior? 

A. De bewuste wil om gedrag te stellen is de beste voorspeller voor gedrag 
B. Dreiging van ziekte is medebepalend voor gedragsverandering 
C. Niet alle gedrag valt onder bewuste controle 
D. Eenieders idee over gedrag kan wijzigen over de tijd 

Vraag 11)  
Karel is 45j, en heeft vorige maand een hartinfarct gekregen. Hij heeft zijn voeding en beweging 
zoveel mogelijk aangepast. Hij eet nu bv. geen boter meer, alleen maar in het weekend. Hij beseft 
dat meer bewegen ook belangrijk is maar daar is hij nog niet aan begonnen. Hij werkt als een 
manager in een groot bedrijf en geeft zelf aan dat hij te weinig tijd heeft om te bewegen. Anderzijds 



denkt hij wel dat bewegen ook zou helpen om de stress te verminderen. In welk stadium vanuit de 
stages of change bevindt Karel zich voor voeding? 

A. Actie-fase 
B. Precontemplatie-fase 
C. Preparatie-fase 
D. Contemplatie-fase 

Vraag 12) 
Welke van onderstaande constructen is een distale factor in het Health Belief Model? 

A. Kans en ernst van de ziekte 
B. Persoonlijkheid 
C. Cues tot actie 
D. Voordelen en barrières van interventie 

Vraag 13) 
Sporten zorgt voor sociale contacten. Dit element behoort duidelijk tot …. 

A. Attitude 
B. Subjectieve norm 
C. Gedragscontrole 
D. Intentie 

Vraag 14) 
Het toepassen van biofeedback in de behandeling van hoofdpijn past het best bij 

A. Gedragsgeneeskunde 
B. Psychosomatische geneeskunde 
C. Gezondheidspsychologie 
D. Liaison psychiatrie 

Vraag 15) 
De ziekterol volgens Parsons (1951) 

A. Kan het best beschouwd worden als een vorm van sociale controle 
B. Past perfect binnen de kritiek van McKeown op de zogenaamde biomedische succcessen 
C. Past binnen het structureel-functionalisme van de medische sociologie 
D. Zorgt voor “impairment” volgens het WHO model van “disability” 

Vraag 16) 
Een koppel met een zeer sterke kinderwens, beslist na diverse pogingen te kiezen voor IVF. Deze 
vorm van coping wordt best omschreven als... 

A. Assimilatieve coping 
B. Tend and befriend 
C. Gedragsmatige coping 
D. Actieve coping 

Vraag 17) 
Wat behoort niet tot een antecedentenmodel van symptoomperceptie? 

A. Interpretatiebias 
B. Ziekte 
C. Response expectancies 
D. Stress 

OPEN VRAGEN 

Vraag 18) Fibromyalgie (FM) wordt gedefinieerd als een gegeneraliseerde pijn en grote 
pijngevoeligheid op minstens 11 plaatsen van het lichaam. Uit epidemiologisch onderzoek in de open 
populatie is de prevalentie 10%. Slechts 1% van de patiënten met FM voelt zich ellendig en is sterk 
geïnvalideerd. Een arts vermoedt dat deze patiënten secundaire ziektewinst hebben. Hoe zou je de 
gegevens en het besluit vanuit een biopsychosociaal perspectief verklaren? 



Vraag 19) Bespreek de rol van bottom-up en top-down factoren in aandacht voor lichamelijke 
sensaties. Illustreer aan de hand van pijn bij hartaanval. 

