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SUMMARY

«fV. >"!<?'.«? -,-'?V. !{

Chapter 1. The phenomenon of 'non-optimal treatment results' in chronic
'benign' pain problems has been the grounds for conducting the studies and
experiments described in the present thesis.

The word benign refers to a situation in which a patient's pain behavior cannot,
or cannot sufficiently, be explained by somatic pathology. This type of pain is
often called psychogenic pain. Arguments have been brought forward favoring a
multidimensional approach and treatment of pain, especially chronic pain. There
are several theories concerning the development and maintenance of chronic benign
pain. Three visions are discussed and their scientific merits are evaluated. The first
is the opérant model, which states that pain behavior is maintained by environ-
mental contingencies. Next, the vision focusing on antecedent control of pain is
discussed: the pain-tension cycle. It is assumed that the experience of pain will lead
to a heightened level of muscle tension which in turn might lead to a worsening of
the pain. Third, the cognitive-behavioral model of pain is discussed. In this
perspective it is assumed that non-adaptive cognitions (e.g., catastrophizing
thoughts) and pain-coping strategies have a negative effect on the experience of
pain.

Practical treatment strategies are derived from these theoretical models. In each
of these therapies the phenomenon occurs that some patients do benefit (a lot),
whereas other patients with an almost identical medical status do not benefit at all
(or much less). The questions for scientific investigation that logically follow
concern how this finding can be explained and what kind of decisions have to be
made in order to improve treatment results of chronic benign pain. In order to
answer these questions two possibilities are mentioned: 1) Test (by means of
experimental research) the theoretical assumptions which form the basis of the
various treatments. More knowledge on etiological and maintaining mechanisms
can lead to the modification of treatments (which ultimately may lead to better
treatment results). 2) Identify sub-groups within the population of chronic benign
pain patients and adjust the type of treatment according to the characteristics of the
sub-group concerned.

These two strategies form the core of the present thesis. Three experiments are
conducted in order to investigate whether both pain behavior and the experience of
pain can be conditioned in an opérant way. Four studies are performed to identify
patient sub-groups.

Chapter 2 investigates whether the presence of a solicitous spouse functions as a
discriminative stimulus for a patient's pain behavior. Twenty-two backpain patients
participated twice in a treadmill test: once alone and once in the presence of the
spouse. Time of walking, pain intensity level and number of heart beats were
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measured. Based on the opérant paradigm regarding the maintenance of pain
behavior as well as on the results of previous studies, it was expected that in the
presence of a solicitous spouse patients would report more pain, would have a
shorter walking time and would exert themselves less physically. Spouse
solicitousness was measured in two ways: from the patient's perspective as well as
from that of the spouse. The results obtained on the basis of the solicitousness
measure from the spouse's perspective were in accordance with the expectations:
that is, in the presence of a solicitous spouse patients report more pain and walk
for a shorter duration than patients with a relatively non-solicitous spouse. These
effects were not found if spouse solicitousness was measured from the patient's
perspective. However, the moderate internal consistency coefficient of the partner's
solicitousness measure precluded drawing definite conclusions. ;,-. ,r,- .^rihiii-i;

In Chapter 3 a replication experiment is presented to investigate whether
patient's pain experience can be conditioned in an opérant way. Forty-four healthy
subjects were allocated to one of two conditions. Each subject received 12,
previously calibrated, painful shocks of equal intensity. Subjectively reported pain
intensity was measured by means of a Visual Analogue Scale (VAS). In the
experimental group increases in reported pain intensity were reinforced verbally.
Decreases of reported pain were 'punished' verbally by means of thinking-out-loud
comments by the experimenter present. In the control group there was no condi-
tioning. In addition, it was investigated whether the experience of pain was
influenced also. To this end, both a pain-related psychological variable, 'magnitude
matching', and a pain-related psychophysiological variable, 'Skin Conductance
Response' (SCR), were measured. The results confirmed previous findings: There
was a clear increase of reported pain in the experimental group. The increase of
pain report could be explained chiefly by the punishment of decreases of reported
pain. The results concerning the magnitude matching and the SCR indicated that
the experience of pain can also be conditioned operantly.

