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Inleiding 

De chronische pijnpatiënt kan het wellicht niet meer horen, ‘je moet bewegen’. Maar wat als 

bewegen nu net pijn doet? Kan men een oplossing bedenken om de acute pijn tijdens het oefenen te 

omzeilen? In deel 1 van onze masterproef zijn we op zoek gegaan naar welke mind body exercise een 

pijndempend effect heeft. Daaruit blijkt dat bij gezonde personen Mindfulness op korte termijn 

effect kan hebben.   

 

Eerder onderzoek toont aan dat na een lichamelijke activiteit bij gezonden, bijvoorbeeld de zes 

minuten wandeltest, een acuut pijninhiberend effect ontstaat. Bij fibromyalgiepatiënten gebeurt net 

het omgekeerde waardoor fysieke activiteit moeilijk uit te voeren is. Kan Mindfulness dit acuut effect 

omzeilen? Dit is het vertrekpunt van dit onderzoek aangezien het de visie is van de kinesitherapeut 

om fibromyalgiepatiënten een actieve levensstijl te laten aannemen om uit de negatieve vicieuze 

cirkel te geraken.  

 

Mindfulness is geen alledaags onderwerp in het onderzoek binnen de kinesitherapie en 

revalidatiewetenschappen. Toch gingen we deze boeiende uitdaging aan en gingen na wat de 

meerwaarde kan zijn voor de praktiserende kinesitherapeut. Het resultaat van deze zoektocht vindt u 

in dit werk. 

 

In de literatuurstudie worden de belangrijkste zaken aangehaald omtrent fibromyalgie zoals een 

korte omschrijving, onderliggende mechanismen en reeds bestaande therapieën. Verder worden 

Mindfulness en de zes minuten wandeltest toegelicht. Het onderzoek bevat enerzijds de omschrijving 

van de methode en anderzijds een weergave van de resultaten. De discussie bestaat uit een verdere 

interpretatie van de resultaten gelinkt aan de bestaande literatuur, limitaties, kwaliteiten en 

suggesties voor verder onderzoek. Bijhorend vindt u een samenvattend wetenschappelijk artikel.   
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Literatuurstudie 

1. Fibromyalgie 

1.1 Omschrijving 

Een precieze omschrijving geven van fibromyalgie (FM)1 is niet eenvoudig. Er bestaat namelijk geen 

gouden standaard of een precieze definitie (Wolfe et al. 2010). Dit is enerzijds te wijten aan het feit 

dat FM eerder wordt beschouwd als een spectrumdiagnose in plaats van een dichotome diagnose 

(Wolfe & Michaud, 2009). Anderzijds blijkt er bij FM een tekort aan objectieve parameters, zowel 

fysieke als laboratorische (Wolfe et al. 2010). Pathognomische kenmerken bestaan ook niet voor FM. 

De meest gebruikte criteria worden opgesteld door Wolfe et al. (2010), zie bijlage 1 (figuur 6). Deze 

worden nagegaan in een vragenlijst (Fibromyalgia Network, n.d.) waarin naast de wijdverspreide pijn 

ook andere belangrijke symptomen hun plaats hebben ingenomen. Onder dergelijke symptomen 

verstaat men: ernstige vermoeidheid, geheugenproblemen en slaapmoeilijkheden. De ernst van deze 

symptomen wordt bevraagd. Daarnaast wordt ook nog gepeild naar andere ongemakken, bvb. 

koorts, duizeligheid, depressie, constipatie, … Belangrijk om aan te halen is de prevalentie van FM, 

aangezien die gemiddeld 2,7 % bedraagt over de hele wereld (Queiroz, 2013). Bovendien moet men 

er zich van bewust zijn dat FM een substantiële negatieve impact heeft op de kwaliteit van het leven 

van de patiënt (Arnold et al., 2008). 

 

1.2 Onderliggende mechanismen 

De precieze oorzaak van FM is nog niet helemaal bekend (Bradley, 2009) en eerder controversieel 

(Cashin-Garbutt, 2013, 22 maart). De gesuggereerde oorzaken worden doorgaans onderverdeeld in 

twee groepen: de neurobiologische en psychologische oorzaken. Daarnaast spelen 

omgevingsfactoren een belangrijke rol (Bradley, 2009). 

 

Ten eerste worden de neurobiologische oorzaken verder uitgediept. Uit een systematische review 

en meta-analyse van Lewis, Rice en McNair (2012) blijkt dat patiënten met FM een verminderde 

werking vertonen van conditioned pain modulation. Hiermee wordt het centraal pijnmodulerend 

systeem bedoeld dat in staat is om pijnsignalen te moduleren op spinaal en supraspinaal niveau en 

onder invloed staat van hogere corticale structuren (van Wijk & Veldhuijzen, 2010). Twee factoren 

die deel uitmaken van de verminderde werking van conditioned pain modulation zijn: verhoogde 

                                                           
1
 De afkorting FM wordt voor fibromyalgie gebruikt over het volledige verloop van deze masterproef. 
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centrale exciteerbaarheid en verminderde pijninhibitie (Meeus & Nijs, 2007). Algemeen wordt 

aangenomen dat FM gepaard gaat met deze twee factoren (Staud, Cannon, Mauderli, Robinson, 

Price, & Vierck, 2003; Staud & Smitherman, 2002).  Een voorbeeld van verminderde pijninhibitie is 

exercise-induced hyperalgesia. FM-patiënten slagen er niet in om pijninhiberende mechanismen te 

activeren gedurende spiercontracties (Lannersten & Kosek 2010). Dit resulteert in een slechte 

tolerantie voor inspanning die typerend is voor patiënten met FM (Ge, Nie, Graven-Nielsen, 

Danneskiold- SamsØe & Arendt-Nielsen, 2012; Kadetoff & Kosek, 2010). Een mogelijke oorzaak 

hiervan is een stoornis in de hypothalamus-hypofyse-bijnieras en neurotransmittersystemen (Becker 

& Schweinhardt, 2012). Een verstoorde werking in conditioned pain modulation resulteert in centrale 

sensitisatie (Zusman, 2002). Dit is het geheel van veranderde sensorische processen in het brein 

(Staud, Craggs, Robinson, Perlstein, Price, 2007). Een extra argument om centrale sensitisatie te 

noemen als oorzaak van FM is de afwezigheid van perifere weefselschade en aanwezigheid van 

wijdverspreide pijn (Meeus & Nijs, 2007). Toch wordt algemeen aanvaard dat de aanleiding voor 

centrale sensitisatie, aanhoudende nociceptieve input is (Woolf, 1983). De grootste risicofactor voor 

de ontwikkeling van FM is dan ook regionale pijn (Forseth, Forre & Gran, 1999). Het gevolg van 

centrale sensitisatie is “een toename van responsiviteit van de centrale pijnsignalerende neuronen 

op de input van laagdrempelige mechanoreceptoren” (Meyer, Campbell, Raja; geciteerd in: Nijs et 

al., 2011). Naast het centraal zenuwstelsel spelen mogelijk ook andere systemen een belangrijke rol 

in de pathogenese van FM (Nampiaparampil & Schmerling, 2004), zoals het neuroendocrien systeem 

en het limbisch systeem. 

 

Ten tweede zijn in de literatuur psychologische factoren beschreven die aan de basis kunnen liggen 

van FM (Wienfield, 2000; Cashin-Garbutt, 2013, 22 maart; Malin & Littlejohn, 2012), aangezien 

psychologische stressoren centrale veranderingen kunnen veroorzaken (Becker & Schweinhardt, 

2012). FM wordt vaak beschreven als een stressgerelateerde stoornis (Staud, 2007). Veranderde 

stresssystemen, met name de hypothalamus-hypofyse-bijnieras en het sympatisch zenuwstelsel, 

worden gelinkt aan pijn en andere symptomen van FM. Wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn van 

de veranderingen in stresssystemen is nog niet duidelijk, omdat het aantal prospectieve studies 

schaars is (Becker & Schweinhardt, 2012). In een review van Bradley (2009) wordt aangehaald dat 

een negatieve stemming de affectieve dimensie van pijn vergroot bij FM-patiënten.  

 

Als laatste dienen we ook contextuele factoren te bespreken aangezien pijn wordt gevormd door de 

interactie van nociceptieve input, contextuele informatie en het geheugen (Price, 2000).  Enkele 

voorbeelden: verstoringen in het stresssysteem worden vaker gezien bij personen die op jonge 

leeftijd een fysiek of seksueel trauma hebben meegemaakt (Weissbecker, Floyd, Dedert, Salmon & 
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Septhon, 2006). Ontevredenheid over het werk en monotoon werk wordt in een review van Bradley 

(2009) aangehaald als belangrijkste omgevingsfactor voor ontwikkelen van wijdverspreide pijn. Bij 

contextuele factoren gaat het veeleer om risicofactoren dan om causale verbanden (Weissbecker et 

al., 2006).  

 

1.3 Therapieën 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat FM een complex ontstaansmechanisme heeft. Hieruit volgt dat er 

een breed spectrum aan therapieën bestaat. Dit wordt vereenvoudigd door de Nederlandse 

Nationale Vereniging van Fibromyalgie patiënten (www.fesinfo.nl/therapie2). Een goede behandeling 

voor FM moet voldoen aan twee pijlers. Enerzijds moet er een evenwicht gevonden worden tussen 

rust en beweging. Anderzijds moet de patiënt ook een manier vinden om lichaam en geest te 

ontspannen. Welke behandelingen binnen deze twee pijlers kunnen vallen, wordt in de volgende 

alinea’s besproken. 

 

Verschillende therapieën die door de onderzoekers van Pain In Motion (www.paininmotion.be, 2013, 

9 december3) worden vooropgesteld, kunnen bijdragen om het evenwicht tussen rust en beweging 

te herstellen. Deze zijn: manuele therapie, graded activity, graded exposure en pacing. Er is ook 

evidentie voor het gebruik van aerobe oefeningen (Busch et al., 2008; Cashin-Garbutt, 2013, 22 

maart; www.paininmotion.be, 2013, 9 december). Hierbij moet een kanttekening worden gemaakt. 

