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11. Summary 

Chronic low back pain (CLBP) is a major health problem. The impact for the individ-
ual patient is considerable: Patients suffering from CLBP perceive limitations in daily 
life functioning and a lower quality of life. In addition, the societal impact of CLBP 
accounts for high health care and socio-economic costs. For years, the focus has 
been set on creating biomedical models to explain the development and mainte-
nance of nonspecific CLBP. However, not for all patients with pain syndromes, a 
biomedical explanation for their complaints can be found. In the last decades cogni-
tive-behavioural models have been postulated to explain the development and 
persistence of disability in nonspecific chronic pain patients. One of the most 
prominent cognitive behavioural models is the fear-avoidance model. This model 
proposes that catastrophic interpretations about pain and pain-related fear lead to 
avoidance behaviour. In the long run this activity-related behaviour style, character-
ized by activity avoidance, may lead to a chronic pain problem, resulting in disability 
in daily life functioning, depression, and a lower daily life activity level. However, 
not all patients suffering from CLBP have a lower daily life activity level. There 
seems to be a subgroup of patients that persist in activities. Persisters are hypothe-
sized to have a similar level of daily life activities as healthy volunteers. Their activ-
ity-related behaviour style can be characterized by a continuation of activities de-
spite pain, until completion of the task has been reached. When a persister eventu-
ally completes the activity, pain will increase due to overload, which, in turn, will 
force him to take rest until the pain subsides. Both activity-related behaviour styles, 
i.e. avoidance and persistence, seem to be associated with high disability levels and 
lower quality of life. 

The underlying mechanisms explaining both avoidance and persistence behav-
iour have not yet been identified. A model that might explain both types of activity-
related behaviour is the self-discrepancy model for chronic pain. The Self-
Discrepancy theory which was originally developed by Higgins, proposes that dis-
crepancies exist between the attributes one actually possesses (‘actual self’), and 
the attributes one ideally possesses (‘ideal self’) or ought to possess (‘ought self’). In 
addition, Carver et al. evaluated the discrepancy between the actual and the ‘feared 
self’ (the attributes one fears to possess). The adapted self-discrepancy model for 
chronic pain is proposed to explain the pathway from the three self-discrepancies to 
activity-related behaviour. In this model, it is hypothesized that both ideal and 
ought self-discrepancies lead to persistence behaviour. In contrast, the actual versus 
feared discrepancy is hypothesized to predict avoidance behaviour. The main aim of 
the combined studies presented in this thesis is to identify and explain the different 
types of activity-related behaviour within the population of patients with CLBP. 

After the introduction (chapter 1), Part I of this thesis (chapter 2–5) evaluates 
assessment methods to identify a patient’s activity-related behaviour during per-
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formance testing and during activities in daily life. In Part II of the thesis (chapter 6 
and 7) specific characteristics in a person’s activity pattern reflecting his activity-
related behaviour style (i.e. avoidance and persistence) are explored. In Part III 
(chapter 8 and 9) the self-discrepancy model for chronic pain is tested as explana-
tory model for avoidance and persistence behaviour. A further aim is to evaluate 
whether both activity-related behaviour styles are related to higher disability levels 
and to a diminished quality of life. 

Part I: Assessment of activity-related behaviour 

Chapter 2 reports to what extent physiological and non-physiological factors influ-
ence performance testing in patients with CLBP. In all types of performance tasks 
the final outcome will be influenced by physiological factors as well as non-
physiological factors. However, to what extent both factors influence test outcome 
differs between various performance tests. Whereas the outcome of a 
(sub)maximal exercise test will mainly be influenced by physiological factors and 
thus best represents a patient’s maximum physiological possibilities, a holding en-
durance task evaluating the duration a patient can carry a specific weight, is an 
example of a performance task that is mainly influenced by psychological factors 
and can reflect a patient’s behaviour during testing. Chapter 3 evaluates whether a 
patient’s prediction of activity-related pain is associated with task performance. 
Furthermore, it is evaluated whether in patients overpredicting activity-related 
pain, fear of movement has a negative influence on performance. Results show that 
in contrast to patients who are able to predict the level of pain associated with 
activity correctly, in patients who tend to overpredict activity-related pain, fear of 
movement is negatively related to the level of performance during performance 
testing. In daily life, it appears that patients who overpredict their activity-related 
pain and experience more fear show a higher total daily life activity level. This last 
finding may be related to an alternative but more inefficient strategy in which eve-
ryday activities are carried out. 

