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Samenvatting proefschrift Transcutaneous electrical nerve stimulation for patients 
with chronic pain 
 
De afgelopen decennia is er veel progressie geboekt op het achterhalen van de 
oorzaak van chronische pijn en de behandeling ervan. Desondanks, tonen diverse 
prevalentie studies aan dat het probleem chronische pijn groeiende is. De meeste 
patiënten met chronische pijn blijven zoeken naar een behandeling die de pijn 
wegneemt. De effectiviteit van het huidige behandelaanbod voor chonische pijn is 
echter maar beperkt effectief. Chronische pijn is een therapie resistent 
gezondheidsprobleem wat leidt to hoge gezondheidsgerelateerde en 
maatschappelijke kosten. Doordat de oorzaak vaak onduidelijk is en het voorkomen 
van chronische pijn stijgt, is er behoefte aan een effective, goedkopen behandeling 
met weinig bijwerkingen. Transcutane elektrische neuro stimulatie (TENS) is een niet 
invasieve, veilige, goedkope behandeling, met weinig tot geen bijwerkingen, die de 
patient zelf kan uitvoeren. Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift is gericht 
op de behandeling met TENS van patiënten met chronische pijn. TENS is een 
behandeling voor pijn, waarbij via electrodes op de huid, zenuwvezels elektrisch 
gestimuleerd worden met als doel pijn te verminderen. Onderzocht is wat de 
effectiviteit van verschillende typen TENS is, voor wie TENS mogelijk een 
succesvolle behandeling is en wat factoren zijn die bijdragen aan een langdurig 
gebruik van TENS. Tevens is onderzocht bij welke mate van pijnvermindering 
patiënten de TENS-behandeling als succesvol beoordelen.  
 
In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van een gerandomiseerde cross-over studie naar 
het pijnverminderende effect van drie typen TENS beschreven. Het type TENS wordt 
gedefinieerd op basis van de in te stellen parameters; impulsfrequentie (laag (1–10 
Hz) versus hoog (50–100 Hz)), de impulsduur (50 ms–250 ms) en de stimulus 
intensiteit( niet voelbaar tot over tolerantiegrens). De in onze studie onderzochte 
typen TENS waren: 

1) conventionele high frequency TENS (HFT), frequentie van 80 Hz, impulsduur 80 
microseconden en een intensiteit van mitis (net voelbaar). HFT wordt 6 × per dag ge-
durende 60 minuten toegepast. 

2) high frequency, high intensity TENS (HIT), frequentie van 80 Hz impulsduur 250 
microseconden, intensiteit tot tolerantiegrens. HIT wordt 4–6 per dag gedurende 30 
minuten toegepast. 

3) controle TENS (COT), frequentie van 30 Hz, impulsduur 250 microseconden en 
de intensiteit is door de patiënt zelf te regelen (wat men prettig vindt). Dit type TENS 
mag door patiënt continue toegepast, of zo vaak hij/zij dit wil. In totaal werden 180 
patiënten met verschillende pijnklachten geïncludeerd in de studie. Iedere patiënt 
kreeg 2 van de 3 mogelijke types TENS toegewezen als behandeling. De toewijzing 
van type TENS en de volgorde van behandeling werd gerandomiseerd. De behandel-
periode bestond telkens uit twee weken TENS. TENS werd, na instructie door een 
fysiotherapeut, thuis door de patiënt zelfstandig toegepast. Na twee weken 
behandelen met een type TENS, was er een periode van 2 weken geen behandeling, 
waarna de 2e behandelperiode met een ander type TENS volgde. Bij start en aan het 
einde van elke behandelperiode werd de ernst van pijn gemeten met behulp van een 
100 mm visuele analoge schaal (VAS). Aan het einde van elke behandelperiode 
werd de patiënt gevraagd of het effect van die periode voldoende was om de 
behandeling met dat type TENS voor langere tijd te continueren.  



Na 6 maanden zijn alle patiënten opnieuw gevraagd de ernst van de pijn te scoren 
werd gevraagd of ze nog altijd TENS gebruikten. Na de twee testperioden gaven 100 
patiënten aan de behandeling met TENS te willen continueren. Daarbij werden geen 
statistisch significante verschillen in pijnvermindering gevonden tussen de 3 
verschillende typen TENS. Merendeel van de patiënten (62%) die de TENS 
behandeling wilden continueren gaven aan beide TENS typen even effectief te 
vinden. Er werd geen verschil gevonden in he pijnvermindering tussen de 
verschillend typen TENS. Bij de vervolgmeting na 6 maanden waren van 149 
patiënten dat beschikbaar. Van deze patiënten gebruikten 75 nog steeds TENS, 
tegenover 74 niet. De gebruikers van TENS hadden na 6 maanden een statistisch 
significant groter pijnvermindering dan de niet gebruikers ((28% (SD 35%) en 0% 
(SD41%)). De eindconclusie was dat er geen verschil in pijnverminderend effect is 
tussen de 3 typen TENS. Een redelijke grote groep patiënten (42%) blijft TENS ook 
na 6 maanden gebruiken.  

