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Abstract 

Men gebruikt vaak aandachtsafleiding of suppressie om met pijn om te gaan. 

Studies tonen aan dat deze methoden echter niet altijd effectief zijn. Mindfulness - op 

een intentionele en niet-oordelende manier aandacht geven aan het huidige moment - 

heeft de laatste jaren opgang gemaakt bij pijnbeheersing. Deze masterproef onderzoekt 

welke methode, suppressie of mindfulness, het meest effectief is bij experimenteel 

geïnduceerde pijn via een vorm van warmtestimulatie. Daarnaast ook of het effect van 

conditie (mindfulness of suppressie) gemodereerd wordt door de mate van dreiging die 

geïnduceerd wordt. De dreiging werd opgenomen als moderator aangezien de 

effectiviteit van verschillende methodes mogelijks afhankelijk is van de context. Er zijn 

aanwijzingen dat suppressie en distractie hun effectiviteit kunnen verliezen in een 

bedreigende context. Mindfulness zou in dergelijke omstandigheden wel werken omdat 

het tegenwicht biedt tegen piekeren.       

 Eerst werden enkele zelfrapportage vragenlijsten aangeboden aan de 

participanten. Vervolgens luisterden de participanten, voorafgaand aan de blootstelling 

aan thermische warmteprikkels,  naar een audiofragment met een korte mindfulness 

inductie, een suppressie inductie ofwel een neutraal verhaal. Na deze inductie werd een 

conditie van hoge dreiging of van lage dreiging gecreëerd rond de komende 

gebeurtenissen in het experiment. Ten slotte werden thermische pijnprikkels 

aangeboden. Er waren twee verschillende pijnprotocollen. In een eerste fase werden de 

prikkels met betrekking tot de pijnervaring aangeboden, de tweede fase betrof het 

pijntolerantie protocol.        

 Over het algemeen werd er geen verschil gevonden in de pijnervaring en 

pijntolerantie van de deelnemers tussen de mindfulness conditie en de suppressie 

conditie, ook niet bij een hoge dreigwaarde van de warmteprikkels. Deze resultaten 

worden besproken in het licht van eerdere studies. Ook komen mogelijkheden voor 

toekomstig onderzoek aan bod.  
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Inleiding 

Als mensen pijn voelen, hebben ze de natuurlijke reflex om aan deze pijn te ontsnappen. 

Dit kunnen ze doen door de pijn te onderdrukken of de aandacht op iets anders te 

richten (aandachtsafleiding), waardoor ze de pijn minder voelen. De laatste jaren is er 

steeds meer en intensief onderzoek gebeurd naar een van nature uit door de mens 

minder gebruikte methode maar toch is deze reeds zeer effectief gebleken op de 

pijnbeleving van mensen. Deze methode noemt men aandachtstraining en staat ook wel 

beter gekend als mindfulness. Zeer kort samengevat wil dit zeggen dat men op een 

intentionele en niet-oordelende manier aandacht tracht te geven aan het huidige 

moment. In deze masterproef poogt men te onderzoeken welke methode - suppressie, 

mindfulness of het spontaan omgaan met pijn - de meest effectieve blijkt bij 

experimenteel geïnduceerde pijn via een vorm van warmtestimulatie waarbij een hoge 

of lage dreigwaarde aanwezig is. 

 

Pijn 

Pijn wordt door de International Association for the Study of Pain (IASP) 

gedefinieerd als een onaangename, sensorische en emotionele ervaring die geassocieerd 

wordt met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of beschreven wordt in termen 

van dergelijke beschadiging. Pijn wordt dus niet enkel gedefinieerd als een sensorische, 

maar ook als een emotionele ervaring die daarenboven subjectief en privaat is. Een 

onderscheid wordt gemaakt tussen acute en chronische pijn, waarbij acute pijn door 

Duarte (1997) beschreven wordt als tijdelijk gerelateerd aan de beschadiging die 

verdwijnt gedurende de aangewezen periode voor genezing. Als de pijn langer dan drie 

maanden aanhoudt, dan wordt deze gedefinieerd als chronische pijn (IASP, 1986). 

Visies op pijn 

 Biopsychosociaal model. De traditionele benadering vindt haar uitgangspunt in 

een dualistische visie die de geest en het lichaam als twee los van elkaar functionerende 

en onafhankelijke delen ziet. Deze cartesiaanse visie stelt dat er een één op één relatie is 

tussen pijn en weefselbeschadiging. Oorzaken van ziekte kunnen volgens dit 
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dualistische model namelijk enkel ofwel lichamelijk ofwel psychologisch zijn (Gatchel, 

Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007). Dit biomedische, dualistische model schiet echter te 

kort in de erkenning dat psychosociale factoren zoals emotionele stress eveneens een 

invloed kunnen uitoefenen op pijn en ziekte. Een andere benadering was dus nodig om 

het geheel beter te kunnen vatten. Deze benadering wordt het biopsychosociale model 

genoemd (Engel, 1977). Binnen dit biopsychosociale model wordt een onderscheid 

gemaakt tussen ziekte en ‘ziek zijn’ oftewel ‘zich ziek voelen’ (illness). Ziekte wordt 

gedefinieerd als objectieve biologische schade aan bepaalde lichaamsdelen of organen 

veroorzaakt door zowel anatomische, pathologische als door fysiologische 

veranderingen. Het ‘zich ziek voelen’ daarentegen verwijst naar de subjectieve ervaring 

die men beleeft bij de aanwezigheid van de ziekte (Gatchel, 2004a, 2004b; Turk & 

Monarch, 2002). Dit verschil van objectiviteit versus subjectiviteit kan ook 

doorgetrokken worden naar de termen nociceptie en pijn. Nociceptie gaat over de 

stimulatie van zenuwen die informatie over mogelijke weefselschade overbrengen naar 

de hersenen; pijn daartegenover gaat over de subjectieve perceptie van die sensorische 

informatie. Deze subjectieve perceptie hangt op zijn beurt samen met verschillende 

individuele factoren zoals de genetische compositie, de individuele leergeschiedenis, 

culturele invloeden enzovoort. Het biopsychosociale model brengt dus zowel de 

biologische als de psychologische en socioculturele factoren in rekening. Hierbij zijn 

het de biologische factoren die de fysieke ongemakken vooral initiëren, onderhouden en 

moduleren en de psychologische factoren beïnvloeden dan weer vooral de beoordeling 

en de perceptie van de interne fysiologische toestand, signalen en symptomen. De 

sociale factoren tot slot gaan het gedrag van de patiënten vormen (shaping) in relatie tot 

of afhankelijk van de perceptie van de ervaren fysieke ongemakken. De perceptie en het 

omgaan met pijn kunnen bijvoorbeeld samenhangen met de cultuur of het land waarin 

iemand opgegroeid is. Er is evidentie gevonden voor de rol van zowel sensorische 

informatie als een affectieve component bij pijn (Fernandez, 2002; Keogh & 

Asmundson, 2004; Robinson & Riley, 1999; Smeets, Vlaeyen, Kester & Knottnerus, 

2006; Turk & Monarch, 2002). Betreffende de emotionele ervaring die pijn inhoudt, 

werd er gevonden dat die affectieve component veel verschillende emoties bevat 

waarvan logischerwijs vooral de negatieve op de voorgrond treden. Bij chronische 

pijnpatiënten gaat de meeste aandacht bij onderzoek naar de emotionele ervaring van 
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pijn uit naar depressie, angst en kwaadheid. Studies toonden verder ook aan dat de 

gemoedstoestand van iemand de rapportage van pijn beïnvloedt alsook de tolerantie van 

acute pijn (e.g., Fernandez & Turk, 1992; Turk & Monarch, 2002). Daarnaast bestaat 

tussen deze affectieve toestand en de cognitieve-interpretatieve processen een 

wederkerige relatie. Dat betekent dat de gemoedstoestand van iemand beïnvloed wordt 

door de aanwezige gedachten en die gemoedstoestand beïnvloedt vervolgens de 

beoordeling van de pijn en uiteindelijk ook de ervaring van pijn zelf (Boersma & 

Linton, 2006; Gatchel, 2005). Ten slotte spelen individuele verschillen tussen mensen, 

zoals angstgevoeligheid, ook een belangrijke rol in de predispositie en versterking van 

de ervaring van pijn (Asmundson, 1999; Asmundson, Wright, & Hadjistavropoulos, 

2000). 

De poorttheorie van Melzack en Wall (1965). De poorttheorie van Melzack en 

Wall (1965) stelt dat pijn een veranderbaar en zodus beïnvloedbaar fenomeen is. In de 

achterhoorn (het achterste gedeelte van de grijze stof) van het ruggenmerg bevindt zich 

een poort die prikkels kan wijzigen in hun weg naar het centrale zenuwstelsel. 

Naargelang deze poort zich meer opent of meer sluit, wordt er meer of minder 

informatie doorgegeven naar de hersenen en worden er dus meer of minder pijnprikkels 

doorgelaten. Belangrijk is dat vanuit de hersenen deze afdalende zenuwbundels een 

invloed kunnen uitoefenen op dit poortmechanisme. Er zijn een heel aantal 

psychologische factoren die deze poort via de afdalende zenuwbundels kunnen 

beïnvloeden, o.a. verwachting, angst en aandacht . Een voorbeeld van deze poorttheorie 

is de ervaring dat het wrijven over een pijnlijke plek de pijn helpt verminderen. 

Samengevat is het uitgangspunt van deze kijk op pijn dat de uiteindelijke ervaring van 

pijn een samenstelling betreft van sensor discriminerende, cognitief-evaluatieve en 

motivationele kenmerken. Dit model, dat later uitgebreid werd door Melzack en Casey 

(1968) is het dominante paradigma geworden bij het bestuderen van pijn en pijn 

management. 

Pijnevaluatie en beliefs. Pijntaxatie verwijst naar de betekenis die door iemand 

wordt toegeschreven aan pijn (Sharp, 2001). Er kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen een primaire evaluatie enerzijds, dit wil zeggen een evaluatie van de significantie 

van pijn in termen van het bedreigend, goedaardig of irrelevant zijn van de pijn. 
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Anderzijds is er de secundaire evaluatie, dit is de evaluatie van de controleerbaarheid 

van pijn en iemand zijn of haar copingstijl (Lazarus & Folkman, 1984). De term beliefs 

vervolgens verwijst naar de assumpties, die men over de realiteit heeft, die onze 

interpretatie van de gebeurtenissen vormen en zodus kunnen deze beschouwd worden 

als determinanten van de pijntaxatie. Deze beliefs ontwikkelen zich gedurende de 

levensloop, komen dus voort uit iemands leergeschiedenis en daarnaast bevatten ze ook 

alle aspecten van de pijnervaring (de oorzaken van de pijn, de prognose, passende 

behandelingen enzovoort). Relevant is hier dat de evaluatie van pijn en beliefs over pijn 

een sterke impact kunnen uitoefenen op iemands individuele affectieve respons en 

iemands gedrag ten gevolge van die pijn. Als een pijnsignaal geïnterpreteerd wordt als 

schadelijk, en dus als een bedreiging en bijgevolg gedacht wordt dat deze pijn 

geassocieerd zou kunnen zijn met feitelijke of mogelijke weefselschade, dan zou men 

deze pijn als meer intens en onaangenaam beleven en dit zou op zijn beurt meer 

ontsnappings- of vermijdingsgedrag kunnen uitlokken. Meer concreet zou bijvoorbeeld 

de perceptie van mogelijk gevaar van een experimentele pijnprikkel (zie koudwatertest) 

ook reeds leiden tot het vermijden van deze stimulus (Cipher & Fernandez, 1997). Arntz 

en Claassens (2004) ten slotte manipuleerden de beoordeling van een milde pijnprikkel, 

namelijk een zeer koude metalen staaf die tegen de nek geplaatst werd, door te 

suggereren dat deze staaf ofwel zeer koud ofwel zeer warm was. Hierbij dacht men dat 

de hitte sterker geassocieerd zou zijn met weefselschade dan de koude. En zoals 

verwacht werd, beoordeelden de deelnemers de stimulus inderdaad als meer pijnlijk in 

de conditie waarin gezegd werd dat de staaf heet was. Dit effect bleek gemedieerd te 

zijn door het feit dat men dacht (belief) dat die prikkel meer schadelijk zou zijn. Hieruit 

kan men dus duidelijk de belangrijke rol van de interpretaties die mensen maken over 

pijn afleiden. 

Catastroferen. Catastroferen kan omschreven worden als een overdreven 

negatieve oriëntatie ten opzichte van pijnervaringen en behoort tot een set van 

maladaptieve geloofsovertuigingen (Severeijns, Vlaeyen, & van den Hout, 2004; Thorn, 

Rich, & Boothby, 1999). Pijn als bedreigend interpreteren zou het moeilijk maken om 

deze pijn te negeren of de aandacht ervan weg te richten (Eccleston & Crombez, 1999; 

Van Damme et al. 2010). Deze interpretatie van pijn als dreiging wordt gevonden bij 

personen met een hoog niveau van catastroferen. Een hoog niveau wordt gedefinieerd 
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als een overdreven negatieve samenstelling van gedachten tijdens de actuele of de 

anticipatie op de pijnlijke ervaring. Dit betekent inclusief de cognities gerelateerd aan 

de overdreven bedreigende interpretatie, ruminatie en hulpeloosheid (Sullivan et al., 

2001). Er is heel wat evidentie voor de rol die het catastroferen vervult in de context van 

chronische pijn (zie bijvoorbeeld Keefe, Rumble, Scipio, Giordano, & Perri, 2004; 

Smeets et al., 2006; Sullivan et al., 2001), alsook hebben cross-sectionele studies reeds 

aangetoond dat catastroferen gepaard gaat met een hogere intensiteit van pijn, meer 

ziektegedrag en tot slot ook veel fysieke en psychologische nadelen. De tendens tot 

catastroferen en maladaptieve beliefs staat niet los van iemands temperament en 

persoonlijkheid; deze kunnen hierbij als kwetsbaarheidsfactor fungeren of ze kunnen net 

een beschermende factor zijn. 

Een cognitief-affectief model van de interruptieve functie van pijn. Aandacht 

wordt binnen dit model gedefinieerd als een selectie van informatie voor bepaalde actie 

doeleinden (Eccleston & Crombez, 1999). Aandacht vervult in dit model dus een 

selectiefunctie waardoor men in staat is doelmatig gedrag te stellen tijdens de 

blootstelling aan tal van sensorische prikkels. Verder wordt pijn verondersteld een 

interruptieve functie te vervullen in relatie tot de aandacht bij de selectie van prikkels. 

Hierbij wordt het organisme ook geactiveerd om gedrag te stellen met betrekking tot 

deze pijnprikkels dat de pijn vervolgens kan reduceren. Verscheidene variabelen 

modereren deze interruptieve functie van pijn, in het bijzonder factoren die gerelateerd 

zijn aan de pijn zelf, zoals bijvoorbeeld intensiteit, nieuwheid, voorspelbaarheid en 

dreigwaarde. Daarnaast wordt deze interruptieve functie ook gemodereerd door factoren 

die gerelateerd zijn aan de omgeving, zoals bijvoorbeeld iemands emotionele toestand. 

In het kader van deze masterproef nemen we vooral het belang van de dreigwaarde die 

deze interruptieve functie van pijn modereert in rekening. 

Informatie over pijn kan de aandacht trekken op twee verschillende manieren. 

Ten eerste op een manier waarbij de pijn niet gerelateerd is aan het doel dat dient bereikt 

te worden. Desalniettemin blijft pijn in de meeste omstandigheden wel een alarmsignaal 

van evolutionair belang dat een dreigwaarde voor het lichaam impliceert en zal daarom 

sowieso de aandacht trekken en daarmee ook een interruptieve functie vervullen op de 

weg naar het nastreven van een doel (Van Damme et al., 2010). Deze ongewenste 

selectieve aandacht voor pijn wordt verondersteld een bottom-up effect te zijn dat 
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afhankelijk is van de interactie tussen karakteristieken van de pijn zelf en 

karakteristieken van het te bereiken doel. Ten tweede kan het vooropgestelde doel net 

wel om de pijnperceptie gaan of net de pijn op zichzelf zijn. Voorbeelden van dergelijke 

doelen zijn om de pijn te kunnen controleren, of er vanaf te geraken en een oplossing te 

proberen zoeken voor het probleem dat de pijn veroorzaakt (Eccleston & Crombez, 

2007). Vanuit deze motivationele benadering van aandacht ontstaat de verwachting dat 

het vooropstellen van deze laatstgenoemde pijngerelateerde doelen gepaard zal gaan 

met een verhoogde interferentie van de pijn en van aan pijn gerelateerde informatie. 

Andere informatie die geen betrekking heeft op de pijn zal bijgevolg onderdrukt 

worden. Deze selectieve aandacht voor de informatie over de pijn in plaats van andere 

informatie kan men dan interpreteren als een top-down effect. Dit illustreert het belang 

van de context bij het optreden van pijnprikkels en de doelen die iemand op dat moment 

heeft. 

 

Coping 

Coping is de term die gebruikt wordt om aan te geven hoe er met pijn en 

bedreiging wordt omgegaan (Tunks & Bellissimo, 1988). Het gaat over het begrijpen 

hoe mensen omgaan met een ongewenste ervaring en hoe ze ofwel deze gaan vermijden, 

zich gaan aanpassen of hoe ze zelfs de perceptie van de oorzaken van de gebeurtenis of 

ervaring gaan wijzigen (Van Damme et al., 2008). Een veel gemaakt onderscheid is het 

onderscheid tussen actieve versus passieve vormen van coping (Brown & Nicassio, 

1987). De actieve vorm van coping wordt omschreven als een strategie die gebruikt 

wordt om pijn te controleren en zo ondanks de aanwezigheid van pijn toch nog te 

kunnen functioneren. Een voorbeeld hiervan is om ergens afleiding in te zoeken zodat 

men de pijn minder of niet meer voelt en men verder kan functioneren. Passieve coping 

daarentegen omschrijft men als het zich passief terugtrekken en het afgeven van 

controle door bijvoorbeeld geneesmiddelen tegen de pijn in te nemen. Een ander 

gelijkaardig onderscheid dat vaak gemaakt wordt is dat tussen het benaderen als vorm 

van coping gedrag en het vermijden als vorm van coping gedrag (Reid et al., 1998). Tot 

slot is er nog een onderscheid tussen enerzijds problem-focused coping en anderzijds 

emotion-focused coping (Affleck et al., 1999). Waarbij problem-focused coping zich 

richt op het probleem en dus de pijn zelf, richt emotion-focused zich meer op het 
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emotionele aspect dat gepaard gaat met de pijn, bijvoorbeeld emotionele steun zoeken 

bij vrienden, geliefden enzovoort. Doorheen de literatuur wordt aangehaald dat actieve 

ofwel probleem georiënteerde copingstrategieën adaptief geacht worden, terwijl 

passieve of emotie georiënteerde copingstrategieën als maladaptief aanschouwd worden 

(Carroll et al., 2006; Lopez-Martinez et al., 2008). Met de vorige benaderingen waren er 

echter enkele problemen zoals het feit dat eenzelfde copingstrategie in de ene situatie 

actief en in een andere situatie passief wordt geacht (Skinner et al., 2003). Men kwam 

tot het besluit dat er rekening dient gehouden te worden met de motivationele context 

van het gedrag, een perspectief dat sterk werd beïnvloed door het duale procesmodel 

van Brandtstädter en Rothermund (2002). Daarnaast besloot met ook dat het belangrijk 

en toepasselijk was om een onderscheid te maken tussen assimilatieve vormen van 

coping en accommodatieve vormen. Wanneer herhaaldelijke pogingen om het probleem 

of de pijn onder controle te krijgen dreigen te falen, gaan mensen vaak nog scherper 

focussen op het probleem in het nadeel van andere mogelijke doelstellingen die ze 

vooropstellen; dit wordt assimilatie genoemd. Mensen zijn dus vaak geneigd om de 

assimilatieve route te volgen terwijl deze door het herhaaldelijk falen in het controle 

krijgen over de pijn vaak leidt tot ontgoocheling, depressie en gevoelens van 

identiteitsverwarring. Daartegenover wordt accommodatie gekarakteriseerd door de 

herbeoordeling van de vooropgestelde doelen; men gaat de doelen als het ware gaan 

aanpassen zodat ze meer haalbaar worden. Van deze strategie werd aangetoond dat ze 

bevorderlijk zou zijn voor het welzijn van mensen en ook voor de levenskwaliteit van 

mensen die te maken krijgen met vormen van fysiek lijden (Wrosch et al., 2003). 

