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Samenvatting 

Ondanks dat de meeste mensen na licht traumatisch hersenletsel (licht THL) 

volledig herstellen, ervaart ongeveer 20% 3 maanden of langer post-

commotionele symptomen (PCS). PCS omvatten fysieke (bijv. hoofdpijn), 

cognitieve (bijv. geheugenklachten), emotionele (bijv. depressieve klachten) en/of 

gedragsmatige (bijv. prikkelbaarheid) symptomen. Gezien de grote impact voor 

het individu en diens omgeving, het aantal mensen dat een beroep doet op zorg 

en ondersteuning en de hoge kosten van suboptimaal herstel voor de 

maatschappij (door bijv. geen of gedeeltelijke terugkeer naar werk), proberen veel 

onderzoekers inzicht te krijgen in de ontwikkeling van PCS. Ondanks vele pogingen 

en technische ontwikkelingen dusver, ontbreekt een eenduidige verklaring voor 

het ontstaan van PCS. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat biomedische 

kenmerken (bijv. ernst van hersenletsel) op zichzelf niet in staat zijn suboptimaal 

herstel te voorspellen en introduceren psychologische kenmerken (bijv. angst) als 

belangrijke toevoeging. Recente systematische literatuuronderzoeken stellen een 

biopsychosociale benadering voor (oftewel het combineren van biomedische en 

psychosociale kenmerken) en benadrukken angst, gedachtes over symptomen en 

een negatieve cirkel die zichzelf in stand houdt als mogelijke kernelementen om 

PCS te begrijpen. 

Een biopsychosociaal model, dat de rol van angst centraal stelt en PCS 

verklaart middels een negatieve cirkel die zichzelf in stand houdt, is het 

vreesvermijdingsmodel. Het vreesvermijdingsmodel is oorspronkelijk ontwikkeld in 

1995 om chronische pijn aan het bewegingsapparaat (bijv. lage rugpijn) te 

verklaren en is sindsdien toegepast bij verschillende patiëntenpopulaties. Als dit 

model wordt toegepast op PCS na licht THL, zou dit betekenen dat patiënten hun 

symptomen foutief interpreteren als teken van breinschade waar ze weinig tot 

geen controle over hebben. Zulke catastroferende gedachten kunnen dan 

uitbreiden naar angst en het vermijden van mentale activiteiten, geïntroduceerd 

als “cognifobie” (zoals “kinesiofobie” of bewegingsangst bij chronische pijn). Dit 

leidt vervolgens tot lagere activiteitenniveaus wat uiteindelijk kan resulteren in 

minder het brein belasten, meer depressieve klachten en meer beperkingen. Dit 

kan dan weer de mate en ernst van PCS laten toenemen, waarmee de negatieve 

cirkel rond is en symptomen mogelijk verklaard zijn. Het hoofddoel van deze thesis 
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is om nieuwe inzichten te geven over blijvende symptomen na hersenletsel door 

het PCS-gerelateerde vreesvermijdingsmodel voor het eerst te onderzoeken. 

Hoofdstuk 1 geeft een meer uitgebreide achtergrond over de doelen van het 

onderzoek in deze thesis. 

In hoofdstuk 2 wordt de eerste verkenning van het vreesvermijdingsmodel 

bij een andere relevante hersenziekte, namelijk Multiple Sclerosis (MS), voortgezet 

door een crossvalidatie onderzoek. De resultaten tonen een succesvolle 

crossvalidatie van het aangepaste vreesvermijdingsmodel om vermoeidheid na MS 

te begrijpen. Catastroferen, depressie, fysieke beperking, ernst van de ziekte en 

vreesvermijding dragen allemaal significant bij aan vermoeidheid, waarmee de 

specifieke onderlinge relaties conform het vreesvermijdingsmodel worden 

ondersteund. De resultaten ondersteunen het idee dat catastroferen over 

vermoeidheid een centrale rol speelt: gevoed door depressie, mediëren 

catastroferende gedachtes de relatie tussen vermoeidheid en vermoeidheid-

gerelateerd vreesvermijdingsgedrag. Dit onderzoek benadrukt het belang van de 

invaliderende rol van psychologische kenmerken, zoals angst en gedachtes over 

symptomen, bij mensen met een neurologische aandoening. 

Om psychologische kenmerken bij patiënten met niet-aangeboren 

hersenletsel beter te begrijpen, staat in hoofdstuk 3 een longitudinale studie 

beschreven die onderzoekt of psychologische kenmerken stabiel blijven gedurende 

de eerste twee jaar na een beroerte. Resultaten laten zien dat de gerapporteerde 

niveaus op alle adaptieve psychologische kenmerken (bijv. proactieve coping, 

zelfeffectiviteit, optimisme, extraversie) afnemen, terwijl de gerapporteerde 

niveaus op de maladaptieve psychologische kenmerken (bijv. neuroticisme, 

pessimisme) toenemen of stabiel blijven (bijv. passieve coping) over tijd. Clinici 

zouden zich bewust moeten zijn van de impact van psychologische kenmerken op 

kwaliteit van leven, rekening houden met hun temporele (in)stabiliteit na een 

beroerte, en het gebruik van meer adaptieve psychologische kenmerken (zoals 

proactieve coping en optimisme) stimuleren. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we een eerste verkenning van het PCS-

gerelateerde vreesvermijdingsmodel. Deze pilotstudie onderzoekt patiënten in de 

chronische fase na licht of matig tot ernstig THL. De resultaten tonen significante 

onderlinge relaties binnen het vreesvermijdingsmodel aan. Bovendien worden 
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aanpassingen van de vragenlijsten, die PCS-gerelateerd catastroferen en 

vreesvermijding meten, voorgesteld. De bevindingen laten zien dat toekomstige 

onderzoeken naar het vreesvermijdingsmodel om zo blijvende symptomen na THL 

beter te begrijpen gerechtvaardigd lijken. 

