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Summary

The main aim of this dissertation was to gain more knowledge and understanding in the 
underlying biopsychosocial processes that are involved in coping with PDN (Part I), and 
from this, to design and evaluate a rehabilitation treatment that was specifically adapted 
to the identified fears, risks and needs of patients with PDN (Part II). 

In Part I of this dissertation, we investigated whether the known principles of the fear 
avoidance model (FAM) as described in the general chronic musculoskeletal pain population 
are applicable in patients with PDN. In order to gain more insights into the perceptions, 
fears and consequences of PDN in daily life, our project started with a qualitative study in 
which three focus groups with each four patients with PDN were performed (Chapter 2). 
This study showed that patients with PDN can suffer from substantial pain, disability, 
polyneuropathy and diminished quality of life (QoL). The consequences of PDN showed to 
be physical (weakness, pain, physical restrictions), psychological (feelings of loss, feelings 
of depression, anger, sadness), and social (social withdrawal, isolation, work limitations, 
lower career opportunities). Furthermore, patients reported several fears related to 
diabetes and pain that could be important predictors of physical and social activities, such 
as fear of hypoglycaemia, fear of (increased) pain, fear of total exhaustion, fear of physical 
injury, fear of falling, fear of loss of identity and fear of negative evaluation. Fear seemed 
to be associated with different types of avoidance behaviour such as the avoidance of or 
withdrawal from various activities and being less physically active. 

To further quantify these fears, we identified available validated questionnaires that 
matched the earlier mentioned self-reported fears, each measuring one specific element 
of diabetes related fear or pain related fear. These studies included 154 patients with PDN 
(62% male).

In the first study, linear regression analyses were performed to assess the association of 
pain catastrophizing with disability and QoL. Furthermore, we investigated the mediating 
roles of actual physical activity and a perceived decline in physical activity in these 
associations. The results showed that PDN was associated with catastrophic thinking, 
which in turn led to a perceived decline in physical activity (rather than an actual decline 
in physical activity), increased disability and less QoL (Chapter 3). This study emphasized 
the role of catastrophic thinking about pain and the experienced loss in daily activities 
due to PDN. 
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In the same cohort, we illustrated that patients with PDN can suffer from various fears, 
such as fear of hypoglycemia, kinesiophobia, fear of pain, fear of negative evaluation, 
fear of falling and fear of fatigue, and that some of these fears are associated with 
less QoL and increased disability in patients with PDN (Chapter 4). Univariate analyses 
showed that all fears were significantly and negatively associated with QoL and were 
positively associated with disability. More specifically, multivariate analyses showed 
that fear of falling, duration of complaints and pain intensity were the most important 
factors being negatively associated with QoL, while fear of falling, male gender and pain 
intensity were significantly associated with disability in patients with PDN. Both studies 
highlighted the great burden of PDN in daily life. Furthermore, the identification of 
catastrophic thinking and specific fears enabled us to determine potential specific PDN-
related psychological targets for the development of a biopsychosocial intervention 
that aims to improve psychosocial well-being in patients with PDN. 

From the data of our quantitative studies, the first interval outcome measure on 
overall PDN anxiety was developed; the Painful diabetic neuropathy Anxiety Rasch 
Transformed Questionnaire (PART-Q30©) (Chapter 5). After completion by a cohort 
of 151 patients with PDN, data obtained from seven generally applied anxiety scales 
were stacked (n=88 items) and subjected to Rasch analyses. The final PART-Q30© 
questionnaire consists of three items on hypoglycaemia, thirteen items on anxiety, five 
items on kinesiophobia, six on the fear of falling, one on fear of fatigue and two on the 
fear of negative evaluation by others. In this way, the PART-Q30© questionnaire covers 
various domains of PDN related anxieties and fears, while still being unidimensional. 
Also, the PARTQ-30 showed to have an acceptable internal reliability, and it explained 
36% if disability and 63% QoL. The reduction of the items from 88 to 30 with a uniform 
response option reduces the burden in the assessment of patients and can simplify 
anxiety assessment in PDN. 

