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Abstract 

 

De prevalentie van pijn is hoog en pijn kan ernstige gevolgen hebben. Pijn eist 

onmiddellijk aandacht op en men stopt met wat men bezig was. In het dagelijks leven 

gebruiken mensen dikwijls intuïtief aandachtsafleiding om de pijnervaring minder erg te 

maken. De idee is dat wanneer men aandacht gaat besteden aan iets anders, er minder 

aandacht overblijft voor pijn. Onze aandachtscapaciteit is immers niet onbeperkt. Als 

we minder aandacht aan de pijn besteden, zouden we de pijn ook minder voelen. Of 

deze techniek ook werkelijk pijnreducerend werkt, is nog onduidelijk. Resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek zijn tegenstrijdig. Volgens Eccleston (1995) zouden deze 

tegenstrijdigheden te wijten kunnen zijn aan methodologische problemen. Deze hebben 

te maken met de pijn inductie methode, de pijnmeting en de aandachtsafleidende taak. 

Ook de rol van catastroferen kan een belangrijke factor zijn. In dit thesisonderzoek naar 

de effecten van aandachtsafleiding werd gebruik gemaakt van de koudwatertest als 

pijninductie methode. Om de pijn te meten werd beroep gedaan op zelfrapportage en 

faciale pijnexpressies. Als aandachtsafleidende taak kregen de participanten de Random 

Interval Repetition Task, een toondetectie taak. Het engagement in deze taak werd 

gecontroleerd. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen distractie en 

niet distractie groep wat betreft sensorische pijnbeleving, emotionele pijnbeleving en 

faciale pijnexpressie. De twee groepen besteedden evenveel aandacht aan de pijn en 

konden even goed de pijn uit hun gedachten zetten. Er werd ook geen significant effect 

gevonden van catastroferen op de drie pijnmetingen. Mensen die meer catastroferen 

besteedden niet meer aandacht aan de pijn en konden de pijn even goed uit hun 

gedachten zetten.  
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Inleiding 

 

Pijn komt zeer vaak voor. Het hoort bij het leven, vanaf de geboorte, gedurende het 

ganse leven. Het is een signaal dat er iets verkeerd loopt in ons lichaam. Als mensen 

pijn hebben dan stoppen ze met wat ze bezig zijn en gaan ze op zoek naar een oplossing. 

Een techniek die vele mensen vaak intuïtief gebruiken als ze pijn hebben is 

aandachtsafleiding. Ze richten hun aandacht weg van de pijn, door bijvoorbeeld aan iets 

leuks te denken of iets anders te doen. Of deze intuïtieve methode ook daadwerkelijk 

werkt als pijnreductiemiddel is nog onduidelijk. Empirische resultaten spreken elkaar 

immers tegen. Methodologische problemen kunnen hier mogelijk aan de basis liggen. 

Er is nood aan verder methodologisch onderbouwd onderzoek naar aandachtsafleiding. 

Deze thesis kadert binnen dit onderzoeksveld. Via een experimenteel onderzoek, dat 

inspeelt op de methodologische tekorten uit eerder onderzoek, wordt nagegaan of 

aandachtsafleiding bij universiteitsstudenten een effectieve methode is om pijn te 

verminderen. In een eerste deel van deze thesis wordt stilgestaan bij het concept pijn. 

Daarna wordt de literatuur rond aandachtsafleiding besproken. Er zal hierbij ook 

aandacht besteed worden aan de tekorten uit eerder onderzoek. Tenslotte wordt de 

eigenlijke studie geïntroduceerd en besproken.  

 

Pijn 

 

De International Association for the Study of Pain (IASP) omschrijft pijn als “een 

onplezierige, sensorische of emotionele ervaring, die gepaard gaat met feitelijke 

weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke 

beschadiging” (IASP, in Loeser & Melzack, 1999). Weefselbeschadiging heeft dus geen 

directe relatie met pijn, noch met hinder. Zo kunnen mensen pijn ervaren zonder dat er 

effectief sprake is van weefselbeschadiging of kunnen ze een letsel hebben zonder pijn 

te ervaren. Mensen met eenzelfde letsel kunnen ook op een heel andere manier pijn 

beleven en hier hinder van ondervinden. Factoren zoals stress, omgevingsfactoren of 

affectieve factoren kunnen belangrijker zijn in de beleving van pijn dan de 

oorspronkelijke weefselbeschadiging (Loeser & Melzack, 1999). In 1965 ontwikkelden 

Melzack en Wall de poorttheorie die de invloed van dergelijke factoren op de 
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pijnbeleving onderstreepte. Melzack en Wall gingen er van uit dat er ergens in ons 

lichaam een mechanisme aanwezig is dat bepaalt hoeveel pijn we voelen. Dit zou een 

soort van ‘poort’ zijn die zich bevindt in het ruggenmerg. Hoe meer de poort geopend 

is, hoe meer pijn men ervaart. Sommige factoren openen de poort, anderen hebben een 

dempend effect op de doorsturing, ze sluiten de poort. Deze poort kan beïnvloed worden 

door stimulatie van zenuwen. Indien de dunne vezels (Adelta- en C-vezels), die instaan 

voor het doorsturen van nociceptie, gestimuleerd worden dan gaat de poort meer open. 

Als de dikke vezels (Abeta-vezels), die instaan voor het doorsturen van somatische 

informatie (bv. druk), gestimuleerd worden dan sluit de poort zich meer. Dit is ook de 

reden waarom vele mensen wrijven als ze ergens pijn hebben. Dan zal de poort zich 

door de stimulatie van de dikke vezels meer sluiten. Volgens Melzack en Wall zijn er 

naast de werking van zenuwstimulatie nog andere factoren die de werking van de poort 

beïnvloeden. Onder deze modulerende factoren vinden we psychologische factoren 

zoals aandacht, depressie, angst en stress (Melzack & Wall, in Loeser & Melzack, 

1999). Met hun theorie tonen Melzack en Wall aan dat mensen niet simpelweg de pijn 

op een passieve manier hoeven te ondergaan. Cognitieve en affectieve factoren spelen 

een grote rol in de pijnbeleving. Dit betekent ook dat mensen niet passief moeten 

toekijken als ze pijn hebben. Door in te spelen op de factoren die de poort doen sluiten 

kunnen ze hun pijn verminderen. Dit kunnen ze door bijvoorbeeld hun aandacht van de 

pijn weg te richten.  

Pijn kan op veel verschillende manieren ingedeeld worden. De meest 

gehanteerde indeling betreft deze op basis van de duur van de pijn. We onderscheiden 

acute en chronische pijn (Craig, 2006). Acute pijn duurt niet langer dan  zes maanden. 

De pijn wordt veroorzaakt door weefselbeschadiging. Meestal zoekt men medische 

hulp. Het lichaam is in staat zichzelf te herstellen. Chronische pijn wordt in eerste 

instantie ook veroorzaakt door weefselbeschadiging. De pijn bestaat langer dan de 

verwachte hersteltijd van de oorspronkelijke weefselbeschadiging. Meestal spreekt men 

van chronische pijn als de pijn langer dan 6 maanden blijft aanhouden. Men zoekt 

medische hulp maar deze is niet effectief genoeg. Hoe de persoon naar zijn pijn kijkt, 

speelt een grote rol. Dit kan samen met een aantal andere factoren (bv. angst, depressie, 

aandacht) ervoor zorgen dat de pijn in stand gehouden wordt (Loeser & Melzack, 1999). 

De indeling op basis van duur is descriptief. Beter zou het zijn om de pijn  in te delen op 

 



 7

basis van  de  oorzaak. Al is het door de indirecte relatie tussen pijn en weefselschade 

niet altijd mogelijk om de oorzaak te achterhalen. Op basis van de oorzaak kan de pijn 

ingedeeld worden in nociceptieve, viscerale en neuropathische pijn. Nociceptieve pijn is  

het gevolg van het activeren van de perifere zenuwuiteinden in de huid of het 

bewegingsapparaat. Kenmerken van de pijnprikkel zoals lokalisatie, duur en intensiteit 

komen goed overeen met de ervaring van pijn. Men ervaart de pijn scherp en precies. 

Viscerale pijn daarentegen wordt als diffuus en moeilijk te lokaliseren ervaren 

(Bielefeldt & Gebhart, 2006). Deze pijn is afkomstig van de inwendige organen. Het is 

moeilijk om  de  plaats, intensiteit en duur van de pijn te omschrijven. Vaak wordt de 

pijn zelfs ervaren op een andere plaats dan die van de weefselbeschadiging. In dit geval  

spreken we van gerefereerde pijn. Een derde vorm van pijn ontstaat door 

zenuwbeschadiging. Dit is de neuropathische pijn (Devor, 2006). Hier vinden we nog 

minder overeenkomst tussen kenmerken van de pijnprikkel en de ervaren pijn. De 

persoon voelt geen pijn aan de zenuw maar aan het lichaamsdeel waar de 

zenuwimpulsen normaal vandaan komen. Patiënten kunnen moeilijk hun pijn 

beschrijven. Vaak gebruiken ze woorden als brandend, tintelend of stroomachtig. Wat 

opvallend is bij deze vorm van pijn is dat een normaal niet-schadelijke stimulus hevige 

pijn kan veroorzaken.  

Pijn komt vaak voor. Dit blijkt o.a. uit een studie van Chung en Wong (2007). 

Zij  onderzochten de prevalentie van pijn in de gemeenschap. In hun cross-sectionele 

onderzoek bevroegen ze 2126 personen. Van deze personen gaf 45,9% aan pijn te 

hebben. De meest genoemde plaats was de rug. Pijn heeft ook een belangrijke invloed 

op het dagelijkse leven en functioneren. Vaak worden stemmingstoornissen, 

beperkingen in de mobiliteit en aantasting van de werkprestatie vermeld (Chung & 

Wong, 2007). In een studie rond lage rugpijn bleek dat 41,8% van de ondervraagde 

mensen (N= 1624) in de voorbije zes maanden lage rugpijn hadden (Goubert, Crombez 

& De Bourdeaudhuij, 2004). Voor een studie in Spanje werden 1964 mensen 

gecontacteerd via de telefoon. Tijdens de laatste zes maanden had 78.6% pijn gehad. De 

meest genoemde plaatsen waren de rug (50.9%), het hoofd (40.2%) en de benen 

(36.8%). Bij 33% van de personen was de pijn zeer ernstig of ondraaglijk. Persoonlijke 

en sociale activiteiten werden bemoeilijkt in 25.4% van de gevallen en volledig 

onmogelijk in 10.4%. Onder de werkende mensen had 10.2% dagen vrij moeten nemen 
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van zijn werk door pijn en 3.3% was volledig werkonbekwaam (Bassols, Bosch & 

Baños, 2002; Bassols, Bosch, Campillo, Cañellas & Baños, 1999). De reden van 80 % 

van de doktersbezoeken is pijn (Bresler, in Turk, Meichenbaum & Genest, 1983). In de 

Verenigde Staten wordt meer dan 900 miljoen dollar per jaar besteed aan pijnmedicatie. 

Pijmedicatie is de tweede frequentst voorgeschreven medicatie (Turk & Melzack, 

2001). In Amerika heeft één op de vijf personen chronische pijn. Elk jaar gebeuren daar 

23 miljoen operaties die gepaard gaan met pijn en 50 miljoen ongelukken met pijnlijke 

verwondingen. De totale kost (direct en indirect) wordt geschat op 125 biljoen dollar 

(Turk & Melzack, 2001). Tachtig procent ervaart ooit in zijn leven lage rugpijn (Turk & 

Gatchel, 2002). Lage rugpijn is de grootste oorzaak van werkonbekwaamheid in de 

bevolking jonger dan 45 jaar. Lage rug-, heup- en schouderpijn zijn de meest 

voorkomende regionale pijnsyndromen. Tussen één op vier en één op drie personen 

rapporteert zo’n pijn (Macfarlane, Jones & McBeth, 2006). Pijn is dus een wijd 

verspreid gegeven en kan ernstige gevolgen hebben. 

 

Aandachtsafleiding 

 

Ons aandachtssysteem zou twee functies hebben (Allport, in Crombez, Vansteenwegen, 

Baeyens & Eccleston, 1998). Het moet actueel en doelgericht gedrag beschermen en 

optimaliseren maar tegelijk onderbreking toelaten wanneer er hogere prioriteiten zijn. 

Pijn zou zo’n interruptiefunctie hebben. Pijn eist de aandacht op. Dit is logisch omdat 

pijn een alarmsignaal is. Het wijst meestal op een bedreiging voor het lichaam die 

opgelost moet worden (Crombez, Eccleston, Baeyens & Eelen, 1996).  Pijn  

onderbreekt dus aan de gang zijnd gedrag en vraagt om een nieuwe actie: ontsnappen 

(Eccleston & Crombez, 1999). Verschillende factoren spelen een rol bij deze 

aandachtsopeising. Deze kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: 

pijnkarakteristieken en omgevingskarakteristieken (Eccleston & Crombez, 1999). Onder 

pijnkarakteristieken verstaan we bijvoorbeeld de intensiteit van de pijn, de nieuwheid, 

de voorspelbaarheid en de dreigwaarde. Een meer intense pijn zal sterker de aandacht 

opeisen dan een minder intense pijn. Een omgevingskarakteristiek kan bijvoorbeeld de 

moeilijkheid van de taak zijn die gebruikt wordt om de aandacht af te leiden van de pijn. 

