
 

 

 

Pain : attention, emotion, prediction and control

Citation for published version (APA):

Arntz, A. R. (1991). Pain : attention, emotion, prediction and control. [Doctoral Thesis, Maastricht
University]. Rijksuniversiteit Limburg. https://doi.org/10.26481/dis.19910628aa

Document status and date:
Published: 01/01/1991

DOI:
10.26481/dis.19910628aa

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19910628aa
https://doi.org/10.26481/dis.19910628aa
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/de6b1ba1-5f29-45ca-b27d-2195406fb537


This thesis deals with some psychologid e f f~eh  of and psychologicak influe~xic~ an 
pzuln. More sp i f i d l l y ,  the hflwenw of emotions, attengond focu$, inmrrwt prealic~ons 
of pain, unprdictzlble incrimes in pain Intensiry, and con&ollability are investigatd. 

Chapkt 1 offers m in2ro4duction b psyclaologid aspects of pain, resulting in the selec- 
tion of tiesearch issues. It is ahgued that pain is a multidimensionally psychological plre- 
nomenan. The following ptential influeaces on pain are discus&: arousal, emadons, 
attention, ogemnt conditioning, classid conditioning, prdichbiliry of acurrenm, cer- 
tainty, pain-intensity expectat.ims, md controllability. Olf the effects of pain, pain mph- 
dons, memories of pain, emationail after-effects Grucluding mdci~~;rtory fear), and Emed 
helplessness are beat&. Finally, the chapter prexnts an overview of r e a c h  questianrs. 

Chapter 2 presents four studies ON the inwnelabonships between iexpriences of p i n ,  
eXpti3tilons of pain, memorim af pain, and fear of pain. The studies concentmle em the 
effects of incorrect predictions of the intensity of a painful experience. Some hypotl~exs 
of &chman% satlarcl~SmismatcEr model are put to the test with increasingly stringent meth- 
ods, me&dalagical criticism on previous studies is d i s c w d ,  md new h y p t h e ~ s  are 
farmulilt&. Special attention is paid to the asymmetrical effects of under- zrs over-predict- 
led painful experiences: underprdicitions, but not overprdictions, appear to caua  fear, the 
tendency to overpredict new experiences, uncertainty, andl stronger physiological respond- 
ing to pain. One hypothesis, that overprediction results from avoidance of under-predicdng 
p i n  because underpredicted pain hurts more, is refuted. Information-prmessing ('null 
elftmlts are more difficult tie detect than positive effects" and functional (%he darning 
effmls of an underprediction leads to caution and prepares for fliphtj'fight or avoidance 
behaviour, which might increase survival chanom" explanations are discussed. Finally, 
ilncomt pain predictions me studied in the clinical context of dental treatment. Iln agree- 
ment with the hypotheses, fearfull patients tend to overpredict pain, slowly reduce their 
prediction levds to mare correct levels, and show a partial return to the initial prediction 
level at a 5-mnths follow-up. Their memories of pain also appear to be biased. Change 
gracesses are explored, and the obsemabon that a state of anxiety interferes with the 
effects el disconfirmations is discussed. 

Chapter 3 prexnts studies on the effects of unpredictable increases in gain intensity. 
These appear to cause t e m p o w  dishabituation of subjative and physiologicd respanding 
to pain, md ta contribute to subjective fear and physiologicd asrbdpadon rwcdona, as 
we31 as ta escape from and avoidance of the pain stirnullus. There are indications that no1 
so much the intensity of the pain stimulus as the renpcePlic~biGiy of its intensity cauzs 
these effais. It is spulatad, that unpr&jc~bility of the intensity of a painful sthulus 
contributes to the acquisition of phobic fear of tfnz aversive stimulius, whereas prdicbbili- 
ty of intensity is related to a more neutral anticipation of the averdve event. 

