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SUMMARY 

Chronic pain is a very common health problem, with musculoskeletal pain as one of 
the leading categories. Especially patients who are referred to an Academic Pain 
Centre have a long history of pain complaints, mostly with many psychological 
consequences. The treatment of this specific patient group often is unsuccessful. 
It is assumed that both somatic and psychological variables are inevitable related 
to the efficacy of treatment. Although many chronic pain patients are treated in a 
multidisciplinary setting (i.e. a combination of behavioural, physical, occupational 
and medication therapy), the available evidence about psychological factors that 
have influence on treatment outcome does not allow to draw conclusions on/about 
the most promising therapy.  
In this thesis a first step is undertaken to the understanding of specific psycho-
logical factors that are involved in the efficacy of treatment outcome in a chronic 
pain population of an Academic pain centre. 
 
Chapter 1 is an introductory chapter and first describes the relevance of a multid-
isciplinary approach in treating patients with chronic pain complaints. A short 
overview of the development from unimodal treatment approaches, like somatic 
treatment and behavioural treatments, to multidisciplinary treatment programs 
according to the biopsychosocial model, is given. Second, the theoretical back-
ground of psychological factors in chronic pain is described. Psychological factors 
have shown to be key players in the transition from acute to chronic pain and 
might be of influence on treatment outcome in chronic pain. The underlying fear-
avoidance model is discussed. Finally, this introductory chapter concludes with the 
research questions and the framework of this thesis. 
 
In order to give direction to the search of psychological predictive factors of 
treatment outcome in chronic pain, we first examined the health status of our 
Academic Pain Centre population and psychological variables that were predictive 
of quality of life in a cross-sectional study, which is presented in Chapter 2. We 
were mainly interested in the impact of demographic and fear-avoidance variables 
on different aspects of quality of life. This information will shed light on the role 
of psychological factors in the perseverance of pain complaints and how this influ-
ences quality of life aspects. The results conclude that this specific chronic pain 
population has extreme low values on all quality of life aspects, even lower than 
other chronic pain populations, i.e. migraine and cancer pain. Moreover, pain 
catastrophizing negatively influenced the mental components of quality of life 
(social functioning, mental health, vitality and, general health) and even exceeded 
the impact of pain intensity on quality of life status. The results of this study yield 
room for research on psychological variables, like pain catastrophizing, as predic-
tors of treatment outcome. 
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In Chapter 3 we investigated the test-retest stability of two commonly used as-
sessment instruments in measuring fear-avoidance variables, i.e. the Pain Catas-
trophizing Scale and the Tampa Scale for Kinesiophobia. Although both scales 
already revealed good test-retest stability, no data were available about the stabil-
ity over an extended period of time in patients with chronic pain complaints. We 
specifically were interested in the stability over longer period of times, because 
this reflects time intervals that are common practice in Academic Pain Centres. 
Both instruments possessed sufficient test-retest stability over extended time 
intervals and therefore are justified to use as assessment measures in the prospec-
tive studies presented in chapter 5 and 6.  
 
In order to evaluate the current status of psychological predictive variables of 
treatment outcome in chronic pain, it is imperative to conduct a comprehensive 
review of the existing literature. Chapter 4 systematically reviews the existing 
evidence on psychological predictors of treatment outcome in all manifestations of 
chronic pain. The most prominent predictive factors with strong evidence were 
depression, fear-avoidance, and locus of control. Depression and fear-avoidance 
were negatively associated with pain intensity after treatment, whereas depression 
and a low pain control were negatively associated with disability after treatment. 
Patients who meet the dysfunctional profile were predisposed to have better out-
come on the level of pain intensity and disability. Regarding the different treat-
ment groups, i.e. somatic, rehabilitation, and cognitive-behavioural treatment, the 
results were inconclusive. The suggested interaction of the predictive factor with 
type of treatment was not substantiated by the results of this review. A detailed 
description of the various elements of a cognitive-behavioural treatment approach 
mostly was insufficient, so that it remained unclear if specific psychological fac-
tors were treated. It is concluded from this review that psychological factors are 
involved in the efficacy of treatment outcome in chronic pain. These valuable 
results are a first step in the process of better tailoring treatments to individual 
patients.  
 