Chapter 4. Given the results of the experiment in Chapter 3 a new experiment
with two aims was carried out: to replicate the results of the study in Chapter 3 and
to attempt to down-condition reported pain and the experience of pain. In order to
rule out an alternative explanation for the results of the previous experiment - an
attentional shift towards the pain - the verbal punishments were adjusted. There
were three conditions. The first condition tried to condition reported pain and the
pain experience upwards (to a higher level). The second condition was marked by
down-conditioning and in the third condition no conditioning took place. Both the
attempt at replication and down-conditioning of pain failed. It is thought that
especially the modified verbal punishments led to the inconsistent results. There-
fore, the explanation of the 'conditioning-effect' found in the experiment in Chapter
3, the result of an attentional shift towards the pain, remains plausible. ,
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Chapter 5 describes a psychometric study. The main aim was to test the
psychometric qualities of the MPI-DLV: The Dutch language version of the often-
used Multidimensional Pain Inventory. This questionnaire has 61 items divided into
three parts. The scales of the three parts refer to 1) several pain-related psychologi-
cal variables; 2) the reactions of the patient's partner on his or her pain behavior;
3) the frequency with which a diversity of daily activities are performed. MPI-DLV
data were available from 733 chronic pain patients. Apart from some small
differences, the factor structure of the English version could be replicated. The
results regarding the reliability and validity of the scales were good. The construct
validity of the scale 'General Activity' was demonstrated by means of an experi-
mental study. Patients with high scores on the scale General Activity performed
better in a working-to-tolerance bicycle ergometer test than patients with low
scores. The MPI-DLV factor structure of fibromyalgia and backpain patients
clearly appeared to be invariant. The clinical utility of the questionnaire was
underlined by the sensitivity of the MPI-DLV to measure effects due to therapeuti-
cal interventions.

The identification of pain patient sub-groups - by means of a 'K-means cluster
analysis' - forms the core issue in Chapter 6. Although the initial attempt to
replicate the three patient sub-groups as found by Turk and Rudy (1988) suc-
ceeded, validation analyses revealed contradictory results. A less restrictive, more
explorative, analysis resulted in the identification of four pain patient sub-groups:
Since three of these groups had very similar characteristics to those in the Ameri-
can population the cluster nomenclature was retained: the 'Dysfunctional', 'Inter-
personally Distressed' and the 'Adaptive Coper' type. The Dysfunctional type is
characterized by a high level of suffering (much pain, interference of the pain with
daily activities, and a high level of affective distress), a high level of environmental
support as experienced by the patient and a relatively low activity level. Besides the
even somewhat higher level of suffering as compared with the Dysfunctional type,
the typical aspect of the Interpersonally Distressed type is the low level of environ-
mental support experienced. Compared with the other patient types, the patient's
partner is more likely to react with punishing responses to pain behavior. Patients
classified as Adaptive Coper report (relatively!) little pain, experience a high level
of life-control, receive sufficient support from their environment and have a
relatively high activity level. Compared with these three types, the fourth type is
characterized by a mean score profile. Consequently, this type is called 'Average'.
The cross-validation of the four subtypes in a second sample was successful.

Chapter 7. In almost all cases the MPI-DLV is administered once in the clinical
situation, when patients are asked to make judgments regarding their pain. In fact,
the MPI-DLV measures relatively stable (trait) psychological and behavioral
aspects of pain. By means of an 'experience sampling' method the ecological
validity of a number of scales (in other words the generalizability to the daily
situation) was investigated. Each MPI-DLV scale was translated into an item which
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reflected the core of that MPI-DLV scale as well as possible. These items were
included in self-report booklets. The duration of the experience sampling procedure
was 6 days. At 8 random moments during each day, the patient had to record the
extent to which he or she agreed with the item. For 6 MPI-DLV scales significant
correlations were found with the corresponding experience sampling item: Pain
Intensity, Interference, Solicitousness, Punishing and Distracting Responses and the
general activity subscale Household Chores. The scale Life Control had a margi-
nally significant correlation with the corresponding experience sampling item. No
significant correlations were found for the scales Affective Distress and General
Activity. The significant correlations were interpreted as a sufficient ecological
validity of the MPI-DLV scales. The reason for the non-significant correlations was
presumed to lie in the fact that the relevant experience sampling items did not
reflect clearly enough the contents of the MPI-DLV scale in question. In addition,
regression analysis was used to investigate the relation between the MPI-DLV pain
intensity item (Rate the level of your pain at the present moment.) and the identical
experience sampling item. The result was that 58% of the variance of the experien-
ce sampling score could be explained by the MPI-DLV pain score. Furthermore, it
appeared to be that low pain intensity scores on the MPI-DLV corresponded with
somewhat higher scores in the experience sampling measure and high MPI-DLV
scores with somewhat lower experience sampling scores. - '

