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Chronische pijn is een veel voorkomende aandoening in de westerse samenleving 
met prevalentiepercentages tot 55% en hoge economische kosten (1-3). 
Hoewel multidisciplinaire behandeling als effectief wordt beschouwd voor een 
verscheidenheid van chronische pijn problemen is een aanzienlijk deel van de 
chronisch pijn patiënten hier niet bij gebaat en houden de behandeleffecten niet 
altijd stand op de lange termijn (4, 5). Het vinden van interventies die op lange 
termijn het omgaan met chronische pijn verbeteren is dan ook van klinisch belang. 
De meest voorkomende interventies in multidisciplinaire behandel programma’s 
zijn psychologische interventies (zoals de cognitieve gedragstherapie), enige 
vorm van fysieke activiteit, pijneducatie, leefstijltraining en ontspanning (6) 
. Interventies gericht op het verbeteren van lichaamsbewustzijn zijn relatief 
nieuw, maar erg in opkomst. Een aantal studies hebben aangetoond dat de 
behandeleffecten bij mensen met chronische pijn zouden kunnen verbeteren door 
interventies die specifiek gericht zijn op de verbetering van lichaamsbewustzijn of 
multidisciplinaire behandeling waar het verbeteren van lichaamsbewustzijn een 
onderdeel is (7-13). Echter veel van de studies naar de effecten van interventies 
gericht op lichaamsbewustzijn hebben methodologische beperkingen, zoals het 
ontbreken van randomisatie (9, 10, 12) of het ontbreken van controlegroepen (11) 
. Bovendien ontbrak er vaak een theoretische onderbouwing voor het concept 
lichaamsbewustzijn of voor de interventie gericht op lichaamsbewustzijn. 
Daarnaast werd vaak niet gemeten of de interventie daadwerkelijk effect had op 
lichaamsbewustzijn of het effect van de interventie gericht op lichaamsbewustzijn 
werd niet afzonderlijk geanalyseerd. Deze problemen maken het moeilijk om de 
gevonden behandeleffecten aan deze specifieke interventie toe te wijzen. 

Een specifieke behandeling dat mede tot doel heeft lichaamsbewustzijn te 
beïnvloeden is psychomotorische therapie (PMT). PMT is een ervaringsgerichte 
therapievorm waarin gebruik wordt gemaakt van bewegingsgeoriënteerde 
en lichaamsgeoriënteerde methodieken (14). PMT is in de geestelijke 
gezondheidszorg in Nederland een zeer gebruikelijke en bekende interventie, 
echter in multidisciplinaire pijnrevalidatie programma’s neemt PMT een zeer 
bescheiden rol in. Tevens is het effect van PMT in deze context niet onderzocht. 
Het is zeer interessant wanneer aangetoond kan worden dat het toevoegen van 
een relatief goedkope behandeling zonder bijwerkingen, zoals het geval is voor 
PMT, positieve effecten heeft op de behandeluitkomsten.

Mede gestuurd door bovenstaande legitimering werd een cluster-gerandomiseerde 
trial (RCT) uitgevoerd om de effecten op de gezondheid gerelateerde kwaliteit 
van leven (HRQOL), pijngerelateerde beperkingen en depressie op de korte 
en de lange termijn te evalueren van een multidisciplinair pijnrevalidatie 
programma met en zonder een behandeling specifiek gericht op het verbeteren 
van lichaamsbewustzijn (PMT). 
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In deze studie is lichaamsbewustzijn gedefinieerd als een multidimensionaal 
construct betreffende sensitief zijn en aandacht hebben voor interne 
lichaamssignalen (bijvoorbeeld spierspanning, hartslag en gerommel in de maag), 
de algehele lichamelijke toestand (bijv. gespannen, ontspannen) en de reactie van 
het lichaam op emoties en veranderingen in de omgeving (bijvoorbeeld versnelling 
van de ademhaling wanneer je bang bent of verstrakking van de spieren wanneer 
iemand te dichtbij staat) (15, 16).

