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This dissel.tslhon deJs with the perception of expernt~~cnul and clinical parn bls 
chronic pain patien&. In six chapters, several aspects of this broad arca n8.e: highlight- 
ed. In the f is t  chapter a general introdeuczion to the research area zs provided and dre 
conceph of "pain" and "chronlc pain" as they are used in thns dgs%rtaitlon, are da- 
fined. Next, three theoretical chapters are presented, in wlliich three different 
questions prtainmg to chronic pam and p i n   perception^ are discussed. 

In chapter two, the question of causal and contribuilrng psychopl~yslological factors 
in the exprience of various uncxplail~ed clnronic pain cond~t.~orrs (specifically beck 
pain and headache) is addressed. The three most infltrentual psyclaopl~ysilolog~caI 
models are introduced and research relating to these models is presented. 'The nrodels 
wh1cE-r will be addressed are the reflex-spasm rn~del,  the srress-reaction mlaodel and the 
biomechmical model. Fn addition, the concept of cogl~ltive-pl~ysralo_eical drscordance 
IS considered. 

In chapter three, another approach to the issue of chronic pain and pain perceptionr 
is chosen. The discussion in this chapter ceriters around the question of whetlzer 
chronic pain patients have a different perception of experimenatal pain stiinuli. Seve~al 
hypotheses can be advanced which predict such differential pain perception In chronic 
pain patients. 'The various models and theories relatlng to (his issue are reviewed. 
Next, an exhaustive overview of studies testrng the relatiorrsl~rp between chronic paill 
and experimental pain sensitivity is presented, culminating ilrto a prelimmiwary descrlpr- 
ive hypothesis. This hypothesis boils down to the assuinplion that chromc paln 
patients are hyposensitive to low rntensity pain stimuli, wlzereas they are hypcrsensi- 
tiwe to high Ynterisity pain stinnuli. FlnalUy, a new and tentative model of pain 
sensativity in chronic pavn patients 1s presented, in which the snnulmneaus opcralian 
of two opposed mechanisms is proposed. Tlre respectrve ~nechanisna~s are response 
tendencies, irlcreaslng pain sensitivity, and diffuse Eloxnous nnhrb~tory controls 
IC&)NIC), decreasing pain sensitivity. 

The last thcare~cal clnapkr (chapter 4) deals wrth hsabtlt~talion to repcared p i n  
stimulatmon. The core question of this chaper is whether chronic pain piatien(s show a 
different pattern of habituation to expcrllnental pain st~muli. First, tlrrce lnodels of 
habituadon in genneral are discussed. Next, evidence 1s presented 13iat humans arc 
capable of I~albttuat~ng, to p a ~ n h l  st~mtrlu, and factors influenc~mg tlae rate and degrce 
of hab~tuation of pain responses are discussed. Finally, alrc scant data pcrlaialinlg lo 
habiiluat~on lo pain stirnuln in chronic pamn patlents which us already available is re- 
viewed. It i s  cloncl~~ded that specific ddYerenccs 111nglrt exist belween chronnc pain 
patients and paln-free volunteers rn thc habitlslatbon to exper~lnenlal pain strmull, but 
&at tlzere is no iundamenital habituation deficit in chronlc pann patienls. 

Chapter 5 presents the experimental studies whicYl have been performed for this 
dissertation. Tor ninc smdnes. several of the questions ralsedl un the previous tl-icoren~cal 
chapkrs are examined. Psychophysrolngica1 models of chrorr~c paln are addressed in 
only one of ihese studies. Sorne evidence ns found far the biomlecblanical model oif 



chronic back pain. 
The elnphasis of most of the empirical studies, was on teshng the m d e l  of expen- 

rneuml pain sensbtivity in chronic pain patien&. Several of these studies have tested 
whether dlfferertces between chronic back pain padcnts and pain-free controls corlld 
be demonstrated in enlher pain threshold, p a n  tolerance, pain d~scrmmimtion or pain 
inknsity ratings. A nlrrnber of differences between the groups was m d e d  revealed, 
but ehe data were not consisient with the preliminary hypothesis which was formu- 
lated en chapter 3 .  In addition, the plausibility of rhe two proposed mechanisms was 
examined. Especially the DNIC mechanism was addressed. No evidence for the 
aperation of this pain-unhiblting mechanism in chronic back pain pahenlis was found. 