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten gepresenteerd van een analyse naar factoren die 
mogelijk het succes van TENS kunnen voorspellen. Pijn is een multidimensioneel 
probleem, waarbij er sprake is van een complexe interactie tussen lichamelijke, 
psychologische en sociale factoren. De verwachting is daarom dat niet alle patiënten 
baat zullen hebben bij een behandeling met TENS. Wat de kenmerken zijn van 
patiënten met positieve behandelresultaten van TENS is niet bekend. Om meer 
inzicht te krijgen in mogelijke kenmerken die bijdragen aan het effect van TENS zijn 
bij start van de behandeling een aantal mogelijke factoren gemeten. De set variabe-
len bij baseline bestond uit een combinatie van metingen van a) pijn gerelateerde 
variabelen (ernst van pijn, kwaliteit van pijn, neuropatische pijn, het intermitterende 
karakter van pijn, het aantal pijnlocaties), b) psychologische variabelen 
(catastroferen, verwachtingen, interne en externe locus of control en mentaal 
functioneren) en c) het dagelijks fysiek functioneren. Als uitkomst voor een positief 
behandelresultaat werden 2 verschillende maten gebruikt: 1) het blijven gebruiken 
van TENS op lange termijn (6 maanden) en 2) een pijnvermindering van 33% 
(gemeten met een VAS-schaal) na 6 maanden. De analyses van 149 patiënten, die 
de vervolgmetingen na 6 maanden hadden ingevuld, lieten verschillende resultaten 
zien per uitkomstmaat. Hoge verwachtingen dat TENS de pijn kan verhelpen voor de 
start van de behandeling, het hebben van neuropatische pijn en een pijnscore lager 
dan 80 mm op een visuele analoge schaal waren onafhankelijk van elkaar 
geassocieerd met het blijven gebruiken van TENS op lange termijn (6 maanden). De 
factoren ‘intermitterende pijn’en “aantal pijnlocaties (≤ 2)” waren onafhankelijk van 
elkaar geassocieerd met de uitkomst pijnvermindering van 33% of meer.  

In hoofdstuk 4 is beschreven welke factoren bijdragen aan het blijven gebruiken van 
TENS op langere termijn (6 maanden). Het hoofddoel van de TENS behandeling is 
het verminderen van de ernst van de pijnklachten. De mate van pijnvermindering kan 
verschillen van patiënt tot patiënt. Sommige patiënten blijven TENS gebruiken, 
ondanks een klein of zelfs geen pijnverminderend effect. De vraag is of TENS naast 
pijnvermindering ook nog ander effecten sorteert, die het blijven gebruiken van TENS 
kunnen verklaren. Om deze vraag te beantwoorden zijn bij aanvang van de TENS 
behandeling en na 6 maanden een aantal effectmaten gemeten. De TENS-
gebruikers op 6 maanden hadden, naast minder pijn, statistisch significant betere 
resultaten op het gebied van dagelijks functioneren, catastroferen, gevoel van 
controle en self efficacy dan de niet gebruikers. Daarentegen gingen minder 



patiënten in de gebruikers groep weer aan het werk in vergelijking met de niet-
gebruikers. Uit een multiple regressievergelijking bleek dat naast pijnvermindering 
ook een afname van catastroferen onafhankelijk geassocieerd was met het blijven 
gebruiken van TENS. Verder bleek dat een afname van medische consumptie (onder 
behandeling zijn van arts of therapeut en gebruik van pijnstillers) ook geassocieerd te 
zijn met blijven gebruiken van TENS. De resultaten laten zien dat TENS naast 
pijnvermindering ook op andere domeinen effecten sorteert die bij kunnen dragen 
aan het blijven gebruiken van TENS.  

