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Summary 



JAW back pain [LBP) is a major hedrh pmblem, espec~allg in mdusmalised 
countries. Iifetlme incidence ratcs are high (59-710Y013, and although most parients 
recover wjth~n weeks, recurrences are common. Some even develop a cluronic LBP 
condiuon, with severe d~sabikty and psychologicd proble~ms. TE"lzis minority also 
accounts for high health case ancl sncio-economic costs, 

Prewous research mainly focussed on cliroruic ccmditions, but recent Literature 
suggests that secondary prevention (preventing acute paln from becoming chronrc) 
may be: a morc promising approach. The development of chrormcity may be 
cxplai~~ed by the fear-avw~dance model. Hwwever, tEus thcorencal model was 
derived and uahdated rn sn~dles on chronic LBB patients. The overall alm of the 
sesearclz reported 111 t h s  thesis was LO test the lonugitudidinal walidlty of  the Peas- 
awondance J J E O ~ C I  in explaining the m-ansiuan from acute Into chronic bzv back 
pann. 

CHAPTER 2 'Theoretical backgrounds 

'Tlzc fear-avodance model was developed from a b~opsycl~osocial perspective on 
chronic musculoskeletal pain, and pcrsrulates that TBP pahnents who are h~ghly 
fearful of phps~cal activity and rzrovemenh (because thtbeg' fcax pain and/or resnjuq~) 
a e  more vulnerable to become chmicdly  clisablecl. MCX~ patlcnts will resume 
tl~cir daily ac~ivmties as soon as possible, and cos~hinuo~lsly confront and adjust their 
cxpecta"ins about pain. In cont ras~ patients who report ligh levels of pain-related 
fear will instcad avnld new pain experrenccs. The). deprive themselves of t11e 
opp~rknni? t c ~  cahbrate their pain behaviour against the actual level of noclccpuon, 
and are at rrsk of becoming crappecl In a cycle of fear, inactivity, arid consequent 
ph\rs~cal decondlaioning, dis:~b~ltty ancl depressive sytnptorns 

Rccendy, several scsccn~ng itistruments have bcen developed to measure pain- 
sclarcd lmr. ,4lso a fear-seduang exposure 111 mvo treatment was dcstgned and 
apisl~csd in chronle 1,UP patients. By exposing the fearful panent to movements ancl 
;~crix ttics t11:it he or shc tcjrds to avord, synclrruny between pain sensation and pain 
cr,giluuorus 1s restored. 'l'llis exposure izrearrnenr 1s analogous to the treatment of' 
plrobra, ,u?c3 results from tPlc awarencss of die strong similanries between phob~a 
 rid psila-related fear 113 chromc pain. 

CHAPTER 3 Early stage pain-related fear 

I,,~cking any unfoi-mahion an pan-related fear levels ~n acute I,BP, we conducted n 

prospecrive case sencs to rnvesagare the course of pain-related fear dunng h e  first 
hvo wrecks of a new LBP episode. I:orq-Sc?ur genera! pracrtlce patients who 



consulted their phynciaan because of ;7 new episorle o f  non-specific LBP (5 3 
weeks) were recruited. They completed diaries on panll-rdated fe2r, and pnn 
catasrrophrzing for 14 days foLlo\tL~-rg the cons~~ltation. Follcnw-up quesrionrrires 
on disability were co~lrplered at 3 months and 12 months. Time sesies analyses 
produced subgroups of pahents with descending (n=13), stable (n=l2) and i-ising 
(n=9) levels of pain-relate. fear over. the 2-week period. These groups differed or) 
levels of disability at baseline and IcpUow-up; pauents w11o reported using pnln- 
related feax levels were more cbsabled after one year. This suibg-ro~~p may benefit 
from early intervention. 

Furthermore, although increases 111 psun intensity were accora~patxied by 
increases in pain-related fear and probably its precursor pain catastrophrx~ng as 
well, any sequential relationshp (til-r~e-shift) bemeen these vai-iables could not be 
clemonstrated. 

CHAPTER 4 Acute stage feat-avoidance variables associadons 

h o t h e r  sample of general practice patients aepor~ng new episodes a£ 1 3 P  was 
recruited to participate in a longih~dinal cohort study (see chapter 5) and a 
randomised controlled trial (see chapter 6). Pdor to reporring on the longittldind 
data, we focused on acute stage baseline associatjlons between fear-avoidance 
variables. Two hundred and forty-seven patients (medlaiz dura~on  of current 
episode was 5 days) completed questionndres on (ainong others) pain-related fear, 
avoidance, pnin and disabilrty. Modest but significant assoclaaons were Eo~~nd 
between pain mtensity, pain-related fear, avoidance behaviatnr and disability. A 
strong association was found between pain intensity and disabhty. 