Finally, in three of die em~pirical srudles, sw"a?jee:tnwe and psychophysiological 
habikuatnon of paw responses in chronic back pain patients is compared to the 
habitualtion in pain-free subjects, Differences were found on a subjective level only. 

In chapter 6 an atlempt is made towards reaching a general conclusion concerning 
thc three major rcsearch topics. In relation to psychophys~olog~cal rnde l s  of chronic 
pain, 11 is conclx~ded that there seems to be evidence far the bio~nechan~caal m d e l  of 
cluronic back p a n .  However, other recent studies have been supportive o r  the stress- 
reaction, rruodcl, and In par-t~cular for an elaborat~on of Lhas na-iodel, the diahesis-stress 
modsl. Tluerefure, an integrated view of back pain and contributing psychophysiologi- 
cal factors is presenkd, incorporating elements of bod7 the above-mentioned models. 
0 0  the basis of [lais model, new research carr be generated. 

Several of the studies wliich were psesenled rn chapter 5 have tested dre tentative 
d nod el of experimental pain perception by cllronic pain patients. The coanbined res~llts 
of the individiaal studies demonstrate h a t  the model diould be rqected. Whether 
increased or decreased exper~~nental  pain sensitivity is found in chror~ic pain patients 
does not only depend on the intensity of the pain stimulus. It is proposed that 
additional factors are critucal too. Moreover, DNIC does not seem to be the mecha- 
nism respo~rsiblc for the- Qsormetitnes) decreased pain sensitivity irr chronlc pain pa- 
tients. A mschanism based upon the adaptation level theory ean alternatively be pso- 
posed. 

In the: last part of the discussion, l l le  results of the habuluatian studies are reviewed. 
l t  is concluded that chronic low back pain patients do not have a firndarnenta3 defic~t 
ul habiwattorr no painfill cxyerleisces. 'The differences in1 pain r e spons iv i~  which were 
found between patients and controls after setrn~ultrs repetition, si~cal~ldl probably be as- 
crubed to dil"l'crel.rces itz ~urore con~piex learning processes. The way in which an indi- 
viclual responds lo pain will be determined rn part by operant and cognitive learn~ng 
factors, Well-cslabl~slied response patterns are yresuinably not charrged easily by the 
only fcw rcpet~tiorrs of an experimental pain stiunnlus. Especially in chronic pain 
patuenls in wlaom response patterns are particularly well learned and firmly es~ab-  
Uished, a change cauld be d~fficulc to bring about. 



Dit p r ~ f s c h n f  heeR als onderwerp de p rcephe  van experimentele en klinisclre 
pijn door chronische pelnpatienien. In zes achtereenvolgende hooMsbkken worden 

verschillende irrvalshoeken van dit brede onderzmksteirein bahaiudcld. Het eerste 
hoofdstuk presenteert een algemene inleidung, en de begrippen "pljii" en "ch ro i~ i s~he  
p i j n ' h o r d e n  nader gedekniëerd. Vervolgens worden in drie rheoreusche hoofdsnuk- 
ken verschillende vraagstellingen met betrekking chronische pijii en pijriprcephe 
verder uitgewerkt. 

Hoofdstuk 2 behandelt de rol die psychofysiologische factoren kuiineii spelen i11 de  
ervaring van verschilllende onverklaarde chronische pijnklacktenu, nïet name bij nrgprJn 
en bij hoofdphji?. De drie meest irmvloedrijke psychafyslo0iagiscB1~: nlodellen worden 
geinuduceerd ,  c11 het onderzoek snet betrekking tot deze inodellen wordt hesprokeir. 
Aan bod komen het reflex-spasme model, het stress-reactie a r d e l  en het biomecha- 
nische n.aidel. Bovendien wordt liet begrip cogntnieve-fysioEogiscI~e discordanbe 
besproken. 

