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“Mijn kind klaagt bijna elke dag over 
buikpijn… 

Ik weet niet meer wat ik moet doen.. 
Als ze teveel pijn heeft houd ik haar thuis 

van school, maar dan raakt ze weer achter 
met haar huiswerk… 

De dokter vindt geen aanwijzingen wat er 
aan de hand zou kunnen zijn…. Ik weet 

echt niet meer wat ik moet doen…” 

“Ik heb elke dag pijn… Door de pijn kan 
ik zelden met mijn vrienden spelen… 
Ik kan mij niet goed concentreren op 

school…. 
Ik voel me alleen, niemand begrijpt me… 
Ook mijn mama en de dokter lijken me 

niet echt te kunnen helpen…” 

Casus 



1.  Inleiding 

2.  Vrees Vermijdings model in de context van pediatrische pijn 

3.  Wat is de rol van de ouders? 

4.  Naar een interpersoonlijk vrees vermijdings model van pijn 

5.  Klinische implicaties 

 
 

 
 

Overzicht 



Update definitie pijn 
(Williams & Craig, PAIN, 2016) 

 
“Pain is a distressing experience 

associated with actual or potential tissue 
damage with sensory, emotional, cognitive 

and social components” 

Een biopsychosociaal perspectief op 
pijn… 



 
•  11%-38% ervaart chronische of recurrente pijn 

(King et al., 2011) 

•  Enkel een kleine proportie (1-5%) heeft 
persistente pijn (Dunn et al, 2011) 

•  Verhoogd risico voor persistente pijn in 
volwassenheid (Fearon & Hotopf, 2001; Walker et al., 2010) 

•  Pijnlijke medische behandelingen vaak 
voorkomend 

 
 

Pediatrische pijn 



Hoe kunnen we pijn meten? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye3alDs3atY 
 



Zelf-rapportage: 
•  Gezichtjesschaal: Faces Pain Scale-Revised (4-12 jaar) 

 
 

Meten van pijn 



Zelf-rapportage: 
•  Gezichtjesschaal: Faces Pain Scale-Revised (4-12 jaar) 
•  Visueel-analoge schaal (vanaf 4-5 jaar) 
•  Pijnthermometer (vanaf 5-6 jaar) 
•  Numerische beoordelingsschaal (0 – 10; > 8 jaar) 

Observatieschalen (zie von Baeyer & Spagrud, PAIN, 2007) 

 
 

Meten van pijn 



9 

Child Facial Coding System (Gilbert et al., 1999) 
  

13 specifieke faciale acties: 
 

»  Verlagen van wenkbrauwen 
»  Ogen tot spleetjes knijpen 
»  Ogen dichtknijpen 
»  Knipperen met ogen 
»  Opensperren neusgaten 
»  Rimpelen neus 
»  Diepe rimpel tussen neus en lippen 
»  Naar boven brengen van wangen 
»  Open lippen 
»  Naar boven brengen van bovenste lip 
»  Mondhoeken zijwaarts trekken 
»  Horizontale rekbeweging van de mond 
»  Verticale rekbeweging van de mond 

 
 

Faciale expressie van pijn 



Steekproef:  
10.650 Vlaamse schoolkinderen (50.8%J;  Mleeftijd=14,33y)  
 
Graded Chronic Pain Scale (GCPS; von Korff et al., 1992) 
 
Grade 0: geen pijn in laatste 6 maanden 
Grade I: lage pijnintensiteit; weinig hinder 
Grade II: hoge pijnintensiteit; weinig hinder 
Grade III: hoge hinder; matig beperkend 
Grade IV: hoge hinder; ernstig beperkend 

Impact op functioneren kind 



Vervoort, et al., 2014, Pain. 

Impact op functioneren kind 



PIJN 
Moeilijkheden in sociaal 

functioneren / 
vriendschapsrelaties 

Hinder in schools 
functioneren 

Lage niveaus van 
fysieke activiteit 

Hoge niveaus van 
emotionele stress 

Impact op functioneren kind 



Steekproef:  
10650 schoolkinderen (50.8%J;  Mleeftijd=14,33y)  
Methode:  
Graded Chronic Pain Scale (cfr. Von Korff et al., 1992) 

Vervoort, et al., 2014, Pain. 