Chapter 4 presents an overview of assessment instruments to measure the ac-
tivity level in daily life of patients with musculoskeletal pain. In pain research, physi-
cal activity in daily life is measured using questionnaires, diaries or objective meas-
urement techniques. However, only limited research has been performed on psy-
chometric properties of these instruments. Based on a comparison of different 
assessment tools for physical activity, it is recommended to evaluate a patient’s 
daily life activity level with an objective registration tool such as an accelerometer 
or activity monitor. Results presented in chapter 5 confirm that a patient’s estima-
tion of his daily life functioning level may be biased. It is found that the association 
between the self-reported and objectively assessed activity level in daily life in pa-
tients with CLBP is rather low. In addition, it appeared that patients with CLBP, who 
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are more depressed, underestimate their daily life activity level, although their ac-
tual activity level is not influenced by their level of depressed mood. Since it thus 
appeared that self-report can be biased by a patient’s opinion, it is recommended to 
measure a patient’s daily life activity level with an objective registration tool. 

Part II: Identification of subgroups, based on activity-related behaviour 

In chapter 6 the influence of pain intensity, pain-related fear, the level of physical 
activity and fluctuations in the activity, assessed by self-report (diary), on the level 
of disability in patients with CLBP is studied. Results show that, in addition to pain 
intensity, the fluctuation in the daily life activity level instead of the mean activity 
level over time is associated with disability. This finding seems in line with the hy-
pothesis that patients applying persistence behaviour will present a sawtooth pat-
tern in a registration of their activity level overtime. In chapter 7 characteristics of 
both activity-related behaviour styles are explored using accelerometry. Patients 
scoring high on avoidance and persistence behaviour show a higher level of disabil-
ity compared to patients who score low on both avoidance and persistence behav-
iour. Results show that persisters, as compared to avoiders, have a higher self-
reported daily life activity level and a longer daily uptime, assessed by accelerome-
try. The objectively measured level of physical activity does not differ between the 
groups. Furthermore, self-reported activities in daily life are positively related to a 
pain increase in persisters, whereas no such association is found in avoiders. These 
findings seem to support the hypothesis that different activity-related behaviour 
styles are present within the population of patients with CLBP. 

Part III: The self-discrepancy model for chronic pain to explain persistence and 
avoidance behaviour 

Chapter 8 evaluates the self-discrepancy model for chronic pain. The first aim is to 
evaluate whether self-discrepancies are associated with avoidance and persistence 
behaviour, measured by self-report. A further aim is to evaluate whether both per-
sistence and avoidance behaviour are associated with a higher level of disability and 
a diminished quality of life. With regard to both types of activity-related behaviour, 
results show that the magnitude of the feared discrepancy is predictive of avoid-
ance behaviour. In addition, actual-ideal self-discrepancies are predictive of persis-
tence behaviour. Of interest is the finding that avoidance, but not persistence be-
haviour, is predictive for a higher level of disability and a lower level of quality of 
life. In this study, some associations in the self-discrepancy model for chronic pain 
could indeed be confirmed, whereas no confirmation was found for others. Chapter 
9 evaluates whether self-discrepancies are associated with the objectively regis-
tered activity-related characteristics of persistence and avoidance behaviour and 
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whether these associations are also consistent over time. Results indicate that pa-
tients with CLBP who felt close to their ideal show more characteristics of persis-
tence behaviour. Over time, patients who move further away from their ideal also 
show more characteristics of persistence behaviour. Furthermore, in patients who 
are characterized as avoider, a further decrease of daily uptime is related to a de-
crease in mental health-related quality of life. However, persistence behaviour and 
mental health-related quality of life are not related. In the current study the asso-
ciations between different types of self-discrepancies and avoidance or persistence 
behaviour could not unambiguously be confirmed. 

Based on the results of part III of this thesis some support was found that the 
actual-feared discrepancy is associated with avoidance behaviour and the actual-
ideal discrepancy is associated with persistence behaviour. However, no association 
between the actual-ought discrepancy and activity-related style could be found. 
 