Het is namelijk zo dat FM-patiënten door oefeningen hun afweersysteem ontregelen en een slechter 

functioneren van het pijndempend systeem krijgen (www.paininmotion.be, 2013, 9 december). De 

algemene tendens die wordt gezien bij FM-patiënten, namelijk het verminderd actief zijn, is mogelijk 

te wijten aan deze twee factoren. Echter moet men er zich van bewust zijn dat een verminderd 

activiteitsniveau gepaard gaat met collateral damage van de verschillende stelsels binnen het 

lichaam.  

 

Tot de tweede pijler kunnen volgende behandelstrategieën bijdragen: stressmanagment, 

pijneducatie, slaaphygiëne en ademhalingstherapie (Dailey et al., 2013; Nijs et al., 2011; 

www.paininmotion.be).  

 

                                                           
2
 De medische adviesraad van deze website bestaat uit een internist, een reumatoloog, een psycholoog, 

bewegingswetenschapper/inspanningsfysioloog, fysiotherapeut en een revalidatiearts.  
3
 Deze onderzoeksgroep bestaat uit kinesitherapeuten verbonden aan verschillende universiteiten: de Vrije Universiteit 

Brussel, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Hogeschool Rotterdam, University of Valencia en Transcare Pijn 

Nederland. Ze voeren onderzoek naar de wisselwerking tussen pijn en beweging.  

http://www.vub.ac.be/LK/
http://www.vub.ac.be/LK/
http://www.revaki.ugent.be/
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.REVAKI&n=108462
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/master-manuele-therapie/deeltijd
http://www.uv.es/uvweb/college/en/undergraduate-studies/grau-1285846094474/Titulacio.html?id=1285847386973
http://transcare.nl/
http://transcare.nl/
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Een belangrijke vraag binnen onderzoek naar behandeling voor FM is hoe men fysieke activiteit kan 

uitvoeren zonder het lichaam dermate uit te dagen. Eventueel kan geopteerd worden om tijdens het 

oefenen medicatie toe te dienen (Nijs et al., 2011). Men moet er zich wel van bewust zijn dat er door 

de aanwezige centrale sensitisatie een overdreven reactie zich kan voordoen. Mogelijk geniet 

daarom een combinatie van verschillende medicaties in kleinere dosissen de voorkeur.  

 

Zijn er eventueel nog andere mogelijkheden? In het eerste deel van onze masterproef gingen we op 

zoek naar welke mind body exercise het best het endogeen pijninhiberend mechanisme activeert. 

Daaruit bleek dat Mindfulness in aanmerking kan komen. In het volgende stuk vindt u wat 

Mindfulness kan bijbrengen.  

 

2. Mindfulness 

2.1 Definitie 

Mindfulness (MF)4 behoort, net zoals yoga, Feldenkrais, Tai Chi,… tot de groep van de mind body 

exercises. Mindfulness-based interventions worden gekenmerkt door drie gemeenschappelijke 

functies (Reiner, Tibi & Lipsitz, 2012). De eerste functie is het observeren van de realiteit van het 

huidige moment en het oordeel uit te stellen van de huidige ervaring of situatie binnen of buiten 

zichzelf. Ten tweede moet men de aandacht handhaven op één aspect van het bewustzijn en dit 

accepteren zoals het is, zonder erover te handelen, oordelen of in te gaan op de gevolgen. Tenslotte 

betreft de laatste functie het openstaan voor alles dat nu aanwezig is, zonder je te hechten aan een 

invalshoek of gevolg. Deze drie functies worden door Bishop et al. (2004) in een tweeledig model 

gegoten waarbij de ene component uit de aandacht voor het huidige moment bestaat en de andere 

component een attitude van accepteren en openheid omvat.   

 

De relatie tussen pijn en MF verschilt van andere pijntherapieën doordat het primaire doel van MF 

niet is om de pijn te dempen (Reiner et al., 2012). Het voornaamste doel is om mindful te kunnen zijn 

en op die manier beter te leren omgaan met de pijn. Dit probeert men te bereiken via ademhalings-, 

meditatieoefeningen of oefeningen als de Body-Scan. Op deze manier gaat men voornamelijk in op 

de psychologische componenten van pijn. De review van Reiner et al. (2012) toont aan dat er 

mogelijkheid bestaat dat MF de pijngewaarwording beïnvloedt. 

 

                                                           
4
 De afkorting MF wordt voor Mindfulness gebruikt over het volledige verloop van onze masterproef. 
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2.2 Effecten van Mindfulness (MF) 

Zoals voorafgaand is aangehaald, kunnen er pijnklachten ontstaan bij FM-patiënten door het 

uitvoeren van inspanningen. De pijn kan enerzijds verlicht worden met analgetica en anderzijds is de 

pijnperceptie ook afhankelijk van cognitieve en affectieve factoren (Zeidan, Gordon, Merchant & 

Goolkasion, 2010). In deze studie werken ze in op de twee laatste componenten via een sessie MF 

van driemaal 20 minuten bij gezonde studenten via experimenteel elektrisch geïnduceerde pijn. Het 

resultaat is een significant effect op de subjectieve pijnscore en pijngevoeligheid, een significante 

angstreductie en verbeterde vaardigheden omtrent MF.  

 

Daarnaast maakt de studie van Liu, Wang, Chang, Chen & Si (2013) gebruik van een korte termijn 

interventie,  een 15-minuten durende training, bij gezonde proefpersonen. Men concludeert dat een 

korte sessie zonder tussenkomst van een therapeut een positief effect heeft op het leren omgaan 

met de pijn, geïnduceerd door koude. 

 

Uit de literatuurstudie blijkt dat zowel MF als fysieke inspanning symptomen van stress kunnen 

verminderen. In een recent onderzoek heeft men MF gecombineerd met een fysieke inspanning, met 

name wandelen (Teut et al., 2013). De proefpersonen zijn mensen met een hoge mate van 

psychologisch lijden.  Tijdens het wandelen moeten de deelnemers zich focussen op hun lichamelijke 

sensaties. Dit moet gedaan worden zonder verloren te gaan in nutteloze gedachten, die zouden 

kunnen getriggerd worden door de ervaring van pijn tijdens de inspanning. Men besluit dat mindful 

wandelen stress vermindert. Bovendien is deze vorm van therapie goedkoop, laagdrempelig en 

makkelijk te leren. Deze factoren doen vermoeden dat mindful wandelen een interessante therapie 

zou kunnen zijn.  

 

Enkele onderzoeken hebben reeds bewezen dat Mindfulness-based interventions pijnsymptomen 

kunnen verzwakken en het psychologisch welbevinden kunnen doen toenemen (Brown & Ryan, 

2003; McCracken, Gauntlett-Filbert & Vowles, 2007). Echter, dit is niet zuiver een psychologische 

factor. Men heeft aangetoond dat aanhoudende meditatie effect heeft op pijngerelateerde neurale 

mechanismen (Brown & Jones, 2010; Orme-Johnson, Schneider, Son, Nidich & Cho, 2006; Zeidan et 

al., 2011).  
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Algemeen blijkt uit de literatuur dat sessies van lange duur soms nadelige gevolgen hebben. Zo zullen 

individuen met chronische pijn vaak niet de tijd of de vaardigheid hebben om volledig deel te nemen 

aan een Mindfulness based stress reduction programma, wat gewoonlijk acht weken duurt (Zeidan et 

al., 2010). De grote tijdsinvestering is soms een drempel als men de voordelen van MF wil gebruiken 

bij een grote populatie. Ten laatste zal een kortdurende interventie van velen de voorkeur krijgen bij 

het managen van acute pijn (Sharpe, Nicholson Perry, Rogers, Refshauge & Nicholas, 2013).  

 

Uit de vorige twee topics over FM en MF blijkt dat beiden een tegengesteld effect kunnen hebben op 

inspanning. Na inspanning bij FM-patiënten kan exercise-induced hyperalgesia ontstaan waardoor er 

toename is van stress en pijn. Echter, wanneer men MF gebruikt tijdens inspanning bestaat de 

mogelijkheid dat stress en pijn verminderen. In ons onderzoek willen we nagaan of FM-patiënten 

baat hebben bij het gebruik van MF bij inspanning. Hiervoor is er nood aan een gestandaardiseerde 

inspanning. Dit wordt in het volgende stuk verder toegelicht. 

 

3. Zes minuten wandeltest (6 MWT) 

3.1 Definitie  

De 6 MWT5 is een test waarbij de patiënt zo snel mogelijk moet stappen gedurende zes minuten 

(Enright, 2003). Tijdens de 6 MWT wandelt de patiënt op eigen tempo en wordt hij verder niet 

uitgedaagd om eender welke pijn te hebben. Bij FM-patiënten worden namelijk de beste resultaten 

gemeten bij een zelfgekozen intensiteit (Naugle, Fillingim & Riley, 2012). De mogelijke te meten 

variabelen zijn de totale wandelafstand, de vermoeidheid via VAS en soms wordt ook de saturatie 

gemeten (Enright, 2003). Verder wordt frequent de hartfrequentie gemeten (Beatty, Schiller & 

Whooley, 2012). Een normale wandelafstand bedraagt tussen de 400 en 700 meter voor gezonde 

mensen (Enright, 2003). Deze afstand wordt meestal berekend op basis van vergelijkingen waarbij er 

rekening gehouden wordt met leeftijd, geslacht en lengte6 (Rao, Irfan, Hague, Sanwar Zubairi & 

Awan, 2013). Een verbetering van 70 meter na een interventie wordt als klinisch belangrijk 

beschouwd voor patiënten (Enright, 2003). Deze test is veiliger, makkelijker te beheren en reflecteert 

beter de activiteiten van het dagelijkse leven dan andere klinische staptesten.   

                                                           
5
 De afkorting 6 MWT wordt voor zes minuten wandeltest gebruikt over het volledige verloop van onze 

masterproef.  
6
 Formules voor het berekenen van de wandelafstand tijdens 6 MWT (Rao et al., 2013): 

- 6MWD (m) voor mannen= 164.08 + (78.06*1) - (1.90*leeftijd in jaren) + (1.95*lengte in cm)  
- 6MWD (m) voor vrouwen = 164.08 - (1.90*leeftijd in jaren) + (1.95*lengte in cm).  
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3.2 Psychometrische eigenschappen 

In verschillende studies wordt de bruikbaarheid van de 6 MWT nagegaan. Er is een significant relatie 

te vinden tussen de veranderingen in de 6 MWT en de Fibromyalgia Impact Questionnaire (Pankoff, 

Overend, Lucy & White, 2000). Verder is de test extreem gevoelig voor veranderingen.  