Chapter 4 starts with a theoredad section on conltollability and pain. f rsl, laborat~by 
studies are reviewed and it is concluded that Lhase forms or control by which the S cm 
limit the pain, so that the pain cannot became of intolerable duration or inknsity, have tillre 
clearest positive effects. Second, studies on the effets af mntrallability on acute p ~ n  in 
two clinical contexts, dental treatment md childbirth, are reviewed. It Is concludd that 
there are clear indications that control cm reduce the experirnce of acute clinical pain. 
mid, the role of lack of perceivedl wnwol over pain in chronic pain problems is dis- 
cussed. Two major issues are treated: whether lamed helplessness t h a q  can incram 
our insight in chronic lpain problems, and the role of expce~encing conkrorl in the successful 



trmtment of chronic pain problems. FindBy, possible p m s e s  underlying the WN-de- 
creasing effmts of mntx-ol are d i ~ w d .  

The next sections present labomq studies on the influences of cont~ol, attentianal 
fmus, ebtedldepzesd m d ,  and anxiety on pain. The pssible influences of elate$/- 
deprresd m d  on the effects of w n & o l l & ~ ~  are investgated, with spiral reference LO 
two thleoreticd notions. Wrst, that m o d  influence# effects of mnwol via Influencing per- 
ceptions of mntral. S a n d ,  that the effmts of crontrollabiliQ we mediated by d a W -  
4lcpreme.d m d .  The findings give rist: b the speculation that not e1atedJdepressed nu&, 
but mother eematioml dimension, dodnmlce-mask~/f~srnrion-a~~lger, mediates the 
influence of wntrolMility on pain. Finally, the theory that a~ntional  focus mediates the 
influence of anxiety on pain is put to the test in two experiments. This theargr might ex- 
pldn the lack of convergence of previous empirid studies, and the contradictory clinical 
observations. Subjective pain rregxrm give strong evidence for &hs theory, but physiologi- 
cal responses yield more e q u i w d  result& 

Chapter 5 is devoted to a georerral discussion of the major findings of the studies of the 
present thesis. It L u g u d  that ma forms of pain expxtatioers can be distinguished, one 
form referring to a theoretical construct, md one form referring to a variable more direct- 
ly observable by reports of the S. Painful exprj,enms exceeding h t h  types of pain-intemsi- 
ty expctalu"ons appear b mnMbute b the development of anticipatory feat and to dishabi- 
tuatlon on the physiological level. Our observation that incorrect pain-intensity predictions 
do not influence immediate pain reactions is further discussed in relationship with the 
degree of ambiguity of external sources of information ahut  pain intensity and the often 
observed explanation p p l e  offer for their pessimistic expectations. The obsenrd emo- 
tional and attentional influences on pain reactions give rise to a number of new research 
issues, such as a direct experimental lest on the possible influence of angry mcwd on pain, 
the effects of different levels and types of anxiety on different levels of pain-intensity, the 
role of endorphins in lattentiond influences on pain, and an investigation into the effects of 
attentional fmus on long-term habituation. With respect to mntrollability, it is stressed 
that the certainty-distraction hypothesis of the positive effects of control should be studied 
more directly, the more so as other certainty influencing manipulations do not seem to 
influence the experience of pain. The failure of psychological theories to clarly explain 
how the experience of pain can be disproportionally elevated, or even exist without my 
ncurolol&iaL pdn-signal, is discussed and some new research possibilities are suggggestd. 

With respect to the development of pain-anticipation reactions, the relative mntribu- 
tions of the two types of expectations are discusd. Experiences e x d i n g  both types of 
experiences seem to contribute to the acquistion of fear, the tendency to overpredict pain, 
and u~acemnty about p in  predictions. A direct test comparing the contributions of incor- 
rml pain expectations of the second form with the effects of mpid (but prdiclable] inten- 
sity increases per se might k interesting, especially with respect to the development of 
phobic-like anddptory reactions (hieart m e  acceleration and avoidance). Possible expla- 
nations for the asymmetrical effects of both types of incorrect pain predictions (under- and 
ovrerprdctions)i are discussed. Tlre role of overpredictions and uncertainty, pertaining to 
the lack of predictability of intensity of wctsive events, in: fear and avoidance is treated. 
New research is suggested with respect to the influences of incorrectly predicted gainful 
expedienoes on memory bias (are underpredicted painful experiences more enernamble than 
correctly predicted experiences?) and on the disruption of latent inhibition. Finally, it is 
specuEatd that research into specific ways of repsiocessing painful experiences might 
increase our insight into human anticipation of pain. 



