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Pijn is normaal!

▪Nuttig doel. Pijn is altijd echt, onafhankelijk wat de 
oorzaak is.

▪Chronische pijn: pijn omdat de hersenen besluiten, 
om wat voor reden dan ook, vaak onbewust, dat je 
bedreigd wordt en in gevaar bent 
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Er kan angst ontstaan wanneer stimuli die met het 

pijnprobleem te maken hebben worden waargenomen

als bedreigend.

De dreigwaarde van pijn
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Pain!

Injury!

Patiënten met chronische pijn 

rapporteren angst voor……

1. Interoceptieve stimuli

2. Proprioceptieve stimuli

3. Exteroceptieve stimuli

De dreigwaarde van pijn
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- 25o

Informatie A

Heel koud

Informatie B

Heel warm

Pijn: ++ Pijn: ++++ 

(Arntz & Claasens, 2005)

De dreigwaarde van pijn
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Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is "pijn die het emotionele leercircuit 
van de hersenen activeert en de waarde van pijn 

reorganiseert".
(mechanistic viewpoint; Apkarian EFIC 2015)
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De weg naar Exposure…
▪Om uit te leggen hoe en waarom sommige mensen met pijn een chronisch 

pijnsyndroom ontwikkelen, ondersteunen onderzoeken het idee dat 
pijngerelateerde angst een belangrijke voorspeller kan zijn van de ervaren 
beperkingen (Lethem et al., 1983; Philips, 1987; Klenerman et al., 1995; Vlaeyen 
et al, 1995; Linton et al, 2000).

▪Kori, Miller en Todd (1990) introduceerden de term 'kinesiofobie': toestand 
waarin een patiënt "een buitensporige, irrationele en ‘slopende / zwak makende’ 
angst heeft voor fysieke beweging en activiteit als gevolg van een gevoel van 
kwetsbaarheid voor pijnlijk letsel of hernieuwd letsel ”.

▪Tampa Schaal voor Kinesiofobie (TSK) als maat voor angst voor 
beweging/(hernieuwd)letsel.
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De weg naar Exposure…

Tijdens confrontatie met gevreesde bewegingen toonden 
pijnpatiënten, die angst hebben voor beweging/letsel:

▪Verhoogde spierreactiviteit (Vlaeyen et al., 1999).

▪Ontsnappings- en vermijdingsreacties (Crombez et al., 1996; 
1999; Vlaeyen et al., 1995).

▪Pijn specifieke zorgen: catastrofale pijn (McCracken & Gross, 
1993).
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▪Pijnpatiënten hebben significant verschillende BOLD-activering in 
hersenregio's waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij pijnverwerking, 
fobieën en angstconditionering: Amygdala, insula, hypothalamus (Taylor 
et al., 2015)

▪Chronische pijn en chronische angst delen belangrijke kenmerken! 
(Asmundson et al., 1999; Philips, 1987; Vlaeyen and Linton, 2000)

De weg naar Exposure…
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De weg naar Exposure…
▪Mensen met een hoger risico op aanhoudende pijn na een schouderoperatie 

vertoonden hogere pijn catastroferende cognities, meer depressieve symptomen 
en catechol-O-methyltransferase genotype gekoppeld aan lage enzymactiviteit 
vóór de operatie in vergelijking met mensen met een laag risico op aanhoudende 
pijn (Simon et al., 2019).

▪Negatieve gedragscognities van bewegingsangst, angstvermijding en denken in 
catastrofes werden waargenomen bij personen met een slechtere functie van de 
bovenste ledematen, zowel de dominante kant als de aangedane kant (kamonseki
et al 2021).

▪Pijngerelateerde overtuigingen worden geassocieerd met armfunctie bij personen 
met een frozen shoulder (De Baets et al., 2020).
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De weg naar Exposure…

▪Bij personen met schouderpijn hebben studies ook een belangrijk 
verband waargenomen tussen slecht functioneren en hogere niveaus 
van pijncatastroferen (Coronado et al., 2017; Martinez-Calderon et al., 
2019; Wolfensberger et al., 2016), angst en depressie (Wolfensberger
et al., 2016), kinesiofobie (Lentz et al., 2009), angstvermijding (Sindhu
et al., 2012) en een lager niveau van optimisme (Coronado et al., 
2017).