In view of h e  need for early screening m primary caxe, we also rested wlzetl~er 
pain-related fear was nssoc~ated with other paner~t char~cteL"is~~s roudf~ejy ;~ssessc-d 

/3y tlae general pracuauner (GI-)). Pain-related fear was slighdy higher 111 pnerrnrb 
reporang Iow jab sansfacuon and in tl-rase tahrrg bedrest. 

These rcsults suggesr that the fear-avoidance lnoclcl as 1 1  was deve1~3ped $ifid 
trsted m chonrc L4313, may not entirely apply to acute LBP pahents. 

CHAPTER 5 Predictive value of acute stage pain-related fear 

In order lo lest the assunrpuon that acute slage pan-related fear P F C L ~ C I S  S ~ ~ l i ~ r e  
dlsabilq, the colzort of patJents described 111 chapter 4 was prospectively iollowed 
up. The paheipan~s completed questionnaires on background variables, rear- 
avoidance model variables and 1,BIhutcomc at baselnne, 3 months, G r i~cjn~hs  ant1 
12 months follow-up and at the end of the s;tudy (rned~an 1 years). 'Two huntlrec% 
twentymu patients could be ~ncluded, of whom 174 l~rov~clled full follow-up 
Informatton (78.4%). A backward ordinal regression analysis slmwed prevlous TBP 



his to^ and pain intensity to be rhe most imporme prechcrcsrs of end of study 
Graded Ghomc  Pain Scale. Of the fear-avoidance model variables, only n e g ~ t ~ v e  
affect added to this model. 

Our results do not really support che longimdinal vaLi&ty of the feu-avoidance 
model, bnt they do feed the disclussicrn on the role of pain-related feu in early 
stage5 of LBP. The findlings also geue rise to some rnethodolog~ca~ considerations 
concerning research on the rransition From acute to chajonic LElP (see also chapter 

$1. 

C H ~ E R  6 Exposure in viva treatment 

According to the fear-avoidance rnodd, seduction of pain-related fear in acute 
stages of wfil prevent long-term disab~hty. A randetmsed conwollled trial 

was cc~rvductcd to test rhe eiffec~veness of exposure rn vivo treatnlent in 
addillon to usual care for acute 1,BP patients with elexrated levcls of pain-related 
kar. 

Laclang any normative data, we arbitrarily chose to target the upper quarule of 
acute stage pam-related fear scores for ttws experiment. From the sample collected 
for the study reported in chapter 3, we determined rhe disubution sf Tampa Scale 
for Kinesiopl~obla C;F"SK) scores in acute LBP; the upper quartille of this 

distribmtion corresponded with TSK 2 42. 
In order to include padents for the KCST, the entire cohort sample (chapter 3) 

w s  screened for pain-related fear (as part of the overall recruitment protocol). 

Padents reporting TSK scores 2 42 were randomjsed to either exposure in vivo 
treatsncnt In addition to usual care (EV) or usual care only CIJ"C1. Primary outcome 
was 12-rnont3hsYG~;eded Ghronlc Fain Scale score. (Please note that the EV-group 
wm excluded for the analyses reported In chapter 5.) 

Of 247 paliesr~s screened, 48 had TSK-scares 2 42 and were random~secl. 
Thkrtjr-four provided full follow-up infam~atlon at 12 months. The primary 
zln:~lys~"lann~-Whicney test) rcvealecl no differences bemeen treatmenr groups. 
I-lawever, tlespite randomisation the EY g o u p  shozved higher baseline levels of 
pin-related {car than the UG goup. A seclonciary ordmal regesslon analysis 
showed a significant inreracaon effect between pvn-rclated fear and allocation 
(p=0.05 two-sided). 'l'hese finclings must be interpreted with great caution, as they 
arc based 01.1 very small groups @owe\ier h e  sta~sucal rest accounts for that). 
Nlevertheless, the results do support fear-avoidance d~eosy and sugSrese that In a 
swbgro~ip of very 1-~igldy and persisteildy fearful patients exposure an T '  ~1vo ~n 
addtion to usual car@ nligbt be helpful in reducing pain-related fear and iniproving 
ourconqe. IJowever, these crsnclusions are based on secondary analysis, so 
replication by new studies is needed. 