Door verbetering van het lichaamsbewustzijn leren patiënten andere 
lichaamssignalen dan pijn te herkennen en te gebruiken en te bepalen in welke 
lichamelijke en geestelijke toestand zij zich bevinden (17). Het bewust zijn van het 
verband tussen de lichamelijke en geestelijke toestand in verschillende contexten 
kan leiden tot een beter begrip van de informatie die het lichaam je geeft. Hierdoor 
groeit het vertrouwen in het eigen lichaam en in jezelf (18, 19). Eerdere studies 
hebben geconstateerd dat het leren interpreteren van lichaamssignalen zonder 
negatieve gedachten en de daarmee gepaard gaande gevoelens het catastroferen 
kan verminderen (20) en de self-efficacy1 kan verhogen (11). De theoretisch 
veronderstelde samenhang tussen de verschillende proces en uitkomstvariabelen 
in deze studie wordt geïllustreerd in figuur 1. De hypothese is dat verbetering 
van het lichaamsbewustzijn een positief effect heeft op HRQOL, pijngerelateerde 
beperking en depressie en dat dit effect gemedieerd wordt door een toename van 
de self-efficacy en een afname van het catastroferen. 

Figuur 1: Theoretische veronderstellingen over de samenhang tussen de verschillende 
variabelen.
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Het hoofddoel van deze thesis is het bepalen van het effect van het toevoegen 
van PMT aan treatment-as-usual (TAU) in een multidisciplinaire revalidatie 
behandeling gericht op het leren omgaan met chronische pijn. Ten eerste, zijn de 
twee vragenlijsten, die de proces variabelen lichaamsbewustzijn en self-efficacy 
meten geëvalueerd. De psychometrische eigenschappen van de Nederlandse 
vertaling van deze vragenlijsten zijn niet eerder onderzocht. Ten tweede, is er 
een cluster-gerandomiseerde klinische trial uitgevoerd om de belangrijkste 
vraag te beantwoorden: “Wat is het effect van het toevoegen van PMT aan een 
multidisciplinaire pijnrevalidatie behandeling op HRQOL, pijngerelateerde 
beperking en depressie op de korte en de lange termijn?” Ten derde, werd de 
samenhang tussen verandering in lichaamsbewustzijn en verandering van HRQOL, 
pijngerelateerde beperking en depressie onderzocht en of lichaamsbewustzijn het 
werkende mechanisme was in het effectverschil tussen TAU + PMT en TAU. Ten 
vierde, omdat PMT specifiek gericht is op het beïnvloeden van lichaamsbewustzijn, 
is er bekeken of een subgroep van patiënten die laag scoren op lichaamsbewustzijn 
grotere behandeleffecten lieten zien op HRQOL, pijngerelateerde beperking, 
depressie, self-efficacy,  catastroferen en lichaamsbewustzijn door een 
multidisciplinaire behandeling met PMT t.o.v. dezelfde behandeling zonder PMT. 
Tot slot, naast de RCT werd de kosteneffectiviteit van het toevoegen van PMT aan 
TAU onderzocht.

 
Samenvatting van de resultaten

Is de subschaal Body Awareness van de Scale of Body Connection een betrouwbaar 
meetinstrument?
Lichaamsbewustzijn kent vele definities (15) en er is geen betrouwbaar, valide en 
veel gebruikt Nederlands instrument dat rekening houdt met het multidimensionale 
karakter van lichaamsbewustzijn (22). Mehling et al. (22) vonden slechts twee 
psychometrisch sterke instrumenten die in meer dan enkele studies werden 
gebruikt, de Body Awareness Questionnaire (23) en de Body Consciousness 
Questionnaire (24). Echter deze instrumenten meten niet-emotionele fysieke 
signalen zoals honger, vermoeidheid en energieniveau of de aandacht voor 
sensorische waarneming zoals een droge mond, hartslag, of een verandering in 
lichaamstemperatuur. Deze instrumenten nemen de verbinding tussen de fysieke 
en geestelijke toestand niet mee. Price en Thompson ontwikkelden een vragenlijst 
waarin de verbinding tussen lichaam en geest wel wordt meegenomen, de Scale of 
Body Connection (SBC) (16). Mehling et al. (22) beschouwd dit meetinstrument 
als de beste na de eerder genoemde meetinstrumenten. De SBC bevat twee 
subschalen: ‘body awareness’ en ‘body dissociation’. In deze studie lag de nadruk 
op het concept van lichaamsbewustzijn en hierdoor is er alleen gekeken naar de 
subschaal ‘body awareness’. 
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De studie beschreven in hoofdstuk 2 was de eerste studie sinds de oorspronkelijke 
publicatie, die de betrouwbaarheid van de subschaal ‘body awareness’ van de 
SBC onderzocht (16). Tevens was het ook de eerste studie die dit onderzocht 
in een klinische populatie. De schaal werd vertaald en de factor structuur 
en de betrouwbaarheid werden onderzocht in drie verschillende populaties;  
1) studenten, die willekeurig in 2 groepen zijn verdeeld om zowel een exploratieve 
als een confirmatieve factoranalyse te kunnen uitvoeren, 2) patiënten die 
in behandeling waren bij een haptotherapeut in de eerste lijn, 3) chronisch 
pijnpatiënten die in behandeling zijn bij een revalidatiecentra. De factoroplossing 
van de exploratieve factoranalyse in de steekproef van studenten bestond uit één 
factor. De confirmatieve factoranalyse bevestigde het factormodel in de steekproef 
van de studenten, in de eerstelijnszorg patiënten, en in de chronisch pijnpatiënten. 
De interne consistentie en de test-hertest betrouwbaarheid waren voldoende tot 
goed in alle populaties. Kortom, de resultaten van deze studie ondersteunen het 
gebruik van de Nederlandse versie van de subschaal ‘body awareness’ van de SBC 
voor de chronisch pijn doelgroep in de RCT.