▪Gedrags- en cognitieve benaderingen bij pijngerelateerde angst 
hebben een positief effect op de schouderfunctie ( Pieters et al., 
2020). 
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Als ik pijn heb ….
• vraag ik mij voortdurend af of de pijn wel zal ophouden

• is dat verschrikkelijk en denk ik dat het nooit beter zal worden

• word ik bang dat de pijn erger zal worden 

• vraag ik mij af of er iets ernstigs kan gebeuren 

Pain Catastrophizing Scale
Sullivan et al, 1995

Denken in catastrofes over pijn

Catastroferen: een cognitieve en emotionele mentale set die gepaard gaat 
met gevoelens van hulpeloosheid bij pijn, piekeren over pijnsymptomen en 
uitvergroting van pijngerelateerde klachten.
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▪Catastroferen is een van de sterkste voorspellers van pijn-gerelateerde
uitkomsten (Turner, Jensen, en Romano, 2000), waarschijnlijk door middel van 
bio-gedragsmatige interacties (Campbell & Edwards, 2009). 

▪Catastroferen wordt geassocieerd met disfunctie van het endogene opioïde
systeem (Vlaeyen et al., 2004) en het vrijkomen van pro-inflammatoire cytokines 
(Edwards et al., 2008). 

▪Catastroferen wordt geassocieerd met de activatie van de pijn matrix onder
milde pijn blootstelling (Seminowicz & Davis, 2006), stoornis in de executieve
functie en remmende controle (Weissman-Fogel, Sprecher, en Pud, 2008), en 
moeite om los te maken van pijnlijke stimuli (Crombez et al., 2005 en Van 
Damme et al., 2004). 

Denken in catastrofes over pijn
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Nieuw FA modelVlaeyen, Crombez and Linton, 2016

Fear-Avoidance Model of Chronic Pain
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Klinische implicaties…
▪ Philips (1987): de systematische toepassing van graduele exposure > het creëren van een 

discrepantie tussen pijn en schade, de werkelijke pijn en andere gevolgen van de 
activiteit.

▪Het match/mismatch-model van pijn (Rachman & Arntz, 1991): mensen hebben in het 
begin de neiging te voorspellen een grotere hoeveel pijn ze zullen ervaren, maar na 
enkele blootstellingen worden deze voorspellingen gecorrigeerd om overeen te komen 
met de werkelijke ervaring.

▪Crombez et al. (1996): patiënten met chronische lage-rugpijn die werden verzocht vier 
oefenperioden met maximale kracht uit te voeren. Aanvankelijk overschatte pijn, maar na 
herhaling van de oefening werd dit snel gecorrigeerd.

▪Kortom, in analogie met de behandeling van fobieën kan exposure een succesvolle 
behandeling zijn voor pijnpatiënten die aanzienlijke angst voor 
beweging/(hernieuwd)letsel melden.
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Exposure in Vivo: Welke patiënten?
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Welke patiënten?
Aan pijn gerelateerde angst 

Gewenste
niveau

Huidig
niveau

Wordt bepaald door:

• Eigen ervaringen: Ik kreeg mijn schouderklachten nadat ik deze box optilde, ik 

weet zeker dat ik niet zwaar hoef te tillen. Elke keer als ik mijn nek en 

schouderspieren aanspan, krijg ik pijn in mijn schouder en nek.

• Informatie van anderen: Mijn broer is fysiotherapeut en hij zegt dat je bij een 

frozen shoulder voorzichtig moet bewegen omdat er anders structurele 

schade kan optreden. 

• Observatie van anderen: Toen mijn vriendin schouderklachten had en ze haar 

kind wilde optillen, voelde ze een stekende pijn, toen moesten we naar de 

eerste hulp omdat ze de schouder / arm niet meer kon bewegen. Mijn vader 

had het ook en hij heeft nooit meer kunnen sporten.

Functioneren
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100%

0%

“No-go-area”:  traumatische cuff ruptuur

Bewegingen / activiteiten die door de patiënt worden vermeden

op basis van angst.