Vraag 20)In welke mate is het cognitief-perceptueel model van symptoomperceptie verzoenbaar met 
het vrees-vermijdingsmodel van chronische pijn. (lesoverschrijdend) 

Vraag 21) Albert, een truckchauffeur, klaagt reeds jaren over zeer intense schietende en branderige 
pijn. Hij is ervan overtuigd dat een ernstig letsel de oorzaak is van zijn pijn, maar artsen vinden 
hiervoor geen aanwijzingen. Hij vermijdt zoveel mogelijk activiteiten omdat hij vreest dat het letstel zal 
toenemen. Hij werkt niet meer en is sociaal geïsoleerd. Artsen denken dat het probleem psychogeen 
van oorsprong is. Hun belangrijkste argument is dat Albert altijd al een angstige persoonlijkheid 
geweest is. Albert heeft het gevoel dat hij niets kan doen om de intensiteit van de pijn te verminderen. 
Hij merkt elke verandering van zijn pijn. Hij kan moeilijk zijn gedachten op iets anders richten. Enkel 
als hij met zijn hobby bezig is, voelt hij een lange tijd geen pijn. Welke processen spelen een rol in de 
perceptie van pijn bij Albert? Verantwoord en illustreer aan de hand van deze casus. 

Vraag 22) In een klein staalbedrijfje is het de gewoonte dat de werknemers ’s middags samen eten in 
de refter. Op een bepaalde dag wordt één van de werknemers van de verpakkingsafdeling onwel. Hij 
klaagt over buikpijn, hoofdpijn, en misselijkheid. De oorzaak hiervan legt hij bij de soep die hij die 
middag in de refter gegeten heeft, en waaraan volgens hem een raar smaakje zat. Enkele collega’s 
beamen dat de soep niet echt vers smaakte. De volgende dag melden verscheidene werknemers van  
de verpakkingsafdeling zich ziek met vergelijkbare symptomen. Onmiddellijk wordt ervan uitgegaan 
dat er iets mis was met de soep die ze de dag ervoor gegeten hebben. Bij nader onderzoek van de 
directie blijkt echter dat er in de andere afdelingen niet meer ziekteverzuim is dan normaal. Nochtans 
hebben ook die werknemers van dezelfde soep gegeten. Hoe zou u dit verklaren? Bespreek grondig 
aan de hand van het symptoomperceptiemodel. 

Vraag 23) Sommige mensen hebben regelmatig of zelfs continu last van oorsuizen (of "tinnitus"). 
Oorsuizen kan verscheidene vormen aannemen: constant gezoem, luid of zacht, discrete geluiden,… 
Een oorarts stelt vast dat de medisch vaststelbare gehoorproblemen geen verband houden met de 
gerapporteerde symptomen over oorsuizen. Hij merkt wel dat degene die meer klagen en meer last 
hebben, zich meer geïrriteerd en gespannen voelen. Deze arts vraagt zich af of de psychologie geen 
belangrijke rol speelt. Wat is jouw antwoord? Bespreek sterktes en zwaktes van aandachtsafleiding 
als strategie om met somatische klachten om te gaan. 

Vraag 24) Invasieve medische interventies (bv. Maagonderzoek via neussonde) zijn vaak pijnlijk en 
beangstigen kinderen. Een arts stelt vast dat sommige kinderen angstiger worden in plaats van 
rustiger indien de medische interventie verscheidene malen dient plaats te vinden (bv. Éénmaal per 
maand). Hij vraagt of U deze kinderen kunt leren hun aandacht af te leiden zodat ze minder angstig 
worden. Wat is Uw commentaar, en hoe zou U op deze vraag ingaan. 

Vraag 25) Pas het “dual proces model” van coping toe op chronische vermoeidheid. 
(lesoverschrijdend) 

Vraag 26) Pas het “common sense model of illness” toe op chronische vermoeidheid. 
(lesoverschrijdend) 

Vraag 27) Bespreek gelijkenissen en verschillen tussen common sense model of illness en het 
cognitief-gedragstherapeutisch model van chronische vermoeidheid (Vercoulen et al., 1998).
(lesoverschrijdend) 

Vraag 28) Leg de essentie van de poorttheorie van pijn uit. Bespreek de sterktes en zwaktes van de 
poorttheorie vanuit het biopsychosociaal perspectief. Illustreer deze aan de hand van empirische 
studies. (lesoverschrijdend) 

Vraag 29) Bespreek op zin of onzin van de stelling “Placebos Work for everything”. 