Duidelijk moet echter hierbij gesteld worden dat noch de assimilatieve vormen van 

copinggedrag, noch de accommodatieve vormen in verschillende situaties per se 

diegene zijn met de beste uitkomsten. Assimilatie is in de ene situatie de strategie met 

de beste uitkomsten terwijl accommodatie in een andere situatie de meest adaptieve 

strategie betreft. In het onderzoek van deze masterproef spelen de copingstrategieën een 

prominente rol en zou dus kunnen blijken welke in dit specifieke onderzoeksopzet de 

meest adaptieve blijkt te zijn. 

 

Copingstrategieën bij acute pijn: acceptatie, cognitieve herstructurering en 

afleiding. De methode om om te gaan met pijn die acceptatie wordt genoemd, heeft als 
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bedoeling het verband tussen de gedachten van iemand en zijn of haar gedrag te 

verbreken zodat personen in staat zouden zijn om pijn langer te kunnen verdragen. Dit 

is een hypothese die wordt ondersteund door heel wat wetenschappelijk onderzoek. 

Deze strategie zou meer effectief zijn in het verhogen van de pijntolerantie dan andere 

strategieën zoals suppressie en aandachtsafleiding (Branstetter-Rost et al., 2009; 

Gutiérrez et al., 2004; Hayes et al., 1999; Masedo et al., 2007; McMullen et al., 2008; 

Páez-Blarrina et al., 2008). Daarnaast bevestigde een meta-analytisch onderzoek een 

statistisch voordeel van strategieën die te maken hadden met acceptatie, ten opzichte 

van andere strategieën die men gebruikt ten einde pijn te kunnen verdragen (Kohl et al., 

2012). Gedachten initiëren vaak gedrag, maar dit houdt ook in dat mensen de 

mogelijkheid hebben om zich los te maken van deze gedachten zodat deze het gedrag 

niet meer initiëren. Concreet kan dit betekenen dat als bepaalde gedachten aanvaard 

worden, ze niet langer de activatie van de tendens tot het stellen van bepaald gedrag 

gaan beïnvloeden en op die manier iemands persoonlijke doelstellingen minder gaan 

inhiberen (Kohl et al., 2013). Dit proces waarin men zich in staat voelt zich los te 

maken van deze gedachten wordt ook wel een vorm van open en milde aandacht 

genoemd, beter gekend als mindfulness. Deze vorm van coping zal in het kader van 

deze masterproef een zeer belangrijke functie vervullen en zal bijgevolg verder 

uitgebreid besproken worden. Een volgende methode om met pijn om te gaan is 

afleiding, dewelke de doelstelling heeft om de aandacht te verleggen weg van de 

pijnstimulatie en op deze manier de intensiteit van de pijn te verminderen. Vervolgens 

kan men ook met pijn omgaan door alle pijngerelateerde emoties, gedachten en 

sensaties te onderdrukken, zonder dat men hiervoor afleiding tracht te zoeken voor de 

pijn door bijvoorbeeld te denken aan iets anders. Er zijn enerzijds studies die aangeven 

dat strategieën zoals aandachtsafleiding en suppressie meer effectief blijken dan 

acceptatie in het verminderen van de intensiteit van de pijn (Branstetter-Rost et al., 

2009; Gutiérrez et al., 2004; Páez-Blarrina et al., 2008). Mindfulness blijkt dus niet 

altijd de enige of eenduidig de beste methode te zijn om met pijn om te gaan. Anderzijds 

is er ook een recent meta-analytisch literatuuroverzicht dat aangeeft dat afleiding en 

suppressie niet beter werkten in het verminderen van de pijnintensiteit dan acceptatie 

(Kohl et al., 2012). Pogingen om de gevoelens en gedachten rond de pijn te vermijden 

en te onderdrukken zouden zelfs leiden tot het tegenovergestelde, namelijk net een 
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verhoging in het gewaarworden van de pijn en de angst ervoor, samen met aanhoudende 

fysiologische arousal (Cioffi & Holloway, 1993; Sullivan et al., 1997). Nog een andere 

methode is cognitieve herstructurering, dewelke deel uitmaakt van de cognitieve 

gedragstherapie (CGT) (Keefe, 1996; Morley, 1999). Hierbij worden mensen die pijn 

hebben getraind in het veranderen van de beoordeling van hun disfunctionele en aan 

pijn gerelateerde gedachten zodat ze beter kunnen omgaan met de pijn die ze voelen. 

Door de herbeoordeling van de situatie zelf kunnen bijhorende gevoelens en 

gedragstendensen immers ook veranderen tezamen met deze herbeoordeling. Het is dan 

zo dat de negatieve en disfunctionele gedachten vervangen kunnen worden door meer 

functionele gedachten. 

Uit de studie van Kohl, Rief, & Glombiewski (2013) die deze strategieën 

onderzochten met toepassing op experimenteel geïnduceerde pijn die voortkwam uit 

warmte, kwam het resultaat voort dat acceptatie leidde tot hogere pijntolerantie ten 

opzichte van cognitieve herstructurering en dat aandachtsafleiding leidde tot een lagere 

intensiteit van pijn in vergelijking met acceptatie. Verder bleek uit een onderzoek van 

Masedo & Esteve (2007), dat de tolerantie (in tijd) van pijn, het ongemak en de 

waargenomen pijnintensiteit in 3 groepen naging (suppressie, aanvaarding en spontane 

coping), dat wanneer de participanten blootgesteld werden aan een koudwatertaak, dat 

de suppressiegroep de kortste tolerantietijd vertoonde en de groep die aanvaarding 

toepaste de langste tolerantietijd. Verder gaf de acceptatiegroep ook metingen aan van 

pijn en ongemak die significant lager waren dan deze bij de suppressie en spontane 

coping groepen. Afleiding en acceptatie lijken dus de meest voordelige strategieën te 

zijn, maar verder onderzoek is nog nodig om vast te kunnen stellen of dit in alle 

situaties geldt en niet enkel bij deze experimentele situaties het geval was. 

 

Disfunctionele vormen van aandacht voor pijn. Binnen de biopsychosociale 

benadering wordt aandacht naar voren geschoven als een relevant mechanisme in het 

verklaren van de perceptie van pijn (Crombez et al., 2005). Hypervigilantie is in deze 

context een belangrijk concept. Dit betekent dat mensen uitzonderlijk veel aandacht 

vertonen voor lichamelijke sensaties. Het idee hierachter is volgens Chapman (1978) dat 

personen bepaalde lichamelijke sensaties zullen associëren met potentieel gevaar en zo 

de gewoonte ontwikkelen om hun lichaam te scannen op dreiging of gevaar. Deze 
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disfunctionele vorm van aandacht wordt verondersteld ervoor te zorgen dat lichamelijke 

sensaties behouden blijven en zelfs versterkt worden (McDermid et al., 1996). Concreet 

betekent dit dat aandacht dus een belangrijke rol kan spelen in individuele verschillen in 

de perceptie van pijn. In het kader van deze masterproef is dit een element met een 

prominente rol, daar aandacht naast farmaceutische behandeling een middel kan vormen 

om de pijnperceptie te beïnvloeden. Dit brengt ons bij een bepaalde vorm van aandacht 

waarop we nu dieper zullen ingaan, namelijk mindfulness. 
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Mindfulness 

Historische situering binnen de boeddhistische traditie 

De oorspronkelijke term waarmee naar mindfulness gerefereerd werd is Sati, 

afkomstig van het Pali, beter gekend als de taal van de literatuur van het Boeddhisme 

(afgeleid van het Sanskriet). Dit woord betekent helder bewustzijn, bewuste aandacht 

voor het heden en herinneren (Bodhi, 2011). De ontwikkeling van Sati wordt binnen het 

klassiek Boeddhisme als een waardevolle verworven kunde aanzien, daar het het 

menselijk lijden reduceert dat gerelateerd is aan en voortkomt uit het concept van het 

zelf (en het permanente individuele ego). Sati leidt namelijk tot kalmte en een over het 

algemeen tevreden en voldane staat die gekenmerkt wordt door een stabiele emotionele 

balans en psychologisch welzijn (Gethin, 2001). Om deze ‘toestand van Sati’ te 

bereiken zijn er tal van methoden ontwikkeld. Deze methoden zijn niet gestoeld op het 

veranderen van externe contingenties. Integendeel, ze focussen op verandering in 

zichzelf, veranderingen in de eigen cognitieve en emotionele toestand (Gethin, 2001; 

Lutz et al., 2008). Mindfulness wordt dus geduid als een staat van helder bewustzijn van 

wat er zich afspeelt in de fenomenologische context en meditatie vertolkt in de 

ontwikkeling van mindfulness een belangrijke functie. Verder wordt mindfulness ook 

gezien als een essentieel onderdeel en het zevende element van ‘The Ennobling 

Eightfold Path’, het pad dat leidt naar het opheffen van de oorzaken van lijden. Dit 

behoort tot de laatste van de vier edele waarheden (The Four Noble Truths) die het 

fundament vormen van het Boeddhisme. Acceptatie kan hierbij beschreven worden als 

een bepaalde vorm van bewustzijn die kan bijdragen tot de ontwikkeling van 

mindfulness, maar ook kan resulteren uit mindfulness. Het concept van mindfulness 

wordt vaak gelijkgesteld aan dat van acceptatie, echter een attitude van acceptatie maakt 

deel uit van mindfulness maar is geen aspect inherent aan mindfulness (Mikulas, 2011). 

Een ‘ongetrainde geest’ of niet aandachtsgetrainde geest zal gemakkelijk afgeleid 

worden door ruminatieve denkprocessen, waardoor de aandacht meermaals opnieuw 

gefocust zal moeten worden. Tijdens dit proces van focussen en herhaaldelijk opnieuw 

focussen helpt een attitude van acceptatie negatieve gedachten tegengaan, bijvoorbeeld 

zelfkritiek. Acceptatie zal zo na verloop van tijd en via een wederkerig proces bijdragen 

aan de beoefening van mindfulness meditatie (Grabovac et al., 2011). 
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Situering binnen de hedendaagse westerse psychologie 

Er zijn vele definities en omschrijvingen van mindfulness in omloop, één van de 

eerste hedendaagse definities werd voorzien door Jon Kabat-Zinn, tevens de uitvinder 

van het Mindfulness-Based Stress Reduction programma. Hij omschrijft mindfulness 

als het op een bewuste en niet-oordelende wijze aandacht geven aan het huidige 

moment (Kabat-Zinn, 1994, 2003). Bishop et al. (2004) operationaliseerden dit concept 

vervolgens als mindfulness als het focussen van de aandacht, gekarakteriseerd door 

twee afzonderlijke kenmerken. Het eerste kenmerk houdt de zelfregulatie met 

betrekking tot de aandacht die gefocust wordt op het huidige moment in en het tweede 

het aannemen van een attitude die gekenmerkt wordt door nieuwsgierigheid, openheid 

en acceptatie. Daarop voegden Shapiro et al. (2006) er nog een derde component aan 

toe, meer bepaald intentie. Dit is de persoonlijke motivatie waarom iemand zich 

engageert in het beoefenen van mindfulness. In menig onderzoek legt men de focus op 

de meting van mindfulness als een persoonlijkheidstrek; mindfulness kan echter ook 

geconceptualiseerd worden als een kenmerk van de mentale toestand van iemand of als 

een psychologisch proces (Germer, Siegel, & Fulton, 2005). Mindfulness als 

persoonlijkheidstrek kan bijvoorbeeld gemeten worden aan de hand van de Mindful 

Attention and Awareness Scale (MAAS) (Brown & Ryan, 2003). Mindfulness wordt 

beschouwd als de ervaring van het huidige moment, waarbij het van belang is dat men 

niet poogt iets aan dit huidige moment te veranderen (Bishop et al., 2004; Kabat-Zinn, 

2005). Men wordt zich bewust van externe sensorische input zoals auditieve prikkels, 

olfactorische en visuele stimuli, maar ook van interne sensaties, zoals proprioceptie en 

pijnervaringen. Verder gaat aandachtstraining over de specifieke focus op het zich 

bewust zijn van de werking van de eigen geest met aanwezige gedachtenstromingen en 

emoties. Anders gesteld wordt men tijdens de beoefening van mindfulness als het ware 

een observator van zijn of haar eigen stroom van gedachten, ook wel het metacognitief 

inzicht genoemd. 

Het woord meditatie zelf is afkomstig van het Latijnse meditari, dat zoveel 

betekent als het overdenken van iets (Chiesa & Malinowski, 2011). Meditatie bevat een 

aantal oefeningen die grotendeels gericht zijn op het onder vrijwillige controle brengen 

van de mentale processen, dit aan de hand van het focussen van de aandacht en het zich 

bewust worden van de aanwezige sensaties (Walsh & Shapiro, 2006). Meditatie wordt 
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meestal opgedeeld in twee categorieën, de mindfulstijl en de concentratiestijl (Goleman, 

1988). De mindfulstijl, die ook wel Vipassana wordt genoemd, wordt zoals hierboven 

aangegeven gekenmerkt door een open, en op niet-oordelende wijze aandacht hebben 

voor sensorische ervaringen en houdt bovendien ook een metacognitief inzicht in van de 

aanwezige stroom van gedachten. De concentratiestijl van meditatie houdt in dat men de 

aandacht gefocust houdt op een bepaald object terwijl men andere mogelijke vormen 

van afleiding buitensluit (Chiesa & Malinowski, 2011). Mindfulness meditatie wordt tot 

slot gezien als een opstap naar de toestand of de verwerving van de ‘skill’ mindfulness 

(Kabat-Zinn, 2005). Dit betekent dat meditatie zelf specifiek verwijst naar bepaalde 

technieken, zoals de meest gekende zittende vorm van meditatie, die gebruikt worden 

om de toestand van mindful zijn te ontwikkelen of voor zelfexploratie. Mindfulness 

daarentegen is de toestand die men dan bereikt of kan ervaren tijdens het mediteren of 

op enig ander moment tijdens het dagelijkse leven. Het hoofddoel van mindfulness is 

dus het verwerven van die mindfulness skills tijdens meditatie, dewelke veelvuldig 

kunnen gebruikt worden tijdens andere momenten en alledaagse situaties. 

 

Mindfulness interventies 

Acceptment and Commitment Therapy. ACT is een therapie waarbij een heel 

aantal mindfulnesstechnieken toegepast worden en behoort tot de derde generatie van 

therapiestromingen. De therapie is gebaseerd op het functioneel contextualisme (Biglan 

& Hayes, 1996; Hayes & Reese, 1988; Hayes et al., 1993) en de Relational Frame 

Theory (Hayes et al., 2001). Dit wil zeggen dat men het waarheidsgehalte van iets 

vanuit de ruimere context en de bruikbaarheid in die context bekijkt, en dat dus ook de 

functionaliteit van gedrag samenhangt met de context. Men moet dus altijd de ruimere 

context mee in rekening brengen. Bij de eerste generatie lag de focus op klassieke en 

operante conditionering. De tweede generatie van therapiestromingen, die nu vooral 

dominant is, wordt gekarakteriseerd door een focus op informatieprocessen en is het 

meest gekend als cognitieve therapie. De derde generatie van therapiestromingen ten 

slotte, die in het kader van deze masterproef centraal staat, richt zich vooral op 

mindfulness, acceptatie en omgaan met emoties. 

Bij Acceptance and Commitment Therapy en de Relational Frame Theory gaat 

het er niet om te achterhalen wat nu juist de objectieve waarheid is. Dit omdat we de 
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wereld enkel kunnen begrijpen via interacties en deze altijd mee door de context 

bepaald worden. Men gaat de eigen waarden vooropstellen in die zoektocht naar een 

bruikbare waarheid. Er wordt een bewuste en open, accepterende houding aangenomen 

tegenover elke mogelijke gebeurtenis met psychologische impact, zelfs in het geval dat 

deze negatief, irrationeel of mogelijks psychotisch van aard is. Het punt bij deze 

opvatting is namelijk dat het niet gaat om de aanwezigheid zelf van de gebeurtenis, 

maar de functie en de betekenis van deze gebeurtenis in deze particuliere omgeving en 

ruimere context. 

Twee belangrijke doelstellingen van ACT zijn acceptatie en commitment. Men probeert 

de psychologische flexibiliteit van mensen te versterken en de nadruk ligt niet op het 

verminderen van de klachten, zoals bij vele andere therapieën. Met acceptatie wordt in 

geen geval op tolerantie gedoeld, wel is het de eerder besproken actieve niet-oordelende 

houding ten opzichte van ervaringen in het hier en nu. Met commitment wordt dan weer 

bedoeld dat men actie gaat ondernemen om de doelstellingen te bereiken die aan de 

zelfgekozen waarden verbonden zijn. Relevant is ook de kijk ten opzichte van taal en 

gedachten, genaamd cognitieve defusie. Concreet betekent dit het zich losmaken van 

gedachten, beseffen dat men niet samenvalt met zijn of haar gedachten en het minder 

letterlijk nemen van die gedachten. Hierbij is mindfulness een methode om cognitieve 

defusie te bereiken en de flexibiliteit te verhogen. De bewuste ervaring en lichamelijke 

sensaties in het hier en nu zijn wat telt. De nadruk bij ACT ligt op de functie van 

gebeurtenissen, waarbij de kernvraag is: ‘Tot wat draagt deze ervaring bij?’ en niet ‘Is 

dit waar of niet waar?’. In het proces dat ACT omvat, gaat het om het detecteren van 

cognitieve fusie en vermijding alsook het bereiken van defusie en het laten gaan van 

inflexibele functies van gebeurtenissen (gebeurtenissen van die aard dat ze ook 

samengaan met bepaalde gedachten). Op die manier zal men dan toewerken naar een 

toestand met zelfgekozen waarden zodat men op termijn patronen van meer efficiënt 

gedrag zal kunnen uitbouwen. Het gaat om wat de patiënten echt willen, de waarden die 

ze zelf in hun leven vooropstellen. Deze waarden worden concreet uitgewerkt naar 

haalbare doelstellingen die iemands waarden omvatten, concrete acties die tot deze 

waarden kunnen leiden en specifieke barrières in het bereiken van deze doelstellingen. 

En het is binnen deze context van zelfgekozen waarden dat acceptatie en defusie pas tot 

een zinvol geheel kunnen leiden. 
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De theorie die aan de basis van ACT ligt, namelijk de Relational Frame Theory, 

neemt het standpunt in dat het het fenomeen taal op zichzelf is dat de problemen of 

symptomen creëert, waarop ACT zich richt. De omgang met taal speelt dus een 

prominente rol in ACT. Daarnaast ondersteunt onderzoek in zekere mate het idee dat 

ACT zorgt voor een daling in de geloofwaardigheid die men hecht aan zijn of haar 

(negatieve) gedachten (zie bijvoorbeeld Bach & Hayes, 2002; Zettle & Hayes, 1986). 

Deze daling in de geloofwaardigheid van die negatieve gedachten vindt haar oorsprong 

in het eerder aangehaalde concept cognitieve defusie, en het is deze daling in 

geloofwaardigheid die ook geassocieerd wordt met de positieve resultaten van ACT (zie 

bijvoorbeeld Bach & Hayes, 2002). Het is dus het verwerven van een meer flexibele en 

minder defensieve stijl van omgaan met negatieve gedachten, gevoelens of moeilijk te 

plaatsen sensaties dat er voor zorgt dat het nefaste effect van cognitieve fusie en 

vermijding kan gereduceerd worden. Verder is het ook niet onbelangrijk op te merken 

dat de derde golf van therapiestromingen niet volledig losstaat van de vorige 

stromingen; deze golf bouwt namelijk voort op de vorige stromingen. 

 

Mindfulness-Based Stress Reduction. Minfulness-Based Stress Reduction 

werd ontwikkeld door Dr. Jon Kabat-Zinn als een seculiere methode in de hedendaagse 

psychologie en geneeskunde die gebruikt maakt van van het Boeddhisme afstammende 

mindfulness (Kabat-Zinn, 2005). Het is dus een combinatie van Oosterse wijsheid en 

Westerse psychologie. Het is een acht weken durend programma gegeven door ervaren 

mindfulness trainers. Naast mindfulness zelf, houdt MBSR educatie in over stress 

alsook training van copingstrategieën en assertiviteit. Het mindfulness gedeelte bevat 

zittende meditatie, een body scan (het focussen op lichamelijke sensaties) en yoga. 