In hoofdstuk 3 wordr het oridewerp chronische pij11 en pijnperceptie op eerr andere 
manier benaderd. De vraag die in dit laoofdshik aan de  orde konir is of clrronnsche 
p~jnpatienten een afwijkende gewaarwording voor experinuenhele pinprikkels hebben. 
Eerst wordt een aantal theorieen en modellen besproken dnc een dergelijke ahi jkende 
pijngewaarwording hnireii  verklaren. Vervolgens wordt eeri volledig overziclnt 
gegeven van ssnidies die de relatie tussen cl~ronnsche pijn en experiinentele pijnge- 
voehgheid hebben onderzocht. Op  basis van dit overzicht: wordt een voorlopige 
Iiypothese opgesteld die de relatie hissen chroriische pijai en experimentele pijn 
Ibiescltrijfn. Deze hypothese korrit erop neer dan cl~ronische pijnptiënkn nrinder 
gevoelig zijn voor zwakke expr imen~ele  pujnprikkels terwijl ze juist gevoeliger zij11 
voor sterke pij~iiprikkels. Dit uitgangspunt vormt tevens de basis voor hel inadel dal in 
hekelfd hoofdstuk gepresenteerd wordt en dat venondcrsteld dat de iloiteindeliijkc 
pijngevoeligheld van chronische pijnpatiëi~ten ahankelrjk is van de gelijktijdige 
werking van twec aai1 elkaar tegengestelde meclianisinen. Hei ene meclra~~isnre 
verhoogt dc pijngevoeligheid terw~jl her andere ~~rechailîsme de pljngevoeliglicnd doer 
afncmcn. Het pijn-verhogend mechanisme zou gevorind kunnen worden door respools 
tendenties die iti clrraniische pijnpatienten optreden, en die gebasseerd zijn op 
aangeleerd pijngedrag enerzijds en overdreven aandacht voor lichamelijke slgfiialen 
anderzijds. Het neurofysiolog~sehe rnechaiiisme "diiffwise noxrous inhibitosy cositrols" 
[DNEC) zou verantwoordelnjk kunnen zUn voor het pijn-reducerende proces. DNlC 
kain kortweg amschreven worden als tiet verschi~nsei dat de  elie pijn de andere pijn 
remt. In het geval van chronische pij~npatlënten zoir de klinische pojn een retnmende 
werking kunnen hebben op de ervaring van experirneillele pijnprrkkels. 

Het laatste theoretUsche hoofdstuk (hoofdstuk 4) behandelt Ihrelbiiuatie aan pijn- 
pnklcels. De centrale vraag in dit hoofdstuk is of chronische pujrrpatrënten een 
a f w ~ ~ k e n d  leerpatroon bQ herhalmg van pijnprskkels vertonen: verloopt de gewennil~g 
alani p ~ j n  trager? Het hoofdsiuk begint mei de presenf.de van d r ~ e  algemene habitwatie 



modellen. Daarna wordt een aanlal Wctoren besproken die de mak en snelheid van 
habukiatie wan pajnresponsen kunnen beYnivloeden. Tenislork worden de weinige 
gegevens die rmds beschikbaar zijn op het gebied van habibatie aan pijnprikkels bij 
chronische pijnpatiZnwtiun op een r i j t je gezet. De voorlopige conclusie op basis van dit 
ondcrzmk Iiiidt dat er magelgk wel spcifieke verschillen bestaan aissen chronische 
pijnpatignen en mensen zonder pijn, maar dat er geen sprake is van een. fundamenmei 
habitaarie deficiec 1x1 chronische pijnpaiiënten. 

Na de drie rheorebschc hoodstu&en worden in hoofstuk 5 de experimemtele studies 
die voor dit prlaefsch-ifi zijn verricht geprewnileerd. In negen studies zijn verschil- 
lende van de vragen die opgeworpen zijn in de theoretische hoofshikken nader 
onderzocht. Hoewel de meeste onderzmksvragen betrekking hadden op chronische 
pijn in bet algemeen, zijn uitshitend mensen met chronische lage rugpijn voor 
deelname aan de studies geselecteerd. Een van de studies heeft gekeken naar de 
psycliofysiologisclhe resgonsiviteit van chronische nigpijnpahiinten op expr i rnenkk 
pijnprikkels. De resullaten van dece studie waren het meest in overeenstemming met 
d@ voorspellingen uit het biornechanisclue model van rugpijn. 