Voor sommigen kan het aandachtsopeisende karakter van pijn zelfs overslaan in een 
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hypervigilantie voor pijn (Crombez, Van Damme & Eccleston, 2005). Dit 

disfunctioneel aandachtsproces kan één van de verklaringen zijn van hoe de pijn in 

stand gehouden wordt en chronisch kan worden. Eens pijn de aandacht heeft, wordt het 

moeilijk om de aandacht weer weg te richten. Enkel in levensbedreigende situaties 

verliest pijn zijn aandachtsopeisend karakter (Crombez et al., 1996). Het 

aandachtsopeisende karakter van pijn werd ook in onderzoek aangetoond. Meestal 

wordt hiervoor gebruikt gemaakt van het primaire taakparadigma. De proefpersoon 

moet een taak uitvoeren terwijl er een pijnlijke stimulus toegediend wordt. Men gaat 

ervan uit dat, als pijn de aandacht onderbreekt, het inspanning kost om de aandacht weg 

te richten van de pijn en terug op de taak te richten, wat zorgt voor een verminderde 

prestatie op de taak. Eccleston (1994) deed onderzoek bij chronische pijnpatiënten. Aan 

een eerste experiment namen 20 pijnpatiënten deel. Zij werden verdeeld in twee 

groepen, personen met veel pijn en personen met weinig pijn. Er was ook een 

controlegroep zonder pijn. De aandachtsafleidende taak was een numerieke interferentie 

taak. Er verschenen nummers op een scherm, de participanten moesten ofwel zeggen 

wat de waarde was ofwel hoeveel cijfers er weergegeven waren. Er werd verondersteld 

dat het moeilijker zou zijn om te zeggen hoeveel cijfers er staan dan om te zeggen wat 

de waarde was. De verwachting was dat personen met meer pijn slechter zouden 

presteren op de moeilijkste taak. Toch waren er geen verschillen tussen de drie groepen.  

Er werd besloten een tweede experiment op te zetten. Hieraan namen 24 chronische 

pijnpatiënten deel. De taak werd moeilijker gemaakt. Het werd een numerieke 

vergelijkingstaak. Participanten kregen twee kaarten met nummers te zien. Ze moesten 

zeggen welke kaart de nummers met de hoogste waarde had of op welke kaart er het 

meest nummers stonden. Nu werd er wel een significant effect gevonden. Personen met 

meer pijn presteerden slechter op de moeilijke en complexe aandachtsvragende taak dan 

personen met weinig of geen pijn. Wanneer men dus een moeilijke en complexe taak 

krijgt, die aandacht nodig heeft, lukt dit bij personen met veel pijn minder goed. In een 

andere studie verminderde de prestatie van participanten (N= 42 studenten) op een toon 

discriminatietaak tijdens het toedienen van een pijnlijke hitte stimulus (Crombez, 

Baeyens & Eelen, 1994). In een derde studie moesten 26 studenten een toon 

discriminatie taak uitvoeren. Afwisselend kregen zij een pijnlijke elektrocutane stimulus 
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of een controle stimulus. Net na het begin van de pijnlijke stimulus was de prestatie op 

de toon discriminatietaak minder goed (Crombez et al., 1996). 

Als pijn aandacht opeist dan lijkt het aannemelijk dat als er tijdens de 

pijnbeleving iets anders gebeurt dat eveneens de aandacht opeist, dat er dan minder 

aandacht overblijft voor de pijnverwerking, waardoor men minder pijn zal ervaren. 

Onze aandachtscapaciteit is immers niet onbeperkt. Dit is de idee achter de 

werkzaamheid van aandachtsafleiding of distractie (McCaul & Malott, 1984). De 

mechanismen achter aandachtsafleiding zijn echter nog onduidelijk. Er bestaan 

verschillende redeneerlijnen. In het verleden werd dikwijls als verklaring ingeroepen dat 

onze aandacht een beperkte capaciteit heeft. Hoe lastiger een taak dan zou zijn, hoe 

meer interferentie er zou zijn en hoe minder pijn men zou voelen (Kahneman, in 

McCaul & Malott, 1984). Dit is echter in tegenspraak met de studies van Hodes, 

Howland, Lightfoot en Cleeland (1990) en McCaul, Monson en Maki (1992). Zij 

vonden niet dat moeilijkere taken een groter effect hadden op de pijnbeleving. Een 

tweede redeneerlijn stelt dat onze aandacht zou bestaan uit verschillende bronnen. Hoe 

meer een taak dan beroep zou doen op dezelfde bron, hoe meer interferentie er met de 

pijnbeleving zou zijn. Intuïtief voelen wij aan dat aandachtsafleiding zou moeten 

werken (Leventhal, 1992). Toch blijven onderzoeksresultaten over de werkzaamheid 

van distractie elkaar tegenspreken. Vier reviews trekken andere besluiten. In een review 

van 1982 besloot Tan dat de evidentie voor cognitieve strategieën om met pijn om te 

gaan mager was. In slechts 56% van de besproken studies werd gevonden dat de 

cognitieve strategie beter was dan de controle conditie (Tan, 1983). In tegenstelling tot 

Tan besloten McCaul en Malott in hun review dat aandachtsafleiding effectiever was 

dan controle condities (McCaul & Malott, 1984). Een derde review besloot dat de 

evidentie nog niet overtuigend was (Turk et al., 1983). De resultaten toonden dat in 64% 

van de studies de cognitieve strategie beter was dan de controle conditie. Tenslotte 

concludeerden Fernandez en Turk (1989) dat er wel evidentie bestond voor cognitieve 

strategieën. In hun meta-analyse toonden 85% van de studies betere resultaten voor 

cognitieve strategieën dan voor controle condities. Ook verder experimenteel onderzoek 

toont tegenstrijdige resultaten. Sommige onderzoekers hebben positieve effecten 

gevonden (James & Hardardottir, 2002; Veldhuijzen, Kenemans, de Bruin & Volkerts, 

2006), anderen geen effecten (McCaul et al., 1992; Scott & Barber, 1977; Walker, 
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1971) of zelfs negatieve effecten (Buckelew et al., 1992; Goubert, Crombez, Eccleston 

& Devulder, 2004; Keefe, Crisson, Urban & Williams, 1990; Turner & Clancy, 1986) 

van aandachtsafleiding op pijnbeleving. Zo onderzochten James en Hardardottir (2002) 

door middel van een experiment met de koudwatertest de effecten van 

aandachtsafleiding bij 72 studenten. De temperatuur van het water was 2°C. Er waren 

drie condities. Een eerste groep participanten kreeg de opdracht de aandacht weg te 

richten van de pijn door een computertaak uit te voeren. Een tweede groep werd 

gevraagd de aandacht te focussen op de pijn. Een derde groep kreeg geen specifieke 

instructies.  Pijn werd gemeten via zelfrapportage en via arousal metingen. Resultaten 

toonden aan dat proefpersonen in de distractieconditie de koudwatertest het langst 

volhielden. In een andere studie werden eveneens positieve effecten van 

aandachtsafleiding gevonden. Het betrof eveneens een experiment met de koudwatertest 

(2°C). Veertien studenten moesten een visual search taak uitvoeren als 

aandachtsafleidende taak. Er werd gebruikt gemaakt van een high load taak en een low 

load taak. Direct na de koudwatertest werd de proefpersoon gevraagd de intensiteit van 

de pijn aan te duiden op een VAS schaal. Het experiment toonde aan dat  een 

aandachtsopeisende taak, indien ze moeilijk genoeg was, de pijn perceptie gunstig kan 

beïnvloeden (Veldhuijzen et al., 2006).  

McCaul et al. (1992) vonden dan weer geen effecten van taakmoeilijkheid op 

pijnperceptie. Zij voerden verschillende onderzoeken uit bij een groep studenten en 

vonden dat verschillende aandachtsafleidende taken die varieerden in moeilijkheid geen 

verschillende invloed hadden op de fysiologische, zelfgerapporteerde en gedragsmatige 

responsen van pijn. Aan een eerste onderzoek namen 74 studenten deel. Als pijninductie 

methode werd de koudwatertest gebruikt. Er waren drie aandachtsafleidende taken die 

varieerden in moeilijkheid. Op een scherm verschenen getallen. De gemakkelijkste taak 

bestond erin gewoon te reageren wanneer een getal verscheen. Bij de tweede taak moest 

de participant aangeven of het getal even of oneven was. Bij de moeilijkste taak moest 

de participant aangeven of het getal even of oneven was en of het hoog of laag was. In 

een controle conditie kregen de participanten geen taak. Er waren geen verschillen 

tussen die vier condities in pijnbeleving (gemeten via zelfrapportage en hartslag). Aan 

het tweede experiment namen 68 studenten deel. De resultaten waren gelijkaardig aan 

het eerste experiment. Om de taakmoeilijkheid te vergroten werd in een derde 
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experiment verteld dat de taak waarschijnlijk frustrerend zou zijn. Aan deze studie 

namen 26 studenten deel. Ook hier slaagde de aandachtsafleidende taak er niet in de 

pijn van de participanten te verminderen. Het vierde experiment (N=50) nam tolerantie 

als pijnmaat. Weer werd geen significant verschil gevonden tussen de groep met de 

makkelijke en de groep met de moeilijke taak op de tolerantie van de pijn. Ook Scott en 

Barber (1977) vonden geen effecten van aandachtsafleiding. Zij deden een experiment 

bij 80 studenten. Als pijninductie methoden werden de koudwatertest (2°C) en druk 

(Forgione-Barber pijn stimulator) gebruikt. Er waren vier condities. In een eerste 

conditie kregen participanten instructies over hoe ze de sensaties moesten interpreteren 

als niet pijnlijk. In de tweede conditie kregen participanten ook deze instructies maar 

minder uitgebreid. Participanten in de derde conditie kregen de opdracht om zich 

aangename gebeurtenissen in te beelden. De vierde conditie kreeg geen opdracht en 

diende als controle conditie. Er werden geen verschillen gevonden tussen deze vier 

condities wat betreft pijn tolerantie en pijn intensiteit. Walker (1971) vond eveneens 

geen effecten van aandachtsafleiding op pijntolerantie. Aan het experiment namen 48 

studenten deel. Elektrische shocks dienden als pijnstimuli. Een aandachtsafleidende taak 

slaagde er niet in de pijntolerantie te verhogen. 

Sommige studies vonden zelfs een tegenovergesteld effect. In een studie met 52 

chronische lage rugpijnpatiënten diende een toondetectietaak als aandachtsafleidende 

taak  tijdens een liftingtaak. De pijninducerende liftingtaak moest twee maal uitgevoerd 

worden, de eerste maal zonder de toondetectietaak, de tweede maal met 

toondetectietaak. Tijdens de uitvoering van de liftingtaak met aandachtsafleiding werd 

niet minder pijn gevoeld dan tijdens de uitvoering zonder aandachtsafleiding. Er was 

zelfs een paradoxaal effect van aandachtsafleiding: na de liftingtaak werd meer pijn 

gerapporteerd (Goubert et al., 2004). Ook Turner en Clancy (1986) vonden negatieve 

effecten van aandachtsafleiding op pijn. In hun studie met 74 chronische lage rugpijn 

patiënten rapporteerden patiënten die hun aandacht weg richtten van de pijn een hogere 

pijnintensiteit. Een gelijkaardige studie met 62 chronische lage rugpijn patiënten vond 

ook dat participanten die hun aandacht van de pijn afleidden meer pijn rapporteerden 

(Keefe et al., 1990). Buckelew et al. (1992) deden onderzoek tijdens een 

elektrodiagnostische testing (N= 50 patiënten). Ook hier gaven patiënten die 
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aandachtsafleiding gebruikten aan meer pijn te hebben dan patiënten die geen 

aandachtsafleiding gebruikt hadden. 

Uit voorgaande is gebleken dat er nog geen eenduidigheid bestaat over de 

werking van distractie in wetenschappelijk onderzoek. Dit onderstreept de noodzaak aan 

verder onderzoek naar dit onderzoeksonderwerp. 

 

Methodologische problemen 

 

Volgens Eccleston (1995) zijn tegenstrijdigheden in wetenschappelijk onderzoek 

omtrent aandachtsafleiding voornamelijk te wijten aan methodologische problemen die 

de resultaten van verschillende onderzoeken moeilijk vergelijkbaar maken en ook de 

interne validiteit van de studies bedreigen. Volgens hem zouden de problemen zich 

voornamelijk situeren op vlak van de pijnmeting, de gebruikte pijninductiemethode en 

het gebruik van de aandachtsafleidende taak. Achtereenvolgens worden deze problemen  

besproken. 