Wat is de psychometrische kwaliteit van de Pain Self-Efficacy Questionnaire?
Self-efficacy is een belangrijke voorspellende en/of mediërende factor voor 
de uitkomsten van een chronisch pijn behandeling (25, 26) . In de studie 
gerapporteerd in  hoofdstuk 2 is daarom de Pain Self-efficacy Questionnaire 
(PSEQ) (27) onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. Het doel hierbij was 
dat wanneer dit instrument goede psychometrische kwaliteiten heeft, het gebruikt 
kan worden in de RCT.

De resultaten van de exploratieve en confirmatieve factoranalyses waren 
vergelijkbaar met de resultaten van psychometrische studies naar deze vragenlijst 
in andere landen (27-29). Tevens is er aangetoond dat de Nederlandse versie 
van de PSEQ een intern consistent en 1-dimensioneel instrument is. De test-
hertest liet een goede stabiliteit over een periode van vier weken zien. Construct 
validiteit van de PSEQ werd vastgesteld door aan te tonen dat de correlaties 
met andere zelfrapportage instrumenten die soortgelijke constructen meten 
gevonden in deze studie overeen komen met eerdere bevindingen. Deze studie 
heeft ook aangetoond dat pijn self-efficacy samenhangt met al dan niet werkzaam 
zijn en gebruik van medicatie. Tenslotte, PSEQ was in het regressiemodel een 
onafhankelijke voorspeller van pijngerelateerde beperking na de correctie voor 
de intensiteit van pijn. Dit betekent dat de samenhang van PSEQ met pijn-
gerelateerde uitkomstmaten voor een groot deel onafhankelijk is van de mate 
van pijn. Kortom, de resultaten van deze studie geven aan dat de Nederlandse 
versie van de PSEQ een 1-dimensionaal, betrouwbaar en valide meetinstrument 
is. Daarom werd besloten om dit meetinstrument te gebruiken in de RCT.
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Verbetert het behandel resultaat van een multidisciplinair pijnrevalidatie 
programma wanneer hier PMT aan toegevoegd word?
In hoofdstuk 4 werd het effect van het toevoegen van PMT aan een multidisciplinair 
pijnrevalidatie programma onderzocht. Vierennegentig patiënten in 20 
behandelgroepen werden op basis van cluster randomisatie ingedeeld bij de 
multidisciplinaire treatment-as-usual (TAU) met en zonder PMT. De primaire 
uitkomstmaten waren HRQOL, pijngerelateerde beperking en depressie en de 
procesvariabelen waren self-efficacy, catastroferen en lichaamsbewustzijn. Na 
twaalf weken behandeling werden significante verschillen aangetoond tussen 
de twee behandelingen op depressie, catastroferen en lichaamsbewustzijn in het 
voordeel van de TAU+PMT. Alleen in de niet gecorrigeerde analyse werd een 
significant verschil aangetoond op self-efficacy en geen significante verschillen 
werden aangetoond op HRQOL en pijngerelateerde beperking. De effectgrootte 
voor TAU waren vergelijkbaar met gerapporteerde effectgroottes in reviews en 
meta-analyses over multidisciplinaire behandelingen (4, 6, 30). De effectgrootte 
van TAU + PMT direct na de behandeling waren echter aanzienlijk groter dan veel 
andere studies hebben gerapporteerd. Twaalf maanden na behandeling blijven 
de behandeleffecten van TAU en TAU + PMT grotendeels bestaan, sommige 
effecten verbeterde nog iets verder en sommige verslechterde enigszins, maar 
geen enkele variabele keerde terug naar de score van de baseline meting. Alleen 
voor lichaamsbewustzijn is er een significant verschil gevonden tussen TAU en 
TAU+PMT op de lange termijn, ten gunste van TAU + PMT.