De suggesties voor aanpassing van de vragenlijsten, die PCS-gerelateerd 

catastroferen en vreesvermijding meten, werden verwerkt en resulteerden in een 

eerste onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de “Post-

Concussion Symptoms Catastrophizing Scale” (PCS-CS) en de “Fear of Mental 

Activity scale” (FMA). Ondanks dat toekomstige onderzoeken in 

patiëntenpopulaties nodig zijn, wordt een psychometrisch onderzoek in een niet-

hersenletsel populatie als belangrijke eerste stap gepresenteerd in hoofdstuk 5. 

De resultaten ondersteunen het idee dat de PCS-CS, FMA, en hun afkapwaardes 

betrouwbaar en valide gebruikt kunnen worden om PCS-gerelateerd catastroferen 

en vreesvermijding te meten. Bovendien worden normgegevens van een cohort 

werkende volwassenen gepresenteerd en worden grenswaardes gegeven voor 

een verhoogd niveau van catastroferen en vreesvermijding ten behoeve van 

onderzoeksdoeleinden en klinische gebruik. 

Om de verkenning van de validiteit van de PCS-gerelateerde 

vreesvermijding meetinstrumenten uit te breiden, onderzochten wij in hoofdstuk 

6 of vreesvermijding en catastroferen over mentale activiteiten gerelateerd was 

aan vermijdingsgedrag in een gezonde populatie. De resultaten van dit 

experimentele onderzoek laten zien dat catastroferen gerelateerd is aan 

gedragsmatig vermijden van mentale activiteiten in gezonde volwassenen. De 

resultaten tonen aan dat catastrofeerders minder tijd spenderen aan moeilijke 

cognitieve taken in vergelijking met makkelijke cognitieve taken. Dit komt overeen 

met de verwachte relatie tussen catastroferen en vreesvermijding volgens het 

vreesvermijdingsmodel en toont deze link op een gedragsmatig niveau aan. 

Bovendien wordt de meerwaarde van het vreesvermijdingsmodel naast bekende 

voorspellers ondersteund door de bevinding dat niveau van catastroferen, naast 

vrouwelijk geslacht, een significante voorspeller is voor de tijd die gespendeerd 

wordt aan moeilijke cognitieve taken. 

In hoofdstuk 7 onderzochten we de meerwaarde van het PCS-gerelateerde 

vreesvermijdingsmodel om de uitkomst na THL beter te begrijpen. Analyses laten 
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zien dat elementen van het vreesvermijdingsmodel (bijv. catastroferen en 

vreesvermijding) de voorspelling van de hoofduitkomstmaat (chronische 

beperkingen na THL) verbeteren in vergelijking met alleen bekende voorspellers 

(letsel gerelateerd zoals mate van ernst of demografisch zoals geslacht). Deze 

grootschalige Australische cross-sectionele studie bevestigt de meerwaarde van 

het PCS-gerelateerde vreesvermijdingsmodel naast bekende voorspellers om 

uitkomst na THL van alle mate van ernst te begrijpen. De resultaten impliceren dat 

het model mogelijk waardevol is als theoretisch model en als eerste opstap in 

zowel diagnostiek- als behandelfases. Tevens maken de resultaten het gebruik 

van de vragenlijsten in Engelstalige landen mogelijk. 

In hoofdstuk 8 rapporteren en integreren we alle onderzoeken die zijn 

gepresenteerd in deze thesis, inclusief de hoofdbevindingen, methodologische 

overwegingen, suggesties voor toekomstig onderzoek en aanbevelingen voor de 

klinische praktijk. Rekening houdend met de voornaamste beperkingen (bijv. 

cross-sectioneel onderzoeksdesign, ontbreken van een controlegroep, 

voornamelijk gebruik van zelfrapportage vragenlijsten), ondersteunen de 

onderzoeken in deze thesis de invaliderende rol van angst conform het 

vreesvermijdingsmodel en diens mogelijke verklarende waarde bij verschillende 

onderzoeksgroepen. Onze onderzoeken breiden het vreesvermijdingsmodel nu uit 

naar MS, licht tot ernstig THL, en post-commotioneel-achtige symptomen in 

gezonde volwassenen. Bovendien tonen onze onderzoeken aan dat elementen van 

het vreesvermijdingsmodel (bijv. catastroferen en vreesvermijding) de 

hoofduitkomstmaat (bijv. vermijdingsgedrag of chronische beperkingen) voorspelt 

naast gevestigde biomedische (bijv. ernst van hersenletsel), persoonlijke (bijv. 

geslacht, leeftijd) en/of psychologische voorspellers (bijv. psychologisch 

behandelverleden). Rekening houdend met het idee dat het 

vreesvermijdingsmodel niet toegepast zal kunnen worden op alle patiënten en 

longitudinale en behandelstudies nog nodig zijn, impliceren de huidige resultaten 

dat onderzoekers en clinici het PCS-gerelateerde vreesvermijdingsmodel kunnen 

overwegen als mogelijke theoretische verklaring voor stagnerend herstel bij 

patiënten met PCS. 
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