 

Pijn inductie methode. Er zijn verschillende methoden om pijn bij een 

proefpersoon te induceren (Gracely, 2006). De koudwatertest is de meest gebruikte 

pijninductiemethode. Hierbij wordt de proefpersoon gevraagd zijn hand of voet 

gedurende een bepaalde tijd onder te dompelen in een box met koud water. De 

onderdompeling veroorzaakt een pijnlijke sensatie die zeer goed te vergelijken valt met 

klinische vormen van pijn (Turk et al., 1983; Von Baeyer, Piira, Chambers, Trapanotto 

& Zeltzer, 2005). Daarnaast kunnen ook elektrische stimuli (Crombez, Eccleston, 

Baeyens & Eelen, 1998a, 1998b; Vancleef & Peters, 2006), druk (Kunz, Mylius, 

Schepelmann & Lautenbacher, 2004) en hitte (Kunz, Gruber & Lautenbacher, 2006) 

gebruikt worden. Deze methoden produceren een andere pijnlijke stimulus en zijn dus 

moeilijk met elkaar te vergelijken. Daarnaast is er ook gebrek aan standaardisatie in 

gebruikte methoden, zo is het bij de koudwatertest bijvoorbeeld zo dat verschillende 

watertemperaturen en verschillende onderdompelintervallen gebruikt worden. Deze 

kunnen echter allemaal een effect hebben op de pijnervaring tijdens de koudwatertest en 

zijn een belangrijke bron van variatie. De belangrijkste verschilvariabele is de gebruikte 

temperatuur. Volgens Mitchell, MacDonald en Brodie (2004) kunnen kleine verschillen 
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in temperatuur al significante verschillen opleveren in pijntolerantie en pijnintensiteit. 

In eerder onderzoek varieert de temperatuur van het water van 0°C (Avia & Kanfer, 

1980), 2°C (James & Hardardottir, 2002; Veldhuijzen et al., 2006) tot 7°C (Ahles, 

Blanchard & Leventhal, 1983). Al deze onderzoeken kunnen dus moeilijk met elkaar 

vergeleken worden omdat de sensorische pijnervaring erg verschillend is. Bovendien is 

het zo dat als de pijnervaring bijvoorbeeld te intens is, dit ertoe kan leiden dat er geen 

effecten gevonden worden van aandachtsafleiding. Intensiteit is namelijk één van de 

variabelen die een rol spelen in dit soort onderzoek (Eccleston & Crombez, 1999). Hoe 

intenser de pijn, hoe meer aandacht die opeist. Studies met een lage temperatuur (en dus 

een hoge pijnintensiteit) kunnen dus niet naast studies met een hoge temperatuur (lage 

pijnintensiteit) gelegd worden. Vervolgens is het heel belangrijk dat de temperatuur de 

hele tijd constant gehouden wordt voor alle proefpersonen binnen een onderzoek. De 

nieuwste koudwatertoestellen kunnen zichzelf op temperatuur houden via warmte- en 

koude-elementen. Eerder onderzoek werd echter vaak uitgevoerd met een waterbak die 

de proefleider zelf op temperatuur moest houden met ijs en warm water, wat ook weer 

een bron voor variatie was. Ook binnen één experimentafname moet de temperatuur 

constant blijven. Er mag geen warmteophoping rond de hand ontstaan, omdat dit een 

invloed heeft op de pijnbeleving. Moderne toestellen zijn van een circulerende pomp 

voorzien die het water voortdurend laat circuleren zodat er geen warmteophoping kan 

ontstaan. Bij oudere modellen ontbrak zo’n pomp vaak, wat een invloed heeft op de 

ervaren pijn. Een ander belangrijk aspect bij de koudwatertest is de onderdompelduur 

van de hand. Meestal wordt de proefpersoon gevraagd zijn hand zo lang mogelijk in het 

water te houden. Dit wordt een tolerantieparadigma genoemd. Verschillende 

onderzoekers hanteren echter een andere maximum duur. Zo kan het voorvallen dat in 

het ene experiment iemand vijf minuten zijn hand in het water houdt terwijl in een ander 

experiment de test na twee minuten stopt. De onderdompelduur kan zeker een invloed 

hebben op de ervaren pijn. Bij de koudwatertest is de pijn in het begin immers enorm en 

piekt tussen twee en vier minuten onderdompeling. Hierna neemt de pijn af, er kan 

gevoelloosheid optreden. Na een duur van ongeveer tien minuten volgt een tweede piek 

(Eccleston, 1995). Het zou interessant kunnen zijn om met een vast onderdompel 

interval te werken, zodat tolerantie geen rol meer zou spelen. Iedereen zou dan een 
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gelijkaardige pijnprikkel krijgen. Alle verschillen die dan gevonden worden, zijn het 

gevolg van individuele verschillen. Dit werd echter nog nooit gedaan. 

 

Pijnmeting. Volgens Eccleston (1995) zijn onderzoeken moeilijk met elkaar te 

vergelijken omdat er vaak andere pijnmetingen verricht worden. Het vaakst wordt 

gebruik gemaakt van een tolerantiescore. De proefpersoon wordt dan geïnstrueerd om 

zolang mogelijk de hand onder te dompelen. De onderdompelduur is dan de 

afhankelijke variabele. In andere onderzoeken wordt gewerkt met een pijndrempelscore. 

Vanaf het moment dat de proefpersoon pijn voelt moet hij een teken geven. Deze tijd 

wordt dan gebruikt als pijnmaat. Tolerantie en drempel zijn echter twee totaal 

verschillende zaken. Het kan immers zijn dat men snel pijn voelt, maar dat men dit toch 

lang volhoudt. Onderzoekers gebruiken soms ook fysiologische metingen zoals hartslag, 

bloeddruk en huidgeleiding. Deze hebben echter hun beperkingen want deze metingen 

zijn niet specifiek. Hartslag en bloeddruk stijgen bijvoorbeeld ook onder algemene 

arousal of stress (Melzack & Katz, 2006). Vaak wordt ook gebruik gemaakt van 

zelfrapportagescores. Zelfrapportage is een simpele methode waarmee er directe 

toegang verkregen wordt tot de subjectieve ervaring van een persoon. Een nadeel van 

zelfrapportage na de koudwatertest is dat het retrospectief is, wat kan leiden tot een 

geheugenbias. Beter zou zijn ook een meting te kunnen uitvoeren tijdens de test. Bij 

zelfrapportage moeten de participanten dikwijls tijdens de test op verschillende 

tijdstippen aangeven hoeveel pijn ze hebben. Vaak worden hiervoor VAS-schalen 

gebruikt. Maar in deze werkwijze schuilt een probleem. Het is immers paradoxaal om 

proefpersonen tijdens een distractie-experiment eerst te vragen om hun aandacht van de 

pijn af te leiden en hen daarna de opdracht te geven om hun pijn te registreren. Om dit 

te kunnen doen, moeten ze immers aandacht aan de pijn besteden. Een tweede nadeel is 

dat zelfrapportage onder bewuste controle staat en dus is manipulatie mogelijk (Craig & 

Patrick, 1985). Het gevaar van sociaal wenselijk antwoorden schuilt in het gebruik van 

zelfrapportage. Zo toonden Levine en De Simone (1991) in een experiment met de 

koudwatertest aan dat het geslacht van de proefleider een rol speelt. Mannen 

rapporteerden significant minder pijn bij een vrouwelijke proefleider dan bij een 

mannelijke proefleider. Ook het zien van een andere persoon die dezelfde pijnlijke 

procedure ondergaat, oefent invloed uit op de zelfrapportage van pijn. Vrouwen die zien 
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hoe een andere vrouw de procedure goed tolereert, zullen zelf minder pijn rapporteren 

(Craig & Prkachin, 1978). Een ander probleem is dat er vaak slechts één pijnmeting 

gebeurt. Dit is eigenlijk te weinig om de complexiteit van de pijngewaarwording te 

vatten. Bovendien is één pijnmaat ook onvoldoende betrouwbaar. Er is nood aan 

onderzoek dat meerdere pijnmetingen gebruikt, die niet louter op zelfrapportage 

berusten. Het zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn om naast zelfrapportage ook 

faciale pijnexpressie op te nemen als maat voor pijn. Deze meting heeft niet het nadeel 

dat ze retrospectief is, de meting wordt uitgevoerd tijdens de test. Ook de paradox 

waarover eerder werd gesproken, wordt vermeden. De persoon hoeft tijdens de test zijn 

aandacht niet op de pijn te richten voor de meting, want de meting gebeurt automatisch. 

Faciale expressie zou ook minder onder bewuste controle staan en dus minder vatbaar 

zijn voor sociaal wenselijk antwoorden (Hadjistavropoulos & Craig, 2001). Faciale 

expressie wordt gezien als het meest prominente pijngedrag (Kunz et al., 2006) en kan 

belangrijke informatie opleveren naast zelfrapportage. Wanneer een persoon meer pijn 

rapporteert vertoont hij ook meer faciale expressie (Kunz et al., 2004). Toch is de mate 

van overeenkomst tussen faciale expressie en zelfgerapporteerde pijn meestal niet zo 

groot. Een meta-analyse toonde een correlatie van 0.26 tussen zelfrapportage en 

observationele maten (Labus, Keefe & Jensen, 2003). Hieruit blijkt dat er inderdaad 

andere facetten van pijn gemeten worden bij zelfrapportage en faciale expressie.  De 

correlatie is groter als de pijn acuut is, als de zelfrapportage snel na de observatie 

gebeurt en als er globale metingen gebruikt worden voor pijngedrag. In een onderzoek 

met de koudwatertest was de correlatie tussen faciale expressie en zelfrapportage het 

grootst bij het begin van de onderdompeling. Daarna steeg de mate van faciale expressie 

niet samen met de subjectieve pijnervaring aangegeven via zelfrapportage (Craig & 

Patrick, 1985). Om pijn te meten via faciale expressies is er een allesomvattende, 

objectieve methode nodig. Het Facial Action Coding System komt hiervoor het best in 

aanmerking (Turk & Melzack, 2001). Dit werd in 1978 ontwikkeld door Ekman en 

Friesen en bevat expliciete regels voor het coderen (Ekman & Friesen, in Kunz et al., 

2006). Het bestaat uit ‘Action Units’ (AUs). Zo’n AU representeert een basis faciale 

beweging en kan bijvoorbeeld “mondhoek omhoog” of “onderlip naar beneden” zijn. 

Degene die het meest gevonden worden bij de codering van faciale pijnexpressie zijn 

wenkbrauw omlaag, spieren spannen rond het oog, neus rimpelen/bovenlip omhoog, 
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mondhoeken omhoog, open mond en ogen sluiten (Craig & Patrick, 1985; Kunz et al., 

2006). 

 

Aandachtsafleidende taak. Eccleston (1995) wees ook op het belang van de 

aandachtsafleidende taak. Het is belangrijk om een aandachtsafleidende taak te hebben 

die voldoende aandacht opeist. De taak mag niet te gemakkelijk zijn, anders eist ze de 

aandacht niet op. Is ze echter te moeilijk, dan kan dit zorgen voor stress. Het is dus niet 

makkelijk om een goede taak te vinden. Er werden in onderzoek al heel veel 

verschillende taken gebruikt (bv.: toondiscriminatie taak, schaduwtaak, visual search 

taak, toondetectietaak,…). Zo gebruiken James en Hardardottir (2002) een 

computertaak waarbij de proefpersoon eerst twee, vier of zes letters (de targets) te zien 

krijgt, gevolgd door een reeks van 20 letters.  De opdracht bestaat erin aan te geven of 

de reeks van 20 letters alle letters uit de target bevat. Een andere studie gebruikt een 

toondiscriminatie taak waarbij de proefpersoon moet aangeven of het om een lage of 

een hoge toon gaat (Roelofs, Peters, van der Zijden & Vlaeyen, 2004). Johnson en 

Petrie (1997) gebruiken een schaduwtaak. Proefpersonen moeten luidop een reeks 

woorden herhalen. Tegelijkertijd worden woorden getoond op een scherm. Als een 

woord gehoord wordt dat ook op het scherm staat moet de proefpersoon het niet luidop 

herhalen. In de studie van Nouwen, Cloutier, Kappas, Warbrick en Sheffield (2006) 

wordt de proefpersoon gevraagd luidop alle voornamen op te noemen beginnend met 

een letter naar keuze uit het alfabet. Nog een mogelijkheid is een visual search taak 

(Veldhuijzen et al., 2006). De proefpersoon moet aangeven of een bepaalde letter op het 

scherm verschijnt tussen andere letters. In de low load conditie zijn er slechts twee 

letters op het scherm, in de high load conditie zes. In de studie van Goubert et al. (2004) 

krijgen de proefpersonen een toondetectie taak. Men wordt gevraagd zo snel mogelijk te 

reageren op toontjes. Deze verschillende taken zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast is het belangrijk om het engagement van de proefpersonen in deze taak na te 

gaan (Eccleston, 1995). Als proefpersonen geen aandacht besteden aan de taak dan is 

deze waardeloos als aandachtsafleidende taak. Vele studies bevragen dit engagement 

niet. Hierdoor is het niet duidelijk of de aandachtsafleidende taak wel goed werkte als 

afleider. Er is dus nood aan studies die aandachtsafleidende taken gebruiken die 

voldoende aandachtsopeisend zijn en die het engagement van de proefpersonen in deze 
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taak registreren. Volgens Johnson, Breakwell en Douglas (1998) hebben detectietaken 

een grotere impact op pijn dan inbeeldingstaken. Zij deden twee experimenten. Aan het 

eerste namen 20 vrijwilligers deel. Men bracht elektrische shocks toe. Er waren drie 

verschillende condities: een conditie waarin de participanten gevraagd werden een 

thermische detectietaak te doen, een conditie met een licht detectietaak en een derde 

conditie waarin de participanten gevraagd werden zich een lezing in te beelden. De drie 

afleiders slaagden erin de pijndrempel te verhogen. De detectietaken slaagden hier 

echter beter in dan de inbeeldingstaak. Aan een tweede experiment namen 30 

vrijwilligers deel. Ook hier waren er drie condities: één zonder distractie, één met een 

licht detectietaak en een derde conditie waarin de participanten gevraagd werden zich 

een aangename vakantie in te beelden. De visuele detectietaak had een impact op 

pijndrempel, pijntolerantie en pijn gemeten via zelfrapportage. De inbeeldingstaak 

verhoogde enkel de pijndrempel. Zij besloten dus dat taken waarbij de participant zijn 

aandacht extern moet leggen een grotere impact hebben op pijn dan taken waarbij de 

participant zich iets moet inbeelden. 

