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Chronische pijn leidt bij patiënten tot veranderingen in de interactie met 
de sociale omgeving. Enerzijds beïnvloedt chronische pijn het vermogen van 
patiënten om dagelijkse activiteiten uit te voeren en in de manier van omgang 
met familieleden. Anderzijds moeten familieleden - vaak partners - soms 
taken van de patiënt overnemen wat vervolgens weer meer eisen stelt aan 
deze groep naasten. Dergelijke veranderingen in de interactie met belangrijke 
anderen kunnen negatieve cognities zoals bijvoorbeeld catastrofale pijn en 
onaangepaste ziektecognities bij zowel patiënten als partners verergeren, wat 
vervolgens van invloed kan zijn op het welzijn van zowel patiënten als partners. 
De onderzoeken die in dit proefschrift worden beschreven zijn bedoeld om 
het inzicht te vergroten ten aanzien van de associaties tussen de sociale 
omgeving (bijvoorbeeld het functioneren van het gezin en de zorgvraag), de 
cognities van patiënten en partners, de interactie en hun welzijn. Daarbij is het 
zo dat over de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan de interactie 
tussen patiënten en partners nog veel onduidelijk is. Dit is een omissie waarop 
in dit proefschrift wordt ingegaan. In de verschillende onderzoeken worden de 
interpretaties van patiënten en partners van elkaars gedrag – dat wil zeggen 
pijngedrag en partnerreacties - onderzocht. 

Hoofdstuk één van dit proefschrift introduceert de belangrijkste concepten 
en theorieën die de basis hebben gelegd voor het huidige proefschrift en geeft 
de rationale voor het onderzoeken van de bovengenoemde hiaten.

In hoofdstuk twee onderzoeken we het gezinsfunctioneren. Dit wordt 
gedefinieerd als goed gedefinieerde rollen, duidelijke communicatie en een 
de mate en manier van probleemoplossing. We hebben dat functioneren 
onderzocht in relatie tot catastroferen over pijn, bewegingsangst en depressie, 
en de rol ervan bij het begrijpen van pijngerelateerde beperkingen. Het 
onderzoek werd uitgevoerd in groep van 142 patiënten met musculoskeletale 
chronische pijn. De bevindingen tonen aan dat een lager gezinsfunctioneren 
waarschijnlijk de negatieve pijngerelateerde cognities verhoogt (d.w.z. hier pijn 
catastroferen), wat resulteert in een vicieuze cirkel naar verdere invaliditeit, 
een proces beïnvloedt door de rol van angst en depressie. Deze bevindingen 
benadrukken het belang van het betrekken van de bredere sociale context 
- te weten het gezinsfunctioneren - bij het begrijpen van pijngerelateerde 
beperkingen. Verder suggereren de bevindingen een bijzonder belangrijke rol 
van gezinsdisfunctie bij het versterken van catastrofale gedachten over pijn bij 
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patiënten met chronische pijn.

In hoofdstuk drie hebben we geprobeerd de impact van chronische pijn 
op het welzijn van partners te bestuderen. De steekproef van deze cross-
sectionele studie bestaat uit 151 partners van patiënten met chronische 
pijn. Op basis van de gedachte dat partners de primaire bron van steun zijn 
voor patiënten met pijn, beargumenteren we dat ze daarom ook zelf negatief 
worden beïnvloed door de pijnaandoening. De bevindingen van dit hoofdstuk 
laten zien dat mantelzorgers die meer dan één mantelzorgtaken uitvoeren, 
meer hulpeloosheid en minder acceptatie ervaarden. Bovendien verklaren 
ziektecognities (te weten acceptatie en hulpeloosheid) het verband tussen 
zorgvragen en het welzijn van partners. Dat wil zeggen dat partners die meer 
taken uitvoeren de gevolgen van de pijntoestand van de patiënt negatiever 
beoordelen wat verband heeft met een lager psychologisch welzijn; dat wil 
zeggen meer last en angst en minder positief effect. De bevindingen van 
deze studie benadrukken de belangrijke rol van de rol van ziektecognities van 
partners in hun welzijn.

Zowel in hoofdstuk twee als in hoofdstuk drie hebben we de rol van 
de sociale omgeving bij het ervaren van pijn benadrukt. Over het algemeen 
suggereren de bevindingen van deze twee hoofdstukken dat veranderingen 
in de sociale omgeving (bijv. het functioneren van het gezin en de eisen in 
verband met de mantelzorg) aanleiding kunnen geven tot onaangepaste 
cognities bij patiënten met chronische pijn en hun naasten. De bevindingen 
van hoofdstuk 2 en 3 hebben de basis gelegd voor de volgende hoofdstukken 
door de nadruk te leggen op de wisselwerking tussen cognities en sociale 
context in het welzijn van patiënten en partners. Hoofdstuk 4 en 5 gaan in 
op de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan de interacties van 
patiënten en partners.