In dit prwfschnft worden, enkele psycho1ogisehe effecten varu m psycholiogixhe invlosden 
q pijn behandeld. Centraal in het onderzoek staan de i n v l d e n  van emiaties, die fwus van 
de aandacht, on~~uiste pijn vmsspellingen, onvooirspelbm verhogingen in pijn intensiteit, 
en m t r 0 1 ~ h ~ h l e i $ .  

Hoofdstuk 1 biedt een inleiding rot de psychdogische aspwten van pijril, hetgeen resul- 
teert in een selectie van de ondemoehthemanss. Het wordt beargumenteerd dat pijn een 
multidimensionieel psychologiscEni fenomeen is. De volgende potentiele invloeden, op pijn 
worden ~ i s c u s s i e e r d :  m u d ,  emoties, aandacht, operanite conditionering, Ussssieke 
conditionering, vmrsplbaarheid van optreden urn pijIn, zekerheid, pijn-intensitei~s ver- 
wachtingen, en cont~a1eerbmheld. Wat bietreft de gevolgen van pijn wordcd pijn ver- 
wachtingen, herinneringen aan pijn, emotionele na-effecten (waaronder anticipatie angst), 
en mgdeerde  hulpeloosheid besproken, Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van de 
onderzoekcJvr;igen. 

In hoofdstuk 2 worden wier studies naar de onderlinge relatiis tussen pijnlìj~ke ervarin- 
genen, pijn verwachtingen, herinneringen aan pijn, en mgst voor pijn gepresenteerd. Deze 
onderzoeken concentreren zich op de effecten v m  onjuiste voorspellingen van de intensi- 
kit van een pijnlijke ervaring. Enkde hypothesen van hchman's  matchlrnisinatch rndel  
worden getoetst met toenemend s tJ jbre  methoden, methodollogische kritlck op eerdera 
studies wordt besproken, en nieuwe hypothmn worden geformuleerd. De mldacht gaat 
spaiaai uit naar de asymmetrische effecten van onder- versus overschatte pijnlijke esva- 
ringen: onderschattingen, maar niet overxhattingen, blij~ken te lelden tok angst, tol de 
geneigdheid om nieuwe enairingen te overschatten, tot onzekerheid, en tot sterkere fysio- 
logische wct ies  op pijn. E n  hypothese, dat de geneigdheid tot overschatten ontstaat door 
het vermijden van onderschattingen, omdat onderschatte pijn pijnlijker aau zijn, wordt 
vrnorpen. Verklaringen gebaseerd op inf~rmatieve~erkings~ieoSne ('de afwezigheid van 
ieen gebeurtenis is moeilijker te detecteren dan de aanwezigheid van een gebeurtenis" en 
op functionaliteit ('de alarmerende effecten van een onderschatting leiden tot v@)i~rxichtig- 
heia en prepareren het organisme vmr  vlucht, vecht of vermijdings gedrag, heilgeen de 
overlevings kansen kan vergroten" worden besproken. Tenslotte worden onjuiste pijn 
venxrxfatingen bestudeerd in de klinische context van de behandeling bij de tnaodarîs. Tsi 

avereenslemming met de hypothesen overschatten angstige patiknten de pijnllJi~eid van de 
behandeling, stelkn zij hun onjuiste pijn verwachtingen slechb lmgmm bij, en vealtsned 
zij een g d w l d i j k e  terugkeer n a  het oranpronklijke hoge pijn verwachhirgsnivlidu bij 
een follow-up meting 5 maanden later. Hun herinneringen aam de pijnlijkheid vm de 
behandeling blijken eveneens vertekend te zijn. Vel?~~ldle~ngs-p~oces~cn worden g&xplpr- 
rmrd, en de bevinding dat een angstige toestand tijdens de behmdelling interfereert met de 
effecten van disconfirmerende ervaringen wordt besproken. 