 

Catastrofale gedachten 

 

Naast methodologische tekortkomingen, kan het ook zijn dat aandachtsafleiding niet 

voor iedereen werkt en dat individuele verschilvariabelen een rol spelen. Catastroferen 

is zo’n variabele. Mensen die catastroferen maken overdreven negatieve interpretaties 

van huidige of geanticipeerde pijnervaringen. Mensen die catastroferen rond pijn 

zouden meer aandacht hebben voor pijn en meer moeite hebben om hun aandacht terug 

los te koppelen van pijn. Daarom wordt verwacht dat aandachtsafleiding bij hen minder 

goed werkt. Zij zouden minder goed in staat zijn hun aandacht van de pijn af te leiden 

en hun aandacht op de aandachtsafleidende taak te richten. Dit werd reeds in eerdere 

studies onderzocht. Mensen die catastroferen hebben het moeilijker hun aandacht los te 

koppelen van de pijn (Van Damme, Crombez & Eccleston, 2002, 2004; Van Damme, 

Crombez, Eccleston & Goubert, 2004). In een experiment bij 40 pijnvrije individuen 

werd een cueing taak gebruikt. Proefpersonen moesten pijn targets of toon targets zo 

snel mogelijk detecteren. Vooraf werd een pijn cue, een toon cue of een neutrale cue 

gegeven. Wanneer na een pijn cue geen pijn target volgde, duurde het langer eer de 
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proefpersonen hun aandacht weg konden richten van de pijn cue. Dit was bovendien 

meer uitgesproken bij proefpersonen met catastrofale gedachten rond pijn (Van Damme 

et al., 2002). De pijn heeft voor hen een dreigwaarde. Dreiging trekt aandacht en houdt 

aandacht vast (Koster, Crombez, Van Damme, Verschuere & De Houwer,  2004; 

Koster, Crombez, Verschuere, Van Damme & Wiersema, 2006). Zij besteden dus meer 

aandacht aan de pijn en zijn minder goed in staat hun aandacht van de pijn weg te 

richten. Sullivan ontdekte dat deze mensen de intensiteit van de pijn ook hoger 

inschatten dan mensen zonder catastrofale gedachten (Sullivan, Rouse, Bishop & 

Johnston, 1997). Aangezien zij hun aandacht moeilijker van de pijn kunnen weg richten, 

presteren zij ook minder goed op een aandachtsafleidende taak tijdens een pijnlijke 

procedure (Crombez et al., 1998a, 1998b; Crombez, Eccleston, Baeyens, Van 

Houdenhove & Van den Broeck, 1999; Vancleef & Peters, 2006). Tijdens een 

experiment kregen 38 vrijwilligers een toon discriminatie taak. Een pijnlijke stimulus of 

een controle stimulus werd toegediend. Tijdens het toedienen van de pijnlijke stimulus 

werd het uitvoeren van de taak gehinderd. De personen die bedreigende instructies 

hadden gekregen, ondervonden meer hinder bij het uitvoeren van de toon discriminatie 

taak dan de controle groep (Crombez et al., 1998a). In twee gelijksoortige experimenten 

van Crombez et al. (1998b) werd ook gevonden dat mensen met catastrofale gedachten 

rond pijn minder presteerden op de taak tijdens het toedienen van pijnlijke elektrocutane 

stimuli dan mensen zonder catastrofale gedachten rond pijn. Er kan dus verwacht 

worden dat aandachtsafleiding bij mensen die catastrofale gedachten hebben rond pijn, 

minder goed werkt. Een studie met 90 studenten rond de rol van angst bij 

aandachtsafleiding bevestigde dit (Roelofs et al., 2004). Er werd gebruik gemaakt van 

de koudwatertest (0,5°C). Als aandachtsafleiding werd een toon discriminatie taak 

uitgevoerd. Aandachtsafleiding werkte enkel bij mensen met lage angst. Jackson et al. 

vonden dat mensen die bedreigende instructies krijgen een pijnlijke procedure (de 

koudwatertest, 2-5°C) minder lang volhielden. Zij catastroferen meer en maken minder 

gebruik van cognitieve copingstrategieën. Aan deze studie namen 121 studenten deel 

(Jackson et al., 2005). Goubert, Crombez en Van Damme (2004) deden een poging de 

achterliggende mechanismen hiervan te verklaren. Zij namen vragenlijsten af van 122 

personen met chronische of terugkomende lage rugpijn. Hieruit bleek dat mensen die 

catastroferen meer angst hebben voor pijn. Deze angst kan leiden tot een hypervigilantie 
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voor pijn. Wie meer aandacht heeft voor pijn, schat ook de ernst van de pijn hoger in. 

Catastroferen is dus een belangrijke variabele om mee rekening te houden in 

pijnonderzoek. Bij mensen die catastroferen zou aandachtsafleiding namelijk minder 

goed werken dan bij personen die niet catastroferen. Er is nog verder onderzoek nodig 

om deze resultaten te repliceren. Onze hypothese luidt als volgt: mensen die meer 

catastroferen zullen meer aandacht besteden aan de pijn en minder goed in staat zijn hun 

aandacht van de pijn weg te richten. Zij zullen ook meer pijn rapporteren. 

 

Besluit 

 

Pijn komt vaak voor en heeft ernstige gevolgen voor het dagelijkse functioneren. 

Mensen gaan voortdurend op zoek naar middelen om hun pijn te verlichten. 

Aandachtsafleiding wordt door velen vaak als pijnreducerende techniek gebruikt. Of 

deze techniek effectief werkt om pijn te verminderen is echter nog onduidelijk. 

Onderzoeken rond aandachtsafleiding tonen tegenstrijdige resultaten. Deze 

tegenstrijdigheden zijn vaak te wijten aan methodologische problemen die te maken 

hebben met de pijninductie, de pijnmeting en de aandachtsafleidende taak die gebruikt 

wordt. Deze thesisstudie heeft als doel om tegemoet te komen aan deze problemen. Er 

wordt via een methodologisch onderbouwd studie-opzet onderzocht of 

aandachtsafleiding werkt bij universiteitsstudenten. Verwacht wordt dat participanten 

die een aandachtsafleidende taak krijgen tijdens een pijninductie met de koudwatertest 

minder pijn zullen hebben dan participanten die geen afleidende taak kregen. Verder 

wordt verwacht dat zij ook minder aandacht aan de pijn besteden en beter in staat zijn 

de pijn uit hun gedachten te zetten. De relatie met catastroferen wordt ook nagegaan. 

Verwacht wordt dat personen die meer catastroferen meer pijn zullen ervaren. Tenslotte 

wordt ook verwacht dat personen die meer catastroferen meer aandacht aan de pijn 

zullen besteden en minder goed in staat zullen zijn de pijn uit hun gedachten te zetten 

dan personen die minder catastroferen. 
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Methode 

 

Steekproef 

 

De volledige steekproef bestond uit 39 studenten, waarvan 27 vrouwen ( 69.2%) en 12 

mannen (30.8%). Alle participanten waren eerste bachelor studenten uit de 

studierichting psychologie (N= 21) en lichamelijke opvoeding (N= 18). Zij moesten aan 

experimenten deelnemen om punten te behalen voor hun opleiding. Iedereen vulde een 

informed consent in. De gemiddelde leeftijd van de participanten bedraagt 18.59 jaar 

(SD= 1.02, range= 17 jaar – 21 jaar). Alle personen hebben de Belgische nationaliteit. 

Iedereen is ongehuwd. Voor verdere steekproefgegevens, zie tabel 1. 

Participanten werden uitgesloten als zij een cardiovasculaire aandoening hadden 

(bv.: de ziekte van Raynaud), aan ernstige (chronische) pijn leden of medicatie gebruikt 

hadden voor de test. Niemand beantwoordde aan de exclusiecriteria. De participanten 

werden at random verdeeld in twee groepen. De distractie conditie bestond uit 19 

participanten, de niet distractie conditie uit 18. 

Het onderzoek kadert binnen een doctoraatsproject dat werd goedgekeurd door 

het ethische comité. 

 

Materiaal en metingen 

 

Steekproefkarakteristieken. Er werd gebruik gemaakt van een zelf-

geconstrueerde algemene vragenlijst om enkele socio-demografische gegevens (bv. 

geslacht, SES, gewicht, etc.) van de personen te bevragen. Het huidige functioneren van 

de participant werd eveneens bevraagd (bv.: “hoe zou je je eigen gezondheidstoestand 

beschrijven” met vijf mogelijkheden: slecht, matig, goed, zeer goed, uitstekend). Er 

werd gevraagd of de persoon medische of psychische aandoeningen had en of hij/zij 

hiervoor in behandeling was. De persoon werd ook gevraagd aan te geven hoeveel pijn 

hij op dat moment, bij de aanvang van het experiment, had (0= geen pijn, 10= heel veel 

pijn) en of hij/zij voor deze pijn medicatie ingenomen had. 
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Tabel 1    

Steekproefgegevens    

Variabele Mogelijkheden N (39) % 

Geloofsovertuiging Christelijk 20 51.30 

 Vrijzinnig 2 5.10 

 Atheïst 4 10.30 

 Islam 1 2.60 

 Geen 12 30.80 

Handdominantie Rechts 34 87.20 

 Links 5 12.80 

Opleidingsniveau vader Lager secundair 5 12.80 

 Hoger secundair 10 25.60 

 Hoger niet-universitair 10 25.60 

 Hoger universitair 14 35.90 

Opleidingsniveau moeder Lager onderwijs 1 2.60 

 Lager secundair 3 7.70 

 Hoger secundair 11 28.20 

 Hoger niet-universitair 14 35.90 

 Hoger universitair 10 25.60 

 

Koudwatertest. In deze studie wordt gekozen voor de koudwatertest als 

pijninductie methode. Dit is een plastic box gevuld met koud water. De box is 60 cm 

lang, 35 cm breed en 45 cm hoog. In het deksel zit een ronde opening met een diameter 

van 12 cm voor de hand van de participant. De participant wordt gevraagd zijn hand in 

het water te houden gedurende twee minuten. Er wordt gekozen voor een vast 

tijdsinterval opdat iedereen dan een gelijkaardige pijnprikkel zou krijgen. Omdat 

geweten is dat de pijnervaring gedurende de eerste twee minuten het hevigst is, waarna 

ze geleidelijk aan begint te verdwijnen, wordt gekozen voor een onderdompelduur van 

twee minuten. Op deze manier ervaren de participanten zeker voldoende pijn tijdens de 

test. Wat de temperatuur van het water betreft wordt gekozen voor 7°C (SD= 0.30). 

Deze temperatuur is vrij hoog in vergelijking met andere onderzoeken, maar het is 

belangrijk dat het merendeel van de participanten de onderdompeling van twee minuten 
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volhoudt. Volgens Mitchell et al. (2004) houdt het merendeel van de proefpersonen 

deze onderdompeling vol bij 7°C. Bij een lagere temperatuur wordt dit moeilijk. Het 

toestel dat gebruikt wordt, is vrij goed in staat om zichzelf op temperatuur te houden, 

met een maximale afwijking van 0.5°C. De temperatuur wordt vóór iedere afname 

gecontroleerd met twee thermometers en genoteerd. Indien de temperatuur teveel 

afwijkt wordt warm water of ijs bijgevoegd. Een circulerende pomp zorgt ervoor dat de 

watertemperatuur constant blijft en er geen warmteophoping rond de hand ontstaat. Om 

ervoor te zorgen dat de participanten de test aanvingen met ongeveer dezelfde 

handtemperatuur werd zoals aanbevolen wordt in het protocol van Von Baeyer et al. 

(2005) gewerkt met een handstandaardisering voor de koudwatertest. Participanten 

moesten hun hand gedurende twee minuten in een emmer met water van 

lichaamstemperatuur (37 °C) houden.  