Samenvatting 



Dit is de samcnvatong van het proefschrift "Pqngerelateerde vrees bij acute lage 
ruk.pjn: op weg naar anzlorl~t In en preventie van chroniciceit". In d ~ t  hoofdstuk 
wordt het onderzoek beschreven en uitgelegd voor de geïnteresseerde lezer zonder 
medische of wetenschappelijke achtergrond. Collega-onderzoekers en behandelaars 
die op  zoek zijn narzr specifieke vaktermen of ~nhoudehjke details kunnen deze 
vinclen in de Bqelstalige hoo fdstni kken en samenvatting (Summary) . 

IE-EoioiaDsTu~ 1 Inleiding 

In het eerste í-ur~ofdshik wordt ingegaan op de relevantie en de voorgeschiedeilis 
van dit: orrcierzoek. "Gewc~crne" lage mgp~jn, dus zonder byzondere oorzaak (zoals 
een hernia, wervelbreuk, tumor, etc.) komt zeer vccl voor; geschat wordt dat 70- 
85% van d e  volwassenen in westerse sarnenlcvingen ooit rugpijn oploopt (door 
vertillen, verdraalen, of - vaker nog - zondcr duidehjke aardcidng). Bij verreweg de 
meeste paGenten gaat ZO'M mgpiinaanval (ook wel "eprsc>de7' genoemd), net als een 
verlioudheid, ztsndcr speetale zorg of behandeling bisinen enkele dagen tot wcken 
vanzelf weer over. Bij veel mensen komen (ie migklachten echter met enige 
regelmaat terug, en met iedere meuwe episode wordt de kans groter dat de pilp 
~~itelnidelijk clironisch wordt. Hoewel slecl-its een paar procent van alle p a & m m  
dergclijkc blijvende mgpijn heeft, zijn voor deze groep de problemen hcr gootst.  
De  mgpijn verc~orzaakt belangrijke lichamehike en sociale beperkmgen voor de 
persoon zeli: en daarnaast vormen liet ziel.rteverzuirn en de medische zorg een 
g o t e  maatschappehjke kostenpost. 

Het is nog steeds de vraag waarom nigpijil bij sornmge meilsen cl-ironisch 
curcrrclt, en bili d ídlc anderen met. T o t  op hcden hceft de trnedie;cJre werenschap bi0 
tie meeste parihnileni met chïonrsche rugpijn geer1 du~deliijke lichamelilke oorzaak 
lcurincn aantonen. Dei Isarste tientdien jaren I~ebben diversc ai~clerzoekcn wel 
srannernclilk gemankt dat psychische en souale factoten eci-i rol spelen, zrids 
bijvcsorbreld de rnanier m a r o p  iemand reageert op en omgaat met pijn. Een 
rlieoretlsch rnodel dat hierover gaat is het vrees-.vermijdingsn~íidel tzie hst. 2). Aan 
dc 11aricl van dii model (dat een vicie~~ze drkel beschrijft) kan worclen uitgelegd 11oe 
clironlscl-ie rugpijn kan blijven voortduren. Ailaas kan dit model ook gebruikt 
worden :ils rrerklsirrng voor 11xi-t O R ~ S ~ Q O M  van cte chroniciieir, d~ns bet ckiro~isch 
n~ortieri van ren CJP zich ons~lxuldige nigpijnaanval? Een antwoord vi~iclen op deze 
vraag is Iiri eerste doel van het onderzoek waarvan in dit proefschrift verslag 
geclaan worcJt. 

Een &veede oriderzoeksvraag is of een nieuwe behandeling, die gebaseed is op 
de genoeinde tlieoric, effecuef rs en perspectief biedt voor patienten met rugpijn in 
de hutsartspralctijk 



H O O F D S T ~ ~  Theoretische achtergrand 

Het 14.g wellicht voar de hand dat Pilen, d s  mal  sugpujn heefr, een beetje 
voor~ichug doet met &e mg. Maar bij mgpijn zoadex bbijz~ondere oornaah zijn dc 
spieren na een paar dagen voldoende Jixmsteld om y i p e t i l  IICKI-II~:~ hun werk ite 