Grade 0: geen pijn in laatste 6 maanden 
Grade I: lage pijnintensiteit; weinig hinder 
Grade II: hoge pijnintensiteit; weinig hinder 
Grade III: hoge hinder; matig beperkend 
Grade IV: hoge hinder; ernstig beperkend 

 



•  Pain Catastrophizing Scale (PCS-C) 
Als ik pijn heb vraag ik mij voortdurend af of de pijn wel zal ophouden. (ruminatie) 
Als ik pijn heb is dat verschrikkelijk en denk ik dat het nooit beter zal worden. (uitvergroting) 
Als ik pijn heb is er niets dat ik kan doen om de pijn te stoppen. (hulpeloosheid) 

 
 

 
 

Catastrofale gedachten over pijn 



Interne 
pijnervaring (K) 

Catastroferen 
over pijn (K) 

Pijngerelateerde 
angsten (K) 

Vermijdings-
gedragingen (K) 

Gevolgen voor 
kind (hinder, 
depressie) 

Pijn stimulus  

Vrees Vermijdings Model 
in de context van pediatrische pijn 

Goubert & Simons, 2013; Asmundson et al., 2012 



Intrapersoonlijke en contextuele factoren  

Interne 
pijnervaring Pijn  

stimulus 
Expressie  
van pijn Decoderen 

ZENDER (kind) ONTVANGER (bv. Ouder) 

Actie 

(Biopsychosociaal model van pijn communicatie, aangepast van Hadjistavropoulos et al., Psychol. Bull., 2011) 

Pijn binnen een sociale context 



Angst/
spanning 

Motiveert om gedrag te stellen 
gericht op het wegnemen en/of 

controleren van de pijn 
(“protectief gedrag”) 

Evolutionair adaptief, 
maar… 

(Caes et al., 2012; Goubert & Simons, 2013) 



•  Meer doktersconsultaties 
•  Meer afwezigheid op school 
•  Meer beperkingen in sociale en 

fysieke activiteiten 
•  Minder positieve stemming kind 
 
 
 

 

… kan zijn adaptieve waarde verliezen in context van 
chronische of recurrente pijn 



TOP-DOWN INVLOEDEN 
Ouderlijk catastroferen over 

pijn kind 

BOTTOM-UP INVLOEDEN 
(faciale/verbale) pijnexpressie 

 
DECODEREN 

GEDRAGS- 
RESPONSEN 

Protectieve 
responsen 

(R
EL

A
TI

O
N

EL
E)

 C
O

N
TE

X
T 

AFFECTIEVE 
RESPONSEN 

 

Spanning / angst 

Goubert et al., 2005, 2009, 2013 

Empathische processen bij observeren van pijn bij kind 



Pain Catastrophizing Scale for Parents (PCS-P) 
Magnificatie (3 items) 
-  Als MIJN KIND pijn heeft, word ik bang dat de pijn erger zal worden 
-  Als MIJN KIND pijn heeft, blijf ik denken aan andere pijnlijke 

gebeurtenissen 
Ruminatie/piekeren (4 items) 
-  Als MIJN KIND pijn heeft, kan ik het niet uit mijn gedachten zetten 
-  Als MIJN KIND pijn heeft, blijf ik denken hoeveel mijn kind eronder lijdt 
Hulpeloosheid (6 items) 
-  Als MIJN KIND pijn heeft, is er niets dat ik kan doen om de pijn te stoppen 
-  Als MIJN KIND pijn heeft, voel ik dat ik het niet meer uithoud 

Catastroferen over  
pijn kind 

Goubert et al., 2006 

TOP-DOWN 
INVLOEDEN 



AFFECTIEVE 
RESPONSEN 

 
Zelf-

gerapporteerde 
angst/spanning 

 

Steekproef: 28 kinderen gediagnosticeerd met leukemie (15J; 
13M; 0-15y; Mleeftijd=6,59y) en beide ouders (N=18) of enkel 
moeder (N=10)  
 
Methode:  
-  Prospectieve studie 
-  Bij elke lumbale (LP) en/of beenmerg (BMA) punctie, 

assessment van: 

1. Ouderlijke catastrofale gedachten over procedurele 
pijn (PCS-P-state) 

2. Proxy rapportage angst/spanning kind (NRS; 
educatief medewerker) 

3. Ouderlijke angst/spanning (NRS) 
 

 