Afgezien van de resultaten met betrekking tot het belangrijkste doel van de 
studie, de toegevoegde waarde van PMT, verdienen de effecten van TAU ook 
de aandacht. TAU bestond uit een intensief multidisciplinair programma dat 
niet eerder op de behandeleffecten is onderzocht. De huidige studie toont aan 
dat dit behandelprogramma een significant positief effect heeft op depressie, 
pijngerelateerde beperking en de mentale component van HRQOL, zowel direct 
na behandeling, als op de lange termijn. De behandeleffecten op alle proces en 
uitkomst variabelen werden echter eerder behaald in de TAU + PMT groep dan 
in de TAU groep. Integratie van gedachten, gevoelens (emoties en lichamelijke 
sensaties) en gedrag in bewegingsgeoriënteerde en lichaamsgeoriënteerde 
activiteiten is een belangrijk algemeen doel van psychomotorische therapie, 
waardoor PMT mogelijk de katalysator van de TAU effecten is geweest. Er zijn 
geen statistische verschillen gevonden tussen TAU en TAU+PMT op de primaire 
uitkomstmaten HRQOL en pijngerelateerde beperking. Echter, dit is de eerste 
lange termijn RCT bij patiënten met chronische pijn waaruit bleek dat TAU + 
PMT het lichaamsbewustzijn meer verbeterde dan alleen TAU en dat er sprake 
was van een significant verminderd catastroferen tot drie maanden na behandeling 
en significante vermindering op depressie direct na de behandeling door het 
toevoegen van PMT aan een multidisciplinair pijnrevalidatie programma. 
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Is verbetering in lichaamsbewustzijn gerelateerd aan verbetering van het 
behandelresultaat?
Hoewel de RCT positieve effecten heeft aangetoond op alle variabelen voor beide 
behandel condities bleef de vraag of een verandering in lichaamsbewustzijn 
gerelateerd was aan de veranderingen in de uitkomst variabelen HRQOL, 
pijngerelateerde beperking en depressie. En, zo ja, of deze samenhang werd 
gemedieerd door catastroferen en/of self-efficacy. Het eerste doel van de studie 
gerapporteerd in hoofdstuk 5 was dan ook het toetsen van onze theoretische 
veronderstelling (figuur 1) dat verbetering in lichaamsbewustzijn gerelateerd 
is aan verbeteringen in HRQOL, pijngerelateerde beperking en depressie. De 
resultaten toonden aan dat verbetering van de lichaamsbewustzijn over beide 
behandelcondities (TAU + PMT en TAU) significant samenhing met een 
verbetering van de HRQOL, pijngerelateerde beperking en depressie. Bovendien, 
uit de analyses is ook gebleken dat de samenhang tussen lichaamsbewustzijn en 
HRQOL, pijngerelateerde beperking en depressie deels gemedieerd werd door 
self-efficacy en catastroferen, zoals werd verondersteld.