In hoofdstuk 3 worden exprimenkIIe studies naar de effecten v m  onvoe3irspelbare ver- 
hogingen in pijn intensiteit gepresenteerd. Dem blijken een iijdelijke dishaaibitnnatie van 
subjectieve en fysiologische piJn Fesprilsen k v e r m d n ,  bij te dragen tot subjectieve 
vrees m fysilaSogische anticipatie reacties, en b leiden totat ontsnappings- en vermydingsge 
d w .  Niet m m r  de intensiteit van de pijnlijke stimulus, als de onvoorspielb~heid YWI de 
hkmsiteit lijkt deze effecten veroorzaken. Er wordt over gespeculeerd dat de onvcmr- 
qelbaarheiid van de intensiteit van een pijnlijke stimulus bijdraagt m het ontstaan 
fobische angst v m r  de aversieve stimulus, m i j l  vaors~lbaahheid van intensiteit gerela- 
teerd is aan een meer neutraie anticipatie vaau de aversieare gebeurtenis. 



Hoofdstuk 4 kgint met een hmrdsehe a t k  over controIe&mheid en pijn. Ia de 
eerste pimts wordera Ihraienwm studies besprahn, en wordt gmncludwd dat die vor- 
men van icon~roleerbmheiel wmme het subjlmt de pijn Ycan k g r e m n ,  d a t  de pijn niet 
onverdraglijk akrk of langdurig wordt, de duid~lijksk psirieve effecbn hebben. Jn de 
tweede pllats uvorden a n d e m k n  naar de effecten vm unintro3eerbaarY;ieId icrp acute pijn 
in twee Minische ~ituaties, de bebddling bij de tandar@ a bevallingen, besproka. De 
conclusie luidt dat er duidelike aaisrwijzingen zijn dat het uiwfenen van controle de ema- 
ring van acute MEnisehie gijn kacu vermimideren. En de derde plaats wordt de rol van gebrek 
aari ervaren controle over pijn bij c h r o ~ i ~ ~ i k l ~  pijn problemen besproken. Twee hoofd- 
zakm worden behandeld: de vraag of de aangeleerde hulpeloosheids theorie ons inizicht in 
cluroni~ilrie pijn probibematiefc h vergroten, en de ral die hd ervaren w a n  mnWo1e speelt 
in de succesvolle behandeling van, chroniwhe pijnprotalemen. Tenslotte worden mogelijke 
prwessen die aain de pijn-verminderende effwte~i vm controle teai grondslag liggen bedis- 
cussieerd. 

In de volgende =ties worden laboratorium experimenten naar de Invloceden van contra- 
le, de fascus van de aandacht, op@;ewek&!depressieve stemming, en mgst op pijn gepresen- 
teerd. De mogelijke invlaeden vm opgewektefdep~essieve stemming op de effecten van 
controI~ee&zleuhcid worden onderzocht, waarbij de aandacht in het bijzonder uiltgat naar 
twee theoretische mnrgdijkheden. En de eerste ppl-ats m u  stemming de effecten van conDra- 
leerbrrasheid kunnen b e ~ n v l d e n  door de perceptie van controle b Heeiren. In de meede 
plaats zouden de cffmten van cocantroleerbaarhejd gemedieerd kunnen worden door opge- 
wektddepressieve stemming. De bevindingen geven aanleiding tot de speculatie dat niet 
opgewekctei'depressiev& stemming, maar een  andere emotionele dimensie, dominanitie-over- 
machtSfrusbratie-woede de invloeden wan controleerbaarheid op pijn medieert. Tenslotte 
wordt de theorie dat de fwus vm de mdaicht de invloed van mgst op pijn medieert ge- 
tmwvtst in een tweetal experimenten. Deze thmrie zou in staat kunnen zijn om het gebrek 
aan overeenstemming tussen eerdere experimenten, d s m d e  de eikaat )tegensprekende 
Minische observaties, te verHaren. De theorie wordt sterk ondersteund door de uitkomsten 
op het gebied vm subjecLieve pijn ervaringen, maar de fysiologische responsen blijken een 
minder eenduidig beeld te geven. 