kunml  doen, Sterker nog: hchmmsbeweging bevordert liet l'ia-std van de rug, 
Sommige mensen zijn er crl~iiez z6 van overtuigd Clat er ien ernstigs Rnrz de Irinnid is, 
en zijn z6 bang voor blijvieis~de schizde aan I~uti mg (dit wordt pijngereisteri&rlc \.rees 
genoemd), dat ze bexvegingen zoals tillen, draaien e11 bukken "ult. vo~orzotg" 
helemaal x~ennildcn (ook na de eerste paar dagen). Maal: reix mg die mct beweegt 
en met belast wordt, -vrordt gauw shjf en de spieren ~in~orelen xwakker.. O p  den duur 
wordt het lichaam gevoeliger voor pijn, crz kan de ruig nergens rrxer tegeil. k$cn 
raakt dan steeds meer beperkt in cle gebmikelilke kzighcden zoals werk, spart en 
hobby's, De leuke bezig11eden schieten er vaak het eerste bij in, cal dat gnar wcter 
ten koste van het humeur en het vermogen om de pijn te verdragen. P? r uenten ' "  met 
veel pijngerelateerde vrees lopen zo het Rsiro verzeild tc raken in eerr cirkel .van 
pijn, angsl vermijding, beperkmgen en depressiviteit, waas ze zander hulp niet uit: 
kunnen komen. 

HOOFDSTUK 3 Pijngerelateerde vrees in het begil1 van een episode 

Eioofdstuk dne gaat over een voorstudie die ?s uitgevoerd als voorbereiding op cle 
rest van het project. Toen dit project In 1999 va11 start p g ,  was er al Izet nodige 
onderzoek geclam bij patiënten met cl.rrorisehe lage rugpijn, maar was er nog 
weinig tot niets bekend over de rol d e  pit[rxgerelateerdle vrees speelt bij acute 
rugpijn. Wij vroegen 44 patiënten die maï hun huisarts gingen vanwege cen nieuwe 
episode van lage nigpijn, om gedurende de eerste twee welien na dit coilsulr ecn 
dagbock bij te houden. Dat dagboek bestond ~ i i t  vragen die e ~ i ~ d e r  ~trdere ic 111aket-t 
J.iadden mer de ernst van de pijru in de rug en rmct de pqngerelateade vrees die inen 
daarbij had. Drie rnamden later en na een jaar vulden zc ook nog een 
venrolg-*iragccnlijst in, wseariil werd nagegaan hoe hen c~p  dat i.i?c~nie~it iii.rci clc 
rug@ijn) was. 

Sraususd~e analyses van de gegevens in cle dapbaekjes lieten zien dar er 

verschillende gaepen te orndersclzeiden waren: pa~knteii bij wie tle pijngerelareetde 
vrees eerst hoog was, maar iir de loop van de  twee wckei2 '%v~nzelf' al-naril (13 
personen); pat~ltntcn bij wie de pijngewlacecrde vrees nagenoeg ceinstí~nt blecP- (12 
persaneri) en pauenteli bij me de pijn-relateerde vrees srceds erger werd (9 
personen). Die laatstgenoemde groep had een jaar lates meer las1 van  clc rug clan dl: 
andere mee groepen. Deze uitkomsrc~z suggereren dar het goed kan zijn C>PII al in 
een vrocg stadium rn de gaten te houden, hoc de pijngerclatrerdc vrees znch 



ontwikkelt en zn nodig In te g ~ j p e n ;  een laag begnmveau berekent niet per 
defimuc een gocd voomi~z~cht  (en omgekeerd). 

HOOFDSTUK 4 Het wees-ver~jdirag8mode1 bij acute rugpijn 

1x1 dit hwofclsta..k wcrrdr cle bc$afase van de hoofdstudie van dit project 
beschrwen. Een nieuwe, g o t e  groep patiiëiaten met acute lage r u ~ i l n  werd via de 
huisarts benaclcrd cim deel re nemen a m  een langlopend vragenlijstoniderzoek 
(2roofcIstwk 5) en/oÇ een behandelsmdie @oufdshik 6). Aan deze oproep gaven 247 
pafirnten gehoor. Nadat ze bij cle huisarts waren geweest vanwege hun mgpijn (de 
meeste deden dar zo" vijf dagen na het ontstaan van de Machten), vulden deze 
paiti6nte.n een eerste ~lrtgelsreide vxagedilijst in. 