Verklaart het verschil in behandeleffect op lichaamsbewustzijn het verschil in 
behandeleffect op depressie tussen TAU en TAU+PMT?
Het beïnvloeden van lichaamsbewustzijn is het primaire aangrijpingspunt van 
PMT in deze studie en uit de RCT bleek dat TAU+PMT een significant groter 
effect heeft op lichaamsbewustzijn dan TAU op de korte en lange termijn. 
Echter of de verandering in lichaamsbewustzijn een verklaring was voor het 
verschil op depressie tussen de behandel condities (TAU + PMT en TAU) 
direct na behandeling bleef nog onbeantwoord. Mediatie analyse toonde aan 
dat lichaamsbewustzijn ongeveer een-derde van het verschil in behandeleffect 
op depressie verklaart. Vanwege het ontbreken van een controlegroep kon 
alleen het werkingsmechanisme van PMT ten opzichte van TAU beoordeelt 
worden. Deze eerste exploratie suggereert dat lichaamsbewustzijn één van de 
werkingsmechanismen is van PMT, zoals werd verondersteld.

Hebben patiënten met een lager lichaamsbewustzijn meer baat bij PMT dan 
patiënten met een hoger lichaamsbewustzijn?
Ten slotte werd er in hoofdstuk 5 verondersteld dat patiënten met een lager 
lichaamsbewustzijn meer zouden profiteren van het toevoegen van PMT aan een 
multidisciplinaire behandeling dan patiënten met een hoger lichaamsbewustzijn. 
Er wordt herhaaldelijk benadrukt hoe belangrijk het is om rekening te houden 
met de heterogeniteit van de chronisch pijn populatie en het afstemmen van de 
behandeling met specifieke kenmerken van de patiënten, bijvoorbeeld niveau 
van (fysieke) activiteit, niveau van emotionele distress, mate van pijn (31, 32). In 
deze studie werden er significante verschillen gevonden tussen TAU + PMT en 
TAU in de groep met een lager lichaamsbewustzijn op de mentale component van 
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HRQOL, depressie, lichaamsbewustzijn, catastroferen en self-efficacy. Patiënten 
met een hoger lichaamsbewustzijn lijken niet te profiteren van extra PMT. Dit 
suggereert dat het toevoegen van PMT aan een multidisciplinaire behandeling 
gunstig kan zijn voor patiënten met een lager lichaamsbewustzijn met name met 
betrekking tot mentale component van HRQOL, depressie, lichaamsbewustzijn, 
catastroferen en self-efficacy.

Is het toevoegen van PMT aan een multidisciplinaire pijnrevalidatie programma 
kosteneffectief?
Parallel aan de RCT werd een kosteneffectiviteit studie (hoofdstuk 6) uitgevoerd. In 
deze studie werd beoordeelt of het toevoegen van PMT aan een multidisciplinaire 
behandeling kosteneffectief is. De resultaten toonden aan dat er geen statistisch 
significante verschillen in HRQOL en pijngerelateerde beperking waren tussen een 
multidisciplinaire behandeling met en zonder PMT. De totale maatschappelijke 
kosten waren hoger in de multidisciplinaire behandeling met PMT dan in de 
groep zonder PMT, maar het verschil was relatief klein gezien de gemiddelde 
totale maatschappelijke kosten in beide behandel condities en bovendien niet 
statistisch significant. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
aanzienlijk hogere kosten van de interventie en van de medicatie in de PMT groep. 
De belangrijkste kostenfactor van de totale maatschappelijke kosten was verzuim 
van werk, die in TAU + PMT €2685 lager waren in vergelijking met TAU, maar 
dit verschil was niet significant. Uit de kosteneffectiviteit analyses bleek dat TAU 
+ PMT niet kosteneffectief was in vergelijking met TAU voor quality adjusted 
life years, pijngerelateerde beperking en HRQOL over een periode van vijftien 
maanden. Hoewel uit de analyse bleek dat TAU+PMT effectiever is op de fysieke 
component van HRQOL, is het ook duurder dan TAU. De waarschijnlijkheid 
dat TAU + PMT kosteneffectief zal zijn in vergelijking met TAU op de fysieke 
component van HRQOL behaalde niet de benodigde 95% met toenemende 
ceiling ratios. De resultaten van deze studie moeten met de nodige voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd vanwege de kleine steekproef en hoge drop-out.

Dit was de eerste lange termijn RCT studie waarin werd aangetoond dat PMT 
lichaamsbewustzijn bij patiënten met chronisch pijn verbetert op korte en 
lange termijn en een significante afname in catastroferen teweeg brengt tot drie 
maanden na behandeling. Verdere verkenning van de mogelijkheden van PMT in 
de behandeling van chronische pijn is hiermee gerechtvaardigd.
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