Woofcist.uk 5 is gewijd m een algemene bespreking van de belangrijkste bevindingen 
wan de onderzoeken die in dit proefschrift zijn opgenomen. Het wordt beargumenteerd dat 
twee mrlten van pijn verwachtingen anderscheiden kunnen worden, waarvan &n verwijst 
n u r  een theoretisch mnswuct, de ander naar een vdabele die meer direct obs~meerbraar 
i s  door rapportage van het subject. Bij beide swrten pijn verwachtingen blijkt dat, wan- 
neer de pijn enswing de verwachting overstijgt, anticipatie angst langdurig toeneemt en 
dishabiiuatie van fysiologische pijnrespansen optreedt. Die observatie dat onjuiste pijn- 
intenslceirs verwachtingen de onmiddellijke pijn reactnies n.iet Winvloeden wordt besproken 
in relatie bt de mate vm mbiguïteit vm externe bronnen van informatie over pijn intensi- 
teit en de vaalt gehoorde verklaring die mensen geven over hun pessimistische verwachtin- 
gen. De gevonden inv lden  vani ernoties en aandacht op pijn leiden tot een aantal nieuwe 
mgelijikheden tot vwder onderzoek, wds een dire@& experimentele test. vm de mmogelgkt: 
invloed vain een gdrgerde stemming op pijn, de Invloeden vm verschillende niveaus m 
scwElt.cn van angst op verschillende intensiteiten van pijn, de rol van adofinen in de 
mdaichts invloeden op pijn, en een bestudering vm de effaten van de focus van aandacht 
op lartgie-termijn habimatie. Met ktrekking tot controleerbaarheid wordt benadnikt dat de 
zekerheid-afleiding hypothese aan een directe toets moet worden onderworpen, te mees 
omdat andere zekerheid Mnvlldende manipulaties niet de pijn ervwing lijken te be- 
invloeden. Met falen van psychologische theon&n In het geven van en. duidelijke verlda- 



ring voor disprapstloneel verhoogde piJn em&ngm, of voor pijn ewdngen zonder enig 
correspoardemd neurologisch pijn signartl, wordt Wiscuss i~ rd  en enige nieuwe onder- 
mksrnogefijkhden worden -geroerd. 

Ook: m.b.t. de tobkmdkokomlng van pijn-anticipatie mcities worden de relatieve biijdra- 
gen van de twee bovengeflmmde wi t en  pijn: vewachtìngeni besprohn. 1Ersufdngen die 
beide soorten pijin vernachtingen k boven g a  lijketen hij te dragen aan het ontstaan van 
angst voor pijn, aan de geneigdheid om toekomstige pijn te overschatten, en aan onzeker- 
heid over hoeveel pijn te wewachten. Eien directe experimentde vergeiijking van de bij- 
drage van onjuiste pijn venvachtingen van het 't.wede soort' met de bijdrage vani sndb  
(maar varrspelbare) pijn intensikits verhogingen op zich zou inteessant zijn, met name 
voor de studie naar de totstandkoming wan fobische anticipatie reacties (hartslag wcelera- 
tie en vermijding). Mogelijke verMegen voor de asymmetrische effecten v a  twee typen 
onjuiste pijn verwachtingen (onder- en overschatLingeni) worden kritisch besproken. De rol 
die werschatten en onzekerheid (betrekking 'nebbend op het $&nek aan vonrspelbaarheid 
van de intensiteit van aversieve gebeurtenissen) spelen in vrees en vermijding wondt be- 
handeld. Er worden suggesties gedaian voor verder onderzmk naar de invloeden vm 0x1- 
juiste pijn verwachtingen op geheugen bias (zijn onderschatte pijnlijke elvaringen beter te 
heninneren dan correct verwachte ervaringen?) en op de verstoring van latente inhibitie. 
Ten slotte wordt de mogelijkheid geopperd dat ondermek naar de specifieke wijzen waar- 
op pijnlijke ervahingen na de eigenlijke ervaring verwerkt wonden ons Inzicht kan vergro- 
ten in de menselijke anticipatie van pijn. 