In een andere studie vergelijkt men het activiteitenniveau en de prestatie tussen een groep vrouwen 

met en zonder FM (Breda et al., 2013). Men heeft gezocht naar een mogelijke relatie tussen de twee 

variabelen in beide groepen. Zowel de patiënten als de controles tonen een zelfde activiteitenniveau. 

Daarentegen presteert de FM-groep slechter op de 6 MWT. Dit is mogelijk te wijten aan 

levensstijlaanpassingen, daar er een significante correlatie te vinden is tussen het activiteitenniveau 

en de prestatie. 

 

Uit een case-control studie blijkt dat de 6 MWT gestoorde exercise-induced analgesia bij FM-

patiënten kan detecteren (Brusselmans & Burggraeve, 2013).  

 

De 6 MWT wordt het meest gebruikt in de revalidatie van mensen met een hartprobleem. Het is ook 

in die studies dat de meeste resultaten gevonden worden over de validiteit en betrouwbaarheid. Uit 

een review van Bellet, Adams & Morris (2012) blijkt dat de 6 MWT de klinische veranderingen ten 

gevolge van cardiale revalidatie beantwoordt. Één studie toont een sterke test-retest 

betrouwbaarheid aan (ICC=0.97) (Hamilton & Haennel, 2000). Toch is er verder onderzoek nodig  

voor de inter- en intratester betrouwbaarheid en voor de validiteit. Uit de studie van Pankoff et al. 

(2000) blijkt dat de 6 MWT geen valide voorspeller is voor de cardiorespiratoire fitness. 
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4. Hypothese 

Uit de literatuur blijkt dat FM en MF beiden een tegengesteld effect kunnen hebben op inspanning. 

Zo kan er bij FM-patiënten toename van stress en pijn ontstaan na inspanning door exercise-induced 

hyperalgesia, terwijl er bij MF een daling mogelijk is van deze twee factoren. Meer specifiek wordt dit 

reeds aangetoond tijdens mindful wandelen bij personen die psychologische stress ervaren. In ons 

onderzoek willen we nagaan of FM-patiënten baat hebben bij het gebruik van MF bij inspanning. De 

6 MWT is in staat gestoorde exercise induced analagesia te detecteren bij FM-patiënten. Daarom kan 

deze test een nuttig hulpmiddel zijn om het effect van MF op exercise-induced analgesia na te gaan. 

Om de exercise-induced analgesia te evalueren is mechanische drukpijn de meest aangeprezen 

experimentele pijninductietechniek, waarvan er meer consistente resultaten te vinden zijn (Naugle et 

al., 2012). Een ander voordeel is dat er slechts een discrete weefselzone kan worden geselecteerd 

(Edens & Gil, 1995).  

 

Concreet kan de volgende onderzoeksvraag worden opgesteld: Wat is het effect van MF op exercise-

induced analgesia, die wordt gemeten via pijnparameters of toegenomen wandelafstand, bij FM-

patiënten?  

 

Bijgevolg kunnen we de nulhypothese formuleren als: Er is geen verschil tussen de MF- en 

controlegroep wat betreft de wandelafstand en pijnparameters na de inspanning.  
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Onderzoek 

1. Methode 

1.1 Proefpersonen 

Deze studie wordt goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis te Gent. De 

proefpersonen worden gerekruteerd aan de hand van een lijst verkregen van de pijnkliniek. Ze 

worden willekeurig telefonisch gecontacteerd en er wordt een kleine uitleg gegeven omtrent het 

onderzoek. Om te kunnen deelnemen moeten ze voldoen aan een aantal inclusiecriteria, welke zijn: 

diagnose van FM en vrouwelijk geslacht. Indien ze een systemische, psychiatrische, vasculaire of 

cardiale aandoening hebben, worden ze uitgesloten uit de studie. Wanneer een proefpersoon twee 

uur voor de testafname koffie heeft gedronken of heeft gerookt, kan deze niet deelnemen aan de 

test.  

 

De testmomenten vinden plaats in de pijnkliniek van het Universitair Ziekenhuis te Gent. Iedere 

proefpersoon dient langs te komen in de eerste testweek die loopt van 10 tot en met 14 februari 

2014 en in de tweede testweek die loopt van 24 tot en met 28 februari 2014.   

 

 

Figuur 1: Schema proefpersonen 

 

Totaal aantal opgebelde proefpersonen 

• 75 proefpersonen via lijst van de pijnkliniek UZ Gent 

Toegezegde proefpersonen 

• 37 proefpersonen 

• Redenen om niet deel te nemen: geen diagnose FM, geen vervoer, te lastig, 
schoolplichtig, familiale omstandigheden 

Geparticipeerde proefpersonen 

• 24 proefpersonen 

• Redenen om niet meer deel te nemen: plotse opstoot, familiale 
omstandigheden, plotse ingreep, geen verwittiging 

Proefpersonen die onderzoek beëindigd hebben 

• 21 proefpersonen 

• Redenen om af te zeggen tijdens het onderzoek: te lastig, familiale 
omstandigheden, plotse opstoot 
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Het eerste contact met de proefpersoon is in de eerste testweek. Nadat de volledige testbatterij 

uitgevoerd is, kiest de patiënt een omslag. Daarin zit een brief met de mededeling in welke groep de 

testpersoon zich bevindt. Dit kan enerzijds de MF-groep zijn, waarbij wordt verwacht dat de persoon 

drie sessies van drie uur volgt in de tweede week van het onderzoek. Die sessies vinden plaats op 

maandag, woensdag en vrijdag. Anderzijds krijgt een deel van de proefpersonen een brief voor de 

controlegroep. Deze hoeven in de tweede week van het onderzoek niets te doen. Er wordt aan de 

proefpersonen gevraagd om niet aan de onderzoekers mee te delen in welke groep ze ingedeeld zijn 

als ze de tweede maal komen voor de testbatterij.  Op die manier wordt het onderzoek willekeurig 

geblindeerd voor de onderzoekers. 

 

Op het einde van het onderzoek houden we 13 patiënten over in de MF-groep en acht in de 

controlegroep. Eenmaal de deelnemers het volledige onderzoek hebben afgerond, krijgen ze een 

FNAC-waardebon t.w.v. € 25. 
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1.2 Procedure  

In dit punt wordt het verloop van het onderzoek besproken met daarbij de uitleg van de testen. In 

volgende paragraaf (c.) worden van de testen, die statistisch zijn verwerkt, de psychometrische 

eigenschappen aangehaald.  

 

1.2.1 Schets onderzoek 

 

Figuur 2: Schets van het onderzoek 

*De inhoud van de MF-interventie wordt verder uitgewerkt. 

 

1.2.2 Vragenlijsten 

De vragenlijsten die worden afgenomen: Central Sensitization Inventory (CSI), Pain Disability Index 

(PDI), Multidimensional Pain Inventory (MPI), Survey Of Pain Attitudes (SOPA), Freiburg Mindfulness 

Inventory (FMI), Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS), Acceptance and Action 

Questionnaire-II (AAQ-II), Self As Context Scale (SACS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

en de Pain Catastrophizing Scale (PCS). Deze worden één week voor de testdag door de proefpersoon 

online ingevuld. De data van deze vragenlijsten worden verzameld via Lime Survey. Dit is een gratis 

downloadbaar softwareprogramma om online-enquêtes mee op te stellen (www.limesurvey.org, 

2014, 18 januari).  
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Tijdens de eerste testdag wordt mondeling de PainDETECT, WPI en SS afgenomen. De tweede maal 

wordt de PainDETECT herleid tot enkel het bevragen van de huidige pijn via de Numeric Rating Scale 

(NRS) waarbij er wordt gevraagd om een cijfer van 0 tot 10 te geven aan zijn pijn. Het grote aantal 

vragenlijsten kadert in een breder onderzoek, waarbij ook enkele psychologiestudenten deel van 

uitmaken. De vragenlijsten die in dit onderzoek geïncludeerd zijn, betreffen: MAAS, HADS, PDI en 

painDETECT. 

 

1.2.3 Visuele Analoge Schaal (VAS) 

Voor de start van de 6 MWT wordt de proefpersoon gevraagd om één punt aan te duiden op de 

schaal, die een lijn van 10 cm betreft. Het linker uiteinde geeft ‘geen pijn’ weer, het rechter uiteinde 

geeft ‘de ergste pijn die ik ooit gevoeld heb’ weer. Het punt dat de persoon aanduidt komt overeen 

met de hoeveelheid pijn die op dat moment wordt waargenomen.  

 

1.2.4 Von Frey monofilament test 

De Von Frey monofilament test is een test die de oppervlakkige 

mechanische hyperalgesie nagaat. Deze wordt uitgevoerd met een 

monofilament van 10 gram. De proefpersoon wordt op zes 

plaatsen (zie figuur 3) op het lichaam aangeraakt met het 

monofilament. Deze plaatsen zijn de volgende: linker en rechter M. 

Trapezius, linker en rechter M. Extensor Carpi Radialis Longus en 

linker en rechter M. Peroneus Longus. Er wordt steeds getest op de 

huid. De proefpersoon zit ontspannen op een stoel met de armen 

rustend op een kussen dat op de schoot ligt met daarop de schaal. 

De armen en onderbenen zijn ontbloot. De volgende instructie 

wordt gegeven: “Ik ga u met dit draadje aanraken, dan mag u op 

deze schaal aangeven hoe u dit ervaart. Op deze schaal komt 0 

overeen met ‘niets voelen’. Een waarde 5 geeft aan dat u de aanraking ervaart als een pijnlijke prikkel 

en een waarde 10 geeft aan dat u dit ervaart als de pijnlijkste prikkel die u ooit heeft gevoeld. Ik zal 

het even voordoen op uw hand.” Om de proefpersoon gewoon te laten worden aan de test wordt het 

eerst uitgevoerd op de handpalm. Er wordt naar de waarde gevraagd die de proefpersoon zou geven 

Figuur 3: Aanrakingspunten 
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aan de aanraking en men krijgt uitleg wat de waarde nu precies betekent. Dit wordt dus 

gestandaardiseerd op de zes plaatsen uitgevoerd.   