The purpose of the three small studies described in Chapter 8 was to map out
the following patient-profile characteristics: Analgesic medication usage, level of
intelligence and several personality characteristics. As expected, patients classified
as Dysfunctional were marked by a marginally significant, higher level of medica-
tion usage compared to the other MPI-DLV types. Compared with the Average
type this effect was significant. Regarding intelligence level Average patients were
found to be marginally significantly more intelligent than the other MPI-DLV
types. Concerning the MMPI personality profile, the MPI-DLV types were
significantly different. The MMPI profile of Interpersonally Distressed patients was
marked by high scores on the neurotic triad and a tendency to a passive-aggressive
personality structure. The MMPI profile of Dysfunctional and Average patients
produced the so-called 'conversion-V.

The first part of Chapter 9 contains some critical remarks concerning the MPI-
DLV and the derived patient clusters. The most important ones are mentioned.
1) The value of experimental studies is stressed. 2) Since in the majority of cases
patients in the studies were fibromyalgia patients, the generalizability to other pain
diagnoses and pain-loci is problematic. A more representative population of patients
is necessary. 3) The interpretation of a MPI-DLV profile should always be done 'in
perspective' (i.e., in relation to the other three MPI-DLV profiles). 4) It should be
noted that the cluster assignment is made on probabilistic grounds. The importance
of integrating somato-medical aspects is mentioned. 5) Care should be taken with
the results of the 'other' profile-characteristics described in Chapter 8. Especially
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the finding of the heightened analgesic medication usage in Dysfunctional patients
should be replicated. The exact meaning and the practical implication of the
elevated intelligence level in Average patients is not clear. Further research is
warranted.

Based on the study described in Chapter 4 it was concluded that the attempt to
condition pain behavior and pain experience in an opérant way failed. Some
laboratory observations made the investigators think that the desired effect (up- or
down-conditioning) in a number of subjects may have been achieved. A series of
post-hoc analyses produced the following results. There are indications that up-
conditioning of reported pain in the relevant sub-group was indeed successful. This
effect was caused chiefly by the subject's reactions to punishing response conse-
quences. Down-conditioning of the pain report could not be established in the sub-
groups in question. In addition, the post-hoc analyses made clear that the SCRs
correlate much less with the experience of pain than had been previously assumed,
than with the subjective tension level. The final conclusion with respect to the
studies in Chapters 3 and 4 is that, using the present experimental design, it is
more likely that pain in healthy people cannot be conditioned than that the opposite
conclusion can be drawn.

In the second part of Chapter 9 an attempt has been made to integrate the two
research lines, the identification of patient sub-groups and (fundamental) experi-
mental research. It is argued that, before developing and carrying out tailored
treatment programs for the MPI-DLV clusters, information has to be obtained
about what kind of etiological and pain-maintaining mechanisms are related to the
MPI-DLV clusters. Based on the interpretation of some salient cluster characteris-
tics, it is assumed that opérant factors play an important role as a pain-maintaining
mechanism in patients classified as Dysfunctional. Inadequate stress coping
probably plays an important role in the maintenance of pain in the Interpersonally
Distressed type. Concerning the Adapative Coper and the Average type there are
no clear indications with regard to underlying etiological and/or pain-maintaining
factors. Finally, in order to improve the quality of pain research homogeneity of
pain assessment is recommended.
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SAMENVATTING

