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Samenvatting 
In opdracht van de Werkgroep Aangezichtspijn is vanuit de Wetenschapswinkel 
Geneeskunde en Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek 
gedaan naar de psychosociale gevolgen van aangezichtspijn, en de invloed van 
tevredenheid met het functioneren, pijnbeleving en acceptatie op de kwaliteit van leven. 
Voor het onderzoek hebben 98 mensen een vragenlijst ingevuld met vragen over de 
diagnose, behandeling, medicatie en begeleiding, en over functioneren, kwaliteit van 
leven, pijnbeleving en acceptatie. 
Er zijn verschillen tussen de soorten aangezichtspijn wat betreft de diagnosticering, de 
behandeling, medicatie en begeleiding. De tevredenheid met het functioneren voorspelt 
via de mate van functioneren de kwaliteit van leven. De mate van catastroferen voorspelt 
de kwaliteit van leven, met mate van pijn als mediator. Het prototype wat de patiënt denkt 
dat de naaste omgeving heeft verklaart het prototype, het zelfbeeld, de mate van 
acceptatie en de kwaliteit van leven. Het zelfbeeld heeft ook een onafhankelijke invloed 
op kwaliteit van leven. 
Zeker bij een aandoening waar niet veel over bekend is is een goede begeleiding m.b.v. 
goed geïnformeerde behandelaars van het grootste belang. Bij het bepalen van de 
kwaliteit van leven zou de mening van de patiënten zelf belangrijker kunnen zijn dan een 
geobjectiveerde meting. 