Caes et al., 2014, J Ped Psychol 

Acute procedurele pijn – ouders van kinderen 
gediagnosticeerd met leukemie 

TOP-DOWN INVLOEDEN: 
Catastroferen over 

pijn kind 
 



AFFECTIEVE 
RESPONSEN 

 
Zelf-

gerapporteerde 
angst/spanning 

 

Resultaten:  
-  Gemiddeld 9 LP/BMA puncties (M=9,76; SD=2,70; 

range=4-14) 
-  Angst/spanning ouders daalt over de tijd 
-  Maar: puncties blijven stresserend voor hoog 

catastroferende ouders 
-  Angst/spanning kind stijgt over tijd en is gerelateerd 

aan angst/spanning ouders 
 
Conclusie: 
Belangrijk om angst/spanning bij kind maar ook bij 
ouder zo vroeg mogelijk in behandeling te reduceren 
 

 

Caes et al., 2014, J Ped Psychol 

Acute procedurele pijn – ouders van kinderen 
gediagnosticeerd met leukemie 

TOP-DOWN INVLOEDEN: 
Catastroferen over 

pijn kind 
 



TOP-DOWN INVLOEDEN: 
Catastroferen over 

pijn kind 
 

Caes et al., Clin J Pain, 2014 

AFFECTIEVE 
RESPONSEN 

 

Angst/spanning 
 

GEDRAGS-
RESPONSEN 

 

Protectief gedrag 
 

Steekproef: 46 kinderen gediagnosticeerd met leukemie 
(27J; 19M; Mleeftijd=6,93y; 0.16-15y) en één van hun ouders 
(11 vaders, 35 moeders) 
 
Methode:  
-  Observationele studie (1 lumbaal/beenmergpunctie) 
-  Preparatie: 

•  Ouderlijk catastroferen over procedurele pijn (PCS-P state) 
•  Codering van ouderlijk protectief gedrag: 

•  hier: gedrag dat focust op de pijn;  
•  Verbaal, bv. “Deed het veel pijn?” “Heb je nu pijn?” 
•  Non-verbaal, bv. Kind heel dicht bij zich houden 

-  Na punctie (nazorg): 
•  Ouderlijke angst/spanning (NRS) 
•  Proxy rapportage van angst/spanning kind (NRS; educator) 
•  Codering van ouderlijk protectief gedrag 



 
 



 
 

Resultaten: 
 
•  Ouderlijk protectief gedrag tijdens 

preparatie geassocieerd met meer angst, 
pijn, en pijngedrag bij kind 

•  Ouderlijk catastroferen gerelateerd aan: 
•  Meer angst/spanning bij ouders 
•  Meer protectief gedrag tijdens nazorg 

•  Grootste effecten bij ouders van jonge 
kinderen 



Chronische pijn – ouders van kinderen met 
chronische musculoskeletale pijn 

TOP-DOWN INVLOEDEN: 
Catastroferen over 

pijn kind 
 

AFFECTIEVE 
RESPONSEN 

 

Angst/spanning 
 

GEDRAGS-
RESPONSEN 

 

Protectief gedrag 
 

Steekproef: 

 36 adolescenten met chronische 
pijn (Mleeftijd=15.74y; SD=1.82) 
gerekruteerd via Bath Pain 
Management Unit  (UK) en één 
van hun ouders (32M; 4F) 

 
Methode: 

 -2-minuten wandeltest 
 -Video wordt getoond aan ouder 

       -Neiging om kind te stoppen 



Caes et al., Pain, 2011 

AFFECTIEVE 
RESPONSEN 

 

Angst/spanning 
 

GEDRAGS-
RESPONSEN 

 

Protectief gedrag 
 

Steekproef: 

 36 adolescenten met chronische 
pijn (Mleeftijd=15.74y; SD=1.82) 
gerekruteerd via Bath Pain 
Management Unit  (UK) en één 
van hun ouders (32M; 4F) 

 
Methode: 

 -2-minuten wandeltest 
 -Video wordt getoond aan ouder 

       -Neiging om kind te stoppen 

Chronische pijn – ouders van kinderen met 
chronische musculoskeletale pijn 

TOP-DOWN INVLOEDEN: 
Catastroferen over 

pijn kind 
 



Caes et al., Pain, 2011 

AFFECTIEVE 
RESPONSEN 

 