Al clie vragenliijsten bij ellcaar Bieten zren, dat de intensiteit van de mgpijn, de 
hoogte van clc pijngerelateerde vrees, de mate waarin acaviteaten venneden 
werden, en de hoeveelheid ervaren lichamelijke beperlringen cnlgszans met elkaar 
samenhingen. Op grond van de theorie van het vrees-vermijdkgsinode1 zou men 
deze verbanden ook mogen venvachten, maar dan wel in sreskere mate (zoals het 
geval is bij goepen met chronische patienten). Hoewel de samenhang tussen de 
meeste van de gerioemdc kenmerken over het algemeen dus nogal zwak was, 
waren de uitkornstcn we1 statistisch sipificant. Dit betekent dat de gewonden 
verbatzden nlct mogen wordei-ii opgevat als louter toevallig. Het enige sterke 
aerbatld werd gevondcn russen de intensiteit van de mgpijn en de mare waarin 
men zich beperkt voelde. In eerdere onderzoeken bij chronische patienten was &e 
laatste relatie juist telkens afivezig. 

Floewel onze resultaten niet heel duidelijk te Interprereren zijn, lilkt het erop dat 
het vrees-vermijclingsrnoc1el zoals het is ontworpen voor cle clxon~sche fase wel 
hcrkenbnar is bij 2icw te ringpijti, maar dat het toclri niet helcmaal precies past. 

~E%OOPDSTWHC 5 Voorspelt pijngerelateerde vrees Iatere nlgMachccm? 

In he~ofclsiiuk vijf worclt verslag gedaan v x r ~  het ircnrdg van bet vragei-ilijst- 
opicierxoek. 0n-1 na te gaan of de marc wnarin ~emand pijngerelaieercle vrees heeft 
i11 het begii~srndiurn vair mgpijn een voorspcllcncle factor is voor tockomstdge 
ruglilachteti, liebben we de groep pnrieiltcn &e beschreven is in, hciofclst~~k vier 
lange tijd ge.c:olgd. De deelnemers vulden 3 maanden, G maanden en 12 i~~aanderi 
na het begn van hun rugpijn opilie~iw vragenlijsten in. Aan het einde van het laele 
project (in upsil 2004) I~ebben we iedereen tegelijk nog een korre vragenlijst 
gestuurd; dat was gernlcldeld bi)na hvee jaar na liet (eerste) bezoek aan de lauisarts. 

Voor de analyses die nodig w:iren om de vraag die bij d i t  lzoofclsmk hoort te 
kunnen beanfwoorden, konclcn we de gegevens van 222 pauënten gebruiken. Vain 
liei1 \~.ulrlcn er 174 (78.4'''o) aiìc vervolgvragenlijsten in. L'lt de analiyses bleek, dat 



bet aantal eerdere rtagpijnephsodes en de inrensitelt van de pijn fg-ei net ca^ ns her 
bezoek aan de huisaas, dus tijdens de acute fase) íde beste voorspders wwen voor 
d e  ernst van de Machten aan bet eind van de vemcsligperrode. f i n  aUe kenmerkel1 
die te maken hebben met het l~rees-vernziydd~~gsn~odel. voegden dleei~ :~egaUeve 
emoties nog iets toe aan de voorspellir~g. 

Tegen de vemacl-iting in bleek pijngerelatewï~e vrees in d e ~ e  studie clus gam 
voorspellende factor voor een negatieve untwikkding van rugk:klacl.iteri. Dit kan 
globaal w e e  dingen berekenen: (1) de overgxang vsiii acute naar cho~xschc r u ~ p j n  
kan nier afdoeazde x~esHaasd worden aan de hand van B~ct vrces-vermfjdingsn~ocIe1, 
of (2) de manier waarop &t onderzoek is uitgevaercl is nier helemaal geschkx 
geweest om een relatie tussen vroege pijngerelateerde vrees en het beloop 013 lange 
termijn van de rugklachten vas't te stellen. 

HOOFDSTUK 6 Een vreesverlagende behandeling 

Een volgende deelstudie, een expeirnenr met een ~rreesverlagendc bel~aridelln~, 
wordt beschreven in hoofdstuk zes van dit proefschrift. Een experiment wordt 
beschou~wd als de sterkste vorm van wetensctiíippelijk bewijs; het ms de ~deale 
methode om oorzaak-gevolg-relaaec te ondermeken. Door een groep patië~itcn die 
een "nieuwe" behanudeling heeft gekregen te vergeiijken met een aiiclere p e p  die 
geen behandeling, een reeds bestaande behandeht~g of een nepbehandeling heeft 
gehad, kan wolden nagegaan hoe effectnef de nieuwe behandeling rs geweest. Wij 
deelden patiënten met acute mgpijIn en veel pijngerelateerde vrees door middel van 
loting in één van twee groepen in. De ene groep oriMng van ons, riaast de 
gangbare behandeling door de eigen huisarts, een aammllende vl-eesverlagende 
behandeling. De andere groep werd a k e n  door clc huisarts behandeld zoals dat 
gebnrikelijk is. 