In hoofdstuk 5 is de validering van een in het Nederlands vertaald meetinstrument 
(Chronic Pain Self efficacy Scale (CPSS) om self efficacy bij patiënten met 
chronische pijn te meten toegelicht. Self efficacy wordt omschreven als het vermogen 
en de overtuiging om adequaat en efficiënt te handelen in een gegeven situatie. 
Binnen het domein chronische pijn wordt self efficacy als een belangrijke factor 
gezien die bijdraagt aan de manier waarop een patiënt zelfstandig omgaat met zijn 
pijn en/of de gevolgen van pijn in het dagelijks functioneren. De behandeling van 
TENS kan mogelijk bijdragen een betere self efficacy in het omgaan met pijn omdat 
TENS zelf door de patiënt op eigen wijze (die werkt voor de patiënt) kan worden 
toegepast. De Engelstalige CPSS heeft 22 vragen en bestaat uit 3 factoren; self 
efficacy in omgaan met pijn, self efficacy voor fysiek functioneren en self efficacy in 
omgaan met symptomen (anders dan pijn). De resultaten van een confirmatoire 
factor analyse met de Nederlandstalige CPSS, uitgevoerd bij 231 patiënten met 
chronische pijn, ondersteunden de oorspronkelijke 3 factoren structuur niet. In een 
daarop volgende exploratoire factor analyse vonden we 2 factoren: self efficacy in 
omgaan met pijn en self efficacy voor fysiek functioneren. Daarbij laden 2 van de 22 
items op beide factoren door een onduidelijke formulering. Beide items zijn 
verwijderd uit de Nederlandse CPSS. De construct validiteit en de betrouwbaarheid 
van de Nederlandse CPSS bleken voldoende te zijn. De beide gevonden factoren 
pijn self efficacy in omgaan met pijn en self efficacy voor fysiek functioneren corre-
leren hoog (0.70). Nader onderzoek naar de gevonden factor structuur van de 
Nederlandse CPSS is noodzakelijk.  

In hoofdstuk 6 is gekeken naar de mate van pijnvermindering die een patiënt 
relevant vindt om de TENS-behandeling als succesvol te duiden. Hierbij is gebruik 
gemaakt van het concept ‘minimally clinically important change’ (MCIC). Een MCIC is 
het kleinste verschil in een score op een voor patient belangrijke effectmaat dat de 
patiënt als waardevol ervaart en wat voortzetting van de behandeling rechtvaardigt, 
in de aanwezigheid van bijwerkingen en ongemakken of kosten die de behandeling 
met zich meebrengt. Voor chronische pijn wordt een 30% reductie van pijn 
aanbevolen als een standaardmaat om het succes van alle behandeling voor pijn te 
evalueren. Deze aanbeveling is gebaseerd op een methode waarin patiënten hun 
algemeen verbetering scoren op een globale maat voor herstel (volledig verbeterd – 
volledig verslechterd). Op basis van deze globale maat voor herstel kiest de 
onderzoeker of behandelaar, zonder inzicht in de mogelijke bijwerkingen en/of 
ongemakken, een afkappunt voor positief herstel. De vraag is of de aanbeveling van 
30% pijnvermindering toepasbaar is voor alle typen behandelingen. Behandelingen 
met weinig bijwerkingen en/of ongemakken kunnen mogelijk al bij minder 
pijnvermindering als succesvol beschouwd worden door een patiënt. In de studie is 
de MCIC berekend vanuit het perspectief van de patiënt (met in acht name van 
bijwerkingen etc.), vergeleken met de MCIC berekend vanuit het perspectief van de 



behandelaar/onderzoeker. Hieruit blijkt dat voor de behandeling van TENS de MCIC 
vanuit de patiënt lager ligt dan die van de behandelaar/onderzoeker (20% voor 
gemiddeld pijn vanuit patiënt perspectief t.o.v. 40% vanuit behandelaar perspectief). 
De MCIC vanuit patiënt perspectief is eveneens lager dan de aanbevolen MCIC van 
30%. Een uniforme maat voor pijnvermindering, zoals de aanbevolen 
pijnvermindering van 30% lijkt ideaal om effecten van verschillende behandelingen 
met elkaar te kunnen vergelijken. De resultaten van deze studie tonen aan dat dit 
niet mogelijk is, aangezien iedere behandeling andere bijwerkingen, kosten en/of 
ongemakken met zich meebrengt. 