Chapter 10 contains the general discussion. Based on the results of this thesis, it 
became clear that the extent in which physiological or psychological factors influ-
ence the outcome on a physical performance test is not only different between 
tests but also between subgroups of patients. In future research, measurement 
techniques like a twitch technique and surface EMG are recommended to unravel to 
what extent physiological and to what extent psychological factors influence test 
outcome. Furthermore, the physical activity assessments in daily life should be per-
formed with objective registration tools, because the self-reported daily life activity 
level are biased and will therefore not adequately represent the patient’s daily life 
activity level. 

With respect to the activity-related behaviour styles, this thesis shows that dis-
tinct characteristics can be identified between patients applying avoidance or per-
sistence behaviour. For future research, activity monitoring might support the dif-
ferentiation between persisters and avoiders. An activity monitor, which will enable 
identification of specific postures and activities during a patient’s daily life activities, 
may be used to further differentiate between persisters and avoiders. Once we are 
able to classify patients based on their activity-related style, we can start to develop 
and test new treatment techniques which will help us to provide a patient-tailored 
treatment. 

The self-discrepancy model for chronic pain is a promising model to explain the 
negative emotions in patients with chronic pain. Some evidence was found that the 
actual-feared discrepancy is associated with avoidance behaviour and the actual-ideal 
discrepancy is associated with persistence behaviour. However, no association be-
tween the actual-ought discrepancy and activity-related style could be found. Future 
studies should assess whether the self-discrepancy model for chronic pain can also 
explain why some patients avoid activities whereas others persist in activities. This 
may lead to a theoretical foundation for a tailored treatment for patients with CLBP.  
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11. Samenvatting 

Chronische lage rugklachten (CLRK) zijn een veel voorkomend probleem. Het heb-
ben van CLRK leidt voor elke individuele patiënt tot beperkingen in het dagelijks 
functioneren en een verminderde kwaliteit van leven. Daarnaast leiden deze klach-
ten tot enorm hoge maatschappelijke en sociale kosten. Jarenlang is getracht een 
biomedisch model te ontwikkelen waarmee het ontstaan en in stand houden van 
aspecifieke CLRK kon worden verklaard. Echter, niet bij alle patiënten met pijnsyn-
dromen kan een biomedische oorzaak worden aangetoond. In de laatste decennia 
zijn cognitief-gedragsmatige modellen voorgesteld om het ontstaan en voortduren 
van de ervaren beperkingen bij patiënten met chronische pijn te kunnen verklaren. 
Eén van de meeste bekende cognitief-gedragsmatige modellen is het vrees-
vermijdingsmodel. Dit model beschrijft dat patiënten die catastroferende gedachten 
hebben over hun pijn, pijn-gerelateerde vrees ontwikkelen. Deze vrees wordt ge-
kenmerkt door vermijdingsgedrag. Op de lange termijn kan deze stijl van beweeg-
gedrag leiden tot een chronisch pijnsyndroom, gekenmerkt door depressieve gevoe-
lens, hoge mate van ervaren beperkingen en verminderde activiteiten in het dage-
lijks leven. Echter, niet alle patiënten met CLRK hebben een lager activiteitenniveau. 
Er lijkt een subgroep van patiënten die doorgaat met de activiteiten (persisteren). 
Het wordt verondersteld dat deze persisteerders een vergelijkbaar activiteitenni-
veau hebben als gezonde controlepersonen. Het beweeggedrag van een persisteer-
der kan worden gekarakteriseerd door het volharden in de uitvoer van activiteiten, 
totdat de activiteit is afgerond. Als de activiteit is afgerond, wordt de persisteerder 
gedwongen rust te nemen, omdat de pijn ondraaglijk is geworden. Dit resulteert in 
een zaagtand patroon waarin periodes van intensieve activiteit worden afgewisseld 
met gedwongen rust ten gevolge van de toename in pijnintensiteit. Beide stijlen van 
beweeggedrag (vermijden en persisteren) lijken geassocieerd met meer beperkin-
gen in het functioneren en een verminderde kwaliteit van leven. 