Zittende meditatie, een basistechniek van mindfulness, kan omschreven worden als het 

rechtop neerzitten in een comfortabele houding waarbij de persoon de aandacht op de 

ademhaling probeert te houden. Wanneer de aandacht dreigt af te glijden naar 

opkomende gedachten en emoties, erkent de persoon de gedachten en gevoelens, 

accepteert ze eenvoudigweg en laat ze vervolgens gaan zodat de aandacht terug naar de 

ademhaling kan gebracht worden. De body scan is een methode waarbij de persoon de 

aandacht van de ene lichaamsregio naar de andere verplaatst tot wanneer de aandacht op 

het hele lichaam gericht is. Yoga ten slotte houdt oefeningen met betrekking tot 
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stretchen, de lichaamshouding, en ademhalingsoefeningen in die dienen tot de relaxatie 

en het verstevigen van het musculoskeletale systeem. Het hoofddoel is om de 

participanten aan te leren om zich meer bewust te worden van hun gevoelens en 

gedachten en de relatie tot die gevoelens en gedachten te veranderen. Het gaat om een 

verandering in die zin dat men de gedachten en gevoelens gaat observeren en accepteren 

zonder er een oordeel over te vormen (Kabat-Zinn, 1984; Teasdale et al., 1995). De 

meditatietechnieken worden dus gebruikt om een perspectief op gedachten en gevoelens 

te ontwikkelen van waaruit ze herkend en erkend kunnen worden als mentale 

gebeurtenissen zonder inherente betekenis of waarde, eerder dan aspecten van zichzelf 

of noodzakelijk accurate weergaven van de realiteit (Kabat-Zinn, 1984; Teasdale et al., 

1995). Meer naar de praktijk toe betekent dit dat men de vaardigheid ontwikkelt om op 

een open en kalme manier afstand te nemen van de gedachten en gevoelens tijdens 

stressvolle situaties en gebeurtenissen, eerder dan terugvallen in angstige en bezorgde of 

negatieve denkpatronen die voor een vicieuze cirkel van verhoogde emotionele stress 

zorgen. Er is heel wat onderzoek gedaan naar de effectiviteit van MBSR. Er zijn studies 

die de effectiviteit van MBSR voor depressie aantonen (Goldin & Gross, 2010; Joo et 

al., 2010; Kimbrough et al., 2010; Lengacher et al., 2009), voor angststoornissen 

(Bohlmeijer et al., 2010; Chiesa & Serretti, 2009; Lengacher et al., 2009; Vollestad et 

al., 2011) waaronder PTSS (Kimbrough et al., 2010), sociale angststoornis (Goldin & 

Gross, 2010) en gegeneraliseerde angststoornis (Evans et al., 2008). Daarnaast is MBSR 

ook effectief in het verminderen van pijn, het verbeteren van coping, acceptatie (Ernst et 

al., 2008; Esmer et al., 2010; Flugel et al., 2010; Grossman et al., 2007; Perlman et al., 

2010; Rosenzweig et al., 2010; Wong et al., 2011) en het zou ook tot verbetering kunnen 

leiden bij insomnia (Gross et al., 2011; Winbush et al., 2007). Er is evidentie die 

aantoont dat MBSR de algemene mentale gezondheid verbetert en vele studies toonden 

ook aan dat het het psychologisch functioneren van individuen bij een verscheidenheid 

aan medische ziektes kan verhogen (Birnie et al., 2010; Carmody et al., 2011; Esmer et 

al., 2010; Gayner et al., 2012; Gross et al., 2010; Joo et al., 2010; Ledesma & Kumano, 

2009; Lengacher et al., 2009; Lengacher et al, 2012; Matousek et al., 2010; Matousek et 

al., 2011). Ten slotte is het ook belangrijk om niet te vergeten dat MBSR uiteraard ook 

effectief is voor gezonde individuen (Chiesa et al., 2009; Oman et al., 2008). 
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Mindfulness-Based Cognitive Therapy. MBCT is gebaseerd op MBSR, maar 

combineert de methoden en principes van mindfulness met die van cognitieve therapie. 

MBCT beoogt niet de inhoud van de gedachten te veranderen, het gaat er daarentegen 

wel over dat men het bewustzijn van en de relatie tot de gedachten tracht te veranderen. 

Dit wil zeggen, zoals eerder vermeld, dat men zich minder zal gaan identificeren met de 

eigen emoties en gedachten, bijvoorbeeld ‘ik ben niet gelijk aan de pijn die ik heb’. 

MBCT maakt, zoals MBSR, gebruik van seculiere mindfulness technieken zoals de 

zittende vorm van meditatie. Het programma richt zich specifiek op het aanleren van het 

herkennen van een neerdalende stemming of mood, dit met het doel om afstand te 

kunnen nemen van de zich altijd maar herhalende patronen van ruminatieve en 

negatieve gedachten (Segal et al., 2002). Er zijn heel wat studies die aangetoond hebben 

dat MBCT effectief is in de behandeling van vele psychiatrische aandoeningen, zoals in 

de preventie van herval bij unipolaire depressie (Bondolfi et al., 2010; Godfrin & van 

Heeringen, 2010; Kuyken et al., 2008; Manicavasgar et al., 2011; Mathew et al., 2010; 

Segal et al., 2010), bipolaire stoornis (Deckersbach et al., 2012; Stange et al., 2011; 

Weber et al., 2010; Williams et al., 2008), gegeneraliseerde angststoornis (Evans et al., 

2008; Kim et al., 2009), paniekstoornis (Kim et al., 2009; Kim et al., 2010), 

hypochondrie (Lovas & Barsky, 2010; Williams et al., 2011), en sociale fobieën (Piet et 

al., 2010). Daarnaast is er ook evidentie dat MBCT effectief is bij het Chronisch 

Vermoeidheidssyndroom (Rimes & Wingrove, 2011) en de sterkste evidentie is er voor 

de hervalpreventie bij unipolaire ziekten (Bondolfi et al., 2010; Chiesa & Serretti, 2010; 

Godfrin et al., 2010; Kingston et al., 2007; Kuyken et al., 2008; Manicavasgar et al., 

2011; Mathew et al., 2010; Piet & Hougaard, 2011; Segal et al., 2010). De effectiviteit 

van MBCT bij hervalpreventie bleek vergelijkbaar met de effectiviteit van 

antidepressiva na 1 jaar (Chiesa & Serretti, 2010). Een andere studie toonde eveneens 

aan dat MBCT bij depressie een vergelijkbare effectiviteit tegen herval heeft dan de 

effectiviteit van antidepressiva (Segal et al., 2010). Recent onderzoek toonde zelfs aan 

dat MBCT ook effectief blijkt bij een aanwezige depressieve episode (Finucane & 

Mercer, 2006; van Aalderen et al., 2012;). Tot slot toonde onderzoek aan dat MBCT 

even effectief bleek te zijn als cognitieve gedragstherapie (CGT) bij de behandeling van 

een aanwezige depressie (Mathew et al., 2010). 
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De werkingsmechanismen van mindfulness 

Het is de combinatie van verschillende componenten van mindfulness meditatie 

- die in interactie staan met elkaar - die voor het gunstige effect op het algemeen welzijn 

zorgen. Het reguleren van de aandacht, een bewuste houding ten opzichte van het 

lichaam, emotieregulatie en de verandering in het zelfperspectief zijn deze vier 

mechanismen. Deze componenten interageren op zo’n manier dat ze het proces van 

zelfregulatie met betrekking tot aandacht zullen versterken (Carver & Scheier, 2011; 

Vohs & Baumeister, 2004). Gedurende het proces van aandachtstraining krijgt men te 

maken met afleiding afkomstig van externe prikkels (of gebeurtenissen) alsook 

gedachten en gevoelens welke conflicteren met het vooropgestelde doel, namelijk de 

aandacht behouden. Die conflicterende prikkels tracht men te negeren terwijl men zich 

focust op het object van meditatie, wat bijvoorbeeld de ademhaling kan zijn maar ook 

andere lichamelijke sensaties of gedachten. Dit proces van het houden van de aandacht 

op een bepaald object, terwijl men te maken krijgt met één of andere vorm van afleiding 

die men poogt te negeren, noemt men conflictmonitoring ofwel executieve aandacht 

(Posner & Petersen, 1990). Om dit te meten bestaan er bepaalde testen, zoals de 

executieve aandachtstaak van de Attention Network Test (Fan, McCandliss, Sommer, 

Raz, & Posner, 2002). Twee studies met betrekking tot de executieve aandacht toonden 

aan dat ervaren mediteerders beter presteerden op deze executieve aandachtstaak 

vergeleken met niet-mediteerders (Jha et al., 2007; van den Hurk et al., 2010). Verder 

werd er ook onderzoek gedaan naar de neurale mechanismen van executieve aandacht. 

fMRI onderzoek heeft uitgewezen dat de anterieure cingulate cortex (ACC) executieve 

aandacht mogelijk maakt (van Veen & Carter, 2002). Tijdens het proces van meditatie 

zal ACC activatie bijdragen aan het behouden van de aandacht door het systeem te 

waarschuwen dat er top-down processen uitgevoerd worden, zodat het conflict van de 

aandacht met mogelijke distractoren kan opgelost worden (van Veen & Carter, 2002). 

Ten slotte heeft structureel MRI onderzoek van de analyse van de grijze stof in de 

hersenen ook uitgewezen dat bij ervaren mediteerders de cortex dikker was in de 

dorsale ACC dan bij niet-mediteerders. Aandachtsregulatie blijkt dus een belangrijk 

mechanisme te zijn dat zich meestal in een vroeg stadium van de beoefening van 

mindfulness ontwikkelt; voldoende aandacht is immers nodig om gedurende een langere 

tijd te kunnen blijven mediteren en niet afgeleid te worden. 
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Een bewuste houding aannemen ten opzichte van het lichaam kan het best 

omschreven worden als de vaardigheid om subtiele lichamelijke sensaties op te merken 

(Mehling et al., 2009). Er zijn een aantal studies die wijzen op verandering in de functie 

en structuur van verschillende hersenregio’s als gevolg van het zich meer bewust 

worden van de interne lichamelijke sensaties. De insula, waarvan de grijze stof 

correleert met de interoceptieve accuraatheid en het viscerale bewustzijn, wordt meestal 

geactiveerd tijdens taken die te maken hebben met het interoceptieve bewustzijn (Craig, 

2003; Critchley, Wiens, Rotshtein, Ohman & Dolan, 2004). Deze activatie van de insula 

bleek te stijgen bij individuen die een Mindfulness-Based Stress Reduction sessie 

aangeboden hadden gekregen, in het bijzonder wanneer ze aandacht hadden voor de op 

dat moment aanwezige ervaringen (Farb et al., 2007). Ook vond deze studie nog dat de 

activatie van de secundaire somatosensorische cortex eveneens verhoogd werd; deze 

cortex vervult een functie in de verwerking van de exteroceptieve sensorische 

ervaringen. In een andere studie vertoonden participanten die een mindfulness training 

gevolgd hadden, een verhoogde activatie van de rechterinsula wanneer ze naar een 

droevige film keken (Farb et al., 2010). Deze verhoogde sensorische verwerking in de 

hersenen zou kunnen duiden op een stijging van de bottom-up processen, anders gezegd 

op een verhoging van de aandacht voor de aanwezige sensaties van aangeboden stimuli. 

Daarnaast bleken mediteerders ook nog over een hoger volume aan grijze stof en een 

dikkere cortex te beschikken in de rechter anterieure insula (Hölzel et al., 2008; Lazar et 

al., 2005). Dit acht weken durende programma van mindfulness meditatie bleek 

bovendien te leiden tot een groter volume grijze stof in de temporo-parietale junctie. 

Morfologische veranderingen in deze junctie staan erom bekend geassocieerd te zijn 

met een verhoogd bewustzijn voor de ervaringen van het ‘zelf’ binnen het eigen lichaam 

(in tegenstelling tot buiten het lichaam ervaringen). Deze lichamelijke sensaties 

vervullen ook een cruciale rol binnen de bewuste ervaring van emoties (Bechara & 

Naqvi, 2004; Damasio, 1999, 2003). Hieruit volgt dus dat een verhoging van het 

bewustzijn van de ervaringen in het lichaam van gevoelsmatige stimuli zou kunnen 

leiden tot een grotere gewaarwording en uiteindelijk ook het besef van het eigen 

gevoelsmatige leven. Een hoger bewustzijn van emoties lijkt met andere woorden een 

voorwaarde te zijn voor de vaardigheid om emoties te reguleren. Het is daarom dat het 

een belangrijk aspect is om individuen te helpen om hun lichaamsbewustzijn te 
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verhogen in de behandeling van psychologische stoornissen, zoals bijvoorbeeld bij een 

borderline persoonlijkheidsstoornis en eetstoornissen (Hill, Craighead, & Safer, 2011; 

Linehan, Armstrong, Suarez, Allmon, & Heard, 1991; Wupperman, Neumann, & 

Axelrod, 2008). Tot slot staat het bewust zijn van de interne sensaties niet los van 

empathie. Accurate observaties met betrekking tot de eigen sensaties zijn immers ook 

van belang voor het begrijpen van de sensaties van anderen (Decety & Jackson, 2004). 

Onderzoek toont inderdaad aan dat de insula en temporo-parietale junctie ook van 

belang is bij sociale cognitie en empathisch gedrag (Singer et al., 2004). Samenvattend 

is een verhoging van het lichaamsbewustzijn dus relevant bij op mindfulness gebaseerde 

therapieën voor de affectregulatie en empathie. 

Steeds meer onderzoek wijst uit dat mindfulness zorgt voor een verbetering in de 

emotieregulatie, wat hierboven ook al kort aangehaald werd. Personen die meer 

mindfulness meditatie ervaring hebben, vertonen een reductie van de emotionele 

interferentie  ten opzichte van minder getrainde individuen. Daarnaast tonen studies bij 

gezonde mensen ook aan dat mindfulness meditatie een negatieve gemoedstoestand 

vermindert of tegengaat (Jha, Stanley, Kiyonaga, Wong, & Gelfand, 2010), een 

positieve gemoedstoestand bevordert, en afleidende en ruminatieve gedachtepatronen 

terugschroeft (Jain et al., 2007). Fysiologische studies bewijzen ook dat meditatie 

training een snellere terugkeer naar de basisreactiviteit na een toestand van hoge 

emotionele reactiviteit bevordert en leidt tot een verminderde emotionele reactiviteit. Er 

was bijvoorbeeld bij ervaren mindfulness beoefenaars een snellere daling in de 

huidgeleiding op te merken na een aversieve stimulus (Goleman & Schwartz, 1976). 

Vervolgens toonde een EEG studie ook aan dat MBSR training leidde tot vermindering 

van activiteit in de linkse anterieure hersenregio, een patroon dat geassocieerd wordt 

met de ervaring van positieve emoties (Davidson, 1992; Davidson et al., 2003). Het zijn 

deze geobserveerde verbeteringen in emotieregulatie, geassocieerd met mindfulness, die 

aan de basis liggen van de positieve effecten op stressreductie (Garland, Gaylord, & 

Fredrickson, 2011) en de effecten op de reductie van depressieve symptomen (Shahar, 

Britton, Sbarra, Figueredo, & Bootzin, 2010). Exposure wordt ook genoemd als 

potentieel werkingsmechanisme van meditatie. Het gaat hier dan over de blootstelling 

aan interne (bijvoorbeeld emoties) en externe sensaties en dit zou leiden tot 

desensitisatie, minder emotionele reactiviteit, meer tolerantie en meer acceptatie van 
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stresserende gebeurtenissen (Brown, Creswell, & Ryan, 2007). Verder zijn er ook een 

aantal cross-sectionele studies die vonden dat ervaren mindfulness mediteerders ten 

opzichte van niet-mindfulness mediteerders een groter volume grijze stof in de hersenen 

hadden (Hölzel et al., 2008; Luders, Toga, Lepore, & Gaser, 2009). In een longitudinale 

studie ten slotte van Hölzel et al. (2010) waarbij participanten een acht weken durende 

MSBR cursus volgden, vond men een impact van de stress-reducerende effecten van 

mindfulness op de amygdala. Hoe groter de daling van de scores van de participanten 

op de ervaren stress over de acht weken heen, hoe groter de daling die men vond van de 

grijze stof in de rechterkant van de amygdala. 

Vervolgens de verandering in het zelfperspectief, wat inhoudt dat de perceptie 

van het ‘zelf’ een product is afkomstig van mentale processen. Men gaat zichzelf 

observeren vanop afstand, vanuit het eerder vermelde metacognitieve perspectief. 

Metacognitie helpt om afstand te nemen van een identificatie met een statische vorm 

van het ‘zelf’. Door de inhoud van het bewustzijn te observeren, komt men tot de 

constatering dat deze voortdurend verandert en dus van voorbijgaande aard is. Het ‘zelf’ 

kan dan ervaren worden als een gebeurtenis of proces, eerder dan een statische entiteit 

(Olendzki, 2006). Men gaat zich op die manier minder identificeren met de eigen 

gedachten en emoties. Door mindfulness te beoefenen gaat men zich met andere 

woorden minder identificeren met het concept van het ‘zelf’ en raakt men minder 

gehecht aan een ego gerichte kijk op de wereld. Deze verandering in perceptie faciliteert 

een verhoogd medeleven met en een verhoogde belangstelling voor zichzelf en anderen. 

Op die manier leidt het tot minder stress wanneer het ‘zelf’ zich bedreigd voelt, zowel 

bij actuele (bijvoorbeeld oud worden) als bij ervaren (negatieve gedachten over 

zichzelf) dreiging. 

Tot slot nog een belangrijk verschil tussen Zen meditatie, Mindfulness-Based 

Stress Reduction en Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Zen meditatie is een 

religieuze en spirituele activiteit. Het hoofddoel is inzicht te verkrijgen in de ware vorm 

van de realiteit in het algemeen en ook van zichzelf. Deze toestand, ook wel gekend als 

‘het ontwaken’, zou de vrijheid bevorderen alsook het lijden van de mens verminderen, 

waarbij het lijden het resultaat is van een foutieve interpretatie van de realiteit. MBSR 

en MBCT daarentegen, doelen op het genezen en verbeteren van psychologische en 

fysieke symptomen. 
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Eerder onderzoek naar de effecten van een mindfulness meditatie training op 

experimenteel geïnduceerde pijn 

Heel wat onderzoek heeft reeds aangetoond dat meditatie training, zoals 

Mindfulness-Based Stress Reduction en Acceptance and Commitment Therapy, kan 

bijdragen aan het verminderen van pijngerelateerde symptomen en het verhogen van het 

algemene psychologische welzijn (zie bijvoorbeeld Brown & Ryan, 2003; McCracken, 

Gauntlett-Gilbert, & Vowles, 2007). Meestal gaat het hierbij over trainingsprogramma’s 

die vele uren in beslag nemen om een langdurend effect te kunnen hebben (Brown & 

Ryan, 2003; Kabat-Zinn, 1982). Een aantal studies heeft daarnaast echter ook 

aangetoond dat een korte mindfulness interventie reeds kan leiden tot grotere tolerantie 

van pijn, minder pijn en lagere metingen van angst en ongemak door de pijn. Deze 

metingen gebeurden op basis van experimenteel geïnduceerde vormen van pijn (zie 

bijvoorbeeld Masedo & Esteve, 2007; Zeidan et al., 2010). Zeidan et al. (2010) 

onderzochten de effecten van een korte mindfulness meditatie training op de 

beoordeling van een pijnlijke vorm van elektrische stimulatie. In het experiment werd er 

een training van 3 dagen (20 minuten/dag) gegeven. Er werd een significante daling ten 

opzichte van het basisniveau in de pijnbeoordeling door de participanten na de training 

opgemerkt, voor zowel de lage als hoge niveaus van elektrische stimulatie. De 

pijngevoeligheid (de mate waarin men gevoelig is aan pijn), gemeten aan de hand van 

de verandering in de grens van de intensiteit van de stimulusaanbieding, daalde ook na 

deze training. De meditatie training bleek daarnaast eveneens effectief in het reduceren 

van de angst. Vervolgens werd de toestand van de mate van mindful zijn gemeten aan de 

hand van The Freiburg Mindfulness Inventory (FMI), waaruit bleek dat de meditatie 

training inderdaad de mindfulness skills verhoogde. Hierbij merkte men ook op dat de 

participanten die hoger scoorden op de FMI, eveneens de grootste reductie in de 

pijnbeoordelingen rapporteerden. Deze bevindingen laten uitschijnen dat een daling in 

angst en het vermogen om de aandacht gefocust te houden op het huidige moment het 

gevoel van pijn verminderen. Dit is een interessante bevinding met betrekking tot het 

onderzoek in deze masterproef aangezien een korte mindfulness interventie dus reeds 

een significant effect blijkt te kunnen hebben op de ervaring van pijn. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat mindfulness de pijn zou kunnen verzwakken doordat het de 

personen helpt om de schadelijke prikkels geleidelijk aan als momentaan, van 
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voorbijgaande aard en het niet waard zijnde om er een emotionele reactie op te geven, te 

aanschouwen (Cahn & Polich, 2006; Creswell et al., 2007; Lutz et al., 2008; Tang et al., 

2007). Deze studie van Zeidan et al. (2010) hield een rechtstreekse interactie tussen de 

getrainde professionals en de participanten in. De volgende studie van Liu et al. (2012) 

verliep echter zonder interactie tussen een getrainde professional en de participant. In 

dat onderzoek werd gebruik gemaakt van vooraf opgenomen instructies met betrekking 

tot de benadering van aangeboden pijnprikkels. In het kader van deze masterproef vormt 

die aanpak een belangrijke conditie daar het onderzoek waarover deze masterproef 

handelt ook gebruik maakt van vooraf opgenomen instructies. In het onderzoek van Liu 

et al. (2012) ging men het effect van een korte mindfulness training, zoals hierboven 

aangegeven via vooraf opgenomen instructies, op experimentele pijn die geïnduceerd 

werd door de koudwatertest, na. De koudwatertest is een taak die gekarakteriseerd 

wordt door een goede betrouwbaarheid en validiteit bij pijn inductie (Edens & Gil, 

1995). Deze taak bestaat uit 2 bakken die gevuld zijn met water, de ene met water met 

een temperatuur van 36 à 37°C en de andere is gevuld met koud water en ijs en blijft 

binnen een temperatuur tussen de 4 en 6°C. De baseline temperatuur werd bepaald 

doordat de participanten eerst hun rechterhand gedurende 2 minuten in het warme water 

staken en vervolgens hun hand in het koude water staken. Er werd aan de participanten 

gevraagd om zo lang mogelijk hun handen in het koude water te houden tot het moment 

dat ze de pijn niet meer konen verdragen (pijntolerantie). Er waren drie types 

interventies, namelijk de mindfulness interventie, de aandachtsafleiding interventie en 

ten slotte de spontane strategie die deelnemers uit zichzelf toepasten. Vervolgens 

werden de effecten van deze verschillende interventies op de koudwatertaak vergeleken. 