Chapter 8 Summary thesis: Transcutaneous electrical nerve stimulation for patients 
with chronic pain 

Research in the past decades has made progress on the elucidation of causal 
mechanism, assessment and treatment of chronic pain. Nevertheless, several 
prevalence studies have been published showing that chronic pain is a very common 
condition, and is even increasing throughout the past decade. Most chronic pain 
patients persist in seeking treatment, although the effectiveness of all current 
treatments aimed at pain relief offered, remains limited. Chronic pain therefore is a 
highly refractory health problem resulting in increasing healthcare costs and 
prolonged patient suffering. Because of today’s high prevalence and still unclear 
aetiology of chronic pain, there is a pressing need for effective low cost treatment 
with no or minor side effects. As Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) 
is a non invasive, inexpensive, safe, non-addictive, easy to use treatment with no or 
minor side effects (skin irritation), it seems worthwhile to examine its effectiveness. In 
this thesis the effectiveness of TENS in patients with chronic pain complaints is 
examined. The research was aimed at effectiveness of different types of TENS, for 
whom TENS may be a successful treatment and what factors are associated with 
prolonged use of TENS. Also the degree of pain reduction at which a patient 
considers the TENS treatment as successful was examined.  

In chapter 2 the results of a randomized cross-over study of the pain reducing effect 
of three types of TENS is described. Type of TENS is based on a combination of 
pulse frequency (low (1-10 Hz) vs. high (50-100 HZ), pulse duration (50 ms - 250 ms) 
and stimulus intensity (below threshold - pain tolerance). The three types of TENS 
studied were: 

1) Conventional high frequency TENS (HFT), frequency of 80 Hz, 80 microseconds 
pulse duration 80 and intensity at sensory threshold intensity. Patients were 
instructed to use TENS 4-6 times a day for 1 hour periods. 

2) High frequency high-intense TENS group (HIT), frequency 80 Hz, 250 
microseconds pulse duration and intensity at maximum tolerance intensity level. 
Patients were instructed to use TENS 4-6 times a day for 30 minutes periods. 

3) Control TENS group (COT), frequency 30 Hz, 250 microseconds pulse duration 
and patients were free to choose stimulus duration and stimulus intensity as they 
preferred. 

A total of 180 patients with various musculoskeletal pain complaints were included in 
the study. Each patient was received two out of three possible types of TENS. Type 
and order of TENS in time was randomized. A treatment period consisted of two 
weeks TENS treatment. Patients used their TENS, after instruction by a physical 
therapist, at home on daily basis. After the first treatment period, there was a period 
of 2 weeks with no treatment (wash out period). After the wash out period the second 
treatment period of 2 weeks was started. 

At start and end of each treatment period, the severity of pain was measured with a 
100 mm visual analogue scale (VAS). Also at the end of each treatment period 
patients were asked whether the effect of the treatment was sufficient to continue that  



Chapter 8 Summary 

type of TENS on long term.  After 6 months pain severity and use of TENS was 
measured again. 

After the two treatment periods 100 patients continued the TENS treatment No 
statistical significant difference was found in pain reduction between the three types 
used during the two treatment periods. A majority of the patients (62%) stated to 
continue TENS with both types of TENS tested, as both types were found equally 
effective. At 6 months follow up data of 149 patients were available. Of these 149 
patients 75 were still using TENS, whereas 74 patients did not. The TENS-users had 
statistical significant greater pain reduction compared to non-users ((28% (SD 35%) 
en 0% (SD41%)). The final conclusion of the study was that there is no difference in 
pain reducing effect between the three types of TENS. A relative large group of 
patients (42%) continues to use TENS even after 6 months.  

In chapter 3 the results of an analysis of factors that may predict the success of 
TENS are discussed. Pain is a multidimensional problem, in which there is a complex 
interaction between physical, cognitive, affective and behavioural factors. Due to 
differences in aetiology of pain and/or psychosocial factors, one cannot expect that 
each individual patient with chronic pain responds equally to TENS. What types of 
pain complaints and/or psychological factors are associated with positive outcome of 
TENS are not known. To gain more insight into possible factors predictive for long 
term outcome a number of pain related variables ( pain severity, pain quality, 
neuropathic pain, intermitted pain, and number of pain locations) psychosocial 
variables (catastrophizing, expectancies, locus of control, mental health) and factors 
related to functioning ( daily activities and work status) were measured at the start of 
treatment. Two type of positive outcome were used; 1) continuing TENS at 6 months 
and a pain reduction of 33% (measured with a VAS pain scale) at 6 months. Different 
results were found for each type of outcome in 149 patients who completed the 
questionnaires at 6 months follow-up. Higher expectancies that TENS could resolve 
pain prior to the start of treatment, having neuropathic pain, a pain severity score 
below 80 mm VAS were independently associated with continued use of TENS at 6 
months. The factors ‘intermittent pain’ and ‘more than 2 pain locations’ were 
associated with the outcome pain reduction of 33% ore more.  