Het onderliggende mechanisme dat zowel vermijden alsook persisteren, zou 
kunnen verklaren is nog niet geïdentificeerd. Een model dat mogelijk beide stijlen 
van beweeggedrag kan verklaren is het zelf-discrepantiemodel voor chronische pijn. 
De Zelf-Discrepantie theorie, oorspronkelijk ontwikkeld door Higgins, veronderstelt 
dat discrepanties bestaan tussen de eigenschappen die iemand werkelijk bezit (‘ac-
tuele zelf’) en de eigenschappen die iemand ideaal gezien zou willen bezitten (‘idea-
le zelf’), of denkt te moeten bezitten (‘opgelegde zelf’). Carver e.a. onderzochten 
ook nog de discrepantie tussen de actuele zelf en de gevreesde zelf (de eigenschap-
pen die je niet wilt bezitten). Vanuit het zelf-discrepantiemodel voor chronische pijn 
wordt voorgesteld, dat vanuit de drie zelf-discrepanties het beweeggedrag kan 
worden verklaard. In dit model wordt verondersteld dat discrepanties tussen de 
actuele en ideale zelf en tussen de actuele en opgelegde zelf leiden tot persisterend 
beweeggedrag. De discrepantie tussen de actuele en gevreesde zelf wordt veron-
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Deel 1: Het meten van beweeggedrag 

Hoofdstuk 2 beschrijft in welke mate fysiologische en psychologische factoren de 
uitslag op fysieke testen beïnvloeden bij patiënten met CLRK. In alle fysieke taken 
wordt de uitslag beïnvloed door zowel fysiologische alsook psychologische factoren. 
Echter, in welke mate deze factoren de uitslag beïnvloeden verschilt tussen de ver-
schillende taken. Waar de uitkomst van een (sub)maximale inspanningstest vooral 
wordt beïnvloed door fysiologische factoren en dus het beste de maximale fysiologi-
sche mogelijkheden weergeeft, is een tiltaak waarbij een specifiek gewicht zo lang 
mogelijk moet worden vastgehouden, een voorbeeld van een taak waarbij de uitslag 
vooral wordt beïnvloed door psychologische factoren en dus het beweeggedrag van 
de patiënt weergeeft. Hoofdstuk 3 evalueert of de voorspelling van een patiënt met 
subacute lage rugklachten over de mate van pijn, die een fysieke taak oplevert, is 
geassocieerd met de uitslag op de taak. Bovendien wordt geëvalueerd of bij patiën-
ten die hun pijn gerelateerd aan de fysieke taak overschatten, de vrees om te be-
wegen een negatieve invloed heeft op de uitslag op de taak. De resultaten laten 
zien dat, in tegenstelling tot de patiënten die hun pijn goed kunnen inschatten, bij 
de patiënten die hun pijn overschatten meer bewegingsvrees leidt tot een minder 
goede uitslag op de fysieke taak. In het dagelijks leven blijkt dat patiënten die hun 
pijn overschatten en meer bewegingsvrees hebben, meer actief zijn. Deze laatste 
bevinding is mogelijk gerelateerd aan een alternatieve, maar inefficiënte strategie 
die gebruikt wordt voor het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. 

Hoofdstuk 4 presenteert een overzicht van meetinstrumenten waarmee het ac-
tiviteitenniveau in het dagelijks leven van patiënten met pijnklachten aan het bewe-
gingsapparaat kan worden gemeten. In pijnonderzoek wordt het fysieke activitei-
tenniveau in het dagelijks leven gemeten met vragenlijsten, dagboeken en objectie-
ve meetinstrumenten. Echter, slechts weinig onderzoek is uitgevoerd om de psy-

dersteld vermijdingsgedrag te kunnen voorspellen. Het doel van de gecombineerde 
studies in dit proefschrift is het identificeren en verklaren van de verschillende stij-
len van beweeggedrag binnen de populatie van patiënten met CLRK.  