Part II of this dissertation focusses on rehabilitation treatment modalities that may 
help patients with PDN cope with their pain and/or restore physicial activity levels and 
QoL. A systematic review was performed to provide an overview of the current evidence 
on the effects of biopsychosocial rehabilitation treatments that combine exercise 
therapies with psychological therapies (Chapter 6). Although studies in the domain 
of chronic pain have shown that a multidisciplinary therapeutic approach based on 
the biopsychosocial model may be effective in improving physical activity and QoL in 
patients with PDN, this systematic review of the literature revealed no studies that 
described or tested treatments that combined exercise therapy with psychological 
treatment modalities in patients with PDN. Through a secondary hand search, a total of 
3 reviews were identified that described a total of 5 studies regarding either physical or 



Summary

213

A1

psychological interventions in patients with PDN. This so-called empty review showed 
that the biopsychosocial approach in the treatment low levels of physical activity and 
QoL in patients with PDN is a rather unexplored topic.

Based on the results of the studies that are described in Part I, we designed a new, 
customised exposure in vivo treatment (EXP) for patients with PDN (Chapter 7). During 
EXP, misinterpretations regarding painful stimuli are challenged and corrected, hereby 
lowering pain-related fear and enabling the patient to reengage in daily life activities. An 
interdisciplinary team provided EXP in 1-hour sessions twice a week, during 8 weeks in 
total. The EXP treatment protocol in this dissertation was specifically adapted to the needs 
and risks of patients with PDN who are limited in the performance of daily life activities due 
to PDN. The PART-Q30© is used to identiy PDN specific fears. Furthermore, a customized 
version of the Photograph-series Of Daily Activities (PHODA-PDN) was developed to detect 
PDN related fear-eliciting activities in each individual patient. 

In Chapter 8, we elaborated on the effectiveness of the newly developed EXP treatment 
for PDN patients (ActiFeeT study). In this pilot study in a randomized single-case ABC-
design, 12 PDN patients were included. The study consisted of an intensive screening 
period (A), followed by 8-week EXP treatment (B) that was specifically adapted to needs/
risks of PDN patients, and 6-months follow-up period (C). Outcome measures included 
daily and non-daily measures of physical activity, QoL, metabolic parameters, disability, 
depression, general and PDN related anxiety, pain intensity and pain catastrophizing. In 
this pilot study, we hypothesized that EXP treatment, through targeting specific fears, 
would lead to a reduction in the perceived harmfulness of activities, leading to higher 
level of physical activity and QoL in patients with PDN. Due to high drop-out rates, only 3 
participants completed the full study procedure. From these, the results are heterogeneous 
on most study outcomes such as physical activity, depression, fears, QoL and metabolic 
parameters. Therefore, the effectiveness of EXP for restoring QoL and physical wellbeing 
in patients with PDN was not confirmed by this study. However, the reasons for drop-
out gave us some valuable information for future studies. Given the lessons learned, we 
believe that EXP may only have a potential added value for patients with PDN if; a) daily 
life functioning is mostly impaired by PDN, and not by other (co-)morbidity, b) the PDN 
related fears (feared consequences) that cause these impairments are exaggerated and 
irrational, c) specific activities can be identified that evoke the PDN related fears and d) 
spouses and other healthcare providers are involved in the treatment and e) there is a 
willingness to participate in a rehabilitation programme that addresses PDN related fears 
in daily life situations. Further research is needed to confirm this.
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Samenvatting

Suikerziekte (diabetes mellitus, DM) is een stofwisselingsziekte waarbij het lichaam geen 
of onvoldoende insuline aanmaakt. Insuline is nodig om suikers (glucose) te kunnen 
verwerken en op te nemen in de cellen. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, dan stapelt 
glucose zich op in het bloed (hyperglykemie). Hyperglykemie kan voor veel medische 
problemen zorgen in verschillende delen van het lichaam zoals de bloedvaten, het brein, 
de perifere zenuwen, de ogen, de nieren en de huid (1). Pijnlijke diabetische neuropathie 
(PDN) is een vorm van zenuwpijn die ontstaat door schade aan de perifere zenuwen bij DM. 
Voor dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de gevolgen van PDN in het dagelijks leven.

