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PIJN   Samen maken we er een punt van. 



ATTITUDE EN GEDRAG  

BIJ DE CHRONISCHE PIJNPATIENT 

 1. Model van LOESER 

 2. De persoonlijkheid 

 3. De psychologische toestand 

 4. Pijnbetekenis – case report 

 5. BESLUIT: 
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Factoren die een rol spelen bij pijnbeleving (en bij pijngedrag): 

 persoonlijkheid van het individu; 

 ontwikkelingsfase; 

 psychologische toestand; 

 eerdere ervaringen met pijn; 

 betekenis die aan pijn gegeven wordt;  

 gezins- en werkomstandigheden; 

 culturele achtergrond. 
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2. DE PERSOONLIJKHEID : CLONINGER 
 

 Een emotioneel systeem bepaalt het temperament- of de (gedrags)fundering van 
de persoon. 
 

 Een cognitief systeem bepaalt het karakter van de persoon.  
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CLONINGER: Temperament dimensie: Beschrijving, Toelichting, 
Neurotransmittersysteem 

 1.Harm avoidance: Behavioral inhibition subsystem 

 Negatieve geneigdheid tot piekeren over (vermeende) problemen 

 Serotonine 

 2.Novelty seeking: Behavioral activation subsystem 

 Positieve geneigdheid om nieuwe stimuli te onderzoeken 

 Dopamine 

 3.Reward dependence: Behavioral maintenance subsystem 

 Geneigdheid het gedrag voort te zetten bij (sociale)beloning 

 Noradrenaline 

 4.Persistence:  

 Geneigdheid vol te houden ondanks frustratie en vermoeidheid 
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 CLONINGER 

   Karakter dimensie: Toelichting 

 1.Self-directedness: Wilskracht en vastberadenheid 

 2.Cooperativeness: Tolerantie en empathie 

 3.Self-transcendence: Spiritualiteit 
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chronische pijnpatiënten  
Temperament:  
neigen tot harm-avoidance  
minder geneigd zijn tot Novelty seeking.  
verschillen in psycho-biologische opmaak 
representeren  
Karakter:  
cognitief te typeren als minder self-directedness.  
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3. De psychologische toestand 

pijnbeleving in toenemende mate gaan interfereren met uw dagelijks bestaan 

vragen die dagelijks door het hoofd van die patiënt gaan  

schuldgevoelens tav omgeving 

angst en depressie - pijn kunnen onderhouden via verhoogde pijnbeleving 

vitale symptomen van psychische decompensatie  
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Case report 
Peggy is een 40j vrouw, zonder voorgeschiedenis van psychologische of 

psychiatrische hulp, met een overgevoeligheid van de linker arm en hand en 

tevens invaliderende pijn vanuit de nek naar hoofd, schouder, maar in ook 

onderrug, gradueel ontstaan dd 2008 toen ze na een ingreep x een Sudeck 

ontwikkelde. In 2013 werd en neurinoom vastgesteld in de li arm 
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Case report red flags 
zonder voorgeschiedenis van psychologische of psychiatrische hulp 

vele behandelingen, telkens met ‘kortdurend effect’ 

geeft geen specifieke stressoren aan buiten de pijn 

depressieve kenmerken uitsluitend ikv de pijn 

actieve pijncoping, lage score voor piekeren  

‘faking good’, psychotrauma in voorgeschiedenis 
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TAKE HOME MESSAGE CHRONISCHE PIJN 

holistische (maar niet alternatieve) behandeling. 

 persoonlijkheidsfactoren 

 leef context en historiek van de patiënt 

symptoombehandeling ipv probleem behandeling.  

verhoogde kan op geslaagde behandeling 
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