Na de introductie (hoofdstuk 1), wordt in het eerste deel (hoofdstuk 2-5) van dit 
proefschrift meetmethoden bestudeerd waarmee het beweeggedrag tijdens fysieke 
testen en in het dagelijks leven kan worden geïdentificeerd. In het tweede deel van 
dit proefschrift (hoofdstuk 6 en 7) worden de specifieke kenmerken in een activitei-
tenpatroon als kenmerk van beweeggedrag (vermijden en persisteren) onderzocht. 
In het derde deel van dit proefschrift (hoofdstuk 8 en 9) wordt het zelf-
discrepantiemodel voor chronische pijn geëvalueerd als verklaringsmodel voor ver-
mijden en persisteren bij patiënten met CLRK. Verder wordt geëvalueerd of beide 
stijlen van beweeggedrag zijn geassocieerd met meer ervaren beperkingen in het 
dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van leven. 
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chometrische eigenschappen van deze instrumenten vast te stellen. Het doel van dit 
onderzoek was de in de literatuur gepresenteerde methoden die het fysieke activi-
teitenniveau in het dagelijks leven meten te identificeren en de psychometrische 
eigenschappen van deze methoden te presenteren. Na een vergelijking tussen de 
methoden wordt aanbevolen het dagelijks activiteitenniveau van patiënten met 
pijnklachten aan het bewegingsapparaat te meten met een objectief meetinstru-
ment zoals een accelerometer of een activiteitenmonitor. De resultaten gepresen-
teerd in hoofdstuk 5 bevestigen dat de inschatting van het activiteitenniveau in het 
dagelijks leven door de patiënt vertekend kan zijn. De overeenstemming tussen het 
zelfgerapporteerde en objectief gemeten activiteitenniveau is bij patiënten met 
CLRK tamelijk laag. Verder bleek dat patiënten met CLRK die meer depressief waren, 
hun eigen activiteitenniveau onderschatten, terwijl hun werkelijke activiteitenni-
veau niet beïnvloed werd door hun depressieve stemming. Aangezien blijkt dat 
zelfrapportages vertekende resultaten kunnen geven, wordt aanbevolen om het 
fysieke activiteitenniveau in het dagelijks leven te meten met een objectief meetin-
strument zoals een accelerometer of activiteitenmonitor. 

Deel 2: Identificatie van subgroepen, gebaseerd op beweeggedrag 

Het doel van het in hoofdstuk 6 gepresenteerde onderzoek is de invloed van pijn 
intensiteit, pijn gerelateerde vrees, het niveau van fysieke activiteiten en fluctuaties 
in activiteiten, gemeten met zelfrapportage, op het beperkingenniveau bij patiënten 
met CLRK te evalueren. De resultaten laten zien dat naast de pijn intensiteit, de 
fluctuaties in de dagelijkse activiteiten in plaats van de gemiddelde activiteit geas-
socieerd zijn met de ervaren beperkingen. Deze bevinding lijkt in lijn met de veron-
derstelling dat patiënten die persisteren een zaagtand patroon laten zien in een 
registratie in de tijd. In hoofdstuk 7 worden kenmerken van de verschillende stijlen 
van beweeggedrag onderzocht met een accelerometer. Patiënten met CLRK die 
zowel hoog scoren op vermijden als persisteren hebben een hoger beperkingenni-
veau in vergelijking met patiënten die laag scoren op vermijden en persisteren. 
Resultaten laten verder zien dat persisteerders in vergelijking met vermijders een 
hoger zelfgerapporteerd activiteitenniveau en een langere dagduur (tijd tussen 
opstaan en gaan slapen) hebben, gemeten met de accelerometer. Het objectief 
gemeten activiteitenniveau is niet verschillend tussen de groepen. Verder is het 
zelfgerapporteerde activiteitenniveau in het dagelijks leven positief gerelateerd aan 
een pijntoename bij persisteerders, terwijl geen verband werd gevonden in vermij-
ders. Deze bevindingen lijken de veronderstelling te ondersteunen dat verschillende 
stijlen van beweeggedrag aanwezig zijn binnen de populatie patiënten met CLRK. 
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Deel 3: Het zelf-discrepantiemodel voor chronische pijn om persisterend en 
vermijdend gedrag te verklaren 

