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Exposure in Vivo bij chronische pijn: Wanneer en Hoe?
Tijdens de presentatie wordt duidelijk gemaakt hoe
patiënten met chronische pijnklachten verstrikt kunnen
raken in een neerwaartse negatieve spiraal, beginnend bij
catastrofale verkeerde interpretaties van pijn uiteindelijk
resulterend in een negatief affect. Exposure in Vivo kan
deze patiënten helpen uit deze negatieve spiraal te komen.
Pijn is niet alleen een zintuiglijke en emotionele ervaring,
maar maakt ook deel uit van een motiverend systeem dat
gedrag alarmeert, stuurt en stimuleert om lichamelijk letsel
tot een minimum te beperken. Om de integriteit van het
lichaam in een natuurlijke omgeving te verdedigen, past het
organisme zijn gedragsrepertoire voortdurend aan, geleid
door voorspellingen van het mogelijke optreden van
schadelijke stimuli en door de resultaten van
gedragsveranderingen om zich tegen deze stimuli te

beschermen. Vanuit dit perspectief is pijn een sterke motor
van leren. Een cognitief-gedragstheoretisch model dat goed
bij deze positie past is het vrees-vermijdingsmodel van
chronische pijn. Dit model laat zien hoe patiënten met
chronische pijnklachten verstrikt kunnen raken in een
neerwaartse negatieve spiraal, beginnend bij catastrofale
verkeerde interpretaties van pijn naar een negatief affect.
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de onderliggende

leermechanismen en de mechanismen van aan pijn
gerelateerde gedragsveranderingen. Er wordt stilgestaan

bij habituatie en sensitisatie, het leren voorspellen en
beheersen van schadelijke gebeurtenissen en hun
vermeende rol bij het in stand houden van het chronisch
pijnprobleem. In natuurlijke omgevingen ontstaat leren en
de daaruit voortvloeiende gedragsverandering in een
context van andere, vaak tegenstrijdige eisen of behoeften.
Het begrijpen van chronisch pijngedrag vereist dus de
context waarin dit gedrag naar voren komt. Exposure in
Vivo zorgt ervoor dat patiënten met chronische pijnklachten

hun gedragsrepertoire kunnen herstellen of aanpassen,
veerkracht wordt bevorderd en dat opnieuw prioriteit wordt
gegeven aan gewaardeerde levensdoelen.
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