 

1.2.5 Manuele algometrie  

De manuele algometrie wordt gebruikt om de diepe gevoeligheid na te gaan (Dailey et al., 2013). Dit 

wordt gedaan met een digitale algometer (Wagner Pain test, model FDX). De druk wordt gegeven op 

een oppervlakte van 1 cm² en de druk wordt opgebouwd aan een ratio van 1 kPa/s. Dit ratio moet 

worden behouden. Als de druk sneller toeneemt, kan dit leiden tot lagere pressure pain thresholds 

(Jensen, Andersen, Olesen & Lindblom, 1986). Bij deze test zit de proefpersoon in dezelfde 

uitgangshouding als bij de hierboven beschreven test. Eerst wordt er een druk gegeven ter hoogte 

van de duimmuis. Zo kan de proefpersoon een beeld vormen van wat de druk juist inhoudt. Daarna 

wordt op dezelfde zes punten zoals bij de Von Frey monofilamenttest een druk gegeven (zie figuur 

3). De volgende instructie wordt gegeven: “Met dit toestel zal ik een druk geven op dezelfde punten 

als daarnet. De druk wordt langzaam opgebouwd. Als de druk verandert in pijn, zegt u stop. Dan stop 

ik ook onmiddellijk met drukken.” Op dat moment wordt de druk geregistreerd door de testpersoon. 

Dit noemt men ook de pressure pain threshold. Er wordt telkens 20 seconden tussen elke meting van 

een drukpunt gelaten zodat er minder kans is op temporele summatie. De cyclus wordt driemaal 

herhaald. Van elk punt wordt het rekenkundig gemiddelde berekend van de laatste twee metingen. 

 

1.2.6 Cuff algometrie 

De cuff algometer (Cortex) bestaat uit een pneumatische tourniquet cuff, een computer 

gecontroleerde luchtcompressor en een elektronische visuele analoge schaal (VAS). Hierbij wordt 0 

centimeter omschreven als ‘geen pijn’ en de maximale 10 centimeter als ‘de ergste pijn die u zich kan 

inbeelden’. De compressor is verbonden met de elektrische pneumatische omvormer en wordt 

gecontroleerd door de computer via een dataverwervingskaart. De gele ontgrendelingsknop is ook 

verbonden met de dataverwervingskaart, zodat de proefpersoon ten alle tijden de stimulatie kan 

onderbreken. De computer registreert continu de compressie ratio’s. 

De dubbelkamer cuff wordt rond het ontblote onderbeen aangebracht, ter hoogte van het dikste 

deel van het onderbeen.  De cuff wordt steeds aangebracht aan het linker lidmaat. De proefpersonen 

worden in een comfortabele langzit gepositioneerd, waarbij het onderbeen met de cuff op de 

behandeltafel rust. De proefpersonen kunnen enkel de elektronische VAS zien en zijn geblindeerd 
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voor elke andere gemeten drempel. Het toestel heeft verschillende onafhankelijke 

veiligheidsmechanismen om de maximale druk te controleren. De maximale druk is gelimiteerd tot 

100kPa. Naast de gele ontgrendelingsknop die de proefpersoon kan bedienen, kan de tester steeds 

bij nood ter hoogte van de compressor de druktoediening beëindigen.  

 

Test: Progressief toenemende druk in de cuff  

Bij deze test wordt er progressief 1 kPa/s druk geblazen in de cuff (zie figuur 4). De proefpersoon 

krijgt de instructie om de pijnintensiteit constant aan te geven op de elektronische VAS. Dit vanaf de 

eerste sensatie van pijn tot een druk die zo sterk is dat ze het opblazen van de cuff willen 

onderbreken of stoppen door op de ontgrendelingsknop te drukken. Deze test wordt driemaal 

uitgevoerd. Hierbij wordt telkens drie minuten rust voorzien tussen elke meting. De instructie luidt 

als volgt: “Bij deze test wordt er lucht gepompt in de cuff, net zoals bij een bloeddrukmeter. Met een 

balkje kan u aangeven wanneer de druk als pijn wordt ervaren en hoeveel pijn dit doet. Als de druk te 

pijnlijk wordt, duwt u op de gele knop. Wij kunnen ook op een noodstop duwen waardoor de lucht 

onmiddellijk verdwijnt uit de cuff. Als de pijn tijdens de test stijgt, dan doet u het balkje verder 

omhoog. Blijft de pijn gelijk dan blijft ook het balkje gelijk. Daalt de pijn, dan mag u het balkje laten 

zakken. Belangrijk is dat u het  balkje pas beweegt als de druk pijnlijk wordt. Ok, bent u er klaar voor? 

 

 

Figuur 4: Progressief toenemende druk in de cuff 
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1.2.7 6 MWT  

De 6 MWT wordt uitgevoerd in een gang van 20 meter met een harde ondergrond. De patiënt kiest 

of zij de test blootsvoets, met sokken of met schoenen uitvoert. Er zijn lengtemarkeringen om de vijf 

meter. De draaipunten duiden we aan via oranje stippen. De startlijn, die het begin en einde van 20 

meter aanduidt, wordt aangegeven via een oranje stip op de grond. De proefpersonen krijgen 

volgende instructie “Het doel van deze test is om een zo groot mogelijke afstand af te leggen binnen 

de zes minuten. U zal heen en weer wandelen in deze gang. Zes minuten is een lange tijd om te 

wandelen, dus u zal vermoeid geraken. U mag vertragen, stoppen en rusten indien dit nodig is. Tracht 

wel zo snel mogelijk terug te stappen vanaf dat u er opnieuw toe in staat bent. U zal heen en weer 

wandelen rond de oranje stippen op het einde van de gang. Het is de bedoeling dat u er rond draait 

en terug verder stapt richting de andere oranje stip, zonder te vertragen.”  Voor het aanvatten van de 

test wandelen we samen met de proefpersoon een lengte van 20 meter, zodat de patiënt kan 

oefenen. “Bent u er klaar voor? Ik zal de tijd en het aantal lengtes dat u stapt bijhouden. Onthoud dat 

het de bedoeling is om een zo groot mogelijke afstand af te leggen gedurende zes minuten. U mag 

niet lopen of joggen”. De borgschaal nemen we af voor de test, na twee en vier minuten tijdens de 

test en tenslotte ook op het einde van de test. De proefpersoon krijgt volgende instructie: “Tijdens de 

wandeltest geeft u aan volgens deze schaal, hoe vermoeid u op dat moment bent. Hierbij ziet u dat 6 

staat voor ‘geen gevoel van inspanning’ en 20 staat voor ’extreem hard, maximale inspanning”. 

Tijdens de 6 MWT krijgt elke patiënt dezelfde aanmoedigingen. Deze zijn:  

 Na 1 minuut: ‘Het gaat goed. U heeft nog 5 minuten te gaan.’ 

 Na 2 minuten: ‘Ga zo door. U heeft nog 4 minuten te gaan.’ 

 Na 3 minuten: ‘Het gaat goed. U bent nu in de helft.’ 

 Na 4 minuten: ‘Ga zo door. U heeft nog maar 2 minuten te gaan.’ 

 Na 5 minuten: ‘Het gaat goed. Nog maar 1 minuut te gaan.’ 
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1.2.8 Inhoud Mindfulness(MF)-interventie 

De MF-sessies bestaan uit een selectie oefeningen van het Mindfulness Based Stress Reduction-

protocol volgens Jon Kabat-Zin (1982). Enkele oefeningen worden gehaald uit het boek Full 

Catastrophe Living van bovengenoemde auteur (1990). Deze selectie wordt gemaakt in functie van 

de FM-groep door Björn Prins, doctoraatsonderzoeker aan de faculteit Psychologie en Pedagogische 

wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Deze interventie wordt beschouwd als een zoektocht 

naar een intensieve doch minimale interventie voor personen met FM. In figuur 5 vindt u het 

programma. 

 

Dag 1: maandag 17/02/2014 

(09u30-12u30) 

- Kennismaking met MF 

- Informele MF-oefening 

- Formele MF-oefening: bodyscan 

- Thuis verder oefenen 

Dag 2: woensdag 19/02/2014 

(09u30-12u30) 

- Retake formele MF-oefening: bodyscan 

- Evaluatie thuiswerk 

- Nieuwe oefening: ademfocus met inbegrip van omgaan 

met storende geluiden en lichamelijke sensaties 

- Toepassing van MF tijdens beweging: staande stretching 

- Toepassing van MF tijdens de dagelijkse activiteiten: 

stilstaan bij pijnlijke sensaties: breathing space 

Dag 3: vrijdag 21/02/2014 

(09u30-12u30) 

- Retake formele MF: ademfocus 

- Evaluatie thuiswerk 

- Nieuwe oefening: ademfocus met inbegrip van omgaan 

met gedachten en emoties, zien van de mentale 

processen 

- Breathing space evalueren en gebruiken ter coping 

- Afronding  

Korte interventie voor 2de testmoment - De MF-groep krijgt bij aanvang van het tweede 

testmoment een korte formele MF oefening met behulp 

van een MP3-speler. De controlegroep krijgt in de plaats 

een neutraal nieuwsbericht te horen.  

Figuur 5: Schets MF-interventie 

 



17 
 

Een formele oefening is een periode waarbij de patiënt, met behulp van een MP3-speler, een 

meditatieoefening doet zoals de bodyscan, ademfocus, ... . Een informele oefening daarentegen 

betreft een dagdagelijkse handeling die je met aandacht verricht. Voorbeelden hiervan zijn: eten als 

je eet, douche nemen als je douche neemt... Wanneer deze handelingen op automatische piloot 

gebeuren, dan ben je met je gedachten op een andere plek of ben je aan het piekeren. Terwijl er hier 

en nu mogelijk geen problemen zijn. Beide oefeningen zijn gericht op het cultiveren van MF (Jon 

Kabat-Zin, 1982). Breathing space is een oefening waarbij je gedurende een periode de aandacht 

richt op de bewegingen van de ademhaling in het lichaam (bvb. buik). Dit scherpt de concentratie 

aan en is een prima basis om mindful met de dingen om te gaan. 