Er werd gevonden dat de mindfulness strategie, ten opzichte van de spontane strategie 

waarbij er geen significante verandering optrad, de pijntolerantie grens van de 

participanten significant verhoogde en de angst en het ongemak tijdens de taak 

verminderde. Daarnaast was de aandachtsafleiding strategie effectief in het verbeteren 

van de pijntolerantie, maar deze strategie had geen significant effect op het niveau van 

de ervaren angst en het ongemak tijdens de taak. Dit onderzoek toont dus de effectiviteit 

aan van een slechts 15 minuten durende mindfulness inductie op de mogelijkheid om 

pijn te reguleren gedurende deze koudwatertest. Een effect op de beoordeling van pijn 

kon echter niet aangetoond worden, dit in tegenstelling tot een studie van Masedo en 
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Esteve (2007) waarin men wel vond dat de subjectieve beoordeling van pijn daalde bij 

de mindfulness strategie. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat in de studie 

van Liu et al. (2012) geen rechtstreeks sociaal contact plaatsvond met de onderzoeker-

therapeut, terwijl dat in de studie van Masedo en Esteve wel het geval was. Als deze 

stelling zou kloppen, zou men kunnen verwachten dat in ons onderzoek, waarbij de 

instructies via een vooraf ingesproken formule aangeboden werden, er geen effect van 

de mindfulness instructie op de beoordeling van pijn zou worden gevonden. 

 

Conclusie 

Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen mindfulness en het psychologisch 

welzijn. Tal van studies hebben aangetoond dat er een correlatie is tussen mindfulness 

en de psychologische gezondheid. Dit werd aangetoond zowel bij studenten, als bij 

volwassenen en klinische populaties. In hun meta-analyse van 2011 tonen Keng, Smoski 

en Robins heel wat van die effecten aan. Brown en Ryan (2003) vonden onder andere 

dat mindfulness geassocieerd is met een hogere algemene levenstevredenheid, vitaliteit, 

zelfwaarde, een gevoel van autonoom functioneren, competentie, optimisme en een 

algemeen positief affect. Daarnaast vonden ze in hun onderzoek ook een negatieve 

correlatie met depressie en sociale angst. Andere studies toonden aan dat mindfulness 

positief gecorreleerd is met empathie (Dekeyser, Raes, Leijssen, Leysen, & Dewulf, 

2008), mildheid (Thompson & Waltz, 2007), betere prestaties op taken die te maken 

hebben met volgehouden aandacht (Schmertz, Anderson, & Robins, 2009) en negatief 

met neuroticisme (Dekeyser et al., 2008), ruminatie (Raes & Williams, 2010), 

cognitieve reactiviteit (Raes, Dewulf, van Heeringen, & Williams, 2009), moeilijkheden 

op vlak van emotionele regulatie en negatieve automatische gedachten (Frewen, Evans, 

Maraj, Dozois, & Patridge, 2008). Tot slot werden er ook verschillen in functioneren 

van de hersenen aan de hand van functionele neuro-imaging technieken vastgesteld, 

zoals bijvoorbeeld in de amygdala en mediale prefrontale en parietale hersenregio’s.  
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Onderzoeksvraag 

Het doel van deze studie is om aan de hand van een experimenteel opzet te onderzoeken 

of er naargelang de vorm van coping, namelijk mindfulness en suppressie, een 

verschillende invloed is op de pijnervaring en tolerantie van experimentele 

(kortdurende) pijn en of dit effect gemodereerd wordt door de dreigwaarde met 

betrekking tot de warmteprikkels die geïnduceerd wordt. Tolerantie kan men 

omschrijven als de hoogste intensiteit van pijnstimulatie die iemand kan verdragen. 

Personen werden in dit onderzoek op een random wijze toegewezen aan ofwel de 

conditie met een hoge dreigwaarde ofwel met een lage dreigwaarde. Onze hypothese is 

dat proefpersonen in de mindfulness conditie een minder negatieve pijnervaring en een 

hogere tolerantiewaarde hebben in vergelijking met de suppressie conditie. Daarnaast 

willen we nagaan of het effect van coping (mindfulness of suppressie) gemodereerd 

wordt door de mate van dreiging die geïnduceerd wordt. Verscheidene onderzoeken zijn 

reeds eerder gebeurd naar het effect van het toepassen van mindfulness of suppressie in 

het omgaan met pijn, maar bijzonder aan dit onderzoek is dat de dreigwaarde van de 

pijnprikkels gemanipuleerd is. De dreiging werd opgenomen als moderator aangezien 

de effectiviteit van verschillende methodes mogelijks afhankelijk is van de context. Er 

zijn aanwijzingen dat suppressie en distractie hun effectiviteit kunnen verliezen in een 

bedreigende context. Mindfulness zou in dergelijke omstandigheden wel werken omdat 

het tegenwicht biedt tegen piekeren.  

 

 

 



26 
 

Methode 

 

Steekproef 

 De participanten van dit onderzoek waren studenten van de Universiteit Gent. In 

totaal slaagde men erin om 58 studenten te bereiken. De meerderheid van de 

deelnemers, namelijk 62.1%, waren studenten lichamelijke opvoeding en 

bewegingswetenschappen en 32.8% waren studenten gezondheidsvoorlichting en 

bevordering. Een kleine minderheid van de participanten, namelijk 5.2% waren 

studenten economie. De studenten die deelnamen werden, vanuit de universiteit, 

beloond met credits (studiepunten) ofwel een kleine geldelijke vergoeding. Op 

verschillende tijdstippen vanaf oktober 2013 tot december 2013 kwamen ze naar een 

labo in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit 

van Gent om vervolgens gedurende ongeveer één uur deel te nemen aan het experiment. 

Alle deelnemers ondertekenden een geïnformeerde toestemming (informed consent) 

vooraleer ze deelnamen en werden ervan op de hoogte gesteld dat ze op elk moment 

hun deelname aan het experiment konden stopzetten. De studie was goedgekeurd door 

het ethisch comité van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en 

volgde de ethische standaarden omschreven in de declaratie van Helsinki. 

 De leeftijd van de deelnemers varieerde van 17 tot 38 jaar, met 20.22 als 

gemiddelde leeftijd (SD 3.44). Er waren 58 deelnemers waarvan 46,6 % vrouwen en 

53,4 % mannen.  Van die 58 proefpersonen werden er 20 random toegewezen aan de 

mindfulness conditie (34,5%), 19 aan de suppressie conditie (32,8%) en 19 aan de 

spontane coping conditie (32,8%). 28 deelnemers werden daarnaast ook random 

toegewezen aan een conditie zonder dreiging (48,3%) en 30 aan een conditie met 

dreiging (51,7%). De meerderheid van de participanten (86,2%) was rechtshandig. Van 

60,3% van de participanten was de vader hoger opgeleid, bij 65,6% was de moeder 

hoger opgeleid. 

 Het merendeel van de participanten (79,3%) rapporteerde de laatste 6 maanden 

last te hebben ondervonden van diverse pijnklachten zoals bijvoorbeeld spierpijn. Het 

grootste deel van de participanten (94,8%) benoemde zijn of haar gezondheid over het 
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algemeen als goed tot uitstekend. 69% van de participanten rapporteerden dat ze geen 

pijn ervoeren op het moment van het experiment. Tot slot was er niemand die wekelijks 

meditatie gerelateerde oefeningen deed zoals meditatie, yoga, Tai Chi, Qi gong of 

ademhalingsoefeningen. 

 

Opzet 

In dit onderzoek wordt het effect op pijnervaring na het instrueren van een aantal 

copingtechnieken nagegaan. Het gaat hierbij om acute pijn die experimenteel 

geïnduceerd wordt in de vorm van thermische pijnprikkels. Het effect van een korte 

mindfulness inductie wordt vergeleken met een suppressie conditie en een neutrale 

conditie bij het beleven van de thermische warmteprikkels. Er wordt onderzocht of deze 

korte mindfulness inductie bij acute pijninductie door middel van thermische 

warmteprikkels zorgt voor een hogere pijntolerantiegrens in vergelijking met een 

suppressie conditie of de neutrale conditie. Hierbij onderzoekt men ook of de 

dreigwaarde waaraan de participanten vooraf blootgesteld werden als modererende 

factor optreedt of niet. Om deze hypothesen te onderzoeken werd voorafgaand aan de 

blootstelling aan de thermische warmteprikkels een korte mindfulness inductie, een 

suppressie inductie ofwel een neutraal verhaal aangeboden dat geen van beide 

copingtechnieken aanbood. Na deze inductie werd ofwel een conditie van hoge dreiging 

gecreëerd rond de komende gebeurtenissen in het experiment ofwel werd een conditie 

van lage dreiging gecreëerd. Deze dreigingconditie werd aangeboden om het verschil 

tussen de twee mogelijke condities (lage of hoge dreigwaarde) te onderzoeken en vooral 

na te gaan of het effect van de verschillende copingtechnieken al dan niet versterkt zou 

worden door deze factor. Er werd een experiment opgezet waarbij aan de hand van 

vragenlijsten de subjectieve parameters gemeten werden. Het gedeelte betreffende 

zelfrapportage bestond uit enkele vragenlijsten alvorens het aanvatten van het 

experiment alsook een vragenlijst die de pijnbeleving na het toedienen van de prikkels 

bevroeg bij de participanten in de verschillende condities (between-subjects). Daarnaast 

werden ook twee vragenlijsten afgenomen in verband met pijnrating en pijntolerantie. 
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Experimentele manipulaties 

 Dreigmanipulatie. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een 

dreigmanipulatie in de conditie met aanwezigheid van een hoge dreigwaarde. Deze 

dreiging werd gecreëerd alvorens de aanbieding van de warmteprikkels, en dit aan de 

hand van verbale commentaar bij het valselijk meten van de huidweerstand. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van een weerstandsmeter samen met twee elektroden die op de 

pols werden aangebracht. De participanten werd verteld dat bij sommige mensen de 

huid onvoldoende bestand is tegen het herhaaldelijk toedienen van de stimuli alsook dat 

er daardoor lichte brandwonden kunnen ontstaan. En dat men daarom dus wou nagaan 

of de huid van de participant hier voldoende tegen bestand zou zijn. Vervolgens werd 

aangegeven dat de waarde bij de participant wat aan de lage kant was, maar toch net 

toelaatbaar zou zijn voor dit experiment. Tot slot werd hen expliciet gevraagd het te 

melden, mocht men iets ongewoons voelen tijdens het experiment. In de condities met 

lage dreigwaarde werd deze meting niet uitgevoerd en bijgevolg werd er dus ook geen 

bijkomende informatie verstrekt over de eventuele gevolgen van de warmteprikkels. 

 Aandachtsmanipulatie. Er werd gebruik gemaakt van vooraf opgenomen 

audiofiles die men via een koptelefoon te horen kreeg. Participanten luisterden naar de 

instructies die betrekking hadden tot mindfulness (open milde aandacht) of suppressie 

(verzet). Ofwel bestond de audiofile uit een fragment over huishoudkunde (neutrale 

conditie). 

 De mindfulness inductie werd ontwikkeld door Björn Prins, een ervaren 

mindfulness trainer van het Institute for Training of Attention and Mindfulness (ITAM). 

Binnen de mindfulness conditie werden de proefpersonen in de audiofile ook 

toegesproken door Björn Prins. Dit audiofragment duurde ongeveer een kwartier en 

werd beluisterd alvorens de pijnprikkels aangeboden werden. Er werd aan de 

participanten verteld dat men hen via deze oefening een methode zou aanleren om om te 

gaan met onprettige ervaringen. Alsook werd de participanten verteld dat ze na deze 

oefening zouden geconfronteerd worden met een aantal warmteprikkels. Mindfulness 

werd in de inleiding gedefinieerd als het 'intentioneel en niet-oordelend aandacht geven 

aan het huidige moment'. In navolging van deze omschrijving werd gevraagd aan de 

proefpersonen om een vriendelijke en open houding aan te nemen ten opzichte van de 



29 
 

verschillende ervaringen. Dit betreft een houding waarbij men toch openstaat voor en 

blijft observeren wat er aanwezig is, ook wanneer deze ervaringen onprettig zijn. Er 

werd tevens gevraagd om aandacht te hebben voor het eigen lichaam, bijvoorbeeld hoe 

de voeten contact maken met de grond en de knieën gevouwen zijn. Daarnaast werd 

gevraagd om de gedachten te observeren die men bij deze oefening had en ze te 

accepteren. Vervolgens werd de aandacht gevestigd op de ademhaling en werd men 

uitgenodigd deze ademhaling te observeren, het rijzen en dalen van de buik 

bijvoorbeeld. Hierbij werd men uitgenodigd om eventuele emoties of gedachten die 

aanwezig waren en tevens de sensaties bij de ademhaling te labelen, meer bepaald het 

mentaal labelen van ervaringen, bijvoorbeeld 'adem in', 'adem uit'. Op het einde van het 

fragment werd de ontwikkeling van een ja-houding besproken. Deze houding impliceert 

dat men observeerde wat men hoorde of hoe men neerzat, en er ja tegen zou zeggen 

vanop een afstand en vanuit een open welwillende ja-houding. Tot slot werd 

uitgenodigd om die open, vriendelijke houding die men had geleerd bij het ontvangen 

van de prikkels toe te passen. Als men in de mindfulness conditie was ingedeeld, dan 

werd net voor een eerste introductie van een reeks van pijnprikkels ook nog eens de 

volgende instructie gegeven: 'Zie of je de warmteprikkel kan observeren en of je 

werkelijk nieuwsgierig kan zijn naar de sensatie van warmte. Je kan dit labelen als oh ja 

dit voelt warm, heet, scherp,... Klaar? Dan starten we nu met het aanbieden van de 

prikkel.' 

 In de suppressie conditie luisterden de participanten naar een audio bestand over 

verzet. Deze manipulatie doelde dus op een proces dat volledig tegengesteld was aan de 

mindfulness conditie. De instructies werden echter wel op dezelfde manier aangeboden 

en opgebouwd als in de mindfulness conditie. Net zoals het fragment in de mindfulness 

conditie en het fragment in de neutrale conditie, duurde dit audiofragment ongeveer een 

kwartier. Alle fragmenten werden ingesproken door Björn Prins. Deze 

gestandaardiseerde opbouw is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat potentiële 

verschillen die men vindt in effecten tussen de verschillende condities niet te wijten zijn 

aan mogelijke verschillen in de aanbieding van de instructies. In het audiofragment over 

verzet werd verteld dat men zou leren om zaken die onprettig zijn weg te drukken. Er 

werd gevraagd om eventuele onprettige gedachten en emoties weg te drukken en 

weerstand te geven tegen dat wat onprettig is. Als er onprettige sensaties gevoeld 
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werden in het lichaam, dan werd men uitgenodigd om die ook weg te drukken en zo de 

situatie te controleren. Op het einde van het fragment werd de inname van een neen-

houding besproken. Het tegenovergestelde dus van de ja-houding bij de mindfulness 

conditie. Men werd aangemoedigd om neen te zeggen tegen alles, en verzet te bieden 

tegen bijvoorbeeld de geluiden die er zijn of lichamelijke sensaties die men ervaart. 

Wanneer men in deze suppressie conditie ingedeeld werd, dan werd net voor een eerste 

introductie van een reeks van pijnprikkels ook nog eens de volgende instructie gegeven: 

'Zie of je ongewenste sensaties kan wegdrukken. Onprettige sensaties van warmte, 

angstige emoties of lastige gedachten druk je weg. Zeg STOP, zeg NEEN en druk ze 

weg,... Klaar? Dan starten we nu met het aanbieden van de prikkel.' 

 Tot slot de neutrale conditie; de participanten die in deze conditie werden 

onderverdeeld kregen een audio bestand te horen dat ging over huishoudkunde. Het 

betrof een aantal tips om alles in de keuken proper te houden. Wanneer men in de 

neutrale conditie ingedeeld was, dan werd net voor de introductie van een reeks van 

pijnprikkels het volgende verteld: 'We zullen je nu laten kennismaken met de 

warmteprikkel. Klaar? Dan starten we nu met het aanbieden van de prikkel.' In dit 

fragment werden dus geen instructies gegeven wat betreft de houding die men moest 

aannemen tegen de pijnprikkels. Met deze controleconditie werd het mogelijk de 

spontane coping na te gaan en vervolgens werd op deze manier ook een vergelijking van 

de mindfulness conditie en suppressie conditie met een neutrale conditie mogelijk 

gemaakt. 

 

Materiaal 

 Vragenlijsten. De verschillende vragenlijsten die gebruikt werden tijdens het 

experiment zullen nu verduidelijkt worden. Ten eerste werd een demografische 

vragenlijst ingevuld door de participanten, vervolgens kwamen drie vragenlijsten aan 

bod die mindfulness als persoonlijkheidstrek meten, dan een vragenlijst die de mate van 

dispositioneel catastroferen nagaat en tot slot werden nog een lijst met controlevragen 

en werden er nog twee manipulatiechecks ingevuld door de deelnemers van het 

onderzoek. 
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 Demografische vragenlijst. In een eerste vragenlijst werden de demografische 

gegevens van de participanten bevraagd (leeftijd, studierichting, links- of 

rechtshandigheid, geslacht, beoordeling van de gezondheid, opleidingsniveau van 

moeder en vader) en daarnaast kwamen een aantal open en gesloten pijn gerelateerde 

vragen aan bod (bijvoorbeeld 'In welke mate hinderde uw pijn u om deel te nemen aan 

ontspannen, sociale en familiale activiteiten tijdens de laatste 6 maanden?' op een schaal 

van 0 tot 10). Dit om zicht te krijgen op de pijn gerelateerde klachten van de afgelopen 

6 maanden. De vragen zijn gebaseerd op de McGil Pain Questionnaire for the Dutch 

Language (MPQ-DV, Vanderiet, Adriaensen, & Carton, 1987 en Van der Kloot, 

Oostendorp & van der Meij, 1995, voor de originele versie zie Melzack, 1975). Men 

kan in deze vragenlijst bijvoorbeeld op afbeeldingen van het lichaam aanduiden waar de 

pijn die men voelt zich hoofdzakelijk bevindt. Daarnaast werden eventuele medische en 

psychische aandoeningen bevraagd en mogelijke lopende behandelingen hiervoor, 

alsook werd medicatie-inname bevraagd ('Heeft u vandaag bepaalde (pijn)medicatie 

genomen? Zo ja, welke?'). Ten slotte werd de participanten gevraagd of ze mindfulness 

gerelateerde activiteiten beoefenden ('Beoefent u wekelijks één van de volgende (kruis 

aan): meditatie, yoga, tai-chi, qi-gong, ademhalingsoefeningen, andere gerelateerde 

activiteiten (zo ja, specifieer)'). 

 Mindfulness als persoonlijkheidstrek. Er werden drie vragenlijsten afgenomen 

om mindfulness te meten: de Mindful Attention and Awareness Scale, de Acceptance 

and Action Questionnaire-II en de Self As Context Scale. 