 

Pijnmeting. In dit onderzoek wordt pijn op verschillende manieren gemeten om 

zo tegemoet te komen aan de problemen in eerder onderzoek. De pijn wordt zowel op 

een verbale als een non-verbale manier gemeten. Beide soorten van meting, verbaal en 

non-verbaal, zijn volgens Hadjistavropoulus en Craig nodig omdat ze elk unieke 

informatie bijbrengen over de pijnervaring (Hadjistavropoulos & Craig, 2001). Voor de 

verbale meting wordt voornamelijk beroep gedaan op zelfrapportage. Door de 

bevraging na de onderdompeling te doen, vermijden we de paradox waar we eerder over 

gesproken hebben. Tijdens de aandachtsafleiding kan er moeilijk gevraagd worden om 

toch weer aandacht aan de pijn te besteden. Voor de verbale rapportering zijn twee 

vragenlijsten voorzien. De eerste bestaat uit vier vragen die de sensorische beleving van 

de pijn bevragen: “hoeveel pijn had je net voor het einde”, “hoeveel pijn had je 

maximaal”, “hoeveel pijn had je gemiddeld” en “hoeveel pijn heb je nu (na de test)”. De 

items moesten gescoord worden op een likertschaal gaande van 0 (= helemaal geen pijn) 

tot 10 (= heel veel pijn). Volgens Kahneman wordt de retrospectieve evaluatie van pijn 

vooral beïnvloed door de ergste pijnervaring (piekervaring) en de pijnervaring op het 

einde (eindervaring) (Kahneman, Fredrickson, Schreiber & Redelmeier, 1993). Om de 

emotionele component van de pijnervaring te bevragen werd gevraagd hoe aangenaam / 

onaangenaam de participanten de koudwatertest vonden. Dit was een 11-punten schaal, 

gaande van -5 (= heel aangenaam) tot 5 (= heel onaangenaam). Daarnaast werd een 
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aangepaste versie van de McGill pijnwoorden vragenlijst afgenomen. De McGill 

pijnwoorden vragenlijst is een betrouwbaar en valiede instrument dat veel gebruikt 

wordt in wetenschappelijk pijnonderzoek (Melzack, 1975, 1987, 2005; Melzack & 

Katz, 2006; Turk & Melzack, 2001; Vanderiet, Adriaensen, Carton & Vertommen, 

1987) Ze bevat woorden die de sensorische, affectieve en evaluatieve kwaliteiten van 

pijn beschrijven.  In de versie die in dit thesisonderzoek gebruikt wordt, wordt gevraagd 

hoe kenmerkend bepaalde woorden (bijvoorbeeld kloppend, snijdend, drukkend, 

tintelend,…) zijn om de pijn tijdens de koudwatertest te beschrijven. Er zijn tien 

woorden en voor elk ervan moet de persoon aangeven op een schaal van nul (= 

helemaal niet kenmerkend) tot tien (= helemaal kenmerkend) in hoeverre het woord van 

toepassing is op de ervaren pijn. Deze tien woorden zijn gekozen op basis van een 

pretest bij zeven participanten. Zij omcirkelden na de onderdompeling in de 

koudwaterbak de woorden die het meest typisch waren voor de ervaring van de 

koudwatertest en ordenden deze in volgorde van belangrijkheid.  

Omdat het belangrijk is om naast de zelfrapportage ook een pijnmaat te hebben 

die minder onder bewuste controle staat en aldus minder onderhevig is aan sociale 

wenselijkheid (Hadjistavropoulos & Craig, 2001), gaan we kijken naar de faciale 

expressies van de participanten tijdens de test. Hiervoor werd het gezicht van de 

participant tijdens de koudwatertest gefilmd. Dit werd hen pas verteld na de 

koudwatertest. Zij konden de camera wel zien, maar werden misleid door een andere 

camera die niet werd gebruikt. Data werden daarna door twee getrainde, onafhankelijke 

beoordelaars gecodeerd via het FACS (Ekman & Friesen, in Kunz et al., 2006). Er werd 

gekeken naar dertien faciale expressies. Voor de oogregio waren dit: Brow Lowerer 

(wenkbrauw omlaag), Squint (ogen dichtknijpen), Eye Squeeze (ogen sluiten > 0.5 sec) 

en Blink (knipperen met de ogen < 0.5 sec). In de neusregio werd gekeken naar Flared 

Nostril (verwijde neusopening), Nose Wrinkler (neus rimpelen), Nasolabial Furrow 

(diepere plooien tussen neus en mond) en Cheek Raiser (wangen omhoog). Ten derde 

werd ook de mondregio beoordeeld: Open Lips (open mond), Upper Lip Raise 

(bovenlip omhoog), Lip Corner Puller (mondhoeken omhoog), Vertical Mouth Stretch 

(opengevallen/opengesperde mond) en Horizontal Mouth Stretch (horizontale 

mondverwijding). Deze 13 faciale expressies werden iedere seconde gecodeerd over 12 

blokken van tien seconden (de twee minuten durende koudwatertest). Vervolgens werd 
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per blok van tien seconden voor iedere faciale expressie een gemiddelde berekend. Deze 

13 gemiddeldes werden opgeteld waardoor men een maat kreeg voor de totale mate van 

faciale expressie per blok. Tenslotte werden deze 12 scores opgeteld tot een totaalscore 

die de mate van faciale pijnexpressie tijdens de twee minuten durende koudwatertest 

weergeeft. Tijdens de oefenfase, de warmwaterfase en de recoveryfase werd telkens één 

blok van tien seconden gecodeerd. De codeerders waren blind voor de conditie waarin 

de proefpersoon zat. 

 

Aandachtsafleidende taak. De Random Interval Repetition Task werd gebruikt 

om de aandacht af te leiden (Vandierendonck, De Vooght & Van der Gooten, 1998). Dit 

is een toondetectie taak. Er werden toontjes via de computer aangeboden waarop de 

proefpersoon zo snel mogelijk moest reageren door op een knop te drukken. Het 

tijdsinterval tussen twee toontjes bedroeg 900 ms of 1500 ms. Het interstimulus interval 

werd willekeurig gevarieerd. De toontjes (duur = 150 ms, toonhoogte = 750 Hz) werden 

gedurende twee minuten aangeboden. Deze taak interfereert met de functies van de 

centraal executieve en kan op die manier de aandacht naar andere zaken verstoren. De 

centraal executieve controleert namelijk online cognitieve processen, coördineert de 

twee slaafsystemen van het werkgeheugen en controleert de aandachtsbronnen. Uit 

experimenten is gebleken dat deze taak voldoende aandachtsopeisend is. Om het 

engagement van de proefpersonen in de taak na te gaan zal gekeken worden naar de 

gemiddelde reactietijd (RT) van de proefpersonen, de variabiliteit in reactietijd (de 

standaarddeviatie) en de kwaliteit van een prestatie, gemeten door het aantal fouten 

(anticipaties en omissies) dat de proefpersoon maakt (Vandierendonck et al., 1998). De 

beleving van de taak werd gemeten met een vragenlijst. Deze bevatte vijf vragen over 

de toondetectietaak: hoe moeilijk vond je de taak, hoe interessant vond je de taak,  hoe 

belangrijk was het voor jou om goed te presteren op deze taak, hoeveel aandacht heb je 

besteed aan de taak en hoeveel inspanning heb je geleverd om de taak uit te voeren. Dit 

werd gescoord op een schaal gaande van 0 (= helemaal niet) tot 10 (= heel erg). Ook het 

geloof in de taak als aandachtsafleidende taak werd nagegaan. In de distractie groep 

werd na de test gevraagd: “hoe goed werkt de toondetectietaak volgens jou om de 

aandacht van de pijn af te leiden tijdens de koudwatertest” (0= helpt niet, 10= helpt erg). 
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In de niet distractie groep werd gevraagd: “in welke mate zou de toondetectietaak 

volgens jou geschikt zijn om de aandacht van de pijn af te leiden bij de koudwatertest”.  

 

Aandacht. Om te controleren of er een verschil is in aandacht voor de pijn 

tussen de distractie en niet distractie conditie werden twee vragen hieromtrent gesteld. 

De twee vragen waren: “Hoeveel aandacht heb je tijdens de koudwatertest besteed aan 

de pijn” en “In welke mate  heb je de pijn tijdens de koudwatertest uit je gedachten 

kunnen zetten”. Er moest geantwoord worden op een schaal van nul tot tien.  

 

Aandachtscontrole. Met  de Nederlandse vertaling van de Attentional Control 

Scale (ACS) (Derryberry & Reed, 2002) wordt de algemene capaciteit tot 

aandachtscontrole gemeten. Hiermee wordt nagegaan in hoeverre proefpersonen in staat 

zijn om hun aandacht op iets te richten. Deze vragenlijst wordt afgenomen om te 

controleren of participanten de capaciteit hebben om hun aandacht bijvoorbeeld op de 

aandachtsafleidende taak te richten. Derryberry en Reed vonden drie subfactoren: de 

capaciteit om de aandacht te richten, om te switchen tussen verschillende taken en om 

flexibel de gedachten te controleren. De drie factoren zijn positief gecorreleerd. De 

interne consistentie is goed (alpha= 0.88) (Derryberry & Reed, 2001). Zij gingen in hun 

onderzoek ook na of deze gerapporteerde aandachtscontrole wel overeenkwam met 

echte aandachtscontrole. In hun studie bleek dat mensen met een goede 

aandachtscontrole in staat waren irrelevante informatie zodanig te negeren dat zij een 

dominante respons konden tegenhouden (Derryberry & Reed, 2001). In dit 

thesisonderzoek was de interne item consistentie alpha gelijk aan 0.86. De ACS bevat 

20 zinnen die gaan over aandacht en concentratie. De participant moet bij elke zin 

aangeven hoe vaak die situatie van toepassing is bij hem (0= zelden of nooit, 5= meestal 

of altijd). Enkele voorbeelditems zijn: “Als het rumoerig is, kan ik mij erg moeilijk op 

een lastige kwestie concentreren”, “Zelfs als ik ergens hard aan werk, word ik afgeleid 

door dingen die om me heen gebeuren” en “Nadat ik onderbroken of afgeleid ben, kan 

ik mijn aandacht makkelijk weer richten op wat ik aan het doen was”.  

 

 Catastroferen. De Pain Catastrophizing Scale meet het hebben van catastrofale 

gedachten. Deze bestaat uit 13 items die negatieve gedachten en gevoelens geassocieerd 
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met pijnervaringen beschrijven. Personen moeten nadenken over voorbije 

pijnervaringen en voor ieder item aangeven op een 5-punten schaal in hoeverre ze deze 

gedachte of dit gevoel ervaren hebben tijdens voorbije pijnervaringen (0= helemaal niet, 

4= altijd). Drie factoren worden onderscheiden: ruminatie (vb. “… kan ik de pijn niet 

uit mijn gedachten zetten.”), vergroting (vb. “… word ik bang dat de pijn erger zal 

worden.”) en hulpeloosheid (vb. “… voel ik dat ik zo niet verder kan.”) De PCS heeft 

een goede validiteit (Osman et al., 2000; Severeijns, 2002; Sullivan, Bishop & Pivik, 

1995; Van Damme, Crombez, Bijttebier, Goubert & Van Houdenhove, 2002). In de 

studie van Sullivan et al. (1995) was de interne consistentie hoog (alpha= 0.87) en bleek 

het resultaat stabiel over een periode van tien weken (test-hertest betrouwbaarheid= 

0.70). In dit onderzoek was de interne item consistentie alpha 0.81. 

 

Procedure 

 

Eerst kregen de participanten wat uitleg over het onderzoek. Tijdens deze instructies 

werden ze gefilmd. Dit leverde een baseline op voor de faciale pijnexpressie meting. Er 

werd verteld dat de persoon altijd de mogelijkheid had om uit het experiment te stappen, 

dat er een debriefing zou volgen en dat anonimiteit verzekerd was. Daarna werden de 

informed consent, de algemene vragenlijst en de PCS ingevuld. Daarna startte de 

experimentele fase die bestond uit vier delen. Eerst werd de toondetectie taak eenmaal 

geoefend. Hierna vulden de participanten de vragen rond de toondetectie taak in. Daarna 

volgde voor alle participanten de handstandaardisatie fase. Ze moesten gedurende twee 

minuten hun hand in een emmer houden met water op lichaamstemperatuur (37 graden 

Celsius). Ondertussen deden ze opnieuw de RIR-taak. Toen volgde de derde en 

belangrijkste fase waarin de experimentele manipulatie plaatsvond. De participanten 

werden gevraagd hun hand gedurende twee minuten onder te dompelen in water van 

zeven graden Celsius. De personen kregen instructies om hun hand er in te steken tot en 

met de pols, om geen vuist te maken of de hand te bewegen. De helft van de personen 

kreeg terug de toondetectie taak, de andere helft niet. Alle proefpersonen werden 

gefilmd met het oog op de faciale pijnexpressie meting. Ook vulden zij na de 

koudwatertest de vragenlijst in naar de pijnbeleving. De laatste fase was de 

recoveryfase. In deze fase  hielden de participanten hun hand terug gedurende twee 
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minuten in water van 37 graden Celsius. Iedereen kreeg opnieuw de toondetectie taak. 

Ter afsluiting vulden ze nog de McGill pijnwoorden vragenlijst en de Attentional 

Control Scale in. Toen het experiment afgelopen was, werden de personen ingelicht 

over de faciale pijnexpressie meting en werden ze gevraagd een formulier te tekenen 

waarin zij toestemming gaven de opname te gebruiken voor het onderzoek. Voor een 

gedetailleerde versie van het protocol verwijzen we naar bijlage 1, voor de instructies 

naar bijlage 2. 

 

Resultaten 

 

Statistische analyses 

 

Om de statistische analyses uit te voeren werd het programma SPSS 15 gebruikt. De 

data van twee personen werden verwijderd omdat zij de koudwatertest geen twee 

minuten volhielden. Zij behoorden allebei tot de distractie groep. De analyses zijn dus 

gebeurd op 37 personen. Er zijn 25 vrouwen en 12 mannen. In de distractie groep zitten 

19 personen, in de niet distractie groep 18 personen.  

 

Functioneren participanten en pijnbeleving voor test 

 

Alle participanten rapporteerden in goede tot uitstekende algemene gezondheid te 

verkeren. De gezondheid werd door 35.1% als goed beschreven, door 45.9% als zeer 

goed en door 18.9% als uitstekend. Elf personen hadden een medische aandoening. De 

meest voorkomende was migraine. Slechts twee personen waren hiervoor in 

behandeling. Niemand had een psychische aandoening. Op het moment van het 

experiment hadden alle proefpersonen geen tot weinig pijn (M= 0.32, SD= 0.58). 