 

1.2.9 Statische analyse  

Voor de verwerking van de gegevens wordt gebruik gemaakt van SPSS versie 22. Om de baseline 

karakteristieken tussen de twee groepen te vergelijken wordt een ongepaarde T-test gebruikt. De 

respons op de interventie in vergelijking met de controlegroep wordt bestudeerd door gebruik te 

maken van repeated measures ANOVA. Deze zijn terug te vinden als grafieken met de 

daarbijhorende significantieniveaus. Ten slotte worden nog Pearson correlatie coëfficiënten 

berekend tussen enerzijds 6 MWT, ∆ Von Frey, ∆ PPT Cuff en ∆ PT Cuff 7 en anderzijds MAAS, PDI, 

HADS en NRS. Dit wordt zowel voor testweek één als voor testweek twee uitgevoerd.  

  

                                                           
7
 ∆ Von Frey = som van de Von Frey metingen na de 6 MWT – som van de Von Frey metingen voor de 6 MWT 

 ∆ PPT Cuff = verschil tussen pressure pain threshold berekend via cuff algometrie na en voor de 6 MWT  

∆ PT Cuff = verschil tussen pijntolerantie berekend via cuff algometrie na en voor de 6 MWT 
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1.3 Uitkomstmaten, betrouwbaarheid, validiteit 

1.3.1 Pijnmetingen 

In dit onderzoek worden twee pijnmetingen gebruikt waarbij de patiënte zelf moet rapporteren 

hoeveel pijn zij heeft op dat moment. Dit zijn de VAS en NRS. De NRS heeft als voordeel dat de 

psychometrische eigenschappen beter zijn t.o.v. de VAS (zie verder). Hieronder vindt u de 

psychometrische eigenschappen van deze en andere pijnmetingen.  

1.3.1.1 VAS  

De VAS heeft een goede test-hertest betrouwbaarheid (ICC = 0.71-0.99) en convergente validiteit 

tussen 0.30 en 0.95 (Kahl & Cleland, 2005). Deze score correspondeert steeds met de NRS-waarde, 

bij sommige patiënten toont de VAS echter systematisch meer pijn aan (Hjermstad, 2010). 

 

1.3.1.2 NRS  

Kenmerken van de NRS t.o.v. VAS zijn: betere compliance, accuratere respons dan VAS, 

gemakkelijker in gebruik en goede toepasbaarheid (Hjermstad, 2010). 

 

1.3.1.3 Pressure pain threshold (PPT) via manuele algometrie 

In verschillende onderzoeken wordt de betrouwbaarheid van pressure pain threshold metingen 

nagegaan. In een studie van Ylinen, Nykänen, Kautiainen & Häkkinen (2007) vindt men een 

intratesterbetrouwbaarheid van 0.78-0.93 (ICC). Er is een goede relatie (Pearson r = 0.99) tussen de 

kracht afgelezen op een algometer en kracht afgelezen van een krachtplaat (Kinser, Sande en Stone, 

2009). Een meer recente studie wijst erop dat ook de intertesterbetrouwbaarheid goed is. Er is 

namelijk een ICC die varieert tussen 0.78 en 0.93.  

 

1.3.1.4 Pressure pain threshold (PPT) via cuff algometrie 

Gegevens omtrent validiteit en betrouwbaarheid van cuff algometrie zijn nog niet bekend 

(Brusselmans & Burggraeve, 2013). Nochtans heeft men in een recente studie aangetoond dat cuff 
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algometrie diepe weefselhyperalgesie kan determineren (Izumi, Petersen, Arendt-Nielsen & Graven-

Nielsen, 2014). 

 

1.3.1.5 Von Frey monofilament test 

Deze test meet de mate van oppervlakkige mechanische hyperalgesie (Lecybyl, Acosta, 

Ghoshdastidar, Stringfellow & Hanne, 2010). De interclass correlatie coëfficiënt bedraagt 0.9, dit 

wijst op een goede betrouwbaarheid.  

 

1.3.1.6 PainDETECT 

In deze vragenlijst gaat men na of er sprake is van neuropatische pijn aan de hand van 

zelfrapportage. In een review van Bouhassira en Attal (2011) beschrijft men de psychometrische 

eigenschappen voor deze vragenlijst. Men bekomt een sensitiviteit van 85% en een specificiteit van 

80% voor het nagaan voor neuropatische pijn. De AUC8 voor deze test is 0,91.  

 

1.3.1.7 PDI 

De PDI is een korte test die ontwikkeld is om de pijngerelateerde invaliditeit te beoordelen. De 

interne consistentie bedraagt 0.86 (Cronbach’s alfa) (Tait, Pollard, Margolis, Duckro & Krause, 1987). 

Deze test blijkt ook valide en betrouwbaar voor pijngerelateerde invaliditeit (Tait, Chibnall & Krause, 

1990). 

 

1.3.2 Functionele metingen 

1.3.2.1 6 MWT 

De betrouwbaarheid van de 6 MWT is eerder besproken in de literatuurstudie.  

 

                                                           
8
 De ‘area under the curve’ (AUC) geeft aan hoe accuraat een test is. Bekomt men hierbij een waarde 1 dan is het 

een perfecte test en kan de test alle proefpersonen met neuropatische pijn identificeren zonder vals-positieven. 

Vanaf een waarde 0,5 is het een waardeloze test, die evenveel true-positive als false-positive waarden detecteert.   
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1.3.3 Psychologische vragenlijsten 

1.3.3.1 Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 

Dit is een vragenlijst die uit 15 vragen bestaat en de algemene tendens meet van aandacht hebben 

voor ervaringen tijdens ADL (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney, 2006). Op een 6-punten 

schaal (bijna nooit tot altijd) moet men aangeven hoeveel keer per dag ze ervaren op automatische 

piloot te leven, ongerust zijn en geen aandacht besteden aan hun bewegingen. Deze lijst heeft een 

interne consistentie van 0.82 en is een valide en convergente tool. De scores zijn significant hoger bij 

mensen die MF-interventie ondergingen dan bij de gematchte controles. De MAAS is significant 

gecorreleerd met het openstaan voor ervaringen, emotionele intelligentie en het psychologisch 

welbevinden. Echter, negatieve correlaties worden gevonden bij sociale angst. 

 

1.3.3.2 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

De HADS is een vragenlijst die oorspronkelijk ontwikkeld is door Zigmond en Snaith in 1983 (Bjelland, 

Dahl, Tangen Haug & Neckelman, 2002). Deze vragenlijst bestaat uit 14 vragen die gelijk 

onderverdeeld zijn voor angst (HADS-A) en depressie (HADS-D). Deze wordt gebruikt om deze twee 

factoren na te gaan bij mensen met psychologische problemen. Deze review toont correlaties tussen 

de twee subschalen die variëren van 0.40 tot 0.74. De meeste studies bekomen een optimale balans 

tussen de sensitiviteit en specificiteit wanneer de standaard als acht wordt aangenomen. Zowel de 

sensitiviteit als de specificiteit zijn gelijkaardig aan deze van de General Health Questionnaire (GHQ). 

Wanneer men uiteindelijk de HADS vergelijkt met andere vaak gebruikte vragenlijsten, komt men op 

correlaties tussen 0.49 en 0.83.    
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2. Resultaten 

2.1 Beschrijvende statistiek  

Tabel 1 geeft de beschrijvende parameters bij aanvang van het onderzoek weer. Hierbij vindt men 

geen significant verschil tussen de MF-groep en de controlegroep, uitgezonderd voor de NRS voor 

het testen, die aanvankelijk hoger ligt in de MF-groep. Dit wijst erop dat alle personen uit dezelfde 

populatie van FM-patiënten afkomstig is. Dit geldt voor de objectieve gegevens, leeftijd en BMI. Ook 

voor de subjectieve gegevens, angst, depressie, pijn (PDI) en Mindfulness-ervaring (MAAS) is er geen 

significant verschil. Voor de vragenlijsten HADS, PDI en MAAS zijn van enkele proefpersonen de 

gegevens niet bekend, omdat sommige proefpersonen deze niet consequent hebben ingevuld 

ondanks verscheidene aanmaningen. Dit wordt weergegeven in de kolom missings.     

 

Tabel 1: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen en significantie (P) van de 
verschillen via de ongepaarde T-test 

Tabel 1: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen  

en significantie (P) van de verschillen via ongepaarde T- test 

M
is

si
n

gs
 

 Groep Gemiddelde Standaarddeviatie Spreiding P 

Leeftijd 

(jaar) 

MF 45,69 7,25 [31;58] 
0,54 

0 

Controle 48,25 10,00 [35;62] 0 

BMI (kg/cm2) 
MF 26,93 5,54 [19,95;39,35] 

0,60 
0 

Controle 25,37 6,93 [16,42;37,65] 0 

HADS 
MF 16,50 8,20 [5;27] 

0,49 
3 

Controle 20 10,08 [10;33] 2 

PDI 
MF 36 13,31 [19;66] 

0,52 
3 

Controle 40,83 14,62 [26;62] 2 

MAAS 
MF 58,33 17,98 [39;90] 

0,69 
4 

Controle 55,17 12,12 [41;74] 2 

NRS 
MF 7,23 1,42 [5;10] 

0,01 
0 

Controle 5,75 1,04 [4;7] 0 

BMI= Body Mass Index (kg/cm²); MF= Mindfulnessgroep; HADS= Hospital Anxiety and Depression 

Scale; PDI= Pain Disabiltiy Index; MAAS= Mindfulness Attention Awareness Scale; NRS= Numeric 

Rating Scale 
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2.2 Pijnmetingen 

Onder elke pijnmeting horen telkens twee delen. Eerst worden de gegevens van week één 

vergeleken tussen beide groepen. Dit vindt u terug onder baseline-effect. Daarna wordt het verschil 

aangetoond tussen week twee en week één. Voor de MF-groep geeft dit aan wat het effect is van de 

therapie. Dit vindt u terug onder therapie-effect.  Dit wordt weergegeven onder de vorm van een 

grafiek. Hierop is telkens een nullijn weergegeven. Een score > 0 geeft enkel bij de Von Frey metingen 

hyperalgesie weer. Voor alle andere pijnmetingen (pijntolerantie en pressure pain threshold) duidt 

een score < 0 op hyperalgesie. 