Vraag 30) Kunnen we uit de meta-analyse van studies over placebo-behandelingen besluiten dat 
“placebo niet werkt”. Geef een genuanceerd antwoord. 

Vraag 31) Vermoeidheid is op te vatten als een stop-emotie. Bespreek. 



Vraag 32) Bespreek de sterktes en zwaktes van het cognitief-vermijdingsmodel van chronische pijn 
(Vlaeyen et al., 1995) vanuit één van de determinantenmodellen die in de cursus aan bod gekomen is. 
(lesoverschrijdend) 

Vraag 33) Er zijn grote verschillen in gezondheid en ziekte in functie van socio-economische status. 
Welke verklaringen zijn er voor deze bevinding? In de determinantenmodellen wordt nauwelijks 
verwezen naar deze socio-economische ongelijkheid. Waarom? Zijn beide standpunten te verzoenen? 
(lesoverschrijdend) 

Vraag 34) In het cognitief-gedragstherapeutisch model van chronische rugpijn (Vlaeyen et al., 1995) 
wordt nergens de rol van socioeconomische status besproken. Nochtans hebben personen met een 
lage socio-economische status vaker last/ziekteverzuim omwille van lage-rugpijn. 

- Hoe verklaar je deze bevinding? 
- Hoe is deze bevinding te verzoenen met het cognitief-gedragstherapeutisch model van rugpijn? 
  (lesoverschrijdend) 

Vraag 35) Een specialist orthopedie is ervan overtuigd dat een cognitief-gedragstherapeutisch 
revalidatie-programma zinvol is, vooral voor patiënten die zeer geïnvalideerd zijn omwille van 
chronische rugpijn. Hij besluit om deze patiënten op het einde van de consulatie door te sturen naar 
het programma. Deze doorverwijzing lukt niet. Patiënten zijn helemaal niet geïnteresseerd in een 
revalidatieprogramma. 

- Hoe zou u dit verklaren vanuit gezondheidspsychologisch standpunt? 
- Hoe zou U ervoor zorgen dat de doorverwijzing naar het programma verbetert? 
  (lesoverschrijdend) 

Vraag 36) Bespreek het “neccessity/concern framework” i.v.m. behandeling vanuit de Theory of 
Planned Behaviour. Pas uw bespreking toe op het gebruik van antibiotica. (lesoverschrijdend) 

Vraag 37) Sinds een aantal maanden heeft Charlotte last van ernstige maag- en darmklachten 
(inclusief diarree). Wanneer de klachten te hevig zijn, kan ze niet werken. Ze heeft reeds verscheidene 
specialisten geraadpleegd, maar deze konden medisch niets vaststellen. Ten einde raad, consulteert 
ze een huisarts die tevens gespecialiseerd is in homeopathie. Deze huisarts geeft haar specifieke 
richtlijnen mbt voeding, en raadt haar ook aan om meer te bewegen. Daarnaast schrijft hij haar een 
“homeopathisch” middel voor dat volgens hem zeer effectief is voor de klachten van Charlotte. Zij 
dient dit homeopathisch middel 2x per dag in te nemen. In de daaropvolgende maanden volgt 
Charlotte de adviezen van de huisarts nauw op. Bij een volgende consultatie (3 maand later), vertelt 
Charlotte dat ze zeer tevreden is over het homeopathisch middel. Ze meldt dat haar maag-en 
darmklachten merkelijk verminderd zijn, en dat ze nauwelijks nog diarree heeft. Noot: Diverse RCTs 
en meta-analyses mbt homeopathie hebben aangetoond dat homeopathie niet effectief is. 

- Welke verklaring m.b.t. de werkzaamheid van placebo is van toepassing op deze casus? Weeg     
   hierbij diverse verklaringen voor de werkzaamheid van placebo in labo en praktijksituaties af. 
- Wat is je mening over het gebruik van homeopathie in deze casus, en hoe zou de huisarts het  
   anders aangepakt kunnen hebben? 

Aantekeningen 





_______________________________