Niemand had medicatie gebruikt op de dag van het experiment.  

 

 

 

 

 

 



 29

Aandachtsafleidende taak 

 

RIR in distractie en niet distractie groep. Om na te gaan hoe de participanten 

gepresteerd hebben op de toondetectie taak wordt gekeken naar de reactietijden. De 

gemiddelde reactietijden op de Random Interval Repetition Task in de verschillende 

fases voor de distractie en niet distractie groep vindt men in tabel 2. Omissies, 

anticipaties en outliers werden verwijderd. Om het engagement in de taak na te gaan 

werd gekeken wie meer dan drie standaarddeviaties afweek van het gemiddeld aantal 

fouten (omissies + anticipaties). Niemand week meer dan drie standaarddeviaties van 

het gemiddeld aantal fouten af. Met een t-toets werd nagegaan of er een verschil in 

prestatie op de RIR taak was tussen de distractie en de niet distractie groep. Er werden t-

tests voor onafhankelijke groepen uitgevoerd, met reactietijd als afhankelijke variabele. 

De resultaten zijn weergegeven in tabel 2. Er was geen significant verschil in prestatie 

tussen de twee groepen in de drie verschillende fases. Dus de twee groepen presteerden 

ongeveer even goed op de RIR taak. Er werd een repeated measures analyse uitgevoerd 

om te zien of er een verschil was tussen de vier fases. In de distractie groep toonde de 

analyse een significant verschil tussen de vier verschillende fases, F(3,16)= 8.29, p< 

.01. Er was een lineaire trend: de reactietijden dalen. In de niet distractie groep was er 

geen significant verschil in prestatie tussen de drie fases, F(2,16)= 3.31, p> .05. 

Tenslotte werd ook gekeken naar het aantal gemaakte fouten op de RIR taak in iedere 

fase. De gemiddeldes vindt men ook terug in tabel 2. Er werden t-tests voor 

onafhankelijke groepen met fouten als afhankelijke variabele uitgevoerd. De resultaten 

staan in tabel 2. Er was in geen enkele fase een significant verschil tussen distractie en 

niet distractie groep wat betreft het aantal gemaakte fouten. Er is dus geen verschil in 

taakprestatie (reactietijden en fouten) tussen distractie en niet distractie groep, ze 

hebben even goed gepresteerd. Er was wel een verschil tussen de verschillende fasen 

wat betreft reactietijd. Dit verschil kwam enkel in de distractie groep voor. 

De beleving van de RIR taak werd bevraagd via vijf vragen. De gemiddeldes 

vindt men in tabel 3. Een MANOVA, met de vijf vragen als afhankelijke variabelen, 

werd uitgevoerd om verschillen tussen de twee condities na te gaan. De analyse toonde 

geen significant verschil tussen de twee groepen, F(5,31)= 1.11, p> .05. De RIR taak 

werd dus door de twee groepen gelijkaardig beoordeeld. 
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Tabel 2 

Reactietijden en Fouten op de RIR Taak in Distractie en Niet Distractie Groep 

 Distractie (N=19)

M (SD) 

Niet distractie (N=18) 

M (SD) 

t(35) p-waarde

RIR oefen RT 

fout 

245.94 (61.84) 236.82 (54.36) 0.48 > .05 

2.00 (3.68) 2.33 (4.61) -0.24 > .05 

RIR warm RT 

fout 

226.39 (58.06) 227.52 (58.55) -0.06 > .05 

2.32 (4.50) 3.44 (4.67) -0.75 > .05 

RIR koud RT 

fout 

215.51 (35.73)    

4.32 (7.36)    

RIR recovery RT 

fout 

211.15 (45.82) 218.73 (47.61) -0.49 > .05 

2.89 (5.13) 2.56 (3.71) 0.23 > .05 

 

Tenslotte werd nagegaan of er een baseline verschil in aandachtscontrole tussen 

de twee groepen was. In de distractiegroep was het gemiddelde 48.00 (SD=12.93) en in 

de niet distractie groep 47.22 (SD=11.77). Deze verschilden niet significant van elkaar, 

t(35)= 0.19, p> .05. De twee groepen hadden dus een gelijke capaciteit om de aandacht 

te controleren. 

 

Tabel 3 

Beleving RIR Taak in Distractie en Niet Distractie Groep 

 Distractie (N=19) 

M (SD) 

Niet Distractie (N=18)

M (SD) 

Hoe moeilijk was taak? 2.84 (2.52) 2.39 (2.12) 

Hoe interessant was taak? 3.21 (2.27) 1.72 (1.36) 

Hoe goed wou je presteren? 6.42 (1.84) 5.72 (2.63) 

Hoeveel aandacht aan taak besteed? 7.47 (1.90) 6.83 (1.92) 

Hoeveel inspanning geleverd? 6.42 (2.14) 5.67 (1.88) 

 

 RIR als aandachtsafleidende taak tijdens KWT. Eerst wordt nagegaan hoe de 

participanten gepresteerd hebben op de RIR taak als aandachtsafleidende taak tijdens de 

koudwaterfase. Hiervoor wordt gekeken naar de reactietijden. Tijdens de koudwaterfase 
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hebben zij gelijkaardig gepresteerd op de RIR taak als tijdens de voorgaande fase, de 

warmwaterfase, t(18)= 0.89, p> .05. Dus ze waren voldoende geëngageerd. Wat betreft 

het aantal gemaakte fouten was er wel een licht verschil met de warmwaterfase, t(18)= -

2.14, p= .047. De participanten vonden dat de toondetectietaak er maar middelmatig in 

geslaagd was om de aandacht af te leiden van de pijn tijdens de koudwatertest (M= 

4.79, SD= 2.68). De participanten in de niet distractie conditie vonden de 

toondetectietaak middelmatig geschikt om de aandacht af te leiden van de pijn tijdens 

de koudwatertest (M= 5.72, SD= 2.27).  

Om verder na te gaan of de RIR taak de aandacht van de pijn kon afleiden werd 

gekeken naar de antwoorden op twee vragen. Aan de participanten werd gevraagd in 

welke mate zij de pijn uit hun gedachten hadden kunnen zetten en in welke mate zij 

aandacht besteed hadden aan de pijn. De gemiddelden staan in tabel 4. Deze twee 

vragen werden gelijk beantwoord door de twee condities, F(2,34)= 0.68, p> .05. Het 

uitvoeren van een RIR taak tijdens een koudwatertest zorgde er dus niet voor dat er 

minder aandacht besteed werd aan de pijn en beïnvloedde ook niet de mate waarin men 

de pijn uit zijn gedachten kon zetten. 

 

Tabel 4 

Aandacht Besteed Aan Pijn: Gemiddeldes (M) en Standaarddeviaties (SD) 

 Distractie (N=19) 

M (SD) 

Niet Distractie (N=18) 

M (SD) 

Pijn uit gedachten 4.63 (2.61) 5.56 (2.41) 

Aandacht aan pijn 5.47 (2.59) 4.61 (2.43) 

 

Pijnbeleving 

 

Met betrekking tot de pijnbeleving werd een aangepaste McGill pijnwoordenvragenlijst 

afgenomen voor een algemene beschrijving van de kenmerken van de ervaren pijn. De 

gemiddelde scores staan in tabel 5. De participanten omschreven hun pijn vooral als 

vriezend, prikkend, snijdend en tintelend. Er waren geen significante verschillen tussen 

de distractie en niet distractie groep, F(10,26)= 0.44, p> .05. Dus de twee groepen 

ervoeren dezelfde kenmerken van de pijn. 
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Tabel 5 

Scores op de Aangepaste McGill Pijnwoordenvragenlijst 

 Distractie (N=19) 

M (SD) 

Niet Distractie (N=18) 

M (SD) 

Kloppend 3.00 (2.77) 2.89 (2.74) 

Prikkend 5.95 (2.59) 4.11 (3.22) 

snijdend 5.68 (3.07) 4.28 (3.30) 

Brandend 4.79 (3.34) 4.56 (2.64) 

Tintelend 5.32 (2.38) 4.78 (3.34) 

Drukkend 3.47 (3.34) 3.72 (3.74) 

Knagend 2.11 (2.51) 1.83 (2.62) 

Trekkend 1.47 (1.90) 1.72 (2.40) 

Vriezend 7.95 (1.68) 7.44 (2.48) 

Jeukend 0.68 (1.57) 0.56 (1.04) 

 

Om na te gaan of er een verschil in pijnbeleving is tussen de twee groepen werden de 

sensorische beleving, emotionele beleving en faciale pijnexpressies bekeken. Wat de 

sensorische component betreft, werd eerst een nieuwe variabele berekend. Deze was een 

sommatie van de vier pijnvragen die peilden naar de pijn net voor het einde van de test 

(MD = 6.47, SDD = 2.48, MND = 6.00, SDND = 2.11), de maximale pijn (MD = 7.79, SDD 

= 1.27, MND = 7.17, SDND = 1.79), de gemiddelde pijn (MD = 6.84, SDD = 1.74, MND = 

5.56, SDND = 2.01) en de pijn na de test (MD = 3.95, SDD = 2.22, MND = 2.17, SDND = 

2.28). Deze vier vragen vertoonden een goede interne consistentie (alpha = 0.86). De 

nieuwe variabele werd sensorische pijn genoemd. De gemiddelde score staat vermeld in 

tabel 8. Voor de emotionele beleving van de pijn werd gekeken naar de vraag hoe 

onaangenaam men de koudwatertest vond. Gemiddeldes staan in tabel 8. De faciale 

pijnexpressies werden gemeten tijdens de vier fases van het experiment. In de oefenfase, 

warmwaterfase en recoveryfase werden tien seconden gecodeerd. In tabel 6 staan de 

gemiddeldes weergegeven voor die drie fases. In geen enkele fase is er een significant 

verschil tussen de twee groepen in de mate van faciale pijnexpressie. Voor de 

koudwaterfase werd een totaalscore berekend, evenals een score die de mate van faciale 
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pijnexpressie weergeeft tijdens de eerste minuut van de koudwatertest en een score voor 

de tweede minuut. De gemiddeldes vindt men in tabel 8. 

 

Tabel 6 

Gemiddelde Faciale Expressie Tijdens Oefenfase, Warmwaterfase en Recoveryfase

 Distractie (N=19) 

M (SD) 

Niet  Distractie (N=18) 

M (SD) 

t(33) p-waarde 

Oefen 1.22 (1.50) 1.10 (1.35) 0.24 > .05 

Warmwater 0.58 (0.46) 0.42 (0.43) 1.02 > .05 

Recovery 0.65 (0.93) 0.44 (0.43) 0.84 > .05 

 

Er is een relatie tussen de drie variabelen sensorische pijnbeleving, emotionele 

pijnbeleving en faciale pijnexpressie. De correlaties staan vermeld in tabel 7. In de 

distractie groep is de correlatie tussen de sensorische pijnbeleving en de mate van 

faciale pijnexpressie het grootst. In de niet distractie groep is de correlatie tussen 

emotionele pijnbeleving en faciale pijnexpressie het grootst. 

 

Tabel 7 

Correlaties Tussen de Drie Pijnmaten  in Distractie en Niet Distractie Groep 

 Distractie (N=19) Niet Distractie (N=18) 

2 3 2 3 

1. Sensorisch 0.35 0.57* 0.36 0.35 

2. Emotioneel  0.39  0.54* 

3. Faciale expressie     

*p< .05. 

 

Om nu het effect van aandachtsafleiding op de pijnbeleving na te gaan werd een 

MANOVA uitgevoerd met sensorische pijn, emotionele pijn en faciale pijnexpressie als 

afhankelijke variabelen en conditie als onafhankelijke variabele. Het resultaat was niet 

significant, F(3,31)= 1.83, p> .05. Dit betekent dus dat de twee condities een zelfde 

mate van sensorische pijn beleefden, de pijn emotioneel gelijkaardig beleefden en 

evenveel faciale pijnexpressie vertoonden. Ook de faciale pijnexpressies na één minuut 
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(t(33)= 0.20, p> .05) en na twee minuten (t(33)= 0.36, p> .05) verschillen niet tussen 

distractie en niet distractie groep. Tenslotte werd ook nagegaan of er een verschil in 

faciale expressie is tussen de eerste en tweede minuut. Het verschil in faciale expressie 

tussen de eerste en tweede minuut is niet significant in de distractie groep, F(1,16)= 

2.32, p> .05. In de niet distractie groep is het verschil echter wel significant, F(1,17)= 

12.92, p< .01. In de tweede minuut werd er minder faciale pijnexpressie vertoond dan in 

de eerste minuut.  

 

Tabel 8 

Pijnmetingen: Gemiddeldes (M) en Standaarddeviaties (SD) 

 Distractie (N=19)

M (SD) 

Niet Distractie (N=18) 

M (SD) 

Sensorisch 25.05 (6.29) 20.89 (7.20) 

Emotioneel 3.42 (1.84) 2.78 (2.53) 

Faciale pijnexpressie totaal 15.32 (11.66) 14.23 (10.82) 

Faciale pijnexpressie 1e min. 8.85 (7.99) 8.38 (6.01) 

Faciale pijnexpressie 2e min. 6.48 (4.98) 5.86 (5.18) 

 

Catastroferen 

 

Verschillen tussen distractie en niet distractie groep. De gemiddelde scores 

op de PCS zijn 18.00 (SD=6.19) voor de distractiegroep en 18.06 (SD=6.38) voor de 

niet distractiegroep. Er werd een t-toets voor onafhankelijke groepen uitgevoerd met de 

totaalscore op de PCS als afhankelijke variabele. De scores verschillen niet significant, 

t(35) = -0.03, p > .05. Dus de personen in de distractie en niet distractie groep vertonen 

op de PCS een gelijkaardige mate van catastroferen. In de distractie groep zitten niet 

meer of minder mensen die catastroferen dan in de niet distractie groep.  