 

2.2.1 Von Frey metingen 

Baseline-effect 

De som van de Von Frey metingen komt overeen met de optelsom van de NRS-waarden 

gerapporteerd tijdens het onderzoek van de zes hoger vermelde punten met de monofilamenttest. 

Er is een miniem verschil tussen de metingen voor en na de 6 MWT in de eerste week voor beide 

groepen (Pvoor = 0,23 en Pna = 0,14). Het verschil tussen de post- en pre-meting is niet significant 

verschillend tussen beide groepen (Pverschil = 0,50).  

 

Tabel 2: Gegevens bij aanvang bij de Von Frey meting 

Tabel 2: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen  

en significantie (P) van de verschillen via ongepaarde T- test 

M
is

si
n

gs
 

 Groep Gemiddelde Standaarddeviatie Spreiding P 

Som Von 

Frey voor 6 

MWT 

MF 19,92 8,85 [8,00;37,00] 

0,23 

0 

Controle 14,88 8,59 [6,00;30,00] 
0 

Som Von 

Frey na 6 

MWT 

MF 20,85 10,53 [6,00;42,00] 

0,14 

0 

Controle 14,25 8,61 [5,00;23,00] 
0 

Verschil Von 

Frey week 1 

MF 0,92 6,56 [-15;8] 
0,50 

0 

Controle -0,63 3,78 [-7;6] 0 
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Therapie-effect 

De grafiek toont een daling van beide curves, wat wijst op een positief resultaat. Dit houdt in dat 

men de oppervlakkige pijn minder ervaart na de 6 MWT tijdens de tweede testweek. Er is een 

gelijklopend verloop van de grafieken te zien, waarbij er duidelijk geen significant verschil (Ptijd * groep = 

0,97) is tussen de MF -en de controlegroep in de tijd.   

 

 

 

P tijd : 0,22 

P groep: 0,31 

P tijd * groep: 0,97  

Grafiek 1: Verschil som Von Frey metingen voor en na 6 MWT 

 

2.2.2 Pressure pain threshold via cuff algometrie 

Baseline-effect 

Voor de pressure pain thresholds gemeten via cuff algometrie is er tijdens de eerste week geen 

significant verschil tussen beide groepen (Pvoor = 0,62; Pna = 0,53 en Pverschil = 0,67).  
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Tabel 3: Gegevens bij aanvang van de PPT cuff algometrie 

Tabel 3: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen  

en significantie (P) van de verschillen via ongepaarde T-test 

M
is

si
n

gs
 

 Groep Gemiddelde Standaarddeviatie Spreiding P 

PPT cuff 

algometerie 

voor 6 MWT 

MF 13,46 9,74 [4,28;41,62] 

0,62 

0 

Controle 15,97 11,85 [6,56;43,11] 
0 

PPT cuff 

algometrie 

na 6 MWT 

MF 11,69 9,76 [3,63;37,81] 

0,53 

0 

Controle 14,90 11,68 [4,10;41] 
0 

Verschil PPT 

cuff 

algometrie 

MF -1,77 5,01 [-10,40;9,50] 

0,67 

0 

Controle -1,08 2,19 [-4,01;3,22] 
0 

PPT= pressure pain threshold 

 

Therapie-effect 

Het verschil wordt op dezelfde manier berekend zoals bij de voorgaande test. Daarentegen moet de 

pressure pain threshold zo hoog mogelijk zijn om een verbetering waar te nemen. Uit de 

onderstaande grafiek kan er dus afgeleid worden dat bij de MF-groep het hyperalgetisch effect 

kleiner wordt en dat bij de controlegroep een analgetisch effect ontstaat in de tweede testweek. 

 

Grafiek 2: Verschil PPT Cuff 

 

P tijd: 0,11 

P groep: 0,33 

P tijd * groep: 0,75 
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2.2.3 Pijntolerantie via cuff algometrie 

Baseline-effect 

Voor de pijntolerantie die gemeten is via de cuff algometrie is er voor beide groepen geen significant 

verschil te vinden (Pvoor = 0,68; Pna = 0,89 en Pverschil = 0,58). 

 

Tabel 4: Gegevens bij aanvang van de pijntolerantie 

Tabel 4: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen  

en significantie (P) van de verschillen via ongepaarde T-test 

M
is

si
n

gs
 

 Groep Gemiddelde Standaarddeviatie Spreiding P 

Pijn 

tolerantie 

voor 6 MWT 

MF 32,61 16,84 [13,00;81,00] 

0,68 

0 

Controle 29,58 15,10 [13,00;63,00] 
0 

Pijn 

tolerantie na 

6 MWT 

MF 30,55 17,86 [10,00;71,00] 

0,89 

0 

Controle 29,46 15,89 [14,00;66,00] 
0 

Verschil Pijn 

tolerantie 

MF -2,05 8,13 [-11;18] 
0,58 

0 

Controle -0,11 7,36 [-12;11,70] 0 

 

Therapie-effect 

Bij de MF-groep is er een sterkere stijging (grafiek 3) te zien van het verschil van de pijntolerantie. 

Ook hier wijst een toename van het verschil op een groter analgetisch effect. De controlegroep blijft 

ongeveer status quo. 
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Grafiek 3: Verschil pijntolerantie cuff 

 

P tijd:  0,27 

P groep: 0,96 

P tijd * groep: 0,47 

2.2.4 Pressure pain threshold ter hoogte van het onderbeen 

Baseline-effect 

Voor deze pressure pain threshold die gemeten is met een digitale algometer worden er geen 

significante resultaten gevonden voor beide groepen tijdens de eerste testweek (Pvoor = 0,22 en Pna = 

0,31). Het verschil pressure pain threshold onderbeen wordt berekend door de waarde van de meting 

na de wandelproef af te trekken van de waarde van de meting voor de wandelproef. Hiervoor is er 

ook geen significante waarde (Pverschil = 0,29). 

 

Tabel 5: Gegevens bij aanvang van de PPT onderbeen 

Tabel 5: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen  

en significantie (P) van de verschillen via ongepaarde T-test 

M
is

si
n

gs
 

 Groep Gemiddelde Standaarddeviatie Spreiding P 

PPT onder-

been voor 6 

MWT 

MF 3,94 1,92 [0,88;7,77] 

0,22 

0 

Controle 5,72 3,53 [2,27;12,62] 
0 

PPT onder-

been na 6 

MWT 

MF 3,79 1,90 [0,63;6,57] 

0,31 

0 

Controle 5,08 3,06 [1,60;10,83] 
0 

Verschil PPT 

onder-been 

voor en na 6 

MWT 

MF -0,14 0,96 [-1,56;1,61] 

0,29 

0 

Controle -0,64 1,03 [-2,20;0,93] 

0 

PPT= pressure pain threshold 
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Therapie-effect 

De volgende grafiek toont aan dat het verschil van de pressure pain threshold bij de controlegroep 

lager ligt tijdens de tweede testweek. Dit in tegenstelling met de MF-groep die een stijging toont van 

dit verschil. Deze stijging toont aan dat het hyperalgetisch effect verandert in een analgetisch effect. 

Echter, er is een significant groepseffect (Pgroep = 0,02).  

 

 

Grafiek 4: Verandering PPT onderbeen 

 

P tijd: 0,87 

P groep: 0,02 

P tijd * groep: 0,29 

 

2.2.5 Pressure pain threshold ter hoogte van het bovenlichaam 

Baseline-effect 

Om de pressure pain threshold van het bovenlichaam te berekenen worden de pressure pain 

thresholds van onderarm en upper trapezius, zowel links als rechts, opgeteld. Het verschil pressure 

pain threshold bovenlichaam wordt op dezelfde manier berekend als bij het onderbeen. Bij aanvang 

is er geen significant verschil tussen beide groepen (Pvoor = 0,20; Pna = 0,19 en Pverschil = 0,59). 
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Tabel 6: Gegevens bij aanvang van de PPT bovenlichaam 

Tabel 6: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen  

en significantie (P) van de verschillen via ongepaarde T-test 

M
is

si
n

gs
 

 Groep Gemiddelde Standaarddeviatie Spreiding P 

PPT boven-

lichaam voor 

6 MWT 

MF 4,76 2,14 [1,77;10,81] 

0,20 

0 

C 6,42 2,97 [2,66;11,20] 
0 

PPT boven-

lichaam na 6 

MWT 

MF 4,85 2,18 [1,04;9,07] 

0,19 

0 

C 6,17 2,13 [3,77;9,46] 
0 

Verschil PPT 

boven-

lichaam voor 

en na 6 

MWT 

MF 0,09 1,58 [-3,09;4,01] 

0,59 

0 

Controle -0,25 1,23 [-1,74;1,62] 

0 

PPT= pressure pain threshold 

 

Therapie-effect 

Bij beide groepen is het verschil tussen de post- en pre-meting in de tweede week kleiner dan in de 

eerste week. In de tweede testweek bekomen beide groepen een negatief gemiddelde, wat betekent 

dat beide groepen na de 6 MWT een lagere pressure pain threshold van het bovenlichaam hebben. 

Opnieuw verschillen beide groepen niet significant van elkaar.  

 

Grafiek 5: Verandering PPT bovenlichaam 

 

P tijd: 0,72  

P groep: 0,41 

P tijd * groep: 0,89 
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2.2.6 Gemiddelde som van de pressure pain thresholds 

Baseline-effect 

Om een globaal beeld te scheppen worden alle pressure pain thresholds, gemeten via digitale 

algometrie, opgeteld. Voor deze parameter is geen significant verschil te zijn tijdens de eerste 

testweek (Pvoor = 0,20; Pna = 0,24 en Pverschil = 0,42).  