Chapter 5 presents the results of a prospective cohort study to examine the rela-
tive contribution of depression, fear-avoidance variables (pain catastrophizing and 
pain-related fear) and locus of control in an Academic Pain Centre population. This 
study focussed on medical treatment, excluding multidisciplinary and psychologi-
cal treatments. Treatment was subdivided in two groups, i.e. non-invasive or inva-
sive treatments. Multivariate regression analyses show that high levels of depres-
sion in the total group were associated with less pain reduction and pain interfer-
ence, and less improvement on the mental component of quality of life. In addi-
tion, high levels of depression predicted less pain reduction after treatment in a 
neuropathic pain group. When regarding both treatment groups, we found that 
highly catastrophizing patients have less pain reduction after invasive treatment. 
It is concluded that the results of this study may provide us with tools for screen-
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ing of chronic pain patients with insufficient prognosis for beneficial treatment 
outcome. 
 
Following the results in chapter 5, we investigated the association between pain 
catastrophizing and the outcome of spinal cord stimulation in a specific and ho-
mogeneous chronic pain population, namely patients with Complex Regional Pain 
Syndrome type I (CRPS-I). The results of this prospective cohort study are pre-
sented in Chapter 6. Thirty-two patients were included for spinal cord stimulation. 
It was hypothesized that high catastrophizing patients would have a less success-
ful outcome, in terms of pain reduction, improvement on quality of life or global 
perceived effect, nine months after implantation. Unexpectedly, pain catastrophiz-
ing did not predict spinal cord stimulation outcome in this specific pain group. 
Although the mean score of pain catastrophizing was high, a substantial part 
(38%) of the patients reported at least fifty percent pain relief, which underlines 
the efficacy of spinal cord simulation in CRPS-I despite high levels of pain catas-
trophizing. We conclude that a high level of pain catastrophizing in CRPS-I pa-
tients is not a contra-indication for spinal cord stimulation. 
 
Chapter 7 is the final chapter and provides a summary of the results of this thesis, 
followed by a general discussion of the main findings. We conclude that depres-
sion is an important factor in the prediction of treatment outcome in chronic pain 
patients. Also, pain catastrophizing is a negative predictor of invasive treatment 
outcome. However, pain catastrophizing did not predict spinal cord stimulation 
outcome in a CRPS-I population. Further, the strengths and limitations of the 
studies are discussed. Finally, some clinical implications and recommendations for 
future research are given. 
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SAMENVATTING 

Chronische pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem, waarbij muskulo-
skeletale pijn een van de belangrijkste categorieën is. Vooral patiënten die naar 
een Academisch Pijn Centrum worden verwezen hebben een lange geschiedenis 
met pijnklachten, vaak met bijkomende psychologische problematiek. De behande-
ling van deze specifieke patiëntengroep verloopt veelal zonder succes. Inmiddels is 
het therapeutisch uitgangspunt dat zowel somatische als psychologische compo-
nenten dienen worden behandeld om een optimaal effect van de behandeling te 
bereiken. Alhoewel veel chronische pijnpatiënten multidisciplinair worden behan-
deld, d.m.v. een combinatie van gedragstherapie en een medische behandeling, is 
de beschikbare evidentie over de impact van psychologische factoren op de effec-
tiviteit van de behandeling nog niet voldoende uitgekristalliseerd.  
In deze thesis wordt de eerste stap gezet naar het identificeren van specifieke 
psychologische factoren, die van belang zijn voor de effectiviteit van de behande-
ling van chronische pijnpatiënten in een Academisch Pijn Centrum. 
 
Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk en beschrijft allereerst het belang van een 
multidisciplinaire benadering bij de behandeling van chronische pijnpatiënten. In 
een kort overzicht wordt de ontwikkeling van een unimodale benadering van de 
behandeling, waarbij één discipline betrokken is, naar de multidisciplinaire behan-
delingsprogramma’s, waarbij het Bio-Psycho-Sociale model als uitgangspunt geldt, 
beschreven. Ten tweede, wordt de theoretische achtergrond van psychologische 
factoren en chronische pijn besproken. Psychologische factoren spelen een belang-
rijke rol bij de transitie van acute naar chronische pijn en zijn mogelijk van in-
vloed op de effectiviteit van de behandeling van chronische pijnpatiënten. Het 
onderliggende Vrees-Vermijdings model wordt besproken. Tenslotte eindigt het 
hoofdstuk met de vier onderzoeksvragen en een beschrijving van de verschillende 
hoofdstukken in deze thesis. 
 
Om enige richting te kunnen geven aan ons onderzoek naar de voorspellende 
waarde van psychologische factoren op de effectiviteit van de behandeling, heb-
ben we allereerst de gezondheidsstatus van de populatie pijnpatiënten in onze 
Academische pijnkliniek onderzocht, hetgeen wordt beschreven in Hoofdstuk 2. 
Tevens worden d.m.v. cross-sectionele analyses de voorspellende waarde van psy-
chologische factoren op de kwaliteit van leven van deze populatie gepresenteerd. 
In dit onderzoek zijn wij met name geïnteresseerd in de impact van vrees-
vermijdings variabelen op de verschillende aspecten van de kwaliteit van leven. 
Deze informatie geeft inzicht in de rol die psychologische factoren kunnen spelen 
bij het voortbestaan van pijnklachten en hoe dit de kwaliteit van leven aspecten 
beïnvloedt. Uit de resultaten blijkt dat deze specifieke pijnpopulatie extreem lage 
waarden scoort op alle kwaliteit van leven aspecten, zelfs lager dan andere chroni-
sche pijnpopulaties, zoals een populatie migraine patiënten en patiënten met 
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chronische kankerpijn. Bovendien worden de mentale componenten van de kwali-
teit van leven (sociaal functioneren, mentale gezondheid, vitaliteit en de algeme-
ne gezondheid) negatief beïnvloedt door patiënten die veel catastroferen over hun 
pijn. Catastroferen over de pijn heeft zelfs een grotere invloed op de kwaliteit van 
leven dan de mate van pijn zelf. De resultaten van deze studie geven ruimte aan 
verder onderzoek naar psychologische factoren, zoals catastroferen over de pijn, 
als voorspellers van de effectiviteit van de behandeling. 
 
In Hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van de analyses van het onder-
zoek naar de test-hertest stabiliteit van twee veelgebruikte pijnvragenlijsten bij 
het meten van Vrees-Vermijdings variabelen, namelijk de Pijn Catastroferen Schaal 
en de Tampa Schaal voor Kinesiofobie. Alhoewel uit eerder onderzoek is gebleken 
dat de test-hertest stabiliteit goed is, zijn geen gegevens beschikbaar over de 
stabiliteit van deze lijsten met een langere periode tussen de 2 metingen bij een 
chronische pijnpopulatie. Uit de praktijk blijkt, dat een vragenlijst wordt ingevuld 
weken, soms zelfs maanden voordat een eerste consult met de arts plaatsvindt. De 
vraag rijst of de eerder ingevulde lijst op dit latere tijdstip nog representatief is. 
Beide instrumenten blijken voldoende test-hertest stabiliteit te bezitten over een 
langere periode. Uit deze studie wordt geconcludeerd dat het gebruik van de twee 
lijsten in de prospectieve studies van hoofdstuk 5 en 6 gerechtvaardigd is.  
 