 Mindfulness Attention and Awareness Scale. De eerste vragenlijst was de 

Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS), deze werd ontwikkeld door Brown en 

Ryan in 2003. Zij zien mindfulness als een individuele dispositionele vaardigheid die 

met behulp van training en therapie verder kan worden ontwikkeld. De vragenlijst die ze 

ontwikkelden bestaat uit 15 items en peilt naar een algemene tendens aandacht te 

hebben voor dagelijkse bezigheden. Ze kozen ervoor dat de items een afwezigheid van 

mindfulness meten, bijvoorbeeld: 'Ik heb de neiging snel naar mijn bestemming te 

lopen, zonder aandacht te schenken aan wat ik onderweg meemaak.', hieraan wordt dan 

door de respondent een score gegeven van 1 (bijna altijd van toepassing) tot 6 (bijna 

nooit van toepassing). Een hogere gemiddelde itemscore betekent dus meer 
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mindfulness. Ze redeneerden dat voor de meeste mensen geldt dat ze eerder mindless 

dan mindful zijn en dat het daarom gemakkelijker is om afwezigheid te herkennen dan 

momenten van aanwezigheid. In eerder onderzoek van Brown en Ryan (2003) werden 

reeds significante verbanden aangetoond tussen de MAAS en indicatoren van 

welbevinden. Men vond een negatieve correlatie met emotionele kwetsbaarheid, 

negatief affect, angst en depressie. Met zelfwaardering, optimisme, vitaliteit en positief 

affect werd een positieve correlatie gevonden. Daarnaast vonden Brown en Carlson 

(2005) bij een populatie van kankerpatiënten die deelnamen aan een MBSR-programma 

evidentie voor een één-factor structuur. De controlegroep bestond uit een lokaal lid van 

de gemeenschap dat gematcht werd aan elke patiënt. Deze ondergingen dus dezelfde 

procedure als de kankerpatiënten. Men vond dat de factorstructuur van de MAAS 

dezelfde bleef bij de twee groepen bij een pre- en postmeting. De divergente validiteit 

werd ook aangetoond door het onderzoek met vragenlijsten voor 

stemmingsschommelingen ('mood disturbance') en stress. Men vond dat hogere MAAS 

scores geassocieerd waren met minder stemmingsschommelingen en symptomen van 

stress bij kankerpatiënten. De betrouwbaarheid (Cronbachs's alpha) in dat onderzoek 

betrof .87. De Cronbach's alpha in het huidige onderzoek betreft .83. 

 Acceptance and Action Questionnaire. De AAQ-II is een vragenlijst die 

experiëntiële vermijding en de positieve tegenpool, acceptatie meet. Experiëntiële 

vermijding betreft het vermijden van negatief geëvalueerde innerlijke ervaringen, zoals 

lichamelijke gewaarwordingen, emoties, gedachten en herinneringen (Hayes et al., 

1996; Hayes, Strosahl, Wilson et al., 2004). Experiëntiële vermijding is echter een 

ineffectieve strategie om negatief geëvalueerde innerlijke ervaringen te hanteren. Het 

proces van experiëntiële vermijding leidt er namelijk toe dat cliënten steeds meer tijd en 

energie gaan steken in het vermijden van ervaringen, die geen daadwerkelijke 

bedreiging vormen, wat vervolgens kan leiden tot een afname van positieve ervaringen. 

Een alternatief voor dit proces van experiëntiële vermijding is het proces van de 

acceptatie van ongewenste ervaringen. Acceptatie maakt deel uit van 'psychologische 

flexibiliteit' (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). De AAQ-II bestaat uit 10 items die men 

moet scoren op een schaal van 1 (nooit waar) tot 7 (altijd waar). Voorbeelditems zijn: 

'Mijn pijnlijke ervaringen en herinneringen maken het me moeilijk om een waardevol 

leven te leiden.' of 'Mijn gedachten en gevoelens staan de manier waarop ik wil leven 
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niet in de weg.' De totaalscore bekomt men door de itemscores op te tellen waarbij 

enkele items (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) omgekeerd gescoord worden. De minimumscore is dus 

10 en de maximumscore is 70. Hoe hoger de totaalscore, hoe hoger de acceptatie en hoe 

minder experiëntiële vermijding. Jacobs, Kleen, De Groot en A-Tjak (2008) hebben 

onderzoek gedaan naar de psychometrische kwaliteiten van de AAQ-II. Meer bepaald 

naar de factorstructuur, de interne consistentie en de validiteit in twee steekproeven in 

een deels Nederlandse, deels Belgische populatie. Er was sprake van een algemene en 

een klinische steekproef. Het ging hierbij enerzijds om een groep eerste- en tweedejaars 

bachelor psychologie studenten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Anderzijds 

bestond de algemene steekproef uit zowel werkenden als werkzoekenden. De klinische 

steekproef bestond grotendeels uit personen die opgenomen waren in twee 

psychiatrische ziekenhuizen. Daarnaast werd de klinische groep ook aangevuld met 

mensen die zich aanmeldden voor ambulante of online geestelijke gezondheidszorg. 

Men vond dat de factorstructuur met één component als oplossing van de Nederlandse 

vragenlijst overeenkomt met de originele versie, dit met een goede interne consistentie 

(.89), convergente en divergente validiteit. De correlatie van de AAQ-II met de MAAS 

was in de klinische steekproef van het onderzoek van Jacobs et al. (2008) beperkt 

positief (.46), wat erop wijst dat beide vragenlijsten vermoedelijk een ander construct 

meten. Dit komt overeen met de visie van ACT waarin gesteld wordt dat psychologische 

flexibiliteit samenhangt met verschillende processen of vaardigheden waaronder 

acceptatie. Mindfulness wordt binnen ACT gezien als een groot proces dat 

onderverdeeld kan worden in vier processen, waarvan acceptatie er slechts één is. In het 

huidige onderzoek werd een Cronbach's alpha gevonden van 0.59. 

 Self As Context Scale. De SACS (Gird, Zettle, Webster, & Hardage-Bundy, 

2012; Van Damme, Prins, & Leroy, 2012) is de derde mindfulness gerelateerde 

vragenlijst die afgenomen werd. Het is een ongepubliceerde zelfrapporteringsvragenlijst 

waarbij een bepaalde perspectiefinname van de proefpersonen nagegaan wordt, meer 

bepaald de 'observing of observer self'. Dit betekent dat participanten aangeven hoe ze 

zichzelf observeren binnen een dagdagelijkse context. De Self As Context is één van de 

zes factoren van psychologische flexibiliteit. De vragenlijst bestaat uit 11 items die 

gescoord worden op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens). 

De minimumscore is dus 11 en de maximumscore 77. Voorbeelditems zijn: 'Wanneer ik 
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van streek ben, dan ben ik in staat een kalme plek in mezelf te vinden.' en 'Ik heb een 

visie op het leven die me toelaat om te gaan met teleurstellingen in het leven zonder 

erdoor overweldigd te worden.' Men vond in het huidige onderzoek een 

betrouwbaarheid van .72 voor de SACS. 

 Catastroferen over pijn. De Pain Catastrophizing Scale (PCS; Sullivan et al., 

1995 ; Crombez & Vlaeyen 1996) meet de mate van catastroferen in zowel klinische als 

niet-klinische populaties. Catastroferen wordt omschreven als een overdreven negatieve 

oriëntatie naar schadelijke stimuli (Sullivan et al., 1995). De vragenlijst bevat 13 items 

die gescoord worden van 0 (helemaal niet) tot 4 (altijd). Het gaat hierbij om uitspraken 

die een aantal gedachten en gevoelens bevatten die men kan ervaren bij het hebben van 

pijn. Er kan een onderverdeling gemaakt worden in drie subschalen. De eerste is 

ruminatie, dit gaat over het piekeren over pijn, zich zorgen maken over pijn en het 

onvermogen om pijngerelateerde gedachten te onderdrukken (bijvoorbeeld 'Als ik pijn 

heb, vraag ik mij voortdurend af of de pijn wel zal ophouden.'). De tweede schaal 

betreft magnificatie, hetgaan gaat over het uitvergroten van het onaangename karakter 

van pijn en het verwachten van negatieve gevolgen (bijvoorbeeld 'Als ik pijn heb, word 

ik bang dat de pijn erger zal worden.'). De laatste schaal betreft hulpeloosheid, deze 

handelt over het onvermogen om met pijnervaringen om te gaan (bijvoorbeeld 'Als ik 

pijn heb, voel ik dat ik het niet meer uithoud.'). De somscore van deze drie subschalen 

vormt dan één algemene schaal voor de mate van catastrofale gedachten over pijn. De 

Cronbach's alphacoëfficiënten variëren tussen 0.85 en 0.91 voor klinische en niet-

klinische populaties. Alsook is er evidentie voor de stabiliteit: een onderzoek naar de 

test-hertestbetrouwbaarheid leverde namelijk een coëfficiënt op van 0.92. Tot slot werd 

ook evidentie gevonden voor de convergente en divergente validiteit van de vragenlijst. 

  

 Controlevragen post. Deze vragenlijst over pijnervaring vulde men in na een 

eerste reeks van vijf pijnprikkels. Dit betreft een bevraging van de sensorische (hoeveel 

pijn gemiddeld ervaren, hoeveel pijn maximaal ervaren) en affectieve pijn om een beeld 

te krijgen van de ervaring van de participant bij een korte kennismaking met de prikkel. 

De vragenlijst bestond uit twaalf vragen die men scoorde op een schaal van 0 (geen 

pijn) tot 10 (hevigst denkbare pijn). Voorbeelditems zijn: 'Hoeveel pijn heeft u 
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maximaal ervaren tijdens de warmteprikkels?' en 'In welke mate maakte u zich zorgen 

over mogelijke letsels als gevolg van de warmteprikkels op uw arm?'. De 

betrouwbaarheid voor de bevraging van de sensorische pijn betrof een Cronbach's alpha 

van .92, voor de bevraging van de affectieve pijn werd eveneens een Cronbach's alpha 

van .92 gevonden. 

 Manipulatiechecks. De eerste manipulatiecheck bestond uit een vraag die 

naging of de participanten de belangrijkste boodschap van het audiofragment begrepen 

hadden. Alvorens het aanbieden van de pijnprikkels werd namelijk een audiofragment 

aangeboden, dat verschilde naargelang de conditie waarin men random ingedeeld was. 

Het eerste fragment ging over huishoudkunde, het tweede over het proces van open en 

milde aandacht en het derde over het proces van verzet. De vraag luidde als volgt: 'Kan 

je kort, in je eigen woorden, weergeven wat voor jou de belangrijkste boodschap was?'. 

De tweede manipulatiecheck die plaatsvond wordt ook wel omschreven als de 

copingcheck. Deze ging na of de participanten daadwerkelijk de aangeboden techniek 

uit het audiofragment toegepast hadden in het omgaan met de pijnprikkels. Na de 

kennismaking met een eerste reeks van vijf pijnprikkels werd een eerste copingcheck 

aangeboden aan de participanten. De eerste copingcheck peilde naar de pijnrating, dus 

de beoordeling van de pijnprikkels door de deelnemers. Deze bestond uit twee vragen 

die gescoord werden van 0 (helemaal niet geprobeerd) tot 10 (met volledige inzet 

geprobeerd). De eerste vraag was als volgt: 'Geef met een cijfer aan in welke mate je 

hebt geprobeerd om de sensaties van warmte te onderdrukken?'. De tweede vraag 

luidde: 'Geef met een cijfer aan in welke mate je geprobeerd hebt om de sensaties van 

warmte op een vriendelijke open wijze te observeren?'. In een bijkomende open vraag 

konden deelnemers nog andere methoden die ze gebruikt hadden aangeven. De tweede 

copingcheck peilde naar de pijntolerantie, dus de mate waarin een pijnprikkel verdragen 

kon worden. Deze copingcheck werd ingevuld nadat de participanten vijf keer een 

pijnprikkel aangeboden hadden gekregen waarbij ze zelf met een knop konden 

aangeven wanneer ze de pijn niet meer konden verdragen. Deze bestond uit dezelfde 

vragen als de eerste copingcheck. 
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 Experimentele pijn. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van  experimenteel 

geïnduceerde pijnprikkels in de vorm van thermische prikkels. Dit om het effect van 

mindfulness en suppressie na te gaan op kortdurende pijn. De apparatuur die gebruikt 

werd om de pijn te induceren, is een Somedic Thermotest (Zweden) met een thermode 

van 2.5 cm x 5 cm. Deze werd aan de pols op de binnenkant van de arm bevestigd. De 

warmteprikkels hadden een begintemperatuur van 32°C en stegen met 1°C per seconde 

naar een eindtemperatuur van 44°C.  In de experimentele fase van het experiment 

waarin men de pijntolerantie naging, kon deze eindtemperatuur oplopen tot een 

temperatuur van 52°C. Waarbij de proefpersonen echter wel met een druk op een 

stopknop kon aangeven wanneer men de pijn niet meer kon of wilde verdragen, dit was 

mogelijk alvorens de maximale eindtemperatuur van 52°C bereikt werd. Een 

temperatuur tussen 44°C en 48°C wordt doorgaans als pijnlijk aanzien (Lautenbacher, 

Rollman, & McCain, 1994; Edwards, Ness, Weigent, & Fillingim, 2003a). Tijdens het 

experiment werden de warmteprikkels 11 maal aangeboden (1 x test, 5 x rating, 5 x 

pijntolerantie) in elke conditie. Er waren twee versies, A en B, voor de plaatsing van de 

prikkels in omloop. Bij de introductiefase in versie A werden de warmteprikkels 

aangeboden aan de linkerarm, tijdens de experimentele fase werden de prikkels aan de 

rechterarm aangeboden. Bij versie B gold het omgekeerde principe. Dit om habituatie 

aan de warmteprikkels zoveel mogelijk tegen te gaan. 

 

Procedure 

De participanten werden eerst en vooral op de hoogte gesteld van het feit dat deze 

deelname op vrijwillige basis was en dat men het recht had om op elk moment te 

beslissen het experiment stop te zetten. Vervolgens vond een kleine introductie plaats 

rond het doel en het verloop van het experiment. Namelijk dat men in deze studie de 

effecten van een aandachtsoefening op het ervaren van warmteprikkels poogt te 

onderzoeken en dat een audiofragment aangeboden zou worden waarna men een reeks 

van pijnprikkels toegediend zou krijgen via de Somedic.                                                                        

 De participanten werden hiervoor gerandomiseerd over de verschillende 

condities (mindfulness – lage dreigwaarde, mindfulness – hoge dreigwaarde, suppressie 

– lage dreigwaarde, suppressie – hoge dreigwaarde, controlegroep – lage dreigwaarde, 
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controlegroep – hoge dreigwaarde). In een eerste fase van het experiment werd de 

proefpersonen gevraagd om een aantal algemene vragenlijsten in te vullen 

(demografische vragenlijst, MAAS, SACS, PCS, AAQ). Dit duurde een twintigtal 

minuten.                                                                                                               

 De participanten die aan een conditie met een hoge dreigwaarde waren 

toegewezen ondergingen vervolgens een huidweerstandstesting waarbij de 

experimentator aangaf dat bij sommige mensen de huid onvoldoende bestand is tegen 

het herhaaldelijk toedienen van deze prikkels, en dat daardoor bij die mensen lichte 

brandwonden zouden kunnen ontstaan. Vervolgens werd aangegeven dat de 

huidweerstand van de proefpersoon maar aan de lage kant was, maar toch net 

toelaatbaar voor dit experiment. Die proefpersonen kregen de mededeling om bij het 

voelen van iets ongewoons dit onmiddellijk te melden aan de proefleider. Bij de 

participanten in de lage dreigwaarde condities werd deze manipulatie overgeslagen.                                               

 In een volgende fase mochten de proefpersonen plaatsnemen aan een computer 

waar men door middel van een koptelefoon een audiofragment te horen kreeg. 

Afhankelijk van de conditie waarin men ingedeeld was, verschilde dit audiofragment. In 

de mindfulness conditie ging het fragment over mindfulness, in de suppressie conditie 

over verzet en in de neutrale conditie over schoonmaken in de keuken. Dit 

audiofragment duurde in elke conditie ongeveer een kwartier. Vervolgens vond de 

manipulatiecheck plaats, waarbij de proefpersonen kort beschreven wat ze hadden 

geleerd uit het audiofragment.                                                                                                               

 In een volgende fase werd via de thermode een eerste keer een warmteprikkel 

aangeboden, dit aan de binnenkant van de linker- of rechteronderarm. Afhankelijk van 

de conditie en dus van het audiofragment dat men had beluisterd, werd net voor die 

eerste prikkel een instructie gegeven die zou helpen bij het uitvoeren van de aangeleerde 

methode. In de neutrale conditie werd een neutrale instructie gegeven los van beide 

methodes. Vervolgens werd diezelfde prikkel nog vijf keer aangeboden, waarbij 

herhaald werd dat men de oefening zou proberen toepassen. Hierna werd een korte 

vragenlijst aangeboden rond de ervaring van de prikkels samen met de copingcheck in 

verband met de pijnrating. In de laatste fase werden opnieuw vijf prikkels aangeboden, 

waarbij de proefpersonen niet op de hoogte werden gesteld van het aantal prikkels dat 

zou toegediend worden en hen werd verteld dat ze met een druk op de knop de stijgende 
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stimulus konden stopzetten vanaf het moment dat ze de pijn niet meer konden of wilden 

verdragen. Deze prikkels werden aangeboden op de binnenkant van de andere onderarm 

dan degene waaraan de eerste reeks prikkels waren aangeboden. Hierna vulden de 

participanten de copingcheck over de pijntolerantie in.                                                                                                            

 Tot slot vond een korte debriefing plaats omtrent het onderzoek en de 

hypothesen, waarna de deelnemers een bewijs kregen voor het behalen van credits 

ofwel een vergoeding voor hun deelname. 
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Resultaten 

 

 De statistische analyse werd uitgevoerd met het programma SPSS 22. In het 

onderzoek werd gebruik gemaakt van een 2 x 3  design. Hierbij werden de verschillende 

manieren van coping (mindfulness, suppressie, spontane coping) en de dreigwaarde 

(lage dreigwaarde of hoge dreigwaarde) opgenomen als onafhankelijke variabelen. De 

pijntolerantie en pijnperceptie werden opgenomen als afhankelijke variabelen in de 

analyse. Er werd geopteerd om gebruik te maken van zowel univariate variantie-analyse 

(ANOVA) als multivariate variantie-analyse (MANOVA). In de eerste plaats een 

ANOVA  waarbij we de copingcheck, die naging of de copingmanipulatie succesvol 

was, opnamen als afhankelijke variabele. Opdat we echter meerdere afhankelijke 

variabelen los van elkaar konden opnemen in de verdere analyses, werd er ook een 

MANOVA uitgevoerd. Er waren namelijk twee verschillende pijnprotocollen. De eerste 

fase bestond uit de pijnratings, de tweede fase betrof het pijntolerantie protocol. Men 

nam dus afzonderlijk de affectieve en de sensorische pijn als afhankelijke variabelen op 

in een MANOVA en in een volgende MANOVA de verschillende pijntolerantie trials. 

De invloed van mindfulness, suppressie en spontane coping samen met het effect van 

dreiging op zowel affectieve als sensorische pijn en de pijntolerantie werd op deze 

manier nagegaan. 

 

Experimentele manipulaties 

  Er werd een ANOVA uitgevoerd om de effectiviteit van de 

aandachtsmanipulatie na te kunnen gaan. Hierbij was de copingcheck de afhankelijke 

variabele en waren conditie (mindfulness/ suppressie/ spontane coping) en dreiging de 

tussen-subject factoren. Er werd een positief effect van conditie gevonden, dit betrof een 

significant hoofdeffect, F (2, 52) = 4.81, p < 0.05. Onderstaande tabel biedt een 

overzicht van de celgemiddelden voor de score op de aandachtsvariabele gekruist over 

de verschillende condities. 
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Tabel 1: Gemiddelde en standaarddeviatie (SD) voor de score op de aandachtsvariabele naargelang de 

verschillende condities (mindfulness, suppressie, spontane coping en neutraal, bedreigend) 

 
Mindfulness (N=20) Suppressie (N=19) 

Spontane coping 

(N=19) 

Neutraal 1.15 (3.61) -3.11 (3.26) -0.33 (4.39) 

Bedreigend 

 

Totaal 

0.20 (4.90) 

 

0.68 (4.21) 

-3.35 (3.77) 

 

-3.24 (3.44) 

0.10 (4.55) 

 

-0.11 (4.36) 

 

 

Hypothesetoetsing 

Hypothese 1: de proefpersonen in de mindfulness conditie zullen minder affectieve en 

sensorische pijn rapporteren in vergelijking met de proefpersonen in de suppressie 

conditie en controle conditie, bij een hogere dreigwaarde van de warmteprikkels. 