Hoofdstuk 1. De aanleiding tot het uitvoeren van de studies en experimenten die
in dit proefschrift worden beschreven, vormt het fenomeen van niet optimale
behandelresultaten bij chronische 'bénigne' pijnproblematiek. Onder de term
bénigne wordt een pijnbeeld verstaan waarbij patient's pijngedrag niet, of in
onvoldoende mate, kan worden verklaard aan de hand van somatische pathologic
Vaak wordt dit type pijn ook wel psychogene pijn genoemd. Er worden argumen-
ten aangevoerd die een multidimensionele benadering en behandeling van (chroni-
sche) pijn ondersteunen. Er bestaan diverse theorieën over het ontstaan en de
instandhouding van chronische bénigne pijn. Drie visies worden besproken en op
hun waarde beoordeeld. Als eerste wordt het opérante model besproken waarin
wordt verondersteld dat pijngedrag door omgevingscontingenties in stand wordt
gehouden. Vervolgens wordt de visie besproken waarin antécédente contrôle van
pijn centraal staat: de pijn-spanning-pijn cyclus. De ervaring van pijn wordt
verondersteld te leiden tot een verhoogd spierspanningsniveau welk op zijn beurt
weer zou leiden tot een verergering van de pijn. Als derde wordt het cognitief-
gedragsmatig model van pijn besproken. Binnen deze visie gaat men er van uit dat
niet-adaptieve cognities (bv. catastroferende gedachten) en pijn-coping strategieën
een negatief effect hebben op de ervaren pijn.

Van deze theoretische modellen zijn praktische behandelstrategieën afgeleid. Bij
elk van deze therapieën doet zich het fenomeen voor dat sommige patiënten (veel)
baat hebben, terwijl andere patiënten met een zo goed als identiek medisch beeld,
nauwelijks of geen baat hebben. De hieruit logisch voortvloeiende wetenschappe-
lijke vragen zijn hoe deze bevinding te verklaren is en welke stappen moeten
worden ondernomen om behandelresultaten van chronische bénigne pijn te verbete-
ren. Ter beantwoording van deze vragen worden twee mogelijkheden genoemd:
1) Toetsing (door middel van experimenteel onderzoek) van de theoretische as-
sumpties die aan de verschillende behandelingen ten grondslag liggen. Meer kennis
over etiologische en instandhoudende mechanismen kan leiden tot het modificeren
van behandelingen (met als eind-resultaat betere behandelresultaten). 2) Identificatie
van subgroepen binnen de populatie van chronische bénigne pijnpatiënten en
aanpassing van de behandelingsvorm aan de kenmerken van de betreffende
subgroep. In dit proefschrift staan beide strategieën centraal: Drie experimenten
worden uitgevoerd waarin wordt onderzocht of zowel pijngedrag als de ervaren
pijn op opérante wijze geconditioneerd kunnen worden. Vier studies worden
verricht teneinde patient subgroepen te identificeren. ..

In hoofdstuk 2 wordt onderzocht of de aanwezigheid van een bezorgde partner
als een discriminatieve stimulus fungeert voor patient's pijngedrag. Tweeënveertig
rugpijnpatiënten participeren tweemaal in een loopband test: éénmaal alleen en
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éénmaal in aanwezigheid van de partner. Loopduur, mate van ervaren pijn en
hartfrequentie worden gemeten. Op basis van het opérante paradigma betreffende
het instandhouden van pijngedrag alsmede op grond van de resultaten van vorige
studies, werd venvacht dat in de aanwezigheid van een relatief bezorgde partner
patiënten minder lang lopen, meer pijn rapporteren en zich fysiek minder inspan-
nen. De bezorgdheid van de partner werd zowel vanuit het perspectief van de part-
ner als dat van de patient gemeten. De resultaten gebaseerd op de bezorgdheidsme-
ting vanuit het perspectief van de partner zijn in overeenstemming met de verwach-
tingen. Namelijk: in aanwezigheid van een bezorgde partner rapporteren patiënten
meer pijn, lopen minder lang en spannen zich fysiek minder in, vergeleken met
patiënten met een relatief niet-bezorgde partner. Deze effecten werden niet
gevonden wanneer patient's interpretatie van partner's bezorgdheid als uitgangspunt
werd genomen. De matige interne betrouwbaarheidscoëfficient van de bezorgd-
heidsmeting vanuit het perspectief van de partner verhinderde echter het trekken
van definitieve conclusies.