 

Invloed op aandacht. Er werd nagegaan of catastroferen een invloed heeft op 

de aandacht besteed aan de pijn en de mate waarin de participant de pijn uit zijn 

gedachten kon zetten. Hiervoor werd een MANCOVA uitgevoerd met PCS als 

covariaat en de twee vragen als afhankelijke variabelen. Ook de conditie werd 
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meegenomen in de analyse. Catastroferen blijkt geen significante invloed te hebben op 

de aandacht besteed aan de pijn en op de mate waarin de participant de pijn uit zijn 

gedachten kon zetten, F(2,33)= 0.52, p> .05.  

 

Invloed op pijn. Vervolgens werd de pijnbeleving bekeken. Hiervoor werd een 

MANCOVA uitgevoerd met als afhankelijke variabelen sensorische pijnbeleving, 

emotionele pijnbeleving en faciale pijnexpressie. Het resultaat was niet significant, 

F(3,30)= 0.67, p> .05. De mate van catastroferen heeft dus geen enkele invloed op de 

pijnbeleving tijdens de koudwatertest. Correlaties tussen catastroferen en de drie 

pijnmetingen werden berekend. De correlaties vindt men in tabel 9. Er is geen verband 

tussen catastroferen en de sensorische pijnbeleving, emotionele pijnbeleving en faciale 

pijnexpressie.  

 

Tabel 9 

Correlaties Tussen Pijn en Catastroferen in Distractie en Niet Distractie Conditie

 Distractie (N=19) Niet Distractie (N=18) 

2 3 4 2 3 4 

1. Pijn emot. 0.35 0.57* 0.18 0.36 0.35 0.14 

2. Pijn sens.  0.39 0.11  0.54* 0.21 

3. Faciale expr.   0.17   -0.05 

4. Catastroferen       

*p< .05. 

 

Discussie 

 

Bespreking  resultaten 

 

Deze studie had als doel om na te gaan of aandachtsafleiding werkt als 

pijnreductiemiddel bij universiteitsstudenten. De rol van catastroferen hierbij werd ook 

nagegaan. Er werd ook geprobeerd om tegemoet te komen aan de methodologische 

problemen die in de literatuur vermeld worden. Verwacht werd dat personen die de 
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aandachtsafleidende taak kregen minder aandacht aan de pijn zouden besteden en beter 

in staat zouden zijn de pijn uit hun gedachten te zetten. Er werd ook verwacht dat de 

groep met aandachtsafleiding minder pijn zou hebben. Pijn houdt zowel de sensorische 

pijnbeleving, de emotionele pijnbeleving als de faciale pijnexpressies in. Ten tweede 

werd verwacht dat personen die meer catastroferen meer aandacht aan de pijn zouden 

besteden en minder in staat zouden zijn de pijn uit de gedachten te zetten. Tenslotte 

werd verwacht dat zij ook meer pijn zouden hebben dan personen die minder 

catastroferen.  

De resultaten tonen echter geen significante verschillen tussen distractie en niet 

distractie groep wat betreft aandacht en pijn. Zij waren evengoed in staat de pijn uit de 

gedachten te zetten en besteedden evenveel aandacht aan de pijn. Ze beleefden de pijn 

zowel sensorisch als emotioneel gelijkaardig en vertoonden ook een zelfde mate van 

faciale pijnexpressie. Er was een relatie tussen de drie pijnmaten. In de distractie groep 

was de correlatie tussen sensorische pijn en faciale pijnexpressie significant. In de niet 

distractie groep werd een significante relatie gevonden tussen de emotionele 

pijnbeleving en faciale pijnexpressie. Een tweede hypothese was dat personen die meer 

catastroferen meer pijn hebben. Ook hier waren de resultaten niet significant. Personen 

die meer catastroferen rapporteerden niet meer pijn en vertoonden niet meer faciale 

pijnexpressie. Er werd geen verband gevonden tussen catastroferen en één van de drie 

pijnmetingen. Personen die meer catastroferen besteedden evenveel aandacht aan de 

pijn en konden even goed de pijn uit hun gedachten zetten als personen die minder 

catastroferen. 

Er werd dus geen significant effect gevonden van aandachtsafleiding op pijn. Dit 

resultaat komt overeen met de studies van McCaul et al. (1992) en Goubert et al. (2004) 

die ook geen effecten van aandachtsafleiding vonden. Op basis van deze resultaten is 

het echter te vroeg om te besluiten dat aandachtsafleiding niet werkt. Het zou immers 

kunnen dat de aandachtsafleidende taak niet goed werkte. Nochtans werd ze reeds 

eerder succesvol gebruikt in ander onderzoek (Goubert et al., 2004; Van Damme, 

Crombez, Van-Nieuwenborgh - De Wever & Goubert, 2008). Er werd ook bewezen dat 

ze beroep doet op de centraal executieve (Vandierendonck et al., 1998). Het 

engagement in de taak werd gecontroleerd, wat in vorige studies weinig gebeurde. De 

distractie groep presteerde tijdens de koudwaterfase even goed op de RIR taak als 
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tijdens de andere fases. De participanten waren geëngageerd in de RIR taak. Zij gaven 

ook aan inspanning geleverd te hebben voor de RIR taak en aandacht aan de taak 

besteed te hebben. De taak werd wel niet echt interessant bevonden. Een andere reden 

voor het uitblijven van resultaten zou kunnen zijn dat de niet distractie groep spontaan 

aandachtsafleiding gebruikte. In de niet distractie conditie (N=18) gebruikten 16 

personen spontaan aandachtsafleiding om met hun pijn om te gaan. Zij dachten aan iets 

aangenaams, negeerden de pijn, letten op hun ademhaling, telden de seconden,… De 

participanten die de RIR taak niet moesten uitvoeren tijdens de koudwatertest gaven 

ook aan evengoed de pijn uit de gedachten te kunnen zetten en evenveel aandacht aan 

de pijn besteed te hebben als de participanten met RIR taak. Als beide groepen 

aandachtsafleiding gebruikten, kan er ook geen significant verschil gevonden worden. 

Misschien was spontane aandachtsafleiding wel effectiever. Tijdens de tweede minuut 

van de koudwatertest vertoonden zij immers minder faciale expressie dan tijdens de 

eerste minuut. In de distractie groep werd tijdens de tweede minuut evenveel faciale 

pijnexpressie getoond als tijdens de eerste minuut. Dit zou kunnen betekenen dat 

participanten in de niet distractie groep een effectieve manier gevonden hadden om met 

hun pijn om te gaan. Ook andere studies wezen op het belang van spontane distractie in 

de controle groep (Barber & Cooper, 1972; Scott & Barber, 1977; Turk et al., 1983) 

Nog een andere reden kan de lage temperatuur van het water zijn. Misschien was de 

pijnervaring te intens. Intensiteit is één van de variabelen die de werking van 

aandachtsafleiding kan beïnvloeden (Eccleston & Crombez, 1999). Als de pijn te intens 

is, is het moeilijker de aandacht van de pijn weg te richten. Nochtans is de 

koudwatertest één van de meest gebruikte pijninducerende methoden in 

wetenschappelijk onderzoek (Edens & Gil, 1995). De temperatuur van het water werd 

bij iedere participant gecontroleerd en er was een circulerende pomp in het toestel om 

warmteophoping rond de hand te vermijden. Tenslotte kan ook de pijnmeting een rol 

gespeeld hebben. Voor de faciale pijnexpressies moest de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid nog berekend worden. Het is mogelijk dat deze niet 

hoog genoeg is en dat de kwaliteit van de data dus niet voldoende is.  

De tweede hypothese dat personen die meer catastroferen meer aandacht aan de 

pijn zouden besteden, minder in staat zouden zijn de pijn uit de gedachten te zetten en 

meer pijn zouden voelen, werd ook niet bevestigd. Voor het uitblijven van significante 
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resultaten kunnen we hier de tekortkomingen bij de meting van catastroferen en de 

meting van pijn aanhalen als mogelijke verklaringen. Bovendien zaten er in de 

steekproef weinig personen die echt hoog scoorden op de PCS. Het was een niet-

klinische steekproef met personen die allemaal vrij weinig catastroferen. De range was 

misschien niet breed genoeg. In verder onderzoek zou misschien gewerkt kunnen 

worden met een groep laag-catastrofeerders en een groep hoog-catastrofeerders. 

Wanneer men de participanten op voorhand screent wat betreft catastroferen, is men 

zeker dat de range breed genoeg zal zijn. Bovendien was onze meting van catastroferen 

niet optimaal. De PCS werd afgenomen vóór de koudwatertest. De participanten werden 

gevraagd te reflecteren over voorbije pijnervaringen. Het zou echter beter zijn om de 

meting uit te voeren na de koudwatertest en de participant naar catastrofale gedachten 

tijdens de koudwatertest te vragen. Zo’n postmeting van catastroferen zou wel een 

relatie vertonen met pijnintensiteit en pijntolerantie (Dixon, Thorn & Ward, 2004). In 

hun studie vonden Dixon et al. dat een meting van catastroferen voor de test slechts een 

kleine correlatie vertoonde met een meting na de test. De meting voor de test hield geen 

verband met pijnintensiteit en pijntolerantie terwijl de meting na de test, waarbij 

gevraagd werd na te denken over catastroferen tijdens de test, dit wel deed. De timing 

en de instructies bij de PCS zijn dus van belang (Dixon et al., 2004; Edwards, Campbell 

& Fillingim, 2005). 

 

Beperkingen 

 

De steekproef was relatief klein, wat de kans verkleint om significante effecten te 

vinden. Het ging hier ook om een homogene groep universiteitsstudenten. Men kan zich 

dan ook afvragen of deze resultaten veralgemeenbaar zijn naar andere contexten, zoals 

pijnpatiënten. Ten tweede zijn er enkele problemen met de pijnmetingen. De codering 

van de faciale pijnexpressies is mogelijk onbetrouwbaar. Ook de pijnmeting via 

zelfrapportage heeft zijn nadelen. Een goed punt was dat de vragenlijst afgenomen werd 

na de koudwatertest. Deze vragenlijst afnemen tijdens de koudwatertest zou paradoxaal 

geweest zijn. Er wordt dan gevraagd hoeveel pijn de participant heeft, terwijl het de 

bedoeling is dat de persoon zijn aandacht weg richt van de pijn. Anderzijds is een 

pijnmeting na de test retrospectief. Dit zorgt voor een geheugenbias (Redelmeier, Katz 
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& Kahneman, 2003). Zelfrapportage is ook vatbaar voor sociaal wenselijk antwoorden 

(Hadjistavropoulos & Craig, 2001). Er werd geprobeerd om deze problemen met 

zelfrapportage te omzeilen door ook een pijmeting tijdens de test uit te voeren die 

bovendien minder onder bewuste controle zou staan. Door verschillende pijmetingen 

(zelfrapportage en faciale pijnexpressie) uit te voeren werd tegemoet gekomen aan 

tekortkomingen uit eerder onderzoek die slechts één pijnmeting gebruikten. Ten vierde 

werd een aandachtsafleidende taak gebruikt die de participanten niet zo interessant 

vonden. De Random Interval Repetition Task is een neutrale taak, terwijl pijn zowel een 

sensorische als affectieve component bevat (Craig, 2006; Fernandez & Turk, 1992; 

Price, 1999). Men kan zich dan ook afvragen of aandachtsafleiding werkt omdat het 

inspeelt op aandacht of omdat het inspeelt op de affectieve component van pijn (Hodes 

et al., 1990; Villemure & Bushnell, 2002). Bij studies uit het verleden die significante 

effecten vonden van aandachtsafleiding op pijn zou men zich de vraag kunnen stellen 

waarom er significante effecten op pijn gevonden zijn. Het zou kunnen dat de 

aandachtsafleidende techniek werkelijk de aandacht opeiste en dus minder aandacht 

overliet voor de verwerking van pijn. Hierdoor zou men dan minder pijn voelen. Dit is 

de redeneerlijn van McCaul en Malott (1984). Het zou echter ook kunnen dat iets in de 

aandachtsafleidende techniek inwerkte op de affectieve component van pijn. Er werd 

mogelijk een techniek gebruikt die de angst vermindert of die een positieve stemming 

induceert. Dit zou er dan vervolgens voor kunnen zorgen dat men minder pijn voelt. Dat 

een positieve stemming de pijnperceptie gunstig kan beïnvloeden werd al in 

verschillende onderzoeken aangetoond. Hiervoor worden verschillende methoden 

gebruikt: leuke foto’s (de Wied & Verbaten, 2001), relaxatie of muziek (Good, 1996), 

een humoristische film (Weisenberg, Raz & Hener, 1998), opgetogen beweringen 

(Zelman, Howland, Nichols & Cleeland, 1991), zich een aangename situatie inbeelden 

(Chaves & Barber, 1974; Horan, Layng & Pursell, 1976; Pickett & Clum, 1982; 

Rosenbaum, 1980; Stone, Demchikstone & Horan, 1977; Worthington & Shumate, 

1981). Buck en Morley (2006) wezen ook op het belang van de affectieve 

karakteristieken van de aandachtsafleiders. Aandachtsafleiders die interessant, 

belangrijk en aangenaam zijn, zouden zorgen voor meer positief affect, een groter 

gevoel van controle en meer capaciteit om de pijn te verminderen. De Random Interval 

Repetition Task gebruikt in deze thesisstudie is bovendien een detectietaak. Volgens de 
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meta-analyse van Fernandez en Turk (1989) zou de werking van aandachtsafleiding het 

grootst zijn bij inbeeldingstaken. In deze thesisstudie grepen personen in de niet 

distractie conditie ook spontaan naar inbeeldingstaken (bv.: denken aan iets aangenaam, 

denken aan vriendje, aan de vakantie). Tenslotte is het gebruikte toestel voor de 

koudwatertest verouderd. Er was wel een circulerende pomp aanwezig zodat de 

temperatuur gedurende een experiment afname constant zou blijven. Maar het toestel 

moest bijgevuld worden met warm water of ijs indien de temperatuur teveel afweek. 