DM is een veelvoorkomende aandoening: in 2016 waren er naar schatting in Nederland 1,1 
miljoen mensen met deze ziekte (2). Bij ongeveer de helft van de mensen met DM ontstaat 
schade aan de perifere zenuwen, waardoor ze minder voelen, balansproblemen ervaren, 
het gevoel hebben op watten te lopen en een verhoogd risico hebben op het ontstaan van 
wondjes aan de voeten (3). Ongeveer 25-50% van de mensen met DM ontwikkelt daarbij 
ook zenuwpijn (PDN) (4-6). Zenuwpijn is stekend en prikkend van aard en is niet altijd 
gerelateerd aan een bepaalde activiteit (7). De pijn kan een grote weerslag hebben op de 
kwaliteit van leven van mensen, doordat mensen minder actief en angstig of depressief 
kunnen worden (8, 9). Helaas is PDN moeilijk te behandelen. Er zijn verschillende soorten 
medicatie beschikbaar, maar deze werken onvoldoende en/of hebben veel bijwerkingen 
(10). 

Wanneer de pijnbehandelingen falen, dan is het belangrijk dat mensen met PDN worden 
begeleid in het omgaan met hun pijnklachten (11, 12). Binnen de revalidatiegeneeskunde 
zijn verschillende behandelingen beschikbaar die mensen leren omgaan met chronische 
pijnklachten. Deze behandelingen zijn gebaseerd op een biopsychosociale benadering. 
Uitgangspunt van deze benadering is dat de ervaren beperkingen niet alleen worden 
veroorzaakt door de onderliggende pathologie, maar ook door cognitieve (bijv. het 
uitvergroten van de klachten; catastroferen), gedragsmatige (bijv. vermijden van 
activiteiten), emotionele (bijv. somberheid) en sociale factoren (bijv. bepaalde opvattingen 
over de onderliggende ziekte) (13, 14). Bij deze cognitief-gedragsmatige aanpak wordt stil 
gestaan bij angsten en niet-helpende (dysfunctionele) gedachten over het bewegen met 
pijn, zodat deze vervolgens kunnen worden bijgestuurd en/of uitgedaagd. Het doel van de 
behandeling is dat mensen meer actief worden in het dagelijks leven, ondanks de pijn (13, 
14). Deze biopsychosociale principes zijn goed bekend voor verschillende aandoeningen 
die geen medische risico’s met zich mee brengen, zoals chronische lage rugpijn, werk-
gerelateerde pijn aan de armen en handen, en chronisch regionaal pijnsyndroom type I 
(15-19). Deze principes waren echter nog niet onderzocht bij mensen bij PDN. 
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Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de onderliggende 
biopsychosociale processen bij PDN en de impact hiervan in dagelijks leven (Deel I), 
en om van hieruit een nieuwe revalidatiebehandeling te ontwikkelen die specifiek is 
aangepast aan de angsten, risico’s en medische aandachtspunten bij mensen met PDN 
(Deel II). 

In Deel I van dit proefschrift hebben wij onderzocht of de bekende principes van het 
vrees-vermijdingsmodel zoals we dat kennen bij mensen met chronische pijn aan 
gewrichten en botten (musculoskeletale pijn), ook toepasbaar zijn bij op mensen 
met PDN. Dit project startte met een kwalitatieve studie waarbij drie groepen van vier 
patiënten werden geïnterviewd om meer inzicht te krijgen in de angsten en percepties 
over PDN en welke consequenties dit kan hebben in het dagelijks leven (Hoofdstuk 2). 
Deze studie toonde aan dat mensen met PDN gebukt kunnen gaan onder aanzienlijke 
pijnklachten, beperkingen in het dagelijks leven en een verminderde kwaliteit van 
leven. De consequenties hiervan waren zowel fysiek (algehele zwakte, lichamelijke 
beperkingen), psychologisch (verlieservaringen, depressie, boosheid, verdriet) en sociaal 
van aard (isolatie, vermijden van sociale activiteiten, beperkingen in het uitvoeren van 
werk, verminderde carrièremogelijkheden). 