In hoofdstuk 3 wordt een replicatie-experiment gepresenteerd waarin onderzocht
wordt of de door de patient ervaren pijn opérant conditioneerbaar is. Vierenveertig
gezonde proefpersonen werden verdeeld over twee condities. Elke proefpersoon
kreeg 12 pijnlijke prikkels van een gelijke, tevoren gecalibreerde sterkte. Subjectief
ervaren pijnintensiteit werd met een Visual Analogue Scale (VAS) gemeten. In de
experimentele groep werd een stijging van pijnrapportage verbaal bekrachtigd; een
dating werd verbaal 'gestraft' middels hard-op-denkende verbale uitingen van de
aanwezige experimentator. In de contrôle groep vond geen conditionering plaats.
Tevens is nagegaan of de ervaren pijn mede beïnvloed wordt. Hiertoe werden een
pijn gerelateerde psychologische variabele, 'magnitude matching', en een pijn -
gerelateerde psychofysiologische variabele, 'Skin Conductance Response' (SCR),
gemeten. De resultaten bevestigden eerder opgedane bevindingen: er was een
duidelijke stijging van de pijnrapportage in de experimentele groep. De stijging in
pijnrapportage kon voornamelijk worden verklaard door het straffen van dalingen
in pijnrapportage. De resultaten betreffende de magnitude matching en de SCR
gaven aan dat ook de pijnervaring opérant geconditioneerd kan worden.

Hoofdstuk 4. Gegeven de resultaten van het experiment in hoofdstuk 3 werd een
nieuw experiment uitgevoerd met als tweeledig doel: replicatie van de resultaten
van de studie in hoofdstuk 3 en een poging om pijnrapportage en pijnervaring
omlaag te conditioneren. Teneinde een alternatieve verklaring voor de resultaten
van het vorige experiment - een verschuiving van aandacht naar pijn - uit te sluiten,
werden de verbale 'straffen' aangepast. Er waren drie condities: In de eerste
conditie werd gepoogd de pijnrapportage en pijnervaring omhoog (tot een hoger
niveau) te conditioneren. De tweede conditie kenmerkte zich door omlaag conditio-
nering en in de derde conditie vond geen conditionering plaats. Zowel de poging
vorige resultaten te repliceren als het omlaag conditioneren van pijn mislukte. De
inconsistente resultaten werden geacht voornamelijk het resultaat te zijn van de
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gemodificeerde verbale 'straffen'. De verklaring van het gevonden 'conditione-
rings-effect' van hoofdstuk 3 als zijnde een gevolg van attentie-verschuiving naar
de pijn toe blijft derhalve plausibel.

In hoofdstuk 5 wordt een psychometrische studie beschreven. Het hoofddoel was
toetsing van de psychometrische kwaliteiten van de MPI-DLV: de in het Neder-
lands vertaalde versie van de veel gebruikte Multidimensional Pain Inventory. Deze
vragenlijst bestaat uit 61 items welke zijn verdeeld over drie delen. De schalen van
de drie delen hebben respectievelijk betrekking op: 1) Diverse pijn-gerelateerde
psychologische variabelen. 2) De readies van patient's partner op diens pijngedrag.
3) De frequentie waarin diverse dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd. Van 733
chronische pijnpatiënten waren MPI-DLV data beschikbaar. Op enkele kleine
verschillen na kon de factorstructuur van de Engelstalige versie worden gerepli-
ceerd. De resultaten betreffende de betrouwbaarheid en de validiteit van de schalen
waren goed. De constructvaliditeit van de schaal 'General Activity' werd door
middel van experimenteel onderzoek aangetoond. Hoogscoorders op de schaal
General Activity presteerden, vergeleken met laagscoorders, beter in een 'working-
to-tolerance' fiets ergometer proef. De MPI-DLV-factorstructuur van fibromyalgie-
en rugpijn-patiënten is gebleken in hoge mate invariant te zijn. De aangetoonde
sensitiviteit van de MPI-DLV voor veranderingen door therapeutische interventies
onderstreept de klinische bruikbaarheid van de vragenlijst. •?.. * -,*<•