Huidige niveau van functioneren. Wat de patiënt aangeeft. 

Functioning

Welke patiënten?
Aan pijn gerelateerde angst
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Exposure in Vivo

Tijdens exposure wordt de patiënt 
herhaaldelijk blootgesteld aan 
bewegingen, activiteiten en/of 

situaties die angst oproepen zonder de 
gevreesde gevolgen.

Extinctie
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Wat was de regel van Exposure... 

▪ Angstvermindering van begin tot eind van blootstelling.

▪ "Blijf de activiteit of beweging uitvoeren totdat de angst 
afneemt".

Vragen:

▪ Is angstreductie voorspellend voor de uitkomst? 

▪ Heeft dat iets te maken als de patiënt op een later 
moment wordt blootgesteld aan een bepaalde activiteit 
of beweging?
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Exposure in Vivo
Het verlagen van angst is geen garantie voor succes!

A = Start baseline: gevolgd door een periode van 21 dagen zonder behandeling

B = Psycho-educatie, gevolgd door een periode van 21 dagen zonder behandeling

C = Graduele blootstelling in vivo (GEXP)

X = Einde van de GEXP, gevolgd door het dragen van de ambulante activiteitenmonitor 

gedurende 7 dagen 

F = Follow-upperiode van 6 maanden van 7 dagen 
De Jong et al., 2005

10: hoge angst > 0: lage angst 10: niet mogelijk > 0: helemaal geen problemen
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Mechanismen van Extinctie?

▪ Vorming van concurrerende associaties (e.g. Bouton 1993, Craske et al., 
2014)

▪ De vermindering van geconditioneerde angstreacties als gevolg van 
herhaalde blootstelling aan de CS (beweging) in afwezigheid van de US 
(pijn als teken voor letsel): oorspronkelijke CS-US-associatie niet gewist 
maar intact gelaten. 

▪ Een nieuwe vorm van leren die de CS-US contingentie zodanig verandert 
dat de CS (beweging of activiteit) niet langer een aversieve gebeurtenis 
signaleert en daardoor de expressie van de angstreactie remt: CS-noUS
associatie gevormd en concurreert met de oorspronkelijke associatie.
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Pijn (met betekenis: er is een

spier geknapt waardoor ik

verlamd kan worden en mijn

arm altijd in een mitella moet

houden

CS: heavy lifting

CR: avoidance

Wanneer ik til

knapt er geen

spier. Ik mag en 

kan het! 

Mechanismen van Extinctie?
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Gedragsexperimenten

▪ Op maat gemaakt, gericht op persoonlijke doelen. 

▪ Gelegenheid om de geldigheid van catastrofale aannames aan te 
vechten: testen van potentiële verwachtingen .

▪ Een gevreesde activiteit of beweging (CS) wordt uitgevoerd totdat er 
een ontkenning van schadeovertuigingen voor deze specifieke activiteit 
of beweging heeft plaatsgevonden (geen US).

▪ Vraag aan het einde van de sessie aan de patiënt wat hij/zij heeft 
geleerd!
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Exposure in vivo en pijn 

▪Bereid de patiënt voor: de pijn zal toenemen.

▪De algemene veronderstelling dat bepaalde pijnniveaus een verlies 
van controle over de prestaties van het dagelijks leven impliceren, 
wordt tijdens de duur van de behandeling uitgedaagd.

▪Het gaat niet om het negeren van pijn, maar om het niet toestaan dat 
pijn je leven beperkt  > andere betekenis aan pijn na exposure, 
Patiënten beschrijven dit vaak als: "de aandacht weg te leiden van 
pijn".
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Generalisatie?

• Generalisatie ≠ vanzelfsprekend

• Exposure leidt niet tot "afleren", maar tot het leren van een 
uitzondering op de regel.

• Het doel is dat de patiënt weer op 100% kan functioneren.
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Generalisatie?

Hoe wordt bepaald welk geheugen wordt geactiveerd?

▪ Andere context: CS – noUS learning is context specifiek en CS = US is helemaal niet context 
specifiek. 