Die vreesverlagende belharrdci~i~g leek ilogral op dc iuai~ier. waarop uok lobicëi~ 
aangepakt worderl. Angst voor spinnen bij\~oorbecld, wordt behandeld dot>r tle 
persoon stukje bij beetje te confron~ereia met steeds grotere splnneii, ckc stectls 
ciichterbij komen. 15n hoogtevrees gaat vaak ovcr als men begeleid worclt hij l-ict 
beldirnrnen van steeds Iiogere uappen en ladders. Deze aanpsilc wctrdc "'exposure i n  
vivo" genoemd (letteslnjk: bloorstclling aan den lijtie). [n ons ondcrztsek 11x;hben w c  

een vcrgelljkbare werkwijze tr>egcpac;t. 0 1 - i . x  behandclrng bestond ~ ~ i c  d r ~ e  
opeen~olgertde stappen. Ln de ccrste stap werd voor iedcëe pauent uirtgel3reid 
uitgezocht voor welkc: Iiewclgri~gen tiij of zrj het  rnecsl bang was ciz wm1-orn (wat 
ZOIJ er m s  kunnen gaan iiiet de ITI~?). Dit gebeurde cloor inicldel van ccn 
gestructureerd gespsck aan de hand van ~ O W ' S  smet voor11cclidei-r van aller-lei 
hevregingen en activiteiten. Vcsuolgens kreeg de l-tauënl in cle tweccte stap 
infomatie over rugpijn in l-iet algemeen (war is het? hoe wordt k l~_leharideld?) en 

uideg over her vrees-vem~~dingsmoclcl in het biil;.onidcï. 8Hct elgen ve rh~n l  van dc 



patti@nl stond daarbij cent-ml. Nadat de pauErit zich b e ~ s t  was @worden 

van zlijnu of haar extreme vocarzjchtigh~td, het v e ~ j d s n g c g e d r q  en de Ilsicds &e 
daaraan kleven (namelijk dat het de klachten op den duur erger maakt Yn plaats van 

gingen we verder met clc derde en laatste tetap van de belmmaun$etingg 
Waarin werclen de bewegingen waar de pauiint het meest bmg voor was, smkje bij 
beetje geoefend. Vaak waren dat bezigheden zo& d e n ,  bukken, draaien of 
spengen, malla Biet kun voor iedereen iets anders zijn. Op &e manier werd de 
panënt -i de gelegenheid gesteld om %n den lijwe te ervaren dat deze bewegingen 
toch niet zo veel kwaad kunnen als hij of zij van tevoren had gedacht. Deze 
expuswe-oefeningen werden gedaan volgiens een brpadaalde syscerna~ek en nct zo 
lang totdat de pauent voldoende $ernstgesteld was en verwrozawen had opgedaan 
om zelf in her dagelijks Ieven ook valker de mg weer te dumei~ be1astel-i. 

We veronderstelden elat met deze behmdehng de vicieuze cirkel van het vrees- 
verunjjdings~moc!eJ doorbroken kon worden. Als deze aanname klopt, dan zouden, 
er in de behandelde groep Lm ons experiment op den duur minder palienten 
chronische rugpijn moeten hijgen dan in de vergelijkingsgroep. %'e namen dus de 
proef op de som. Achtenveertig pausnten met veel piyngerellateerde vrees werden 
~ngredeeid iil de mee ,gxoepen. Viereridertig van hen vulden wadf maanden laler 
ook Cie. vemoi$wrag.enEjst weer in. Op het eerste gezicht vonden we geen 
verschdien nissen de twee behmdebngen; na een jaar ging het met beide groepen 
cvcn goed. Maar de situatie werd gecotmpïiceerd dcsordat de beide groepen, 
ondanks de loting, niet heletnaal vcxgelljkbaar waren. De patitinten in de 
bel-iandelgroep hadden namelijk in het begn meer pijngerelateerde vrees dan de 
vergelijkir~gsgjcoep, en clar zou dc u~bornsten vet-tckend kunnen hebben. Bij eer] 
meede analyse, waarbij we corrigeerden voor &t vesscld, leek het erop dat de 
exposure-in-vivo-behandeling wel werkte, maar vooral bij de paugnten bij wie 
Jc p~jngerelatesi-clc vrees aan het begin het hoogst was. Deze resultaten maeten 
cchren- met tle nadige voorzichtigheid bekeken worden, omdat ze zijn gebaseerd op 
Ilelïic: aaznt~~lei~ patiënten, en dan is het nier geoeriloofd oom algemeen gldende 
rmidsprrilren te doen. Oorspronkelijk \was het ook de bedoeling geweest om veel 
meer mrnsen, aan deze deelshiclrc te laten rneedoen (2 groepen van ieder 100 in 
plnars vaia 2 gsciepcn van ieder 251, maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar te. zijn. 