 

Tabel 7: Gegevens bij aanvang van de gemiddelde som van alle PPT's 

Tabel 7: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen  

en significantie (P) van de verschillen via ongepaarde T-test 

M
is

si
n

gs
 

 Gr Gemiddelde Standaarddeviatie Spreiding P 

Gemiddelde som 

van alle PPT’s  voor 

6 MWT (digitale 

algometer) 

MF 8,70 3,91 [2,65;18,58] 

0,20 

 

0 

C 12,14 6,54 [4,99;23,82] 

0 

Gemiddelde som 

van alle PPT’s  na 6 

MWT (digitale 

algometer) 

MF 8,64 3,89 [1,67;14,71] 

0,24 

0 

c 11,25 5,11 [5,59;20,29] 

0 

Verschil 

gemiddelde som 

voor en na 6 MWT 

MF -0,06 2,39 [-4,65;5,62] 

0,42 

0 

C -0,89 2,19 [-3,64;2,04] 
0 

PPT= pressure pain threshold 

 

Therapie-effect 

Bij de MF-groep wordt het verschil van de gemiddelde som van de pressure pain thresholds groter in 

de tweede testweek (grafiek 6). Dit wijst op een hogere pressure pain threshold na de 6 MWT. Het 

omgekeerde is zichtbaar in de controlegroep. Deze resultaten tonen geen significant verschil tussen 

beide groepen.  
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Grafiek 6: Verandering gemiddelde som van de PPT 

 

P tijd: 0,92 

P groep:  0,06 

P tijd * groep: 0,62 
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2.3 Functionele parameter: 6 MWT 

Baseline-effect 

Beide groepen hebben tijdens de eerste testweek een gemiddelde wandelafstand die niet significant 

verschilt van elkaar (P = 0,54). 

 

Tabel 8: Gegevens bij aanvang van de 6 MWT 

Tabel 8: Karakteristieken en gegevens bij aanvang van de proefpersonen  

en significantie (P) van de verschillen via ongepaarde T-test 

M
is

si
n

gs
 

 Groep Gemiddelde Standaarddeviatie Spreiding P 

6 MWT 
MF 389 122,01 [200;700] 

0,54 
0 

Controle 355 120,80 [100;480] 0 

6 MWT= zes minuten wandeltest 

 

Therapie-effect 

Er is een significante verbetering (0,045) in de MF-groep t.o.v. de controlegroep wat betreft de 

wandelafstand. 

 

Grafiek 7: 6 MWT 

 

 

P tijd: 0,121 

P groep: 0,324  

P tijd* groep: 0,045 
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2.4 Correlaties  

In volgende tabellen zijn de belangrijkste Pearson correlatiecoëfficiënten (r) weergegeven per groep. 

Deze worden berekend tussen enerzijds 6 MWT, ∆ Von Frey, ∆ PPT Cuff en ∆ PT Cuff en anderzijds 

MAAS, PDI, HADS en NRS. Dit wordt zowel voor testweek één als voor testweek twee uitgevoerd.  

Om het significant resultaat van de 6 MWT te verklaren zijn de correlatie tussen enerzijds MAAS, 

HADS en PDI en anderzijds de 6 MWT de belangrijkste coëfficiënten.  

 

Tabel 9: Tabel met de Pearson correlatiecoëfficiënten (r) 

CONTROLE Variabelen testweek 1 Variabelen testweek 2 

MAAS PDI HADS NRS MAAS PDI HADS NRS 

6 MWT 0,08 -0,78 -0,42 -0,26 -0,03 -0,85** -0,33 -0,20 

∆ Von Frey -0,08 0,37 0,32 0,28 -0,52 -0,09 0,42 -0,29 

∆ PPT Cuff -0,61 -0,53 0,01 0,08 -0,43 0,91** 0,62 0,41 

∆ PT Cuff -0,59 0,27 0,27 0,68 -0,45 0,69 0,53 0,11 

∆ PPT OB 0,24 0,07 0,14 -0,47 -0,01 -0,63 -0,22 -0,73* 

∆ PPT BL 0,35 0,30 0,12 -0,09 -0,19 -0,47 0,16 -0,11 

∆ Gem som PPT 0,31 0,20     0,14 -0,27 -0,13 -0,61 -0,07 -0,51 

MINDFULNESS Variabelen testweek 1 Variabelen testweek 2 

MAAS PDI HADS NRS MAAS PDI HADS NRS 

6 MWT -0,17 -0,51 -0,42 0,22 -0,13 -0,52 -0,55 -0,46 

∆ Von Frey -0,37 0,34 0,10 -0,23 -0,17 -0,01 0,42 -0,32 

∆ PPT Cuff 0,22 -0,30 0,09 -0,10 0,45 -0,56 -0,38 -0,59* 

∆ PT Cuff 0,32 -0,07 -0,21 0,11 0,69* -0,62 -0,50 -0,57* 

∆ PPT OB -0,10 -0,57 -0,51 0,43 0,23 -0,13 -0,26 0,14 

∆ PPT BL -0,38 -0,61 -0,18 0,31 0,09 0,08 -0,31 0,13 

∆ Gem som PPT -0,30 -0,68* -0,36 0,38 0,21 -0,08 -0,32 -0,06 

NRS wordt gedistilleerd uit de painDETECT, die in het begin van het onderzoek wordt afgenomen. 

*Correlatie is significant bij een waarde kleiner dan 0,05 (2-zijdig). **Correlatie is significant bij een 

waarde kleiner dan 0,01 (2-zijdig). Deze significante correlaties zijn weergegeven met een sterretje 

(*). De sterke correlaties, deze tussen 0,7 en 1, zijn weergegeven in donker grijs. De matige 

correlaties, deze tussen 0,5 en 0,7, zijn weergegeven in licht grijs (Rumsey, 2011). 
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Discussie  

1. Doel studie 

Het doel van onze masterproef is nagaan wat het effect is van MF op de exercise-induced analgesia 

bij mensen met FM. Hiervoor worden de wandelafstand en de pijnparameters in de eerste week 

zowel voor als na de 6 MWT vergeleken tussen de MF-groep en de controlegroep. Daarna wordt een 

deel van onze populatie onderworpen aan drie MF-sessies. De daaropvolgende week worden 

dezelfde testen herhaald als in de eerste week.   

 

2. Reeds bestaande literatuur 

In diverse onderzoeken is het fenomeen bevestigd van exercise-induced hyperalgesia bij FM-

patiënten (Lannersten & Kosek, 2010; Lewis, Rice & McNair, 2012). Ook wordt in de literatuur 

beschreven dat dit meetbaar is aan de hand van de 6 MWT (Homann, Stefanello, Góes & Leite, 2011). 

Hierbij vindt men dat dergelijke patiënten een kortere afstand afleggen in vergelijking met controles. 

Bovendien rapporteren ze een hogere pijnintensiteit gedurende en na de inspanning. 

 

Het doel van dit onderzoek is een manier te vinden om de beperkte wandelafstand en de hogere 

pijnintensiteit geïnduceerd door aerobe activiteiten aan te pakken bij FM-patiënten. Algemeen wordt 

aanvaard dat de fysieke conditie terug moet worden opgebouwd om uit de vicieuze cirkel van 

deconditionering te geraken (Busch et al., 2008; Cashin-Garbutt, 2013, 22 maart; 

www.paininmotion.be). Eerder onderzoek van Zeidan, Gordon, Merchant & Goolkasion (2010) leert 

ons dat een korte MF interventie (4 x 20 minuten) een significant effect heeft op de subjectieve 

pijnscore en pijngevoeligheid, ook de fysieke vaardigheden verbeteren door MF. Daarnaast 

verkrijgen Liu, Wang, Chang, Chen & Si (2012) een positief effect door een korte MF interventie (15 

minuten). Het effect bestaat uit het beter leren omgaan met de pijn. Een specifiek onderdeel van MF, 

namelijk het Mindful ademen beïnvloedt direct de pijngerelateerde regio’s in de hersenen, waardoor 

de pijnintensiteit kan worden gereduceerd (Zeidan et al., 2011). In een recent onderzoek (Teut et al., 

2013) wordt aangehaald dat MF gebruikt kan worden tijdens een wandelactiviteit om de stress te 

verminderen. Al deze onderzoeken gaan over gezonde proefpersonen.  
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Men dient er wel rekening mee te houden dat het toepassen van niet vertrouwde MF technieken 

tijdens een poging om pijn te tolereren de zelfregulerende capaciteit om met pijn om te gaan kan 

ondermijnen (Evans, Eisenlohr-Moul, Button, Baer, Segerstrom, 2014). Hierdoor daalt de 

pijntolerantie na een korte interventie MF, opnieuw bij gezonde proefpersonen. 

 

In dit onderzoek zijn we nagegaan of een MF-interventie dezelfde effecten kan teweegbrengen bij 

FM-patiënten. Ook het mindful ademen wordt geïncludeerd onder de vorm van een oefening waarbij 

men focust op de ademhaling en leert omgaan met storende geluiden en lichamelijke sensaties. 

 

3. Interpretatie resultaten 

 

Parameters waar een gelijke trend te zien is tussen de controle- en MF-groep 

Voor de Von Frey metingen (grafiek 1) toont de controlegroep hyperalgesie in week één aan. Dit 

wordt niet teruggevonden bij de MF-groep. Dit analgetische effect is echter beperkt aangezien het 

verschil dichter aanleunt bij de nulwaarde. Beide groepen tonen een gelijke evolutie (Ptijd*groep=0,97).  

Zo vertonen ze in week twee een verbetering van de werking van de conditioned pain modulation. In 

de controlegroep verandert het hyperalgetisch effect naar een analgetisch effect. Bij de MF-groep 

wordt het analgetisch effect groter.  

 

Grafiek 2 toont het verschil van de pressure pain threshold gemeten via de cuff voor en na 6 MWT. In 

week één is een negatieve waarde te zien bij beide groepen, wat wijst op hyperalgesie. Vervolgens 

vinden we een gelijkaardige positieve evolutie terug voor de pressure pain threshold cuff tussen 

beide groepen (Ptijd*groep=0,75). Echter, is er een verschil tussen beide groepen. De controlegroep 

evolueert naar een analgetisch effect, terwijl bij de MF-groep het hyperalgetisch effect enkel 

verkleind wordt.    