 Er werd een multivariate analyse uitgevoerd met als afhankelijke variabelen 

affectieve pijn en sensorische pijn en de aandachtsmanipulatie en dreigmanipulatie als 

fixed factoren. Er werd geen significant hoofdeffect van conditie gevonden, F(4, 104) = 

0.31, p > 0.05. Dit betekent dat de participanten in de mindfulness conditie, de 

suppressie conditie en de spontane coping conditie geen verschillende mate van 

affectieve en sensorische pijn rapporteerden. Alsook werd er geen significant effect van 

dreiging gevonden, F(2, 51) = 1.05, p > 0.05. Het interactie effect tussen coping en de 

mate van dreiging op de affectieve en sensorische pijn bleek ook niet significant, F(4, 

104) = 0.04, p > 0.05. Hieruit kan men afleiden dat er geen verschil was in het effect 

van conditie (mindfulness of suppressie) op de affectieve en sensorische pijn bij een 

hogere dreigwaarde van de warmteprikkels ten opzichte van een lage dreigwaarde. 
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Tabel 2: gemiddelde en standaarddeviatie (SD) voor de score op affectieve en sensorische pijn gekruist 

over de verschillende condities (mindfulness, suppressie, spontane coping en neutraal, bedreigend) 

 Coping Dreigmanipulatie Gemiddelde SD 

Affectieve pijn Mindfulness Neutraal 0.92 1.38 

  Bedreigend 1.35 1.33 

 Suppressie Neutraal 1.21 2.11 

  Bedreigend 1.83 1.61 

 Spontane coping Neutraal 1.09 1.32 

  Bedreigend 1.61 1.65 

Sensorische pijn Mindfulness Neutraal 2.50 1.35 

  Bedreigend 2.40 1.76 

 Suppressie Neutraal 2.61 2.15 

  Bedreigend 2.70 2.34 

 Spontane coping Neutraal 2.78 2.03 

  Bedreigend 3.10 1.77 

 

Hypothese 2: de proefpersonen in de mindfulness conditie zullen een hogere 

tolerantiewaarde hebben in vergelijking met de suppressie conditie wanneer de 

warmteprikkels een hoge dreigwaarde hebben. 

Om deze hypothese te toetsen werd een multivariate variantieanalyse 

(MANOVA) uitgevoerd met de vijf achtereenvolgende pijntolerantie trials als 

afhankelijke variabelen en met als fixed factoren de aandachtsmanipulaties en de 

dreigmanipulatie. Er werd geen significant hoofdeffect van conditie gevonden, F(10, 

98) = 0.79, p > 0.05. Dit wil zeggen dat participanten in de mindfulness conditie, 

suppressie conditie en de spontane coping conditie dezelfde mate van pijntolerantie 

hadden. Men vond ook terug dat er geen significant effect van de dreigmanipulatie was, 

F(5, 48) = 0.84, p > 0.05. Verder bleek het interactie effect tussen coping en de mate van 

dreiging niet significant te zijn, F(10, 98) = 0.40, p > 0.05. Hieruit kan men afleiden dat 

er geen verschil was in het effect van conditie (mindfulness of suppressie) op de 

achtereenvolgende pijntolerantie trials bij een hoge dreigwaarde van de warmteprikkels 

ten opzichte van een lage dreigwaarde.  
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We kunnen ook gaan kijken naar de univariate effecten van coping op de 

verschillende pijntolerantie trials. Onderstaande tabel geeft deze p-waarden weer. 

Tabel 3: pijntolerantie per trial naargelang conditie 

 Afhankelijke variabele Significantie 

Coping pijntolerantie trial 1 0.13 

 pijntolerantie trial 2 0.12 

 pijntolerantie trial 3 0.13 

 pijntolerantie trial 4 0.12 

 pijntolerantie trial 5 0.03 

 

Men kan vervolgens kijken naar de geschatte marginale gemiddelden voor de 

score op de tolerantiewaarden. Dit betreft dus de temperaturen. Onderstaande tabel geeft 

deze waarden weer. 

Tabel 3: gemiddelde en standaarddeviatie (SD) voor de score (temperatuur) op de tolerantiewaarden van 

de trials naargelang de verschillende condities (mindfulness, suppressie, spontane coping en neutraal, 

bedreigend ) 

 Coping Dreigmanipulatie Gemiddelde SD 

Pijntolerantie 

trial 1 

Mindfulness Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

47.69 

46.60 

47.15 

2.42 

3.02 

2.72 

 

Suppressie Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

48.59 

49.02 

48.82 

2.20 

1.56 

1.85 

 
Spontane coping Neutraal 

Bedreigend 

48.18 

47.19 

2.70 

3.09 
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Totaal 47.66 2.87 

Pijntolerantie 

trial 2 

Mindfulness Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

48.60 

48.05 

48.33 

2.29 

3.09 

2.66 

 

Suppressie Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

49.73 

50.15 

49.95 

1.91 

1.64 

1.74 

 

Spontane coping Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

49.27 

48.43 

48.82 

2.79 

2.52 

2.61 

Pijntolerantie 

trial 3 

Mindfulness Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

48.72 

48.42 

48.57 

2.03 

2.79 

2.38 

 

Suppressie Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

49.68 

50.20 

49.95 

1.48 

1.64 

1.55 

 

Spontane coping Neutraal  

Bedreigend 

Totaal 

49.18 

48.97 

49.07 

2.30 

1.92 

2.05 

Pijntolerantie 

trial 4 

Mindfulness Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

48.77 

48.59 

48.68 

1.97 

3.26 

2.62 

 

Suppressie Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

49.71 

50.37 

50.06 

1.03 

1.15 

1.11 

 

Spontane coping Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

49.04 

49.15 

49.10 

2.22 

1.89 

1.99 

Pijntolerantie 

trial 5 

Mindfulness Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

48.71 

48.05 

48.38 

1.65 

2.47 

2.07 

 Suppressie Neutraal 49.52 0.80 
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Bedreigend 

Totaal 

50.25 

49.90 

1.21 

1.03 

 

Spontane coping Neutraal 

Bedreigend 

Totaal 

48.61 

48.67 

48.64 

2.42 

1.66 

1.99 

 

Tot slot werd een multivariate data-analyse uitgevoerd waarbij de spontane 

coping conditie weggelaten werd uit de analyse. Dit om beter het verschil te kunnen 

zien tussen de mindfulness conditie en de suppressie conditie. In de analyse werden dus 

slechts 39 participanten opgenomen. Bij deze analyse waarin men de spontane coping 

conditie weglaat, bekomt men alsook een niet-significant interactie effect tussen coping 

en de mate van dreiging, F(2, 34) = 0.02, p > 0.05.  
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Bespreking en conclusie 

 Wanneer mensen pijn voelen, gaan ze op zoek naar manieren om hiermee om te 

gaan. Er wordt vaak gebruik gemaakt van aandachtsafleiding of suppressie om de pijn 

onder controle te houden. Men zal de aandacht weg van de pijnstimulatie proberen 

leggen, bijvoorbeeld door zich op een taak te focussen, om op deze manier de intensiteit 

van de pijn te verminderen. Vervolgens kan men ook met pijn omgaan door alle 

pijngerelateerde emoties, gedachten en sensaties te onderdrukken, zonder dat men 

hiervoor afleiding tracht te zoeken. Er zijn studies die aantonen dat strategieën zoals 

aandachtsafleiding en suppressie meer effectief blijken in het verminderen van de 

intensiteit van de pijn dan bijvoorbeeld acceptatie (Branstetter-Rost et al., 2009; 

Gutiérrez et al., 2004; Paez-Blarrina et al., 2008). Studies tonen daarnaast echter aan dat 

pogingen om de gevoelens en gedachten rond de pijn te vermijden en te onderdrukken 

ook kunnen leiden tot het tegenovergestelde, namelijk net een verhoging in het 

gewaarworden van de pijn en de angst ervoor, samen met de aanhoudende fysiologische 

arousal (Cioffi & Holloway, 1993; Sullivan et al., 1997). In een studie van Arntz en 

Claassens (2004) vond men evidentie voor de invloed van de dreigwaarde die men 

meegeeft aan de participanten op de beoordeling van de pijn. Dit betekent dat de 

interpretaties die mensen geven aan de pijn, bijvoorbeeld de gedachten over de pijn 

indien er al dan niet een dreiging aanwezig is, ook een belangrijke rol spelen. Deze 

onderzoeken wijzen uit dat acceptatie een strategie is die meer effectief zou zijn in het 

verhogen van de pijntolerantie. Bij acceptatie gaat het net om het focussen van de 

aandacht op de pijn en de bewustwording van de aanwezige sensaties (Walsh & 

Shapiro, 2006). Dit proces waarbij men zich in staat voelt zich los te maken van de 

gedachten die men heeft, wordt een vorm van open milde aandacht ofwel mindfulness 

genoemd. De resultaten van verschillende onderzoeken hierover zijn echter niet altijd 

gelijklopend. We moeten dus voorzichtig zijn met conclusies en kunnen misschien beter 

de vraag stellen in welke situatie en bij wie welke interventie het best werkt in plaats 

van welke interventie altijd, ongeacht de situatie, de beste resultaten heeft. 

In deze studie werd het effect nagegaan van mindfulness op experimenteel 

geïnduceerde pijn. Men ging na of mindfulness een positief effect heeft op de tolerantie 

en pijnervaring van experimenteel geïnduceerde (kortdurende) pijn in vergelijking met 
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het effect van suppressie. Om dit te onderzoeken werd de methode om met pijnprikkels 

om te gaan (mindfulness of suppressie) gemanipuleerd en daarnaast ook de dreigwaarde 

met betrekking tot de experimentele pijn. De effecten werden nagegaan aan de hand van 

zelfrapportagevragenlijsten met betrekking tot de ervaren affectieve en sensorische pijn 

en de tolerantiewaarden bij de experimentele warmteprikkels. Dit waren twee 

verschillende pijnprotocollen. Het eerste was het pijnrating protocol, het tweede het 

pijntolerantie protocol. Er werden twee hypothesen getoetst. Om te beginnen werd 

nagegaan of de proefpersonen in de mindfulness conditie minder affectieve en 

sensorische pijn zouden rapporteren in vergelijking met de proefpersonen in de 

suppressie conditie en controle conditie, en of dit gemodereerd zou worden door een 

hogere dreigwaarde van de warmteprikkels. Ten tweede werd verwacht dat de 

proefpersonen in de mindfulness conditie een hogere tolerantiewaarde zouden hebben in 

vergelijking met de suppressie conditie en dat dit effect gemodereerd zou worden door 

de mate van dreiging die aanwezig was, waarbij mindfulness voordeliger zou zijn dan 

suppressie bij een hoge mate van dreiging. 

De resultaten van het onderzoek konden deze hypothesen niet bevestigen. (1) 

Over het algemeen werd er geen verschil gevonden in de pijnervaring van de 

deelnemers tussen de mindfulness conditie en de suppressie conditie, ook niet als de 

dreigwaarde gemanipuleerd werd. (2) Participanten in de mindfulness conditie hadden 

geen hogere tolerantiewaarden dan de participanten in de suppressie of controle 

conditie, ook niet wanneer een hoge mate van dreiging geïnduceerd werd. Het effect 

van conditie (mindfulness of suppressie) op de tolerantiewaarde werd dus niet 

gemodereerd door de mate van dreiging die geïnduceerd werd. 

In wat volgt worden verdere onderzoeksresultaten en mogelijke verklaringen 

met betrekking tot de hypothesen besproken. Zoals eerder vermeld werd er wat betreft 

hypothese 1 geen verschil teruggevonden in de pijnervaring van de participanten tussen 

de mindfulness- en suppressie conditie en het effect van coping werd niet gemodereerd 

door de dreigwaarde. Dit komt niet overeen met de resultaten van experimentele studies 

waarin men het hoofdeffect van mindfulness op pijnervaring nagaat. In die studies vindt 

men wel effecten van een mindfulness interventie op pijnervaring. De metingen 

gebeurden zoals deze studie op basis van experimenteel geïnduceerde vormen van pijn 



47 
 

(Masedo & Esteve, 2007; Zeidan et al., 2010). Zeidan et al. (2010) onderzochten de 

effecten van een korte mindfulness meditatie training op de beoordeling van een 

pijnlijke vorm van elektrische stimulatie. Er werd een significante daling ten opzichte 

van het basisniveau in de pijnbeoordeling bij de participanten opgemerkt na de training. 

Vervolgens werd de mate van mindful zijn gemeten (aan de hand van de Freiburg 

Mindfulness Inventory) waaruit bleek dat de meditatie training inderdaad de 

mindfulness skills verhoogde. Hierbij merkte men op dat de participanten die meer 

mindful waren de grootste reductie in de pijnbeoordelingen rapporteerden. Dit is een 

belangrijke vaststelling, maar hierover kan men in onze studie geen uitspraken doen 

omdat men dit niet onderzocht heeft. Dit is dus een beperking van onze studie. In de 

studie die wij uitvoerden, vond men dat individuen die mindfulness instructies hadden 

gekregen de pijn aan de hand van deze instructies effectief gingen benaderen, maar een 

effect op de pijnbeoordeling vond men hier niet. In een onderzoek van Liu et al. (2012) 

werd de experimentele pijn geïnduceerd door de koudwatertest. Bij deze studie kon men 

echter, net zoals in dit onderzoek, ook geen effect op de beoordeling van pijn 

terugvinden, dit dus in tegenstelling tot de studie van Masedo en Esteve (2007) waar 

men wel vond dat de subjectieve beoordeling van pijn daalde bij de acceptatie strategie. 

Daarnaast ging men bij hypothese 1 ook na of het effect van conditie (mindfulness of 

suppressie) gemodereerd werd door de mate van dreiging die geïnduceerd werd. De 

dreiging werd opgenomen als moderator aangezien de effectiviteit van verschillende 

methodes mogelijks afhankelijk is van de context. Er zijn aanwijzingen dat suppressie 

en distractie hun effectiviteit kunnen verliezen in een bedreigende context. Onderzoek 

toonde aan dat personen die gekenmerkt worden door een hoge mate van catastroferen 

moeilijkheden ervaren om hun aandacht weg te richten van pijn alsook te focussen op 

bepaalde taken tijdens het ervaren van de pijn (Crombez et al., 1998; Van Damme et al., 

2004). Mindfulness zou in dergelijke omstandigheden wel werken omdat mindfulness 

het piekeren en catastroferen over pijn zou tegengaan (Schütze et al., 2010; Zeidan et 

al., 2012). Hiervoor vonden wij echter geen evidentie in onze studie. Een experimentele 

studie van Prins et al. (2014) ging na of de perceptie van experimentele pijn 

verschillend was tijdens een mindfulness manipulatie ten opzichte van een distractie 

manipulatie en of mogelijke effecten gemodereerd werden door dispositioneel 

catastroferen. Men vond geen algemeen effect van conditie, wat wil zeggen dat er geen 
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verschil was in de ervaren pijn tussen de minfulnessgroep en de distractiegroep. Men 

vond echter wel een significant moderatie effect van dispositioneel pijn catastroferen. 

Wanneer het dispositioneel catastroferen hoog was, werd er minder pijn ervaren door 

deelnemers in de mindfulnessgroep ten opzichte van deelnemers in de distractiegroep. 

De resultaten van de studie van Prins et al. (2014) tonen dus aan dat personen met een 

hoge mate van dispositioneel catastroferen beter gebaat zouden zijn met een vorm van 

coping die gebaseerd is op mindfulness dan met distractie. De effectiviteit van 

mindfulness tegenover distractie zou dus samenhangen met de mate van catastroferen. 

Dit komt overeen met eerdere onderzoeken waaruit blijkt dat afleiding niet effectief zou 

zijn bij personen met een hoge tendens tot catastroferen (Heyneman et al., 1990; 

Goubert et al., 2004; Van Damme et al., 2010; Verhoeven et al., 2010).  

 Een eerste verklaring voor de afwezigheid van een verschil in de pijnervaring 

tussen de mindfulness – en suppressie conditie zou kunnen zijn dat er in deze studie, net 

zoals bij de studie van Liu et al. (2012), geen rechtstreeks sociaal contact plaatsvond 

tussen de participant en de mindfulness trainer. De mindfulness instructies werden in dit 

onderzoek via een vooraf ingesproken formule aangeboden. Dit in tegenstelling tot het 

onderzoek van Zeidan et al. (2010) dat gekenmerkt werd door een rechtstreekse 

interactie tussen de getrainde professionals en de participanten. Bij deze studie van 

Zeidan et al. (2010) werd wel een effect op de subjectieve beoordeling van pijn 

gevonden bij de mindfulness strategie. Hierbij is het echter ook belangrijk om op te 

merken dat er aan het experiment van Zeidan et al. (2010) een mindfulness training van 

3 dagen (20 minuten/dag) vooraf ging. Er zijn dus twee variabelen die mogelijks een rol 

zouden kunnen gespeeld hebben in de verschillende bevindingen op de beoordeling van 

de pijn. Namelijk het al dan niet rechtstreeks in contact geweest zijn met de mindfulness 

trainer en de duur en het tijdstip van de training. Op de duur van de mindfulness training 

wordt later nog ingegaan. De tijd en middelen die men had om een experiment af te 

nemen, zijnde een uur per participant, lieten het niet toe om ervoor te zorgen dat een 

mindfulness trainer aanwezig kon zijn tijdens dit experiment om per participant een 

individuele en diepgaande training te geven. De training werd ook niet vooraf aan de 

participanten buiten de experimentele context gegeven, maar wel binnen het uur waarin 

het experiment plaatsvond. Participanten kregen instructies voor een mindfulness 

oefening eerder dan een echte training. Men kreeg namelijk het eerste kwartier van het 
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experiment de audiofile met de mindfulness of suppressie instructies te horen. Maar in 

hoeverre kan men ervan uitgaan dat men in een dergelijk korte tijdspanne een mindful 

omgang met prikkels kan verwerven, daar men weet dat een Mindfulness-Based Stress 

Reduction programma dat effectief is acht weken duurt en gegeven wordt door ervaren 

mindfulness trainers? MBSR blijkt effectief te zijn in het verminderen van pijn en het 

verbeteren van coping en acceptatie (Ernst et al, 2008; Esmer et al., 2010; Flugel et al., 

2010; Grossman et al., 2007; Perlman et al., 2010; Rosenzweig et al., 2010; Wong et al., 

2011), maar hier gaat wel telkens een periode van acht weken van intensieve training 

vooraf. Men zou dus in onze studie allicht beter spreken van een mindfulness inductie 

eerder dan van een mindfulness training. Het was wel zo dat er net voordat de 

pijnprikkels aangeboden werden nog korte instructies gegeven werden om de 

minfulness methode toe te passen, maar deze werden echter ook niet gegeven door een 

mindfulness trainer. Een acht weken durende training zou hier wegens praktische 

redenen onhaalbaar zijn, maar indien men bijvoorbeeld twee uur zou rekenen voor het 

experiment en de participanten gedurende één uur een mindfulness training aanbiedt 

(bijvoorbeeld een week voor de eigenlijke blootstelling aan de pijnprikkels) en 

vervolgens één uur rekent voor het aanbieden van de pijnprikkels dan zouden 

deelnemers zich al iets anders kunnen verhouden ten opzichte van mindfulness.  

 Vanuit de theoretische opvatting dat de evaluatie van pijn en de assumpties die 

men heeft over pijn een sterke impact kunnen uitoefenen op iemands individuele 

affectieve respons ten opzichte van pijn samen met de vaststelling dat catastroferen 

gepaard gaat met een hogere intensiteit van pijn ging men ervan uit dat het induceren 

van een hoge dreigwaarde een rol zou spelen bij de ervaring van de pijnprikkels. Van 

Damme et al. (2008) onderzochten aan de hand van een koudwatertest het effect van de 

dreigwaarde op een afleidingstaak. Daar vond men dat een hoge dreigwaarde er voor 

zorgde dat de deelnemers in de bedreigende conditie de afleidingstaak trager uitvoerden. 