De nadruk van de ernpiruscha studies lag echter op het testen wan het in hoofdstuk 
3 gepresenberde model voor exprimcntele pijngevoeligheid in chronische pijs/pat.iEn- 
ten. In versclrilliende studies is getoetst of er een verschil kon worden aangetoond 
tussen chrou-ilsche rugpijnpatlientcn leruerzijds en controles anderzijds met betrekking tot 
pijngevoeligheid Inderdaad werd op een aantal variabelen een verschil tussen de twee 
groepen gevondera, maar de resultaten waren niet in overeenstemming met de eerden 
genacmde hypothese dat de patiEn6en gevoeliger zouden zijn voor sterke prikkels en 
minder gevoelig voor zwakke prikkels. Ook de houdbaarheid van de mee  veronder- 
stelde tegengestelde mechanismeii in het model is onderzocht. De nadruk lag op het 
uitzoeken of chronische pijn het DNIC mechanisme sou kunnen activeren. Hiervoor 
zij n geen aanwijzingeli gevonden. 

Tenslotte is in drie studies de subjectieve en psychofysiologische habituatie van 
pijnresponsen bu chrroiiische mgpijnpalenten vergeleken finel die bij pijnvrije 
proefpersonen. In een eerste studie bleek de drempel voor dnikpîjnstimuli minder snel 
toe te n ~ i n e n  biJ pijnpaiiëriten dan bij connroles na acht herhalingen van de ks t .  
Gclailer, i i i  de andere studies werden geen verschuilen gevonden tussen controles en 
p~jn~ratiEimtcii op de psycl~ofysiolog~sehe of subjectieve p-j~ivruriabeleri. 

I i i  Iicrolfdstiik 6 is getsachl o111 nor een algemene conclusie omtrent de drie belang- 
rijkste onderzoaksvragen & kkoien. Met betreekkni~g tot de psychofysiologische 
modellen wan clironisclie pijn kan geconcludeerd worden dat er aanwi~zingen zijn, 
voor het bio~necitairische indell. Echter, ander recent onderzoek heeft steun gevonden 
voor Bnet stress-reache tnodel. Een geinlegreerde visie op de psychofysiologie van 
n ~ g p ~ j i i  wordt tenslotte wnorgesileld die elementen van beide bovengenwmde modellen 
coinbineert. Dit nriodel vesoriderstelt dat zowel fysieke als mentale belastirug een 
risicofactor voor het oii~wikkeleiz van pijlnklacliten zouden kunnen vormen, Op basis 
vari d i t  itiodel worden een aaiiml nieuwe oriderzoeksvragen gegenereerd. 

De algeiiiei~c conclusie van de studies die de pi.jaigevaelighaid van rugpijnpatienten 
voor experinae~ztele pijnprWels hebben gcrneln luidt dat het in hoofdslaik drie 
voorgestelde niodel niet laoirdbaar is. Of toegenomen dan wel afgenomen pijngevoelig- 



heYd wordt gevonden in chronische pijnpatiënten is ruiez uitsluitraid afiarukelijk vaIr de 
intensiteit van de pijnprikkel. Waal;schijnllJk spelen tevei'is andere factoren liiet.bi een 
rol, zoals de duur varr de pijnprikkel. Bovendien wijzer1 de smdtes uit dat DNIC 
waiairschijn3lijlk niet het mechanisme is dat een afgenomen pijngevoeligbrcid in chro- 
nische pijnpatiënten kan verklaren. Als alternatief wordt een meer psycholagisctr 
mechanisme voorgesteld, namelgk het 'bdaptation 1evel'Yeiiameen. Dit veronderstelt 
dat pijnpatiEnten minder gevoelig zijn voor experimentele pi~nprirutels omdat ze deze 
p r iae l s  in relatie tot hun eigen piJn beoordelen. 

In het laatste deel van de discussie worden de resultaten van de &rabibadie studies 
besproken. Geconcludeerd kan worden dat chronische mgpjjnpahznten geen funda- 
mentele afwijking luebiben met betrekking tot habitliatie aan pijnlijke ensaringear. Il)ie 
verschillen die zijn gevonden tussen pij~npatiëniten en controles na Iierl~mlde pijnstiini~- 
iahe moeten waarschijnlijk toegesclareven worden aan meer caniplexe leerprocessen. 
De manier waarop iemand reagecsr op pijn zal deels bepaald ziJn door o p r a ~ ~ t e  en 
cognitieve leerfactoren. Aangeleerde responspatronen zijn waacschijnlijk niet ril&- 

kePijk te veranderen door slechts enikale herltalingeri van een experimentele pijtr- 
prikkel. Juist in chronische pijriplatiënten bqi wie responspatroneri extra slevag 
verankerd zijn is heb waarschijnlijk rnwilijk onr een dergelij~ke verandering teweeg te 
brengen. 