In hoofdstuk vier hebben we met behulp van een kwalitatief ontwerp 
de motieven onderzocht die ten grondslag liggen aan pijngedrag vanuit het 
perspectief van zowel patiënten als partners. Er zijn semigestructureerde 
interviews gehouden met 27 patiënten met chronische pijn en hun partners. 
Terwijl sommige patiënten en partners geloven dat pijngedrag oncontroleerbaar 
is, geven anderen verschillende motieven voor pijngedrag aan waaronder 
zichzelf beschermen tegen meer pijn, het reguleren van negatieve emoties, 
anderen informeren over de ernst van de pijn, bevestiging/intimiteit zoeken, 
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voordeel halen uit pijn en het uiten van woede. We onderzochten ook mogelijke 
overeenkomsten en discrepanties tussen patiënten en partners in de percepties 
van motieven die ten grondslag liggen aan pijngedrag. De bevindingen geven 
aan dat de percepties van patiënten en partners zowel overeenkomsten als 
verschillen vertonen in de onderliggende motieven van pijngedrag. Patiënten 
en partners laten de meeste overeenkomsten zien in motieven zoals zichzelf 
beschermen tegen meer pijn en anderen informeren over de ernst van de 
pijn. Verschillen tussen patiënten en partners waren meestal gerelateerd aan 
het zoeken naar validatie, het verkrijgen van voordelen uit pijn en het uiten 
van boosheidsmotieven. Over het algemeen tonen de bevindingen aan dat 
partners zelden de motieven van patiënten erkennen om validatie te zoeken 
en dat ze meer geneigd waren negatieve motieven toe te schrijven aan het 
pijngedrag van patiënten dan patiënten zelf; dat wil zeggen voordelen halen 
uit pijn en woede uiten.

In hoofdstuk vijf onderzochten we de interpretaties van patiënten en 
partners op de reacties van partners op pijngedrag op basis van een kwalitatief 
onderzoek. Er zijn semigestructureerde diepte-interviews gehouden met 
27 patiënten met chronische lage-rugpijn en hun partners. Zowel patiënten 
als partners geven een aantal verschillende interpretaties aan van de 
reacties van partners op pijngedrag, waaronder invalidatie, pijnverlichting, 
validatie, aanmoediging, uitputting van de mantelzorg en het uiten van wrok. 
We onderzochten ook mogelijke discrepanties tussen de percepties van 
patiënten en partners van de reacties van partners. Patiënten en partners 
onthullen overeenkomsten in de interpretatie van antwoordcategorieën die ze 
associëren met validatie, ongeldigverklaring en het uiten van wrok. Onder de 
partnerreacties op pijngedrag, die in de vignetten worden weergegeven (d.w.z. 
hulp bieden, alleen observeren, negeren, frustratie uiten, aanmoedigen om door 
te gaan met de taak, aanmoedigen om over pijn te praten, problemen oplossen, 
vijandige hulp), werd het aanmoedigen om over pijn te praten het meest 
geïnterpreteerd als validatie van de pijnervaring. Terwijl negeren en observeren 
alleen worden geïnterpreteerd als het tonen van wrok. Verschillen tussen 
patiënten en partners geven aan dat partners sommige reacties interpreteren 
als veroorzaakt door uitputting van de mantelzorg (bijv. alleen negeren en 
observeren), terwijl patiënten dat niet deden. Daarnaast onderzochten we 
de voorkeursreacties van patiënten op pijngedrag en mogelijke discrepanties 
tussen ontvangen en voorkeursreacties op pijngedrag. De bevindingen tonen 
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aan dat de reacties die patiënten ontvangen als reactie op hun pijngedrag 
gedeeltelijk in overeenstemming waren met hun voorkeuren. Dat wil zeggen 
dat patiënten melden dat ze instrumentele ondersteuning van hun partners 
krijgen die in overeenstemming was met hun voorkeuren; daarbij kan worden 
gedacht aan hulp bieden. Hoewel patiënten validatie  zoals empathie tonen 
en aanmoedigen om over pijn te praten, als hun meest geprefereerde reacties 
beoordeelden, meldden ze dat ze ook niet gewenste reacties van hun partners 
ontvingen zoals het uiten van frustratie. 

Hoofdstuk zes integreert de bevindingen van de empirische hoofdstukken 
en legt de implicaties van de bevindingen uit. Bovendien worden onze 
bevindingen in de bredere context van dyadische omgang met chronische pijn 
geplaatst. Ten slotte worden de klinische implicaties van onze bevindingen 
onderzocht.

Concluderend, het huidige proefschrift toonde aan dat de bredere sociale 
context; dat wil zeggen het gezinsfunctioneren waaronder de specifieke rol van 
de partner, een belangrijke rol speelt bij het vergroten van pijncatastrofering, 
en daarmee een rol speelt bij de invaliditeit van patiënten. Bovendien dragen 
andere veranderingen in de sociale omgeving als gevolg van pijn - te weten 
de zorgvraag -  bij aan het welzijn van partners door negatieve cognities over 
de toestand van de patiënt en leiden deze tot een verergering van de toestand 
van de patiënt. Ten slotte werpt dit proefschrift licht op de cognitieve processen 
die ten grondslag liggen aan de interactie tussen patiënten en partners en 
onderstreept het het belang om rekening te houden met de interpretaties van 
patiënten en partners van elkaars gedrag. Communicatietraining voor koppels 
moet meer worden afgestemd op de specifieke behoeften van een koppel, 
waarbij patiënten en partners in staat zijn om de motieven van elkaars gedrag 
te erkennen en daardoor beter op elkaars behoeften kunnen inspelen. Afgezien 
van communicatietraining, benadrukken onze bevindingen het belang van het 
herstructureren van de negatieve attributies van patiënten en partners van 
elkaars gedrag met behulp van cognitieve gedragstechnieken.
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