▪ Tijd

▪ Ongepaarde bijwerking. Na een succesvolle exposure ervaart de patiënt bijvoorbeeld plotseling 
een steek in de schouder die wordt gevolgd door een intense pijn.

▪ Snelle re-acquisitie of herstel met bijwerkingen (opnieuw getraumatiseerd met als gevolg weer 
een dreigingsverwachting / toename van angst). Patiënt valt bijvoorbeeld en krijgt pijn in de 
schouder.
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Pijn is afhankelijk van de context

▪ Sensorische informatie (sensorische signalen) moet worden 
geëvalueerd door het centrale zenuwstelsel. De evaluatie van deze 
signalen is buitengewoon uitgebreid. Het omvat complexe 
herinneringen, redeneringen en emotionele processen, en er moet 
rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van een 
reactie.

▪ De context van de pijnbeleving is cruciaal. Bijvoorbeeld: dezelfde 
lichte schouderblessure veroorzaakt meer pijn bij een volleyballer 
dan bij een schaker.
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Exposure in Vivo

▪ Concluderend: Angst lijkt niet bepalend in welk type geheugen wordt 
geactiveerd, CS=US or CS=No-US.

▪ Wat we moeten ontwikkelen tijdens Exposure zijn niet-bedreigende 
verwachtingen.

▪ Extinctie is de remming (inhibitie) van de ene bedreigende 
verwachtingsassociatie met een andere nieuwe niet-bedreigende 
verwachtingsassociatie.
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Verwachtingen 

schenden

Verdiepte 

extinctie

Incidentele 

versterkte 

extinctie

Bespreek en/of 

verwijder 

veiligheidssignalen 

en gedragingen

Variabiliteit van 

stimulus en 

emotie

Geheugen-

steuntjes

Meerdere 

contexten

Consolidatie van 

leren, plannen en 

farmacologie

e.g. Balooch et al., 2012; Craske et al. 2014; Den Hollander, de Jong et al. 2020 

Positieve 

emotionele 

valentie

Therapeutische 

strategieën om het 

leren en later 

ophalen van 

inhibitorische 

associaties te 

versterken

Inhiberend leren maximaliseren
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Wat betekent dit voor de praktijk?

▪ Zoek de centrale als ...,dan... verwachting (de CS-US relatie). Houd er rekening mee dat de 
cliënt de associatie tussen situatie en gevreesde consequentie niet verliest, maar dat er een 
nieuwe associatie wordt toegevoegd (de veilige betekenis van de CS) en dat het doel van de 
exposure is om deze nieuwe associatie zo sterk mogelijk te maken, sterker dan de oude 
associatie.

▪ Voer de exposure sessies uit in veel verschillende interne en externe contexten. Dit verhoogt 
het aantal ankerpunten en verkleint de kans op terugval. 

▪ Zorg ervoor dat de cliënt naast de therapiesessies oefent om te voorkomen dat je als 
therapeut een context cue wordt.

▪ Zorg voor een variatie in angstniveaus. Hierdoor leren cliënten dat ze onder allerlei 
angstniveaus de confrontatie met de CS aankunnen, zonder de gevreesde gevolgen. Dit maakt 
het gemakkelijker om de veilige betekenis van de CS in het dagelijks leven te achterhalen.

▪ Overweeg zorgvuldig of veiligheidsgedrag in de specifieke situatie van de klant de 
ontwrichting van de CS = US-relatie tegengaat.
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Behaviour Research and Therapy 2020 
www.elsevier.com/locate/brat 

Generalization of exposure in vivo in 

Complex Regional Pain Syndrome type I

Jeroen de Jong, Marlies den Hollander, Patrick Onghena, Johan Vlaeyen

Dagelijkse metingen tonen aan dat het 

optimaliseren van inhiberend leren angst voor 

beweging, catastroferen en pijnperceptie 

vermindert! 
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Resultaten Exposure studies:
Patiënten melden minder pijn te ervaren!
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Cortico-Limbic Circuitry in Chronic Pain 
Explains and Predicts Pain Intensity Relief 

Following Exposure In Vivo

Timmers et al. (2021)
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OVERVIEW