Om de huidige status van de voorspellende waarde van psychologische factoren op 
de effectiviteit van de behandeling te evalueren, is het noodzakelijk om een uitge-
breide literatuurstudie uit te voeren. In Hoofdstuk 4 wordt de bestaande evidentie 
over dit onderwerp besproken in alle uitingen van chronische pijn. De meest pro-
minent aanwezige factoren met een sterke evidentie zijn depressie, vrees-
vermijding en pijncontrole. Depressie en vrees-vermijding beïnvloeden de pijnin-
tensiteit na de behandeling negatief. Zowel depressiviteit als het hebben van wei-
nig controle over de pijn hebben een negatieve invloed op de beperking na de 
behandeling. Patiënten die in het ‘dysfunctionele’ profiel vallen hebben minder 
pijn en beperkingen na de behandeling. Wanneer wordt gekeken of de invloed van 
psychologische variabelen afhankelijk is van het type behandeling (somatisch, 
revalidatie en cognitief-gedragsmatig) komen er geen duidelijke verschillen aan 
het licht. Veelal ontbreekt een gedetailleerde beschrijving van met name de ver-
schillende elementen van een cognitief-gedragsmatige benadering, zodat onduide-
lijk blijft in hoeverre bepaalde specifieke psychologische factoren worden behan-
deld. De conclusie van deze studie luidt dat factoren als depressie, vrees-
vermijding en pijncontrole zijn betrokken bij de effectiviteit van de behandeling 
van chronische pijnpatiënten. Deze waardevolle resultaten zijn een eerste stap in 
het proces van het verbeteren van de toewijzing van patiënten in een individueel 
afgestemd behandelingsplan. 
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Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van een prospectieve cohort studie naar de 
bijdrage van depressie, vrees-vermijdings variabelen (catastroferen over pijn en 
pijn-gerelateerde vrees) en pijncontrole in de effectiviteit van de behandeling in 
een Academisch Pijn Centrum. Deze studie richt zich op een medische behande-
ling, zonder multidisciplinaire en psychologische behandeling. De behandeling 
wordt ingedeeld in twee groepen, namelijk de niet-invasieve en de invasieve 
groep. Uit multivariate regressieanalyses volgt dat depressiviteit in de totale groep 
verbonden is met minder afname in pijn en pijn interferentie en minder toename 
in de mentale componenten van kwaliteit van leven. Tevens voorspelt depressie 
een minder grote afname van de pijn na de behandeling in een groep patiënten 
met neuropatische pijn. Patiënten die veel catastroferen over hun pijn hebben een 
minder grote afname van de pijn na een invasieve behandeling. De resultaten van 
deze studie kunnen een handvat zijn voor het screenen van patiënten met chroni-
sche pijn, zeker als bekend is dat deze patiënten een slechtere prognose voor de 
effectiviteit van de behandeling hebben.  
 
Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een prospectieve cohort studie, waarin 
het verband tussen catastroferen over pijn en de effectiviteit van ruggenmergsti-
mulatie bij patiënten met een complex regionaal pijnsyndroom type I (CRPS-I) 
wordt getest. In de studie worden 32 CRPS-I patiënten toegelaten voor ruggen-
mergstimulatie. De hypothese luidt dat patiënten die veel catastroferen over hun 
pijn minder succes van de behandeling zullen hebben negen maanden na de im-
plantatie, op het gebied van pijnvermindering en verbetering van kwaliteit van 
leven. Echter onverwacht blijkt dat catastroferen over de pijn geen voorspellende 
waarde heeft voor de effectiviteit van ruggenmergstimulatie bij CRPS-I patiënten. 
Ondanks dat het gemiddelde niveau van catastroferen hoog is, heeft 38% van de 
patiënten ten minste 50% pijnvermindering ten gevolge van de ruggenmergstimu-
latie. Daaruit blijkt dat een hoog niveau van catastroferen bij CRPS-I patiënten 
geen contra-indicatie vormt voor behandeling met ruggenmergstimulatie. 
 
Hoofdstuk 7 is het laatste hoofdstuk van deze thesis en geeft een samenvatting 
van de resultaten uit de verschillende studies, wat wordt gevolgd door een alge-
mene discussie van de belangrijkste bevindingen. In het algemeen concluderen we 
dat depressie een belangrijke factor is bij het voorspellen van de effectiviteit van 
de behandeling bij chronische pijnpatiënten. Tevens, heeft catastroferen over de 
pijn een negatieve impact op de effectiviteit van invasieve behandelingen. Echter, 
bij CRPS-I patiënten heeft catastroferen geen invloed op de behandeling met rug-
genmergstimulatie. Verder worden de sterke punten en de beperkingen van de 
thesis besproken. Tenslotte worden de klinische implicaties en aanbevelingen voor 
de toekomst besproken. 
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