Niet-reandn oraderst irunei~ de bevindjngeil het vrees-vemijdingsmodel. Het lijkt 
erop clat patienten met s~agpijn en exeeern hoge en langdurende pijngerelateerde 
vrees baat kunnen hebben bij de trreesverlagende exposure- in-wi~o-beh~~~del i~~.  
Voor patiSnten lmmet ninder pijngerelateerde vrees en vrees die als de mgpijn 
mnii~der wordt ook spasiraan weer zakt, is het nut niet aangetoond. Deze conclusies 
zijn echter gebaseerd op analyses die in tweede iuistanae zqn gedaan (en die S e t  in 
het atrrspronkctlijke plan stonden), en dat betekent dat ze opieuw 
nullen moeten worden in nieuwe studies. 



HOOFDISTZFK~ De vis ie van de liiiisctirts op t"u@jjl% 

In het laatste onderdeel van het onder~oeksprojecct vormen nrr eens nipat dc 
paaenten, maar de huisartsen die hen bel-iandden het oiindenx~l-sp van studie. We 
veronderstelden sceeds, dat de Ideeën en l-iet gedrag van de patlknten de klacliien 
beinvloeden. Behandelaars, zods lzuisartsen, moeten daar;, in navolging van de 
huidige Achllijnen, in hun behandeling aandacht aan besteden en waar nodig de 
paGeint proberen bij te sturen c b p  andere gedrieliter1 brengen"). Eger is dan, re 
verwachten dat die arts zich, bewust of onbewust, l~esbjj zal laten leiden dcior hoe 
hij of zij zelf denkt over rugpijn. Deze visie van de arts wordt tie 
behandelonentatie genoemd. In deze deelshldie gingen we na of (l) ~rerscliille~i In 
bePiandelarj~ntaties tussen huisa~~sien samcngdan met verschuYleri in belnanddrng en 
(2) of de behandeloriëntatie sai~ienhangr met liet beloop van de klachten bij de 
patienten. 

De huisartsen, die ons eerder hielpen bij het zoeken lzaizr en uitnodigen van 
paticn.ten voor hct project, vulden zelf ook vragenlijsten in. Met deze vragenlijsten 
werd hun behandclcsrientaue tal aanzien wan mgpijn gemeten. Deze gegevens 
werden gecombineerd met de gegevens die we hadden van de patiënten. 

De analyses lieten zien dat artsen die meer biorsuedisch georiiinteercl zijn, bi] 
rugpgn eerder het idee hebben dat er sprake is van Ireschadig~ngen, en meer 
bezorgd zijn over de invloed die lichamelijlte acaviteir kan hebben op p~jn  en 
herstel. We vonden geen verband tussen de behandeloi-iEntatie van de huisarts, de 

, tlentcn. behndeling die de paaiëmten kregen, en het beloop vain de rugpijn bii de p? "' 

Wellicht waren onze veroadersteUMgen over het verband tussen 
behandeloriëntatie, werkelijke behandeling en het beloop van azigpljn op langere 
termjjm toch niet jmst. Maar het kan ook zijn dat we een sanieiihang dic wel 
degellijk bestaat niet gevonden hebben, aangezien het om concepten Raar dis heel 
moedijk praktisch te ornsc1uiju.cn en te ineten zijn. 