Pre-treatment
baseline

During 

treatment
after 5 / 6 w

Post-

treatment
after 10 / 12 w

Follow-up
after 6 months

During entire treatment

EXP

BrainEXPain
Brain 

mechanisms 

underlying 

exposure in vivo 

treatment in 

chronic pain

Project proposed 

by:

Jeroen de Jong

http://author.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=/websites/emedicine/pmr/images/Large/317RSD.jpg&template=izoom2
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RESULTATEN: RSFC
Pijnverlichting en therapeutische doelen

De relatie tussen 

veranderingen in pijn 

catastroferen (therapeutisch 

doel) en pijnverlichting wordt 

verklaard door veranderingen 

in rsFC tussen de hippocampus 

en precuneus / PCC. 
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TAKE HOME MESSAGE BRAINEXPAIN

▪Grotere pijnverlichting was geassocieerd met lagere pre-EXP NAc rsFC met 
somatosensorische cortex. Pijnresponsers vertoonden lagere pre-EXP NAc rsFC
met sensomotorische regio's (motorische en somatosensorische cortex)

▪NAc betrokken bij chronificatie van pijn. 

▪Minder pijnverlichting bereikt door mensen met een sterkere rsFC tussen het 
beloning en sensomotorisch netwerk voorafgaand aan de behandeling. Sprake 
van een sterkere motivatiedrift/verwachte beloning voor bepaald gedrag 
(vermijding, veiligheid)?

▪Exposure meer optimaliseren voor het bereiken van pijnverlichting door meer 
bewustzijn van vermijdingsgedrag, analyse van bewegingspatronen, add-on
sensomotorische componenten? (motorische imaginaire training).
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Set up Exposure inVivo
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Set up Exposure in Vivo

▪ Welke activiteit vermijd ik vanwege onaangename gevoelens? Tillen

▪ Waar maak ik me het meest zorgen over als ik deze activiteit doe? Er zal 
een spier knappen en dan heb ik geen controle meer over mijn arm

▪ Hoe kan ik deze verwachting / overtuiging het beste testen? Wat zou ik 
moeten doen om mijn zorgen te weerleggen? Til een krat met 
boodschappen in en uit de auto.

▪ Optimale duur / frequentie? Als ik dit 10 keer achter elkaar doe, gaat 
het zeker mis.
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Set up Exposure in Vivo

▪ Optimale conditie / context? Ik ga met onze auto en zonder 
mijn partner naar de supermarkt en voer de activiteit zowel 
daar als thuis uit. Ik ga ook de boodschappen doen voor mijn 
ouders en zus, dus ik zal meerdere kratten gebruiken.

▪ Veiligheidsgedrag verwijderen? Ik heb in een eerdere exposure 
sessie ervaren dat ik mijn schouder kan en mag belasten. Om 
mijn verwachting van knappen spier en geen controle hebben 
te testen zal ik niet vanuit mijn knieën tillen.
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Set up Exposure in Vivo

Optionele strategieën:

▪ Hoe zal ik erbij blijven? Ik zal me concentreren op de gevreesde situatie / activiteit.

▪ Hoe ga ik het combineren (verontrustende elementen combineren)? Ik moet niet alleen tillen, 
maar ik zal ook alle boodschappen met de aangedane arm / schouder pakken waar mogelijk qua 
grootte, dan moet ik reiken en draaien met de schouder. Ik ga naar de supermarkt die aan de 
andere kant van de stad ligt, dus ik zal minstens 30 minuten autorijden. 

▪ Hoe zal ik het aanpakken (doelbewust negatieve uitkomsten opnemen)? Ik ga op het drukste 
moment van de dag. Dit betekent dat mensen me kunnen aanstoten. Als de pijn erger wordt, blijf 
ik waar ik ben. De ervaring leert dat ik in paniek raak wanneer de pijn toeneemt en verwacht de 
controle te verliezen. 

▪ Hoe zal ik mijn emoties labelen? Ik zal tegen mezelf zeggen dat ik angstig ben en ik doe het en ik 
ga hoe dan ook vooruit.
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Set up Exposure in Vivo

Vraag aan het einde van de sessie 
aan de patiënt wat hij/zij heeft 

geleerd!
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