Hoofdstuk 8 evalueert het zelf-discrepantie model voor chronische pijn. Het eerste 
doel is om te bestuderen of zelf-discrepanties zijn geassocieerd met persisterend en 
vermijdend gedrag, gemeten met een zelfrapportage. Een volgend doel is na te 
gaan of zowel persisterend als vermijdend gedrag zijn geassocieerd met de ervaren 
beperkingen in het dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van leven. Wat 
betreft de beide stijlen van beweeggedrag laten de resultaten zien dat de discrepan-
tie grootte van de gevreesde zelf, vermijdingsgedrag voorspelt. Verder voorspelt de 
discrepantie tussen de actuele en ideale zelf persisterend gedrag. Een interessante 
bevinding is verder dat vermijden en niet persisteren voorspellend is voor een hoger 
beperkingenniveau en een lagere kwaliteit van leven. In deze studie konden ver-
wachte associaties in het zelf-discrepantiemodel voor chronische pijn tussen de 
actuele en ideale zelf-discrepantie en actuele en gevreesde zelf-discrepantie en 
beweeggedrag worden bevestigd, terwijl geen bevestiging werd gevonden voor de 
associatie tussen de actuele en opgelegde discrepantie en beweeggedrag. Hoofd-
stuk 9 evalueert of zelf-discrepanties samenhangen met objectief gemeten kenmer-
ken van persisterend en vermijdend gedrag en of deze verbanden constant blijven 
in de tijd. Resultaten laten zien dat patiënten met CLRK die zich dichtbij hun ideale 
zelf voelen, meer kenmerken van persisterend gedrag presenteren. In de tijd wordt 
gevonden dat patiënten die verder weg schuiven van hun ideaal ook meer kenmer-
ken van persisterend gedrag presenteren. Uit de resultaten bleek verder dat in pa-
tiënten die gekarakteriseerd werden als vermijder, een verdere afname in de men-
tale kwaliteit van leven geassocieerd was met een kortere dagduur. Dat komt tot 
uiting in het later opstaan en/of eerder naar bed gaan. Echter, persisterend gedrag 
en mentale kwaliteit van leven zijn niet gerelateerd. In deze studie konden de ver-
banden tussen de verschillende types zelf-discrepanties en persisterend en vermij-
dend gedrag niet eenduidig worden gevonden.  

Op basis van de resultaten uit het derde deel van dit proefschrift kan worden 
geconcludeerd dat enige ondersteuning was gevonden dat de actueel-gevreesde 
discrepantie is geassocieerd met vermijdend gedrag en de actueel-ideaal discre-
panctie is geassocieerd met persisterend gedrag. Echter, geen verband kon worden 
gevonden tussen de actueel-opgelegde discrepantie en beweeggedrag. 
 
Hoofdstuk 10 beschrijft de algemene discussie. Op basis van de resultaten uit dit 
proefschrift werd duidelijk dat de mate waarin fysiologische of psychologische fac-
toren de uitslag op een fysieke taak beïnvloeden niet alleen verschilt tussen de 
verschillende testen, maar ook tussen subgroepen van patiënten. Voor vervolgon-
derzoek wordt aanbevolen meettechnieken zoals een twitch techniek of oppervlak-
te EMG te gebruiken zodat de mate waarin fysiologische en psychologische factoren 
invloed hebben, kan worden ontrafeld. Voorts zou het fysieke activiteitenniveau in 
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het dagelijks leven gemeten moeten worden met een objectief meetinstrument, 
omdat het zelfgerapporteerde activiteitenniveau vertekend kan zijn en dus het 
activiteitenniveau van de patiënt niet adequaat zal weergeven. 

Wat betreft de verschillende stijlen van beweeggedrag laat dit proefschrift zien 
dat kenmerken van persisterend en vermijdend beweeggedrag kunnen worden 
geïdentificeerd voor patiënten met CLRK. Een activiteitenmonitor, die het mogelijk 
maakt om specifieke houdingen en activiteiten tijdens het dagelijks leven te onder-
scheiden, zou in toekomstig onderzoek gebruikt kunnen worden om te kunnen 
differentiëren tussen persisteerders en vermijders. Op het moment dat het mogelijk 
is patiënten te classificeren op basis van beweeggedrag, kan een screeninginstru-
ment worden ontwikkeld waarmee de keuze voor de verschillende behandelvormen 
objectiever kan worden bepaald. Dit kan bijdragen aan het verkrijgen van een be-
handeling op maat. 

Het zelf-discrepantiemodel voor chronische pijn is een veelbelovend model om 
negatieve emoties bij patiënten met chronische pijn te verklaren. Enig bewijs was 
gevonden dat de actueel-gevreesde discrepantie is geassocieerd met vermijdend 
gedrag en de actueel-ideaal discrepantie is geassocieerd met persisterend gedrag. 
Echter, geen verband tussen de actueel-opgelegde discrepantie en beweeggedrag 
kon worden gevonden. Vervolgonderzoek zou moeten evalueren of het zelf-
discrepantiemodel voor chronische pijn ook kan verklaren waarom sommige patiën-
ten activiteiten vermijden terwijl andere patiënten persisteren in activiteiten. Dit 
zou kunnen leiden tot een theoretische basis voor de behandeling op maat voor 
patiënten met CLRK. 
 