]HOOFDSTUK 8 Algemene discussie 

In de algemene discussie worden alle bevindingei1 wc clit. proefschrift nog ce11~ oj4 
een rijtje gezet en besproken in het kader vaii andere recente onderzoeken. Mles 
bij elkaar vormen orize resultaten geen duidelijke ondersteuning voor 'net vrees- 
vermijdingsrnodel als verklaring voor de ontwikkeling van chronische rugpijn, 
maar ze ontkrachten de theorie ook met. Misschien komt das, doonlat 
pijngerelateerde vrees wel een rol speelt, maar slechts bij een veel klcrner deel van 
alle patiënten dan wij vooraf dachten. Ale; ook andere factaren hun steentic: 
bijdragen (en dat is zeer nannernebjk), clain "verdunr" cdat her zichtl3are effect vai? 
pijngerelateerde vrees. Het kan ook zip, dar pijngerelateerde vrees niet metecri aan 



lalet begn van een rub~ijnep~sode, maar pas later, als de pijn langer duurt of vaker 
terugkomt, belmgrijk wordt. 

Het is d even moedlijk om een uitspraak te doen over de effectiviteit van de 
exposure-in-Gvo-beharrdellng bij patienten met acute mgpjn. Vanwege het 
beperkte aantal padenten dat wij konden bestuderen, mogen we uit ons expenment 
geen ""haL.den, dgerneen geldende, conclusies trekken. blaar van de andere kant 
wekken de resultaten ml de suggesue dat een deel v m  de patïEnten baat h n  
hebben bij exposure Ín vivo. Vervolgonderzoek in een grotere groep 1s zeker nodig 
u3i-1 dit verder uit te zoeken. Ook de mader waarop de behandeling gegeven wordt, 
Itan in de tolekomsr nog verder verbeterd worden. 

Waar wc in ieder geval achter gekxsrnerii zijIn, is clat het niet eenvoudig 1s om het 
verloop van rugpijn in dc ~ j d  te meten, Want bij de meeste mensen kent mgpijn 
een grillig patroon, met pieken van ernstige pijn, periodes van Lichtcrc, "ze~irende" 
pijn en piinvrije momenten. Her ligt er dus maar nlét aan, op w e k  moment iemand 
de vragenlijsten ingevulcl heeft. De eerdere smdics &e gedaan zljn bij paLianten met 
ernstige, clironische rugpijn hadden h e r  niet zoveel last van, omdat die 
vc>orn-uameh jk deelnemers hadden b~ j wie de pijn een constanter karakter had. In 
c-rwc so~idiepupu9atie zijn dergelijke écht cholusche gevalien echter zeldzaam. Ook 
hier kunnen we weer van leren voor toekomstig onderzoek. 

In de tijd waatin dit underzoeksproject is uitgevoerd (1999-200C$, mjn ook 
enkele andere onderzoekets in binnen- en bultenland bezig geweest met shidtes 
naar acute lage rugpijn. Dc opvallends: verbanden die. wij enigszins onvenvacht in 
l-ioofdscuk vier vonden, wetclen ook door andere onderzoekers gerapporteerd. De 
weinig, andere studies clre er zijn geclaan op het gebied van de ontwikkeling v m  
cl-ironjciteit zijn rnoehjk met elkaar te vergelijken, maar ze ondersteunen nagenoeg 
allemaal het vrees-vei-mijclmngs~model. Er zijn echter nauwelijks studies te vinden die, 
nci als wij hecl acute patiënren in het or.rdesr.ork hebben betrokken. tletzelifde 
geldt voor onderzoclc klaar vrresverlagcnde behandelingen. 

War: vocgr drr. procfschnft i111 toe aan de rncdjsche wereiisc37ap? Het zal, gezien 
dc d u b b ~ l ~ i ~ i t i p ~  ~litl~ornsten, op dit rnorncnt weinig veranderen aan de manier 
wasrcip rugpijn bel2andelcl tvosclt. Van de andere liar-it, zelfs als we de concl~zsies 
uiterst vooi~icl-it~rirg interpreteren, Iran dar bclarignjl< zijn voor de dagehjkse prakt@. 
Vl';ti~t zelfs al ZOU pijngerelatecrde vrees maar een heel Iile~n beetje invloed l-iebhen 
op de onhvtlikelnng van mgpijn, en ook al zou exposkire-in-vivo-bel~andleling effect 
hebben in slec2-it.s een ldeine grmp parjenren, clat-i kan dat nog een g o o t  verschil 
lïetekenen voor het grote geheel, aar~gezien mgp1jn ZO ont~ettend vaak voorkomt, 
en i-r nog weimg gocd werkende behnn~ielingen bekend zijn. Maar.. . verder 
onderzoek is zcker noodzakelijk om wat professois Waddell (een autontekt in dit 
valigebied) ooit ''Ilet. grootste gezoi.idlliwdszorgraadse1 van de ityrrintlgste eeuw" 
rioernde, cap te l»ssenl 