Chapter 4 describes the factors contributing to the continued use of TENS in the 
longer term. The main purpose of TENS treatment is to reduce the severity of the 
pain. The degree of pain relief by TENS differs varies from patient to patient. Some 
patients continue to use TENS despite a little or no improvement in pain severity. The 
question therefore was whether TENS has other effects that can explain the 
continued use of TENS. 

To answer this question at the start and the end of treatment several other outcomes 
were measured. Results showed that TENS-users at 6 months had, besides less 
pain, statistical significant improvements in daily functioning, catastrophizing, feelings 
of control and self-efficacy compared to non-users. However in group of TENS-users 
less people returned to work compared to non-users. Multivariate regression analysis 
showed that the decrease in catastrophizing and pain reduction were both 
independently associated with the continuation of TENS. 
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Also less use of pain medication and health care (doctor visits) were associated with 
the use of TENS at 6 months. The results show that TENS has important effects in 
other domains than pain, and that these effects contribute to the use of TENS.  

In chapter 5 the validation of a Dutch translation of the Chronic Pain Self-efficacy 
Scale (CPSS), to measure level of self-efficacy in coping with pain and disability in 
patients with chronic pain, is described.  

Self-efficacy is considered to be one of the most important variables in understanding 
how patients adjust to pain. Self-efficacy refers to the belief that required behaviours 
can be successfully performed in given situations or domains. People with stronger 
self efficacy beliefs are thought to be more determined and persistent in performing 
certain behaviours to deal with pain and pain related disability. It is hypothesised that 
TENS can improve self-efficacy for pain as TENS is a treatment that can be self-
administrated by the patient. The Englisch version of the CPSS consists of 22 items 
and can be divided into three subscales; self-efficacy in dealing with the pain, self-
efficacy in dealing with symptoms and self-efficacy in dealing with physical 
functioning. The results of a confirmatory factor analysis with the Dutch CPSS, 
executed in 231 patients with chronic pain, did not confirm the original three factor 
structures. In an exploratory factor analysis 2 factors (self-efficacy for dealing with 
pain and self-efficacy for dealing with physical functioning) were found. Of all 22 
items 2 did not contribute to either one of the factors found. Both items were 
therefore removed from the Dutch CPSS. Also construct validity en test-retest 
reliability of the Dutch CPSS were studied and found to be adequate. As both factors 
(pain self-efficacy and physical functioning self-efficacy) are independent but 
correlate highly (0.70) further research is necessary to confirm these findings in 
another pain population. 

Chapter 6 presents the results of an analysis what amount of pain reduction patients 
consider relevant to define TENS treatment as successful. For this purpose the 
concept of ‘minimally clinically important change’ (MCIC) was used. A ‘minimal 
clinically important difference’ is defined as the smallest difference in score in the 
domain of interest which patients perceive as beneficial and which mandates, in the 
absence of troublesome side effects and excessive cost, a change in the patient’s 
management. The term ‘minimally clinically important difference’ is used to indicate 
differences between patients, for a change in health status within patients the term 
‘minimally clinically important change’ (MCIC) is used. For pain research a 30% 
decrease in pain for an individual patient has been recommended as a reasonable 
MCIC for all acute and chronic pain complaints irrespective of interventions provided. 
This recommended 30% pain reduction was based on a cut point chosen from the 
clinician’s perspective and not from a patient’s point of view. Furthermore, a MCIC is 
regarded as context-specific, which means that MCIC is specific for the intervention 
provided and the population under It is important to find out if the recommended 
MCIC can be generalized to treatments with no or only minor side effects, such as 
TENS. Patient might consider less pain reduction as successful in such type of 
treatments. The MCIC was therefore calculated from a clinician’s and a patient’s 
perspective. The results showed that MCIC from a patient’s perspective (20% pain 
reduction) was lower compared to a MCIC from a clinician’s perspective (40% pain  
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reduction). The MCIC from a patient’s perspective was also lower as the 
recommended 30% pain reduction in pain research. Therefore one uniform standard 
value for clinically relevant change seems not applicable as treatments are different 
in amount of pain reduction, side effects and/or other inconveniences. The current 
methods for calculating such a standard are currently not sufficiently explicit and 
valid. 


	Samenvatting proefschrift TENS for patients with chronic pain
	Summary thesis TENS for patients with chronic pain