De identificatie van subgroepen pijnpatiënten - door middel van een 'K-means
clusteranalyse' - staat centraal in hoofdstuk 6. Hoewel een aanvankelijke poging tot
replicatie van de drie patiëntsubgrœpen zoals gevonden door Turk en Rudy (1988)
slaagde, produceerden validatie-analyses tegenstrijdige resultaten. Een minder
restrictieve, meer exploratieve, analyse had als resultaat dat vier subgroepen pijn-
patiënten konden worden ge'identificeerd: aangezien drie van deze subgroepen zo
goed als dezelfde karakteristieken hadden dan die in de Amerikaanse populatie,
werd de cluster nomenclatuur gehandhaafd: het 'Dysfunctional', 'Interpersonally
Distressed' en 'Adaptive Coper' type. Kenmerkend voor het Dysfunctional type is
de hoge 'lijdensdruk' (veel pijn, interferentie van pijn met dagelijkse activiteiten en
een sterk verstoorde stemming), de hoge mate van ervaren steun door patient's
omgeving en een relatief laag activiteiten niveau. Typerend voor het Interpersonally
Distressed type is dat, naast een nog iets hogere lijdensdruk dan het Dysfunctional
type, geen of weinig steun uit de omgeving wordt ervaren. Vergeleken met de
andere patient types, reageert patient's partner vaker met het uiten van 'straffende
responsen' op pijngedrag. De als Adaptive Coper geclassificeerde patient rappor-
teert (relatief!) weinig pijn, ervaart een hoge mate van levenscontrole, krijgt
voldoende steun uit zijn omgeving en heeft een relatief hoog activiteitenniveau. Het
vierde type kenmerkt zich door een, in vergelijking tot de zojuist genoemde drie
types, gemiddeld score profiel. Derhalve is dit type 'Average' genoemd. De
crossvalidatie van deze vier subgroepen in een tweede steekproef was succesvol.
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Hoofdstuk 7. In bijna aile gevallen wordt de MPI-DLV in de klinische situatie
afgenomen in de vorm van een eenmalige meting waarbij de patient gevraagd
wordt uitspraken te doen over de pijn. Gemeten worden eigenlijk relatief stabiele
(trait) psychologische en gedragsaspecten van pijn. Met behulp van een 'experience
sampling' méthode is de ecologische validiteit, met andere woorden de generali-
seerbaarheid naar de dagelijkse situatie, van een aantal MPI-DLV schalen onder-
zocht. De oorspronkelijke items werden in verwoordingen, die zo goed mogelijk de
kerninhoud van die van de MPI-DLV schalen weergeven, opgenomen in de self-
report boekjes. De experience sampling procedure duurde 6 dagen waarbij de
patient per dag op 8 willekeurige momenten de vragen beantwoordde. Voor 5
hoofdschalen en een subschaal van de MPI-DLV werden significante correlaties
met het corresponderende experience sampling item gevonden, te weten de
hoofdschalen Pain Intensity, Interference, Solicitous, Punishing and Distracting
Responses en de activiteiten subschaal Household Chores. De schaal Life Control
correleerde marginaal significant met het corresponderende experience sampling
item. Geen significante correlaties werden gevonden voor de schalen Affective
Distress en General Activity. De significante correlaties werden geinterpreteerd als
een voldoende ecologische validatie van de MPI-DLV schalen. De reden voor de
niet-significante correlaties werd verondersteld te liggen in het feit dat de betref-
fende experience sampling items niet duidelijk genoeg de inhoud van de betreffende
MPI-DLV schalen weerspiegelden. Daarnaast werd middels regressie-analyse de
relatie onderzocht tussen het MPI-DLV pijnintensiteits item (Hoeveel pijn heeft U
op dit moment?) en het identieke experience sampling item met als resultaat dat
58% van de variantie van de experience sampling pijnintensiteits score kon worden
verklaard uit de MPI-DLV pijn score. Verder bleek dat lage pijnintensiteits scores
op de MPI-DLV corresponderen met iets hogere scores van de experience sampling
meting en hoge MPI-DLV pijn scores met wat lagere experience sampling scores.

In hoofdstuk 8 worden een drietal korte studies beschreven die tot doel hebben
de volgende patiënt-profiel karakteristieken in kaart te brengen: Analgetisch
medicatiegebruik, intelligentieniveau en diverse persoonlijkheidsaspecten. Naar ver-
wachting bleek dat Dysfunctional geclassificeerde patiënten zich in vergelijking met
de andere MPI-DLV types kenmerken door (marginaal significant) meer gebruik
van analgetica. Vergeleken met het Average type was dit effect significant. Wat
betreft intelligentieniveau werd gevonden dat Average patiënten (marginaal signifi-
cant) intelligenter zijn dan de andere MPI-DLV types. Wat betreft (MMPI)
persoonlijkheidsprofiel bleken de vier MPI-DLV types onderling significant ver-
schillend. Het MMPI profiel van Interpersonally Distressed patiënten kenmerkt zich
door hoge scores op de neurotische triade en een tendens tot een passief-agressieve
persoonlijkheidsstructuur. Het MMPI profiel van Dysfunctional en Average
patiënten vertoont de zogenoemde 'conversie-V.