 

Ten laatste is er ook voor de pressure pain threshold ter hoogte van het bovenlichaam een 

gelijklopende evolutie tussen beide groepen (Ptijd*groep= 0,89) (grafiek 5). In tegenstelling tot de twee 

voorgaande parameters is hier een negatieve evolutie te zien. Dit wijst op een daling van de pressure 

pain threshold ter hoogte van het bovenlichaam.  
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Algemeen zijn deze gelijke trends mogelijk te verklaren doordat de MF-interventie geen vat heeft op 

deze parameters. Dit kan eventueel ook te wijten zijn aan een probleem met deze interventie, 

bijvoorbeeld dat deze te kort is. Daarnaast is de tijd tussen de MF-interventie en de testing niet voor 

iedereen gelijk, wat de uitkomst kan beïnvloeden.  

 

Parameters waarbij een positieve trend enkel te zien is in de MF-groep 

We merken dit op voor de pijntolerantie cuff, de pressure pain threshold ter hoogte van het 

onderbeen en de som van de pressure pain threshold via manuele algometer.  

De pijntolerantie cuff blijft bij de controles quasi gelijk in week één en twee (grafiek 3).  In 

tegenstelling tot de MF-groep waarbij er in de eerste week een duidelijk hyperalgetisch effect te zien 

is na de 6 MWT. In de tweede week wordt een opvallend analgetisch effect waargenomen na de 6 

MWT.  

 

Uit de resultaten van de pressure pain threshold ter hoogte van het onderbeen (grafiek 4) blijkt dat  

beide groepen hyperalgesie vertonen na de 6 MWT in week één. In de tweede testweek zien we een 

positieve evolutie in de MF-groep, aangezien er analgesie terug te vinden is na de inspanning. De 

controles vertonen een nog grotere hyperalgesie dan in week één. Dit uit zich in een significant 

groepseffect (Pgroep = 0,02). Echter is er geen significante interactie te zien tussen beide groepen 

(Ptijd*groep= 0,29). Dit is mogelijk te wijten aan het beperkte aantal proefpersonen.  

 

Wanneer de resultaten van het onderbeen en het bovenlichaam samen genomen worden (grafiek 6), 

merken we een gelijkaardige evolutie zoals deze van de pressure pain threshold ter hoogte van het 

onderbeen. Dit geeft aan dat het effect ter hoogte van het onderbeen meer doorweegt dan het 

effect ter hoogte van het bovenlichaam.   

 

Voor elke van deze parameters wordt er echter geen significant resultaat gevonden. Doch is er een 

positieve trend te zien bij de MF-groep. Dit suggereert een mogelijk positief effect dat te wijten is 

aan de MF-interventie. Door het kleine aantal proefpersonen kunnen we dit niet met zekerheid 

aanschouwen en is verder grootschaliger onderzoek nodig.  

 

Parameter waarbij een significant verschil is tussen beide groepen 

De 6 MWT toont een significante verbetering aan wanneer de MF-groep met de controlegroep wordt 

vergeleken. Bij aanvang stappen beide groepen dezelfde gemiddelde afstand. Na de interventie 

toont de MF-groep een duidelijke verbetering aan wat betreft de wandelafstand. Dit kan erop wijzen 

dat mensen die MF hebben gekregen zich tijdens het wandelen beter kunnen focussen en de 
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aandacht niet zozeer verloren gaat naar de pijn die ze voelen. Dit resultaat wijst er dus op dat MF een 

effect heeft op de exercise-induced analgesia bij FM-patiënten. Ze kunnen verder stappen waardoor 

dit een positief resultaat heeft op hun dagelijks functioneren.  

 

Interpretatie van de correlaties 

Zoals hierboven wordt besproken, blijkt uit de repeated measurement ANOVA van het verschil van 

de pijntolerantie enkel een positieve trend in de MF-groep. In de tweede week is er namelijk een 

stijging van deze pijntolerantie na de 6 MWT. Bovendien is dit significant negatief gecorreleerd aan 

de NRS, gemeten net voor de testing van de tweede week, bij de MF-groep (r = -0,57). Hiermee 

wordt bedoeld dat een lagere score op de NRS in het begin van de testing gepaard gaat met een 

hogere pijntolerantie. Daarenboven is diezelfde variabele significant positief gecorreleerd met de 

ruwe score van de MAAS (r = 0,69). Dit kan erop wijzen dat de positieve evolutie van de 

pijntolerantie te wijten is aan het meer mindful zijn.  

 

Als we kijken waarmee het verschil van de pressure pain thresholds van de cuff gecorreleerd is, zien 

we een verschil voor de controle- en MF-groep. Het verschil wordt berekend door de pre-meting af 

te trekken van de post-meting. Bijgevolg geeft een hogere waarde een groter analgetisch effect 

weer. Bij de controlegroep vinden we een significant positieve correlatie met de PDI (r = 0,91). 

Wanneer men meer lijdt door de pijn (hogere pain disability) is het analgetisch effect groter. Echter 

bij de MF-groep vinden we sterke negatieve correlatie terug (r = -0,56). Dus hoe lager de PDI 

gescoord wordt, hoe groter het analgetisch effect. Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor de 

pijntolerantie gemeten via de cuff (rcontrole = 0,69 en r MF = -0,62).  

 

Algemeen is het aantal signifcante correlaties beperkt, mogelijk door de kleine steekproef. Doch zijn 

er 22% matig gecorreleerd.   

 

4. Limitaties 

De belangrijkste limitatie van dit onderzoek is het beperkte aantal proefpersonen. Hierdoor moet de 

interpretatie met enige voorzichtigheid bekeken worden, doch kan dit als een pilootstudie gezien 

worden die enigszins richtinggevend is. Mogelijke redenen voor het beperkte aantal is het intensieve 

programma dat dient gevolgd te worden, waarbij men in totaal vijf maal dient te komen. Daarnaast 

kan de beperkte opkomst ook te wijten zijn aan de opstoten en remissies die gepaard gaan met FM. 
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Hierdoor is het voor patiënten moeilijk in te schatten of ze de afspraak zullen halen.  De beperkte 

flexibiliteit van de testdata is een tweede limiterende factor. 

 

Aangezien we de controle- en FM-groep niet gematched hebben is dit een andere limitatie van ons 

onderzoek.  

 

Om de pijn en de ervaring omtrent MF na te gaan, worden een aantal vragenlijsten vooraf via de 

computer afgenomen. Tijdens het verwerken van de gegevens stoten we op een aantal missings. Dit 

is mogelijk te wijten aan de grote hoeveelheid vragenlijsten. Het invullen van alle vragenlijsten neemt 

ongeveer 1 uur in beslag. Ook het feit dat de mensen dit thuis moesten invullen kan voor een 

obstakel gezorgd hebben. 

 

De duur van ons onderzoek in combinatie met een onderzoek van de psychologie is voor sommige 

mensen een reden geweest om niet deel te nemen aan de studie. 

 

5. Kwaliteiten van dit onderzoek 

Een pluspunt van ons onderzoek is dat de MF-sessies in groep worden gegeven. Hierdoor ontstaat er 

een band tussen de deelnemers en is men meer gemotiveerd om de sessies samen te volbrengen. 

Nuttig zou zijn om dit element ook in verder onderzoek mee te nemen.  

Bij elke proefpersoon worden de pressure pain threshold getest via de manuele algometer 

uitgevoerd door dezelfde onderzoeker, dit zowel in week 1 als in week 2. De reden voor deze 

werkwijze is de erg hoge intratesterbetrouwbaarheid (0,99) van dit toestel (Kinser, Sande en Stone, 

2009).  

 

6. Suggesties voor verder onderzoek 

Door het grootste deel van de interventiegroep worden drie sessies Mindfulness in één week als 

bijzonder intensief ervaren. De patiënten geven zelf aan dat het voor een grotere groep haalbaar zou 

zijn mochten de sessies gespreid zijn over drie weken, waarbij elke week één sessie werd gegeven.  
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Conclusie  

Het doel van onze masterproef is nagaan wat het effect is van MF op de exercise-induced analgesia 

bij mensen met FM. Hiervoor worden de wandelafstand en de pijnparameters zowel voor als na de 6 

MWT vergeleken tussen de MF-groep en de controlegroep. Hiervoor stelden we een concrete 

onderzoeksvraag op: wat is het effect van MF op exercise-induced analgesia, die wordt gemeten via 

pijnparameters of toegenomen wandelafstand, bij FM-patiënten? 

 

Tijdens de literatuurstudie vinden we enerzijds positieve resultaten bij gezonden proefpersonen na 

een kortdurende MF-interventie (Liu et al., 2012; Zeidan et al., 2010). Zo is er een daling van de 

subjectieve pijnscore en pijngevoeligheid alsook een verbetering van de fysieke vaardigheden. Onze 

studie toont dat we dit gedeeltelijk kunnen doortrekken naar fibromyalgiepatiënten. Er is namelijk 

een positief effect op het dagelijkse functioneren, met name wandelen. We vinden een significant 

verschil in wandelafstand bij de 6 MWT tussen controle- en MF-groep. Dit ondanks het kleine aantal 

proefpersonen. Anderzijds vinden we in de literatuur negatieve resultaten (Evans et al., 2014). De 

zelfregulerende capaciteit om met pijn om te gaan kan namelijk dalen. Bij gezonden kan zich dit uiten 

in het afnemen van de pijntolerantie. Dit in tegenstelling tot onze resultaten waaruit blijkt dat bij de 

MF-groep de pijntolerantie stijgt. Mogelijk uit zich dit bij fibromyalgiepatiënten eerder in een 

gedaalde pressure pain threshold ter hoogte van het bovenlichaam.  

 

De vooropgestelde nulhypothese luidt als volgt: er is geen verschil tussen de MF- en controlegroep 

wat betreft de wandelafstand en pijnparameters na de inspanning. Door de significante verbetering 

op wandelafstand en de positieve trend bij enkele pijnparameters (pijntolerantie via cuff algometrie, 

pressure pain threshold onderbeen en de som van de pressure pain thresholds via manuele 

algometrie), kan bijgevolg de nulhypothese gedeeltelijk verworpen worden. Hierdoor is het mogelijk 

dat MF een invloed heeft op de exercise induced hyper-/analgesie. Om dit met zekerheid te kunnen 

bevestigen, is er nood aan verder onderzoek met een groter aantal proefpersonen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 

 

Figuur 6: Diagnostische criteria 
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