De angst voor intense pijn interfereerde met andere woorden met de prestatie, waardoor 

de taak zijn effectiviteit verloor. Arntz en Claassens (2004) manipuleerden in hun 

onderzoek de beoordeling van een milde pijnprikkel, namelijk een zeer koude metalen 

staaf die tegen de nek geplaatst werd, door te suggereren dat deze staaf ofwel zeer koud 

ofwel zeer warm was. Hierbij dacht men dat de hitte sterker geassocieerd zou zijn met 

weefselschade dan de koude. En zoals verwacht, beoordeelden de deelnemers in hun 
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studie de stimulus inderdaad als meer pijnlijk in de conditie waarin gezegd werd dat de 

staaf heet was. Dit effect bleek gemedieerd te zijn door het feit dat men dacht (belief) 

dat die prikkel schadelijker zou zijn. Als een pijnsignaal namelijk geïnterpreteerd wordt 

als schadelijk en dus als een bedreiging (bijvoorbeeld geassocieerd met feitelijke of 

mogelijke weefselschade) dan zou men deze pijn als meer intens en onaangenaam 

beleven. Als we kijken naar de resultaten bij de beoordeling van de pijnprikkels bleek 

dat in dit onderzoek niet het geval te zijn, de dreigwaarde had geen invloed op de 

ervaring van de pijnprikkels. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat die dreigwaarde 

een verschillend effect kan hebben naargelang de angstgevoeligheid van de participant. 

Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de hoge dreigwaarde niet bij iedereen een 

bepaalde overdreven negatieve oriëntatie van pijnervaringen zal uitlokken, maar vooral 

bij hoog catastrofeerders. Het is namelijk net bij personen die een hoge tendens tot 

catastroferen hebben dat mindfulness technieken hulp kunnen bieden. Dit door middel 

van het blokkeren van automatische negatieve gedachten die opgeroepen worden door 

de pijn. Men zou kunnen opteren in een volgend onderzoek een onderzoekspopulatie 

van angstige mensen te selecteren en op een random wijze een hoge en lage 

dreigwaarde te induceren, waarna kan worden nagegaan of het effect verschillend is bij 

hoog en laag angstige mensen. Verder is het ook belangrijk in rekening te nemen dat 

nagenoeg alle besproken studies een vergelijking maken tussen een mindfulness- en 

aandachtsafleiding conditie. Belangrijk aan dit onderzoek is dat er niet vergeleken werd 

tussen een mindfulness- en aandachtsafleiding conditie, maar wel tussen een 

mindfulness- en suppressie conditie. Afleiding heeft als doelstelling de aandacht te 

verleggen weg van de pijnstimulatie en op deze manier de intensiteit van de pijn te 

verminderen terwijl suppressie beoogt met de pijn om te gaan door middel van de 

onderdrukking van alle pijngerelateerde emoties, gedachten en sensaties. Dit zonder dat 

men afleiding tracht te zoeken voor de pijn door bijvoorbeeld te denken aan iets anders. 

Onderzoek wijst, zoals eerder aangehaald, uit dat pogingen om de gevoelens en 

gedachten rond de pijn te vermijden en te onderdrukken kunnen leiden tot het 

tegenovergestelde, namelijk net een verhoging in het gewaarworden van de pijn en de 

angst ervoor (Cioffi & Holloway, 1993; Sullivan et al., 1997). Dit effect vonden we 

echter evenmin in onze resultaten. Net zoals we bij mindfulness allicht niet kunnen 

verwachten dat de instructies op zo’n korte tijdsperiode ‘ingeoefend’ worden, kan men 
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ook veronderstellen dat dit zo is bij suppressie. Het is ook onduidelijk wat participanten 

doen om de pijn te verdragen in de controleconditie, mogelijks past men in deze 

conditie reeds spontaan suppressie of distractie toe.  

Betreffende de tweede hypothese vond men geen effect van de conditie 

(mindfulness of suppressie) op de tolerantiewaarden en geen evidentie voor een 

potentieel modererend effect van de mate van dreiging die geïnduceerd werd. Er werden 

geen hogere tolerantiewaarden gevonden bij deelnemers in de mindfulness conditie ten 

opzichte van de deelnemers in de suppressie of controle conditie, ook niet wanneer er 

een hoge mate van dreiging geïnduceerd was geweest. Een onderzoek van Sharpe et al. 

(2013) plaatste een mindfulness conditie tegenover een relaxatie conditie. Hierbij werd 

de dreigwaarde eveneens gemanipuleerd. De participanten kregen vooraf een 

mindfulness training van ongeveer twaalf minuten en kregen de instructie deze 

vervolgens toe te passen tijdens het experiment. Er werden geen verschillen gevonden 

tussen beide interventies inzake pijntolerantie. Men vond wel dat participanten in de 

bedreigende conditie sneller gebruik maakten van de ingeoefende training. In een studie 

van Kingston et al. (2007) werden wel effecten gevonden van een mindfulness 

interventie ten opzichte van een controleconditie op de pijntolerantie. Men vergeleek 

mindfulness met guided visual imagery (een vorm van afleiding) bij de koudwatertest. 

Hierbij vond men dat de pijntolerantie enkel verhoogde in de mindfulness groep. Een 

andere studie die uitgevoerd werd door Liu et al. (2013) gaf een complexer patroon van 

resultaten aan. Zij onderzochten het effect van een korte mindfulness interventie 

vergeleken met een afleidingsinterventie tijdens het ervaren van experimentele pijn. Het 

resultaat was een vermindering in distress bij de mindfulness interventie. Echter inzake 

pijntolerantie werd geen verschil gevonden tussen beide interventies. In een onderzoek 

van Kohl et al. (2013) werden strategieën onderzocht die toegepast werden op 

experimenteel geïnduceerde pijn dewelke zoals in dit onderzoek voortkwam uit warmte. 

Men vond dat acceptatie leidde tot een hogere pijntolerantie en dat aandachtsafleiding 

leidde tot een lagere intensiteit van pijn in vergelijking met acceptatie. Belangrijk is dat 

het hier wel opnieuw gaat over een vergelijking van mindfulness met aandachtsafleiding 

en niet met suppressie.  
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Men vond dus wel een verschil in effect tussen een mindfulness conditie en een 

aandachtsafleiding conditie, maar niet tussen een mindfulness- en suppressie conditie. 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat men in onderzoeken waarin een mindfulness 

conditie vergeleken wordt met een aandachtsafleiding conditie wel een effect vindt op 

de tolerantiewaarden en in ons onderzoek niet, zou kunnen zijn dat suppressie gewoon 

dichter aanleunt bij mindfulness dan aandachtsafleiding. Misschien vinden we geen 

effecten omdat er een kleiner verschil is in werking van de methode eerder dan dat er 

een verschil is in effect op pijn. Men leert via mindfulness aandacht te geven aan wat er 

gebeurt in het huidige moment. Men gaat dus naar de pijnervaringen zelf. Op die manier 

kan het een toekomstgerichte, ruminatieve denkstijl reduceren die bij individuen met 

een hoge mate van catastroferen opgeroepen wordt (Sullivan et al., 2001; Schütze et al., 

2010). Daarnaast wordt mindfulness gekenmerkt door een open, accepterende houding 

aan te nemen ten opzichte van gedachten, gevoelens en fysieke sensaties. Op deze 

manier kan mindfulness de constante strijd reduceren met betrekking tot het verwerven 

van controle over of onderdrukking van pijn. Dit patroon wordt vaak gezien bij hoge 

catastrofeerders en zou contraproductieve effecten op de pijnervaring hebben 

(McCracken & Eccleston, 2003; Masedo & Esteve, 2007; Chiesa & Serretti, 2011). En 

tot slot streeft men ook naar cognitieve defusie; het labelen van de ervaringen kan een 

afstand creëren tussen de ervaring en de observator (McHugh, 2011). Dankzij deze 

defusie kunnen personen leren om hun catastroferende gedachten te zien hoe ze zijn, en 

niet als betrouwbare reflecties van de realiteit die determineren wat men in een volgend 

moment moet doen (Davis & Hayes, 2011). Samengevat kan men stellen dat deze 

onderdelen van mindfulness niet gebaseerd zijn op het veranderen van externe 

contingenties integendeel focussen ze op verandering in zichzelf (Gethin, 2001; Lutz et 

al., 2008). Als we suppressie nu nader gaan bekijken, dan kunnen we vaststellen dat 

men bij suppressie ook gaat focussen op de pijngerelateerde emoties, gedachten en 

sensaties om deze vervolgens te onderdrukken. Men gaat dus door te focussen op iets 

binnen zichzelf er afstand van proberen nemen. Dit in tegenstelling tot afleiding waarbij 

men zal trachten te focussen op iets buiten zichzelf dat de sensaties kan verlichten, 

bijvoorbeeld door te denken aan iets anders (iets leuks uit het verleden of de toekomst). 

Onderzoek toonde echter aan dat bij hoog catastroferende personen sensorische 

monitoring, het focussen op en het rapporteren van de sensorische karakteristieken van 
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de aanwezige pijn, voordeliger zou zijn dan afleidingstechnieken. Dit omdat de 

sensaties op deze manier gedissocieerd worden van de negatieve emoties (Roelofs et al., 

2004). Vervolgens ging men er ook vanuit dat het effect zou gemodereerd worden door 

dreigwaarde, in die zin dat we een sterker effect bij een hogere dreigwaarde verwachtten 

aangezien een hoge dreigwaarde meer angst zal uitlokken. En met betrekking tot deze 

angst weten we dat hoog catastrofeerders die sterk gericht zijn op het controleren van de 

pijn, meer aandacht zullen hebben voor de pijn en dus meer pijngerelateerde stimuli 

zullen verwerken. Daarnaast weten we ook dat mindfulness een gunstig effect kan 

hebben bij catastroferende individuen door het blokkeren van de automatische en 

negatieve gedachten die uitgelokt worden door pijn. Verscheidene studies toonden 

eerder al de effectiviteit van MBSR aan voor angststoornissen (Bohlmeijer et al., 2010; 

Chiesa & Serretti, 2009; Lengacher et al., 2009; Vollestad et al., 2011). Maar dit 

potentieel effect van dreigwaarde konden wij dus niet terugvinden in onze studie.

  

In wat volgt worden de beperkingen bij deze studie en aansluitend 

mogelijkheden voor toekomstig onderzoek besproken. In het onderzoek van deze 

masterproef werd geen manipulatie check met betrekking tot de variabele dreigwaarde 

uitgevoerd. Van deze dreigmanipulatie weten we dus niet of deze echt gewerkt heeft. 

Hierdoor is het onduidelijk of participanten in deze hoge dreigwaarde conditie ook 

daadwerkelijk meer dreiging ervaren hebben dan participanten in de lage dreigwaarde 

conditie. Naar volgend onderzoek toe is het zeker belangrijk dat een manipulatie check 

voor deze dreigwaarde geïmplementeerd wordt. Het zou namelijk zo kunnen geweest 

zijn dat participanten te weinig dreiging ervaren hebben en dan is het belangrijk om te 

kijken naar een manier die meer dreigwaarde (en catastroferende gedachten) kan 

induceren bij de deelnemers.        

 Verder werd in het onderzoek van deze masterproef gebruik gemaakt van 

experimentele warmteprikkels die bij de trials van de pijnrating (pijnbeoordeling) 

standaard per participant opliepen tot 44°C en bij de trials van de pijntolerantie konden 

deze oplopen tot 52°C afhankelijk van wanneer de participant de stopknop gebruikte. 

Aangezien uit onderzoek blijkt dat temperaturen tussen 44°C en 48°C de pijndrempel 

doorgaans overstijgen (Edwards, Ness, Weigent, & Fillingim, 2003; Lautenbacher, 

Rollman, & McCain, 1994), zou een maximumtemperatuur van 44°C bij de trials bij de 
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pijnrating misschien niet voldoende hoog geweest zijn om als pijnlijk ervaren te 

worden. Maar de maximumtemperatuur van 52°C bij de pijntolerantie trials zou zeker 

wel voldoende geweest zijn om als pijnlijk ervaren te worden. In deze studie bleek, 

zeker bij de pijntolerantie trials, dat de pijn door de meeste personen als eerder 

onaangenaam ervaren werd maar desondanks waren er heel wat personen die de pijn 

verdroegen tot 52°C, dit waren de deelnemers die de stopknop niet gebruikt hebben. 

Verder onderzoek zou dus gebruik kunnen maken van een warmteprikkel met een 

hogere maximumtemperatuur of van een warmteprikkel aangepast aan de individuele 

pijndrempel gezien er in dit onderzoek mogelijk sprake was van een te kleine stressor 

voor de participanten. Hierbij is het natuurlijk belangrijk om ethische voorschriften mee 

in rekening te brengen met betrekking tot die maximumtemperatuur. Verder zou het ook 

een optie zijn om niet enkel te focussen op acute pijn veroorzaakt door 

temperatuurstimulatie, maar bijvoorbeeld acute pijn die ontstaat na een operatie of 

irritatie die uitgelokt wordt door een bepaalde stof (allergie) aangezien dit vormen van 

pijn zijn die in reële situaties vaker kunnen voorkomen, zoals dat ook bij chronische 

pijn het geval is. Dit omdat de relevantie van de pijn hoogstwaarschijnlijk ook een 

belangrijke factor is. 

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij een populatie van studenten. Resultaten zijn 

bijgevolg niet generaliseerbaar naar populaties met klinische pijn. Toekomstig 

onderzoek zou zich kunnen toespitsen op pijnpatiënten. Zoals hierboven vermeld zou 

het interessant kunnen zijn om bij mensen die net geopereerd zijn en mogelijks moeten 

revalideren ook onderzoek te doen naar de invloed van verschillende vormen van 

coping. Het is ook zo dat deze studenten er zich van bewust waren dat het een 

experiment was en dat de pijnprikkels na een kwartiertje voorbij zouden zijn. Deze 

kennis beïnvloedt uiteraard ook hun motivatie in het experiment en hun perceptie van de 

pijn. 

Eerder werd reeds aangehaald dat de mindfulness training bestond uit een 

audiofragment met instructies waar de participant gedurende een kwartier naar luisterde. 

Studies toonden al aan dat een korte mindfulness training zeker effect kan hebben op 

pijn (Zeidan et al., 2010; Liu et al., 2012), maar hier zou de mindfulness training 

mogelijks niet voldoende geweest zijn. De studie van Zeidan et al. (2010) maakte 

gebruik van een training van 3 dagen (20 minuten/dag) en hield een rechtstreekse 
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interactie tussen de getrainde professionals en participanten in. Naar toekomstig 

onderzoek toe zou het dus interessant zijn om ook een langere training aan te bieden 

alsook deze training niet te laten verlopen via een audiofragment, maar wel in 

rechtstreekse interactie met een mindfulness trainer. In toekomstig onderzoek zou men 

er bijvoorbeeld kunnen voor kiezen om individuen uit te nodigen die al enige vorm van 

mindfulness training achter de rug hebben (of momenteel aan het volgen zijn) zoals 

bijvoorbeeld meditatie of yoga samen met individuen die nog niet of nauwelijks met 

mindfulness in contact zijn gekomen. Op die manier kan men er zekerder van zijn dat de 

vorm van de training (kwartier of uur mindfulness instructies) geen bepalende factor is 

met betrekking tot de uitkomstvariabelen alsook met betrekking tot het ervaren van 

dreiging.         

 Samengevat kan het naar volgend onderzoek nuttig zijn om participanten te 

selecteren die hoog angstig zijn aangezien bij deze deelnemers de dreigwaarde een 

grotere rol kan spelen in het toepassen van mindfulness of suppressie. Zo vond men in 

eerder onderzoek van Prins et al. (2014) een significant moderatie effect van 

dispositioneel catastroferen. Hoog catastroferende individuen die met pijn 

geconfronteerd worden, zouden minder voordeel halen uit afleidingstechnieken dan uit 

mindfulness technieken. Tot slot lijkt het zo dat een korte mindfulness inductie niet 

voldoende is om een effect uit te oefenen op de manier van omgaan met pijn. Daarom is 

het voor volgend onderzoek aangeraden om participanten een meer diepgaande 

mindfulness training te geven of individuen uit te nodigen die bijvoorbeeld  reeds een 

MBSR training achter de rug hebben aangezien MBSR eerder al effectief bleek te zijn 

in het verminderen van pijn (Esmer et al., 2010; Wong et al., 2011).  

 Men kan concluderen dat de resultaten van deze studie de hypothesen niet 

ondersteunen. Het huidige onderzoek vond geen voordelen van de mindfulness 

interventie ten opzichte van de suppressie conditie. De resultaten van deze studie 

ondersteunen bovendien niet het idee dat de beoefening van mindfulness een effect kan 

hebben op de pijnervaring en de pijntolerantie door de dreigwaarde te manipuleren.  

 

 

 



56 
 

Referenties 

 

Affleck, G., Tennen, H., Keefe, F. J., Lefebvre, J. C., Kashikar-Zuck, S., Wright, K., et  

al., (1999). Everyday life with osteoarthritis or rheumatoid arthritis: independent 

effects of disease and gender on daily pain, mood, and coping. Pain, 83, 601-9. 

Arntz, A., & Claassens, L. (2004). The meaning of pain influences its experienced  

 intensity. Pain, 109, 20–25. 

Asmundson, G. J. G. (1999). Anxiety sensitivity and chronic pain: Empirical findings,  

clinical implications, and future directions. In S. Taylor (Ed.), Anxiety 

sensitivity: Theory, research, and treatment of the fear of anxiety, 269–286. 

Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Asmundson, G. J. G., Wright, K. D., & Hadjistavropoulos, H. D. (2000). Anxiety  

sensitivity and disabling chronic health conditions: State of the art and future 

directions. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 22, 100–117. 

Bach, P., & Hayes, S. C. (2002). The use of Acceptance and Commitment Therapy to  

prevent the rehospitalization of psychotic patients: A randomized controlled trial. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1129- 1139. 

Bechara, A., & Naqvi, N. (2004). Listening to your heart: Interoceptive awareness as a  

gateway to feeling. Nature Neuroscience, 7, 102–103. 

Biglan, A., & Hayes, S. C. (1996). Should the behavioral sciences become more  

pragmatic? The case for functional contextualism in research on human 

behavior. Applied and Preventive Psychology: Current Scientific Perspectives, 5, 

47-57. 

Birnie, K., Garland, S. N., & Carlson, L. E. (2010). Psychological benefits for cancer  

patients and their partners participating in mindfulness-based stress reduction  

(MBSR). Psycho – oncolog, 19, 1004–9. 

Bishop, S. R. (2002). What Do We Really Know About Mindfulness-Based Stress  

Reduction? Psychosomatic Medicine, 64, 71-84. 

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., & Carmody, J. (2004).  

Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology, 11, 230–

241. 

Bodhi, B. (2011). What does mindfulness really mean? A canonical perspective.  



57 
 

Contemporary Buddhism, 12, 19–39. 

Boersma, K., & Linton, S. J. (2006). Psychological processes underlying the  

development of a chronic pain problem: A prospective study of the relationship 

between profiles of psychological variables in the fearavoidance model in 

disability. Clinical Journal of Pain, 22, 160–166. 

Bohlmeijer, E., Prenger, R., Taal, E., et al. (2010). The effects of mindfulness- based  

stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical 

disease: A meta-analysis. J Psychosom Res, 68, 539–44. 

Bondolfi, G., Jermann, F., der Linden, M. V., et al. (2010). Depression relapse  

prophylaxis with mindfulness-based cognitive therapy: Replication and 

extension in the Swiss health care system. J Affect Disord, 122, 224–31. 

Brandtstädter, J., & Rothermund, K. (2002). The life-course dynamics of goal pursuit  

and goal adjustment: a two-process framework. Dev Rev, 22, 117-50. 

Branstetter-Rost, A., Cushing, C., & Douleh, T. (2009). Personal values and pain  

tolerance: Does a values intervention add to acceptance? J Pain, 10, 887-892. 

Brown, G. K., & Nicassio, P. M.. (1987). Development of a questionnaire for the  

assessment of active and passive coping strategies in chronic pain patients. Pain, 

31, 53-64. 

Brown, K.W. & Carlson, L.E. (2005). Validation of the Mindful Attention Awareness  

Scale in a cancer population. Journal of Psychosomatic Research, 58, 29-33. 

DOI: 10.1016/j.psychores.2004.04.366 

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its  

role in psychological wellbeing. Journal of personality and social psychology, 

84, 822–848. 

Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical  

Foundations and Evidence for its Salutary Effects. Psychological Inquiry, 18(4), 

211-237. 

Cahn, B. R., & Polich, J. (2006). Meditation states and traits: EEG, ERP, and  

neuroimaging studies. Psychol Bull, 132, 180-211. 

Carmody, J. F., Crawford, S., Salmoirago-Blotcher, E., et al. (2011). Mindfulness  

training for coping with hot flashes: Results of a randomized trial. Menopause, 

18, 611–20. 



58 
 

Carroll, L. J., Cassidy, J. D., & Cote, P. (2006). The role of pain coping strategies in  

prognosis after whiplash injury: Passive coping predicts slowed recovery. Pain, 

124, 18-26. 

Carver, C.S., & Scheier, M.F. (2011). Self-regulation of action and affect. In K.D. Vohs  

& R.F. Baumeister (Eds.), Handbook of selfregulation (pp. 3–21). New York, 

NY: Guilford. 