Daarnaast rapporteerden mensen met PDN verschillende angsten, gerelateerd aan DM en/
of neuropathische pijn, die mogelijk belangrijke negatieve voorspellers zouden kunnen 
zijn voor het uitvoeren van dagelijkse fysieke en/of sociale activiteiten. Voorbeelden van 
deze angsten zijn; angst voor een periode van hypoglykemie (lage bloedsuiker), angst 
voor (meer) pijn, angst voor uitputting, angst voor letsel, valangst, angst voor verlies van 
identiteit en angst voor een negatieve benadering door andere mensen. Deze angsten 
bleken ook gerelateerd te zijn aan verschillende vormen van vermijdingsgedrag, zoals 
het vermijden van dagelijkse activiteiten of sociale contacten. 

In de volgende stap van het onderzoek werden reeds bestaande vragenlijsten gebruikt 
om de bovengenoemde angsten op een gevalideerde wijze in kaart te brengen 
(Hoofdstuk 3). Deze vragenlijsten hadden betrekking op DM-gerelateerde angsten of 
pijn-gerelateerde angsten. In het eerste vragenlijstonderzoek werd onderzocht wat de 
relatie was tussen het catastroferen over pijn (uitvergroten en negatief denken over de 
pijn) en beperkingen in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven. Daarnaast werd 
de rol van het daadwerkelijke niveau en het ervaren niveau van lichamelijke activiteit in 
deze relatie onderzocht. De resultaten lieten zien dat mensen met PDN inderdaad kunnen 
catastroferen over hun pijnklachten. Hoe meer ze dit deden, hoe meer ze hierdoor het 
gevoel hadden dat ze minder lichamelijk actief waren in het dagelijks leven. Interessant 
was dat het daadwerkelijke niveau van lichamelijke activiteit gelijk was aan het niveau 
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bij mensen die niet of minder catastrofeerden over de pijnklachten. Mensen voelden zich 
dus vooral meer beperkt in het dagelijks leven wanneer er sprake was van catastroferen 
over de pijn en ervaarden hierdoor ook een verminderde kwaliteit van leven. Deze studie 
benadrukt de beperkende rol van catastroferen over pijn bij mensen met PDN. 

In hetzelfde cohort werd bevestigd dat mensen met PDN last kunnen hebben van verschillende 
angsten zoals angst voor een periode van hypoglykemie, angst om te bewegen (kinesiofobie), 
angst voor pijn, angst voor een negatieve benadering door andere mensen en angst voor 
uitputting, en dat sommige van deze angsten ook geassocieerd zijn met een afgenomen 
kwaliteit van leven en meer beperkingen in het dagelijks leven (Hoofdstuk 4). Univariate 
analyses lieten zien dat alle angsten afzonderlijk significant en negatief geassocieerd waren 
met kwaliteit van leven en positief geassocieerd waren met beperkingen. Multivariate 
analyses lieten zien dat valangst, de duur van de klachten en pijnintensiteit de belangrijkste 
voorspellers waren voor een verminderde kwaliteit van leven. Valangst, mannelijk geslacht 
en pijnintensiteit waren de belangrijkste voorspellers voor beperkingen in het dagelijks 
leven bij mensen met PDN. Beide studies benadrukken de grote last van PDN in het dagelijks 
leven. Op basis van deze resultaten werd een nieuwe behandelvorm ontwikkeld, die erop 
gericht is om mensen met PDN te leren omgaan met hun klachten, waardoor mogelijk het 
activiteitenniveau en de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. 