Huidige toestellen zijn in staat zichzelf op temperatuur te houden.  

 

Suggesties 

 

In verder onderzoek zou het zeker interessant zijn om altijd te vragen wat de niet 

distractie groep gedaan heeft om met de pijn om te gaan. Als er, zoals in dit onderzoek, 

ontdekt wordt dat deze groep ook aandachtsafleiding gebruikte, kan het misschien beter 

zijn in de instructies aan deze groep te vermelden dat ze hun aandacht niet mogen weg 

richten van de pijn. Een tweede belangrijk punt is de aandachtsafleidende taak. De 

participanten vonden de Random Interval Repetition Task niet zo interessant. Ze zou 

misschien interessanter gemaakt kunnen worden door er een beloning aan vast te 

koppelen. Anderzijds zou ze ook verkort kunnen worden. Hiervoor zijn er verschillende 

argumenten. Er was een duidelijk oefeneffect, dit zou verminderd kunnen worden door 

de taak te halveren in tijd. Bovendien was er in de tweede minuut ook beduidend 

minder faciale pijnexpressie te zien en zou de koudwatertest ook gehalveerd kunnen 

worden. Tenslotte zou ook gewerkt kunnen worden met een taak die emotioneel 

relevanter is voor de participant of met inbeeldingstaken. De participanten in de niet 

distractie groep gaven vooral “denken aan aangename zaken” op als gebruikt 

pijnreducerend middel. Met betrekking tot de codering van faciale pijnexpressies is het 

zeker zeer belangrijk goed getrainde codeerders te hebben. Verder is het ook zo dat 

bepaalde mensen andere faciale expressies toonden die ook wezen op pijn maar die niet 

opgenomen waren in het Facial  Action Coding System dat hier werd gebruikt (bv.: 

ogen opensperren, wenkbrauwen optrekken, naar beneden kijken,…). Participanten 

vertonen ook dikwijls zeer weinig faciale pijnexpressie tijdens de test en tonen pas de 

pijn wanneer zij hun hand uit het water halen. Wat betreft de pijninductie methode 
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bestaan ondertussen betere toestellen voor de koudwatertest die beter in staat zijn 

zichzelf op temperatuur te houden. Misschien kan er in de toekomst ook gewerkt 

worden met verschillende temperaturen. Tenslotte was dit een niet klinische steekproef 

en moet het effect van aandachtsafleiding bij pijn ook onderzocht worden bij 

pijnpatiënten. Klinische pijn verschilt immers sterkt van experimenteel geïnduceerde 

pijn. Experimenteel geïnduceerde pijn is voorspelbaar, er wordt gegarandeerd dat er 

geen weefselbeschadiging zal optreden, de persoon kan stoppen wanneer hij wil en de 

pijn heeft geen emotionele significantie en heeft geen implicaties voor de levensstijl 

(Edens & Gil, 1995). De differentiële effecten van aandachtsafleiding op acute en 

chronische pijn kunnen ook verder onderzocht worden. 
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Bijlage 1: protocol 

 

Instructies onderzoek inleiding  

Proefleider geeft participant (pp) uitleg over het experiment. Tegelijk wordt de pp 

gefilmd, wat een baseline oplevert voor faciale expressie.  

 

Tekenen informed consent  

Pp tekent informed consent.  

 

Invullen algemene vragenlijst en PCS 

Pp vult een algemene vragenlijst en de PCS in. 

 

Oefenfase  

Pp oefent de auditieve toondetectietaak. Deze fase levert een baseline op voor de 

prestatie op de toondetectietaak. De proefpersoon vult daarna vragen in over de 

toondetectietaak. De vragen over de toondetectietaak geven info over de moeilijkheid 

van de taak en de intrinsieke motivatie om de taak tot een goed einde te brengen. 

 

Handstandaardisatiefase 

Pp houdt hand gedurende 2 minuten in een emmer met water dat op 

lichaamstemperatuur gehouden wordt (37°C, warmwaterfase). Tijdens de 

onderdompeling voert de pp een toondetectietaak uit  (2 minuten). Tijdens deze fase 

worden de faciale expressies op video opgenomen. Zo krijgen we een baseline van de 

faciale expressie tijdens de inspanning. Tenslotte zorgt deze fase ervoor dat de 

handtemperatuur van alle proefpersonen gelijk is bij de aanvang van het experiment. 

 

Koudwaterfase 

Pp houdt hand gedurende 2 minuten in een bak gevuld met koud water dat op                 

7°C gehouden wordt. De proefpersoon wordt gevraagd om dit 2 minuten vol te houden. 

De tijd wordt geregistreerd met een chronometer. Als de proefpersoon er niet in slaagt 

om zijn hand 2 minuten in de bak te houden, dan wordt de stoptijd genoteerd. De faciale 
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expressies worden op video opgenomen en geven een non-verbale meting van 

pijngedrag tijdens de test.   

In de distractieconditie voert de pp gelijktijdig de auditieve toondetectietaak uit (2 min).  

Direct na het uit het water halen van de hand vult de proefpersoon de koudwatervragen 

in die peilen naar de pijnbeleving. De hand mag op een handdoek gelegd worden om het 

lekken tegen te gaan, maar niet afgedroogd of warm gewreven worden.  

 

Recoveryfase 

Pp houdt hand gedurende 2 minuten in een bak gevuld met water dat op 

lichaamstemperatuur gehouden wordt (37°C). Tijdens de onderdompeling voert de pp 

een auditieve toondetectietaak uit (2 min). Deze fase geeft een postmeting van de 

prestatie op de toondetectietaak. Tijdens de recovery fase worden ook de faciale 

expressies gemeten. Na de detectietaak vult de proefpersoon de posttestvragen, de ACS 

en de McGill pijnwoorden vragenlijst in.  

 

Afsluiting  

Pp kort bedanken. Korte debriefing geven en vragen of ze doorhadden dat ze gefilmd 

werden. Vragen of ze er problemen mee hebben. Tekenen toestemmingsformulier voor 

gebruik en bewaren filmmateriaal. Aftekenen experimentbriefje.  
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Bijlage 2: instructies 

 

Instructies onderzoek inleiding  

“Ik ga je eerst iets meer vertellen over het onderzoek. In deze studie zijn we 

geïnteresseerd in hoe mensen reageren op de koudwatertest. De koudwatertest is een 

box gevuld met water van 7°C. Het water is koud, waardoor het door de meeste mensen 

na een tijdje als onaangenaam of pijnlijk ervaren wordt. Het is de bedoeling dat je straks 

je hand in de box onderdompelt. De meeste mensen houden het 2 minuten vol, dus we 

zouden je willen vragen om het ook zolang te proberen vol te houden zodat we onze 

metingen kunnen doen.  

Voor je de koudwatertest gaat doen, moet je eerst je hand in een emmer met 

water op lichaamstemperatuur steken, 37°C dus. Het is immers belangrijk dat iedereen 

de test met dezelfde handtemperatuur begint. Tijdens de onderdompeling in de emmer 

krijg je ook een toondetectietaak. Je zult een aantal toontjes te horen krijgen en je moet 

op een drukknop duwen vanaf het moment dat je een toon hoort. Na de koudwatertest 

moet je opnieuw je hand in water van 37°C steken en de toondetectie taak doen.  

Omdat het belangrijk is dat alle proefpersonen tijdens de test dezelfde 

lichaamshouding aannemen vragen we je om tijdens de test goed rechtop te zitten en 

recht voor je te kijken. Voor, tijdens en na de test moet je ook een paar vraagjes 

beantwoorden. Ik zal je wel vertellen wanneer je wat moet doen. Is het duidelijk voor 

jou wat er gaat gebeuren?” 

 

Tekenen informed consent  

“Voor je van start kan gaan met het onderzoek wil ik je vragen om even een 

toestemmingsformulier te tekenen. Lees dit formulier even door en  teken het als je 

akkoord gaat met de inhoud. Op dit formulier staat dat je weet wat er tijdens het 

onderzoek gaat gebeuren, dat je mag stoppen op elk moment dat je zelf wilt, dat je 

gegevens anoniem verwerkt zullen worden, dat je resultaten enkel voor 

wetenschappelijke doeleinden gebruikt zullen worden en dat je achteraf een debriefing 

zult krijgen.”   
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Invullen algemene vragenlijst 

“Vooraleer je van start kan gaan met het onderzoek zou ik je willen vragen om deze 

vragenlijst  in te vullen.”  

 

Oefenfase 

“Voor we aan de slag gaan met de watertesten gaan we eerst even de toondetectietaak 

oefenen. Je krijgt toontjes te horen en de bedoeling is om zo snel mogelijk op de 

drukknop te duwen. De toontjes worden in willekeurige volgorde aangeboden.” 

“Zou je deze vragen willen invullen?” (vragen toondetectietaak) 

 

Handstandaardisatiefase 

“Je zal je linkerhand gedurende enkele minuten in deze emmer moeten steken. De 

emmer bevat water van 37°C, dit is de warmwaterfase. Dit is nodig opdat iedereen zijn 

hand dezelfde begintemperatuur heeft. Je krijgt van mij ook een drukknop. Vanaf het 

moment dat je je hand onderdompelt in het water zal je toontjes horen. Het is de 

bedoeling dat je op de knop duwt telkens je een toon hoort. De toontjes worden 

willekeurig aangeboden. Het is ook belangrijk om te letten op je lichaamshouding. Je 

moet je hand er tot aan je pols insteken, geen vuist maken, je hand niet bewegen en voor 

je uitkijken.”   

 

Koudwaterfase 

“Je zal je linkerhand zo lang als je kan in deze box met water moeten steken. Het water 

is 7 °C. Het is volkomen veilig om je hand er in te steken. Het water is koud, en wordt 

door de meeste mensen na een tijdje als onaangenaam of pijnlijk ervaren. Het is 

belangrijk dat je probeert om het minstens 2 minuten vol te houden. Ik zal met de 

chrono de tijd opnemen en je een teken geven als het 2 minuten is. Als je het echt niet 

kan volhouden, dan mag je echter ten alle tijden je hand terugtrekken, maar probeer het 

toch zo lang mogelijk vol te houden, dit is belangrijk opdat we onze metingen kunnen 

doen. Als je je hand teruggetrokken hebt, mag je je hand er niet opnieuw insteken.”  

 

(Distractie conditie: “Tijdens de koudwatertest krijg je opnieuw een drukknop om 

toontjes te detecteren. De toontjes worden in willekeurige volgorde aangeboden.”)  
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“Na de test krijg je ook enkele vraagjes. Als je je hand uit de bak haalt, mag je je hand 

niet droogwrijven of afdrogen. Je krijgt wel een handdoek om je hand op te laten rusten. 

Het is ook belangrijk om te letten op je lichaamshouding. Je moet je hand er tot aan je 

pols insteken, geen vuist maken, je hand niet bewegen en voor je uitkijken.” 

 

Recoveryfase 

“Je zal je linkerhand gedurende enkele minuten in deze emmer moeten steken. De 

emmer bevat water van 37°C, dit is eveneens een warmwaterfase. Je krijgt van mij ook 

een drukknop. Vanaf het moment dat je je hand onderdompelt in het water zal je 

toontjes horen. Het is de bedoeling dat je op de knop duwt telkens je een toon hoort. De 

toontjes worden willekeurig aangeboden. Na de warmwaterfase krijg je enkele vraagjes. 

Het is ook belangrijk om te letten op je lichaamshouding. Je moet je hand er tot aan je 

pols insteken, geen vuist maken, je hand niet bewegen en voor je uitkijken.”  

 

Afsluiting  

“Voor dit onderzoek waren we geïnteresseerd in hoe mensen reageren tijdens de 

koudwatertest. Gedurende de test hebben we op verschillende momenten gepeild naar 

jouw reacties. Omdat we ook non-verbale reacties wilden registreren hebben we je 

gefilmd. Had je tijdens de test door dat je gefilmd werd? Heb je er bezwaren tegen dat 

we dit gedaan hebben? Zou je dan even dit formuliertje willen tekenen?”  

“Ik zou je willen vragen om niemand te vertellen over wat er precies tijdens dit 

onderzoek gebeurd is omdat dit het verdere verloop van dit experiment kan 

beïnvloeden.”  
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