Angst/spanning 
 

GEDRAGS-
RESPONSEN 

 

Protectief gedrag 
 

Steekproef: 

 36 adolescenten met chronische 
pijn (Mleeftijd=15.74y; SD=1.82) 
gerekruteerd via Bath Pain 
Management Unit  (UK) en één 
van hun ouders (32M; 4F) 

 
Methode: 

 -2-minuten wandeltest 
 -Video wordt getoond aan ouder 

       -Neiging om kind te stoppen 

Chronische pijn – ouders van kinderen met 
chronische musculoskeletale pijn 

Ik maak me zorgen 
over haar letsel… 

Ik heb genoeg gehad, 
ik kan het niet meer 

aanzien… 

TOP-DOWN INVLOEDEN: 
Catastroferen over 

pijn kind 
 



PIJN 

(In)flexibiliteit in  
ouderlijk gedrag 

Leren door observatie 
(Goubert et al., 2011) 

Direct effect 
via ouderlijke reacties 

op pijn kind 

Indirect effect 

Caes et al., 2012, PAIN 

Hoe dan heeft ouderlijk catastroferen/angst/
spanning een effect op uitkomsten bij kind? 



Interne 
pijnervaring (K) 

Catastroferen 
over pijn (K) 

Pijngerelateerde 
angsten (K) 

Vermijdings-
gedrag (K) 

Gevolgen (K)
(hinder,         

depressie) 

Pijn stimulus  

Gevolgen ouder 
(depressie, 
doelconflict) 

Ouderlijk 
(protectief) 

gedrag 

Ouderlijke 
pijngerelateerde 

angsten 

Ouderlijk 
catastroferen over  

pijn 

Pijnexpressie K Interpretatie 
door ouder 

Interpersoonlijk Vrees Vermijdingsmodel  

Goubert & Simons, 2013 



•  Pijn zo minimaal mogelijk 
•  Preventie van angst / catastrofale gedachten  
 

 
 
 
 
 

Klinische implicaties: pijnlijke medische procedures 



•  Geef uitleg over wat kind/ouder kan verwachten 
•  Gebruik van copingstrategieën (cfr. aanbevelingen WHO) 

Bv. relaxatie, ademhalingsoefeningen, tellen, gebruik maken van 
verbeelding, distractie, “coping statements” 

•  Coaching door ouder of verpleegkundige in gebruik van 
goede coping 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.who.int/immunization/policy/position_papers/reducing_pain_vaccination/en/ 
 

Klinische implicaties: pijnlijke medische procedures 



https://www.youtube.com/watch?
v=KgBwVSYqfps 

 

Klinische implicaties: pijnlijke medische procedures 



•  Multidisciplinaire interventie 
•  Focus op gedragsverandering  
•  Doel = herstellen van een actief en waardevol leven 

 
 
 

 
 

Klinische implicaties: chronische pijn 



 

 

 
 

Screening van psychosociale risicofactoren 



Psycho-educatie: Casus Molly 
 



Cognitieve Gedragstherapie (CBT): 
ê vermijdingsgedrag door aanpakken van catastroferende 
gedachten en pijngerelateerde vrees 

 

 
 

Psychologische therapieën voor chronische pijn 



 

Gedragstherapieën gebaseerd op acceptatie  
(bv. Acceptance and Commitment Therapy) 
 
•  Negatieve ervaringen (e.g., angst, pijn) komen vaak voor 
•  Individuen trachten vaak deze te controleren of vermijden  
•  Maar vaak moeilijk of zelfs onmogelijk 

Hayes et al., 2012; 
McCracken & Marin, Pain 
Manag, 2014; McCracken 

& Morley, J Pain, 2014; 
McCracken & Vowles, Am 

Psychol, 2014 

Psychologische therapieën voor chronische pijn 



 
 
 
 

Onderneem actie in de richting van belangrijke doelen 
en laat negatieve ervaringen daarbij aanwezig zijn  

      
   

 

 
 

Hoe een waardevol leven te leiden? 





→  betrek ook de ouders bij educatie en behandeling! 

 

 
 



Met dank aan: 
 

En bedankt voor uw aandacht! 
 

Liesbet Goubert, PhD 
Ghent University 

 
Liesbet.Goubert@UGent.be 

 
@LiesbetGoubert 

 
http://www.ghplab.ugent.be 