Vanuit de data uit de hoofdstukken 3 en 4, werd een nieuwe, compactere vragenlijst 
ontwikkeld; de Painful diabetic neuropathy Anxiety Rasch Transformed Questionnaire 
(PART-Q30©) (Hoofdstuk 5). Deze nieuwe vragenlijst is een samenvoeging van 7 ordinale 
angstvragenlijsten. In totaal vulden 151 mensen met PDN alle vragenlijsten in (in totaal 
88 items). Op deze data werd een Rasch-analyse uitgevoerd, hetgeen uiteindelijk 
resulteerde in 30 items. Deze items werden getoetst op verschillende statistische waardes, 
unidimensionaliteit, geordende antwoordopties, het ontbreken van item bias en of er geen 
items waren die aan elkaar gerelateerd zijn, resulterend in de PART-Q30©. De vragenlijst 
bevat drie items over angst voor hypoglykemie, vijf items over bewegingsangst, zes over 
valangst, één over angst voor uitputting en twee items over de angst voor negatieve 
evaluatie door andere mensen. Hierdoor dekt de PART-Q30© alle bekende domeinen van 
PDN-gerelateerde angsten. Daarnaast werd de impact van de PART-Q30© op beperkingen 
en kwaliteit van leven onderzocht, waarbij een acceptabele interne betrouwbaarheid werd 
gevonden. Het reduceren van de lijst van 88 naar 30 items maakt dat deze vragenlijst 
gemakkelijk kan worden toegepast in de klinische praktijk. 

Deel II van dit proefschrift gaat over het ontwikkelen van een revalidatiebehandeling 
die mensen met PDN zou kunnen helpen om beter met hun klachten om te gaan, om zo 
een hoger niveau van functioneren en kwaliteit van leven te kunnen bereiken. Middels 



Appendix

218

een systematisch literatuuronderzoek werd geprobeerd om een overzicht te krijgen van 
de publicaties op het gebied van revalidatiebehandelingen met een biopsychosociale 
benadering die erop gericht zijn om mensen met PDN beter te laten functioneren in het 
dagelijks leven (Hoofdstuk 6). Terwijl vanuit het werkveld van de chronische pijn al veel 
bekend is over de effectiviteit van dergelijke biopsychosociale revalidatiebehandelingen, 
bleek bij dit literatuuronderzoek dat er geen enkele studie beschikbaar was die een 
biopsychosociale benadering beschreef voor mensen met PDN. Middels een tweede 
handmatige selectie in de gevonden artikelen, werden 3 reviews geïdentificeerd die in 
totaal 5 revalidatiebehandelingen beschreven die enkel fysiek (bio) óf psychologisch 
(psycho) ingestoken waren. Dit literatuuronderzoek laat zien dat de biopsychosociale 
benadering voor mensen met PDN nog erg onderbelicht is. 

Op basis van de resultaten uit Deel I, werd een speciale revalidatiebehandeling ontworpen 
voor mensen met PDN, gebaseerd op de principes van exposure (Hoofdstuk 7). Tijdens 
een exposurebehandeling worden verkeerde aannames (misinterpretaties) over pijnlijke 
stimuli uitgedaagd en gecorrigeerd, waardoor pijn-gerelateerde angst afneemt, met als 
gevolg dat mensen in staat worden gesteld om weer meer actief te worden in het dagelijks 
leven. Een interdisciplinair revalidatieteam bestaande uit revalidatiearts, fysiotherapeut of 
ergotherapeut en gedragstherapeut (psycholoog), voert deze behandeling uit. 

Het protocol voor de exposurebehandeling voor mensen met PDN in dit proefschrift 
bestond uit twee sessies van 1 uur per week, gedurende in totaal 8 weken. Het protocol 
bevatte speciale aandacht voor de PDN-gerelateerde angsten die zijn gevonden in de 
eerdere studies. Ook werd de behandeling zodanig aangepast dat deze geen additionele 
risico’s vormde voor mensen met een diabetische neuropathie, zoals het risico op het 
oplopen van drukplekken of het ontwikkelen van een lage bloedsuiker. De PART-Q30© 
werd gebruikt voor het in kaart brengen van de PDN-gerelateerde angsten. Tevens werd 
gebruik gemaakt van een aangepaste versie van de Photograph-series Of Daily Activities 
(PHODA-PDN). Dit is een gestructureerde methode van uitvragen van PDN-gerelateerde 
angsten aan de hand van foto’s van activiteiten. 