Hoofdstuk 9 start met een aantal kritische kanttekeningen aangaande de MPI-
DLV en de hieruit afgeleide patiënten clusters. De voornaamste worden genoemd.
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1) De waarde van experimented validatie onderzoek wordt benadrukt. 2) Aange-
zien het merendeel van de patiënten in deze studies fibromyalgie-patiënten betrof,
komt de generaliseerbaarheid naar andere pijndiagnosen en pijnloci in het geding.
Een meer evenwichtig samengestelde patiënt-populatie is noodzakelijk. 3) De inter-
pretatie van een MPI-DLV profiel dient immer 'in perspectief (in relatie tot de
andere drie MPI-DLV profielen) te worden beoordeeld. 4) De op probabilis-tische
gronden geënte wijze van clustertoekenning als ook de integratie van somato-medi-
sche aspecten behoren in acht te worden genomen. 5) Voorzichtigheid moet worden
betracht met de overige profielkenmerken beschreven in hoofdstuk 8. De bevinding
dat gebruik van analgetica met name bij Dysfunctional patiënten is verhoogd,
behoeft replicatie. De precieze betekenis en praktische implicatie van het verhoogd
intelligentieniveau bij Average patiënten is nog onduidelijk en vraagt om nader
onderzoek. Op grond van de studie in hoofdstuk 4 werd geconcludeerd dat de
poging pijngedrag en de pijnervaring opérant te conditioneren was mislukt.
Sommige laboratorium observaties hebben ertoe geleid dat de onderzoekers de
indruk kregen dat het bij een aantal mensen toch gelukt was om het gewenste effect
(omhoog dan wel omlaag conditionering) te bewerkstelligen. Een série post hoc
analyses hebben de volgende bevindingen opgeleverd. Er zijn aanwijzingen dat
omhoog conditionering van pijn-rapportage in de betreffende subgroep gelukt is.
Dit effect werd voornamelijk veroorzaakt door readies van proefpersonen op straf-
fende respons-consequenties. Omlaag conditionering van de pijn-rapportage kon bij
de betreffende subgroepen niet worden aangetoond. Verder gaven de post-hoc
analyses duidelijk aan dat de SCRs veel minder sterk, dan aanvankelijk veronder-
steld werd, met de ervaring van pijn gecorreleerd zijn, dan met het subjectief
spanningsniveau. De uiteindelijke conclusie met betrekking tot de studies in
hoofdstuk 3 en 4 luidt dat het meer aannemelijk is dat het niet mogelijk is om,
gebruikmakend van het huidige experimentele design, bij gezonde mensen pijn
opérant te conditioneren, dan dat dit wel het geval zou zijn.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 9 een poging gedaan om de twee onderzoeks-
lijnen, zijnde identificatie van patient subgroepen en (basaal) experimenteel onder-
zoek, te integreren. Beargumenteerd wordt dat, alvorens toegesneden behandelpro-
gramma's voor de MPI-DLV clusters te ontwikkelen en uit te voeren, informatie
moet worden verkregen over welke etiologische en pijn-instandhoudende mechanis-
men aan de MPI-DLV clusters verbonden zijn. Interpretatie van enkele saillante
clusterkenmerken leidt tot de veronderstelling dat opérante factoren met name bij
Dysfunctional geclassificeerde patiënten een belangrijke rol spelen als pijn-instand-
houdend mechanisme. Bij het Interpersonally Distressed type speelt waarschijnlijk
inadequate stress-coping een belangrijke rol in de instandhouding van pijn. Wat
betreft het Adaptive Coper en het Average type zijn er geen directe aanwijzingen
voor onderliggende etiologische en/of pijn-instandhoudende factoren. Tenslotte:
Teneinde de kwaliteit van het pijn-onderzoek te verbeteren, wordt homogeniteit van
pijn-assessment aanbevolen.
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