De effectiviteit van de nieuwe exposurebehandeling werd getest in een pilotstudie in 
single-case-ABC-design (ActiFeeT studie) (Hoofdstuk 8). In deze studie werden 12 mensen 
met PDN geïncludeerd. De studie bestond uit drie fases; intensieve screeningfase (A), 8 
weken behandelfase (B), 2 weken follow-up na 6 maanden (C). De uitkomstmaten waren 
dagelijkse en periodieke metingen over fysieke activiteit, kwaliteit van leven, metabole 
parameters, beperkingen in het dagelijks functioneren, depressie, pijn-gerelateerde 
angsten, PDN-gerelateerde angsten, pijnintensiteit en mate van catastroferen. De 
voornaamste hypothese in deze studie was dat de exposurebehandeling, door middel van 
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het gericht adresseren van specifieke angsten, zou leiden tot een afname van de ervaren 
dreiging van activiteiten, hetgeen dan zou leiden tot een hoger niveau van lichamelijke 
activiteit en kwaliteit van leven bij mensen met PDN. 

Door de hoge mate van uitval in de studie, hebben slechts drie deelnemers de gehele 
studieprocedure doorlopen. Deze drie deelnemers lieten zeer wisselende resultaten zien 
op de meeste uitkomstmaten zoals fysieke activiteit, depressie, angsten, kwaliteit van leven 
en metabole parameters. Om deze reden kon er geen uitspraak worden gedaan over de 
mogelijke effectiviteit van deze exposurebehandeling. 

De analyse van de redenen waarom mensen zijn uitgevallen, heeft wel belangrijke informatie 
opgeleverd. Op basis van deze analyse zijn wij van mening dat exposurebehandeling bij 
mensen met PDN alleen effectief kan zijn onder een aantal voorwaarden: a) de beperkingen 
in het dagelijks functioneren worden vooral veroorzaakt door de PDN en niet door andere 
(co-)morbiditeit, b) de PDN-gerelateerde angsten (en daarmee gevreesde consequenties) 
die deze beperkingen veroorzaken zijn uitvergroot en irrationeel, c) specifieke activiteiten 
kunnen worden geïdentificeerd waarbij deze angsten optreden, d) partners en andere 
zorgverleners worden betrokken bij de behandeling, en e) de hulpvraag ligt op het gebied 
van het verbeteren van het functioneren, met daarbij aanwezige veranderbereidheid en 
veranderbaarheid. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of deze aannames kloppen. 

Het proefschrift wordt afgesloten met een algemene discussie, met daarin een reflectie 
op de belangrijkste resultaten uit dit proefschrift en wat deze kunnen betekenen voor de 
klinische praktijk en toekomstig onderzoek (Hoofdstuk 9). Als eerste wordt een beschouwing 
gegeven op de toepasbaarheid van de meetinstrumenten PARTQ-30© en PHODA-PDN. Daarna 
wordt dieper in gegaan op de cognitieve processen bij mensen met PDN, waarbij met name 
specifiek aandacht is voor de (on)mogelijkheden om verschil te maken tussen een helpende 
rationele angst versus een uitvergrote dysfunctionele angst, het belang van een hulpvraag 
bij veranderbaarheid/veranderbereidheid, de rol van zelfeffectiviteit en psychologische 
flexibiliteit, en uiteindelijk de mogelijke beperkingen veroorzaakt door eventuele cognitieve 
tekorten bij PDN. Ook de fysieke aandachtspunten zoals balansproblemen komen aan de orde. 

Het hoofdstuk eindigt met een voorstel voor een biopsychosociale benadering van 
diabetes-gerelateerde beperkingen, die nog verder gaat dan enkel de focus op PDN-
gerelateerde angsten en beperkingen. Er wordt een model aangereikt waarmee de patiënt 
in kaart kan worden gebracht en kan worden behandeld vanuit het bredere perspectief 
van DM-gerelateerde beperkingen. Als laatste wordt de mogelijke meerwaarde van een 
behandeling volgens de principes van de ‘acceptance and commitment therapy’ (ACT) 
toegelicht. Vervolgstudies zijn nodig om de bruikbaarheid van dit nieuwe model te toetsen. 