Chapman, C. R. (1978). Pain: the perception of noxious events. In: Sternbach, R.A.  

(Ed.), The Psychology of Pain. Raven Press, New York, pp. 169-202. 

Chiesa, A. (2012). The Difficulty of Defining Mindfulness: Current Thought and  

Critical Issues. Mindfulness, 4(3), 255-268. 

Chiesa, A., & Malinowski, P. (2011). Mindfulness-based approaches: Are they all the  

same? J Clin Psychol, 67, 404–24. 

Chiesa, A., & Serretti , A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress  

management in healthy people: A review and meta-analysis. J Altern 

Complement Med, 15, 593–600. 

Chiesa, A., & Serretti, A. (2011). Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric  

disorders: A systematic review and metaanalysis. Psychiatry Res, 187, 441–53. 

Chiesa, A., & Serretti, A. (2011). Mindfulness-based interventions for chronic pain: A  

systematic review of the evidence. J Altern Complement Med, 17, 83–93. 

Cioffi, D., & Holloway, J. (1993). Delayed costs of suppressed pain. Journal of  

Personality and Social Psychology, 64(2), 274-82. 

Cipher, D. J., & Fernandez, E. (1997). Expectancy variables predicting tolerance and  

avoidance of pain in chronic pain patients. Behaviour Research and Therapy, 35, 

437–444. 

Craig, A.D. (2003). Interoception: The sense of the physiological condition of the body.  

Current Opinion in Neurobiology, 13, 500–505. 

Creswell, J. D., Way, B. M., Eisenberger, N. I., & Lieberman, M. D. (2007). Neural  

correlates of dispositional mindfulness during affect labeling. Psychosom Med, 

69, 560-565. 

Critchley, H.D., Wiens, S., Rotshtein, P., Ohman, A., & Dolan, R.J. (2004). Neural  

systems supporting interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7, 189–195. 

Crombez, G., Eccleston, C., Baeyens, F., & Eelen, P. (1998). When somatic information  



59 
 

threatens, catastrophic thinking enhances attentional interference. Pain, 75, 187–

198. 

Crombez, G., Van Damme, S., & Eccleston, C.( 2005). Hypervigilance to pain: an  

experimental and clinical analysis. Pain, 116, 4-7. 

Crombez, G., & Vlaeyen, J.W.S. (1996). De Pain Catastrophizing Scale (PCS).  

Ongepubliceerde geautoriseerde Nederlandstalige bewerking. 

Damasio, A.R. (1999). The feeling of what happens: Body and emotion in the making of  

consciousness. New York, NY: Harcourt Brace. 

Damasio, A.R. (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain. New  

York, NY: Harcourt. 

Davidson, R.J. (1992). Anterior cerebral asymmetry and the nature of emotion. Brain  

and Cognition, 20, 125–151. 

Davidson, R.J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli,  

S.F., & Sheridan, J.F. (2003). Alterations in brain and immune function produced 

by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564–570. 

Davis, D.M., & Hayes, J.A. (2011). What are the benefits of mindfulness? A practice  

review of psychotherapy-related research. Psychotherapy, 48, 98–208. 

Decety, J., & Jackson, P.L. (2004). The functional architecture of human empathy.  

Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3, 71–100. 

Deckersbach, T., Holzel, B. K., Eisner, L. R., et al. (2012). Mindfulnessbased cognitive  

therapy for nonremitted patients with bipolar disorder. CNS Neurosci Ther, 18, 

133–41. 

Dekeyser, M., Raes, F., Leijssen, M., Leysen, S., & Dewulf, D. (2008). Mindfulness  

skills and interpersonal behaviour. Personality and Individual Differences, 44, 

1235–1245. 

Eccleston, C., & Crombez, G. (1999). Pain Demands Attention: A Cognitive-Affective  

Model of the Interruptive Function of Pain. Psychological Bulletin, 125(3), 356-

366. 

Eccleston, C., & Crombez, G., 2007. Worry and chronic pain: a misdirected problem  

solving model. Pain, 132, 233-236. 

Edens, J. L., & Gil, K. M. (1995). Experimental induction of pain: Utility in the study of  

clinical pain. Behavior Therapy, 26, 197–216. 



60 
 

Edwards, R. R., Ness, T. J., Weigent, D. A., & Fillingim R. B. (2003a). Individual  

differences in diffuse noxious inhibitory controls (DNIC) association with 

clinical variables. Pain, 106, 427-437. DOI: 10.1016/j.pain.2003.09.005 

Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine.  

Science, 196, 129–136. 

Ernst, S., Welke, J., Heintze, C., et al. (2008). Effects of mindfulnessbased stress  

reduction on quality of life in nursing home residents: A feasibility study. Forsch 

Komplementmed, 15, 74–81. 

Esmer, G., Blum, J., Rulf, J., et al. (2010). Mindfulness-based stress reduction for failed  

back surgery syndrome: A randomized controlled trial. J Am Osteopath Assoc, 

110, 646–52. 

Evans, S., Ferrando, S., Findler, M., et al. (2008). Mindfulness-based cognitive therapy  

for generalized anxiety disorder. J Anxiety Disord, 22, 716–21. 

Fan, J., McCandliss, B.D., Sommer, T., Raz, A., & Posner, M.I. (2002). Testing the  

efficiency and independence of attentional networks. Journal of Cognitive 

Neuroscience, 14, 340–347. 

Farb, N.A.S., Anderson, A.K., Mayberg, H., Bean, J., McKeon, D., & Segal, Z.V.  

(2010). Minding one’s emotions: Mindfulness training alters the neural 

expression of sadness. Emotion, 10, 25–33. 

Farb, N.A.S., Segal, Z.V., Mayberg, H., Bean, J., McKeon, D., Fatima, Z., & Anderson,  

A.K. (2007). Attending to the present: Mindfulness meditation reveals distinct 

neural modes of selfreference. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2, 

313–322. 

Fernandez, E. (2002). Anxiety, depression, and anger in pain: Research implications.  

Dallas, TX: Advanced Psychology Resources. 

Fernandez, E., & Turk, D. C. (1992). Sensory and affective components of pain:  

Separation and synthesis. Psychological Bulletin, 112, 205–217. 

Finucane, A., & Mercer, S. W. (2006). An exploratory mixed methods study of the  

acceptability and effectiveness of mindfulness- based cognitive therapy for 

patients with active depression and anxiety in primary care. BMC Psychiatry, 6, 

14. 

Fjorback, L. O., Arendt, M., Ornbol, E., et al. (2011). Mindfulnessbased stress reduction  



61 
 

and mindfulness-based cognitive therapy—A systematic review of randomized 

controlled trials. Acta Psychiatr Scand, 124, 102–19. 

Flugel Colle, K. F., Vincent, A., Cha, S. S., et al. (2010). Measurement of quality of life  

and participant experience with the mindfulness- based stress reduction program. 

Complement Ther Clin Pract, 16, 36–40. 

Frewen, P. A., Evans, E. M., Maraj, N., Dozois, D. J. A., & Partridge, K. (2008). Letting  

go: Mindfulness and negative automatic thinking. Cognitive Therapy and 

Research, 32, 758–774. 

Garland, E.L., Gaylord, S.A., & Fredrickson, B.L. (2011). Positive reappraisal mediates  

the stress-reductive effects of mindfulness: An upward spiral process. 

Mindfulness, 2, 59-67. 

Gatchel, R. J. (2004a). Award for Distinguished Professional Contributions to Applied  

Research. American Psychologist, 59, 794–805. 

Gatchel, R. J. (2004b). Comorbidity of chronic pain and mental health: The  

biopsychosocial perspective. American Psychologist, 59, 792–794. 

Gatchel, R. J. (2005). Clinical essentials of pain management. Washington, DC:  

American Psychological Association. 

Gatchel, R. J., Peng, Y. B., Peters, M. L., Fuchs, P. N., & Turk, D. C. (2007). The  

Biopsychosocial Approach to Chronic Pain: Scientific Advances and Future 

Directions. Psychological Bulletin, 133(4), 581-624. 

Gayner, B., Esplen, M. J., Deroche, P., et al. (2012). A randomized controlled trial of  

mindfulness-based stress reduction to manage affective symptoms and improve 

quality of life in gay men living with HIV. J Behav Med, 35, 272–85. 

Germer, C.K., Siegel, R.D., & Fulton, P.R. (2005). Mindfulness and psychotherapy. New  

York, NY US: Guilford Press. 

Gethin, R. (2001). The Buddhist path to awakening. Oxford: Oned World. 

Gird, S., Zettle, R.D., Webster, B.K., & Hardage-Bundy, A. (2012). Developing a  

quantitative measure of self-as-context: Preliminary findings. In Zettle, R.D. 

(Chair), Sizing up selfing: Efforts to assess self-as-context. Symposium 

presented at the ACBS Annual World Conference, Washington, D.C.. 

Godfrin, K. A., & van Heeringen, C. (2010). The effects of mindfulnessbased cognitive  



62 
 

therapy on recurrence of depressive episodes, mental health and quality of life: A 

randomized controlled study. Behav Res Ther, 48, 738–46. 

Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction  

(MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion, 10, 83–91. 

Goleman, D. (1988). The meditative mind: The varieties of meditative experience. New  

York: Perigee Books. 

Goleman, D.J., & Schwartz, G.E. (1976). Meditation as an intervention in stress  

reactivity. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 44, 456–466. 

Goubert, L., Crombez, G., Eccleston, C., & Devulder, J. (2004). Distraction from  

chronic pain during a pain-inducing activity is associated with greater post-

activity pain. Pain, 110, 220–227. 

Grabovac, A. D., Lau, M. A., & Willet, B. R. (2011). Mechanisms of mindfulness: A  

Buddhist psychological model. Mindfulness, 2, 154–166. 

Gross, C. R., Kreitzer, M. J., Reilly-Spong, M., et al. (2011). Mindfulness-based stress  

reduction versus pharmacotherapy for chronic primary insomnia: A randomized 

controlled clinical trial. Explore (NY), 7, 76–87. 

Gross, C. R., Kreitzer, M. J., Thomas, W., et al. (2010).  Mindfulnessbased stress  

reduction for solid organ transplant recipients: A randomized controlled trial. 

Altern Ther Health Med, 16, 30–8. 

Grossman, P., Tiefenthaler-Gilmer, U., Raysz, A., et al. (2007). Mindfulness training as  

an intervention for fibromyalgia: Evidence of postintervention and 3-year 

follow-up benefits in well-being. Psychother Psychosom, 76, 226–33. 

Gutiérrez, O., Luciano, C., Rodríguez, M., & Fink, B. C. (2004). Comparison between  

an acceptance-based and a cognitivecontrol- based protocol for coping with pain. 

Behav Ther, 35, 767-783. 

Hayes, S. C. (2004). Acceptance and Commitment Therapy, Relational Frame Theory,  

and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies. Behavior Therapy, 

35, 639-665. 

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (Eds.). (2001). Relational Frame Theory:  

A Post-Skinnerian account of human language and cognition. New York: Plenum 

Press. 

Hayes, S. C., Bissett, R. T., Korn, Z., Zettle, R. D., Rosenfarb, I. S., Cooper, L. D., &  



63 
 

Grundt, A. M. (1999). The impact of acceptance versus control rationales on 

pain tolerance. Psychol Rec, 49, 33-34. 

Hayes, S. C., Hayes, L. J., & Reese, H. W. (1988). Finding the philosophical core: A  

review of Stephen C. Popper's World Hypotheses. Journal of Experimental 

Analysis of Behavior, 50, 97-111. 

Hayes, S. C., Hayes, L. J., Reese, H. W., & Sarbin, T. R. (Eds.). (1993). Varieties of  

scientific contextualism. Reno, NV: Context Press. 

Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G. (1999). Acceptance and Commitment  

Therapy: an experiential approach to behavior change. New York: Guilford. 

Hayes, S.C., Strosahl, K.D., Wilson, K.G., Bissett, R.T., Pistorello, J., Toarmino, D.,  

Polusny, M.A., Dykstra, T.A., Batten, S.V., Bergan, J., Stewart, S.H., Zvolensky, 

M.J., Eifert, G.H., Bond, F.W., Forsyth J.P., Karekla, M., & McCurry, S.M. 

(2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working 

model. The Psychological Record, 54, 553-578. 

Hayes, S.C., Wilson, K.G., Gifford, E.V., Follette, V.M., & Strosahl, K. (1996).  

Experiential avoidance and behavioral disorders: a functional dimensional 

approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 64, 1152-1168. 

Heyneman, N.E., Fremouw, W.J., Gano, D., Kirkland, F., & Heiden, L. 

(1990). Individual differences and the effectiveness of different coping strategies 

for pain. Cogn Ther Res, 14, 63–77. 

Hill, D.M., Craighead, L.W., & Safer, D.L. (2011). Appetite-focused dialectic behavior  

therapy for the treatment of binge eating with purging: A preliminary trial. 

International Journal of Eating Disorders, 44, 249–261. 

Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., & Ott, U.  

(2011). How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of 

Action From a Conceptual and Neural Perspective. Perspectives on 

Psychological Science, 6, 537-558. 

Hölzel, B.K., Carmody, J., Evans, K.C., Hoge, E.A., Dusek, J.A., Morgan, L., & Lazar,  

S.W. (2010). Stress reduction correlates with structural changes in the amygdala. 

Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5, 11–17. 

Hölzel, B.K., Ott, U., Gard, T., Hempel, H., Weygandt, M., Morgen, K., & Vaitl, D.  



64 
 

(2008). Investigation of mindfulness meditation practitioners with voxel-based 

morphometry. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 3, 55–61. 

IASP: International Association for the Study of Pain (1986): Classification of chronic  

pain: Description of chronic pain symdromes and definitions of pain states. Pain, 

3, S1. 

Jacobs, N., Kleen, M., De Groot, F., & A-Tjak, J. (2008). De Nederlandstalige versie  

van de Acceptance and Action Questionnaire-II. Gedragstherapie, 41, 349-361. 

Retrieved from: http://hdl.handle.net/1942/9059 

Jain, S., Shapiro, S.L., Swanick, S., Roesch, S.C., Mills, P.J., Bell, I., & Schwartz, G.E.  

(2007). A randomized controlled trial of mindfulness meditation versus 

relaxation training: Effects on distress, positive states of mind, rumination, and 

distraction. Annals of Behavioral Medicine, 33, 11–21. 

Jha, A.P., Krompinger, J., & Baime, M.J. (2007). Mindfulness training modifies  

subsystems of attention. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 7, 

109–119. 

Jha, A.P., Stanley, E.A., Kiyonaga, A., Wong, L., & Gelfand, L. (2010). Examining the  

protective effects of mindfulness training on working memory capacity and 

affective experience. Emotion, 10, 54–64. 

Joo, H. M., Lee, S. J., Chung, Y. G., et al. (2010). Effects of mindfulness based stress  

reduction program on depression, anxiety and stress in patients with aneurysmal 

subarachnoid hemorrhage. J Korean Neurosurg Soc, 47, 345–51. 

Kabat-Zinn J. (1982). An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain  

patients based on the practice of mindfulness meditation: Theoretical 

considerations and preliminary results. General Hospital Psychiatry, 4, 33–47. 

Kabat-Zinn, J. (1994). Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in  

everyday life. New York: Hyperion. 

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present and  

future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144–156. 

Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses. New York: Hyperion. 

Kabat-Zinn, J. (2005). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind  

to face stress, pain, and illness, fifteenth anniversary edition. New York: Bantam 

Dell. 



65 
 

Keefe, F. J. (1996). Cognitive behavioral therapy for managing pain. Clin Psychol, 49,  

4-5. 

Keng, S., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of Mindfulness on  

Psychological Health: A Review of Empirical Studies. Clinical Psychology 

Review, 31 (6), 1041-1056. 

Keogh, E., & Asmundson, G. J. (2004). Negative affectivity, catastrophizing and  

anxiety sensitivity. In G. J. Asmundson, J. W. S. Vlaeyen, & G. Crombez (Eds.), 

Understanding and treating fear of pain (pp. 91-115). Oxford, England: Oxford 

University Press. 

Kim, B., Lee, S. H., Kim, Y. W., et al. (2010). Effectiveness of a mindfulness- based  

cognitive therapy program as an adjunct to pharmacotherapy in patients with 

panic disorder. J Anxiety Disord, 24, 590–5. 

Kim, Y. W., Lee, S. H., Choi, T. K., et al. (2009). Effectiveness of mindfulness- based  

cognitive therapy as an adjuvant to pharmacotherapy in patients with panic 

disorder or generalized anxiety disorder. Depress Anxiety, 26, 601–6. 

Kimbrough, E., Magyari, T., Langenberg, P., et al. (2010). Mindfulness intervention for  

child abuse survivors. J Clin Psychol, 66, 17–33. 

Kingston, T., Dooley, B., Bates, A., et al. (2007). Mindfulness-based cognitive therapy  

for residual depressive symptoms. Psychol Psychother, 80, 193–203. 

Kingston, J., Chadwick, P., Meron, D., & Skinner, T. S. (2007). A pilot randomized  

control trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, 

psychological well-being and physiological activity. Journal of Psychosomatic 

Research, 62, 297-300. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2006.10.007 

Kohl, A., Rief, W., & Glombiewski, J. A. (2013). Acceptance, Cognitive Restructuring,  

and Distraction as Coping Strategies for Acute Pain. The Journal of Pain, 14(3), 

305-315. 

Kohl, A., Rief, W., & Glombiewski, J. A. (2012). How effective are acceptance  

strategies? A meta-analytic review of experimental results. J Behav Ther Exp 

Psychiatry, 43, 988-1001. 

Koszycki, D., Benger, M., Shlik, J., et al. (2007). Randomized trial of a meditation- 

based stress reduction program and cognitive behavior therapy in generalized 

social anxiety disorder. Behav Res Ther, 45, 2518–26. 



66 
 

Kuyken, W., Byford, S., Taylor, R. S., et al. (2008). Mindfulness-based cognitive  

therapy to prevent relapse in recurrent depression. J Consult Clin Psychol, 76, 

966–78. 

Lazar, S.W., Kerr, C.E., Wasserman, R.H., Gray, J.R., Greve, D.N., Treadway, M.T., &  

Fischl, B. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical 

thickness. NeuroReport, 16, 1893–1897. 

Lautenbacher, S., Rollman, G. B., & McCain, G. A. (1994). Multi-method assessment of  

experimental and clinical pain in patients with fibromyalgia. Pain, 59, 45-53. 

DOI: 10.1016/0304-3959(94)90046-9 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York:  

Springer. 

Ledesma, D., & Kumano, H. (2009). Mindfulness-based stress reduction and cancer: A  

meta-analysis. Psychooncolog, 18, 571–9. 

Lengacher, C. A., Johnson-Mallard, V., Post-White, J., et al. (2009). Randomized  

controlled trial of mindfulness-based stress reduction (MBSR) for survivors of 

breast cancer. Psychooncology, 18, 1261–72. 

Lengacher, C. A., Reich, R. R., Post-White, J., et al. (2012). Mindfulness based stress  

reduction in post-treatment breast cancer patients: An examination of symptoms 

and symptom clusters. J Behav Med, 35, 86–94. 

Linehan, M.M., Armstrong, H.E., Suarez, A., Allmon, D., & Heard, H.L. (1991).  

Cognitive-behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. 

Archives of General Psychiatry, 48, 1060–1064. 

Liu, X., Wang, S., Chang, S., Chen, W., & Si, M. (2012). Effect of Brief Mindfulness  

Intervention on Tolerance and Distress of Pain Induced by Cold-Pressor Task. 

Stress Health, 29, 199-204. 

López-Martínez, A. E., Esteve-Zaragaza, R., & Ramírez-Maestre, C. (2008). Perceived  

social support and coping responses are independent variables explaining pain 

adjustment among chronic pain patients. J Pain, 9, 373-9. 

Lovas, D. A., & Barsky, A. J. (2010). Mindfulness-based cognitive therapy for  

hypochondriasis, or severe health anxiety: A pilot study. J Anxiety Disord, 24, 

931–5. 

Luders, E., Toga, A.W., Lepore, N., & Gaser, C. (2009). The underlying anatomical  



67 
 

correlates of long-term meditation: Larger hippocampal and frontal volumes of 

gray matter. NeuroImage, 45, 672–678. 

Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2008). Attention regulation  

and monitoring in meditation. Trends in Cognitive Science, 12, 163–169. 

Manicavasgar, V., Parker, G., & Perich, T. (2011). Mindfulness-based cognitive therapy  

vs cognitive behaviour therapy as a treatment for non-melancholic depression. J 

Affect Disord, 130, 138–44. 

Manocha, R. (2000). Why meditation? Aust Fam Physician, 29, 1135–8. 

Marchand, W. R. (2012). Mindfulness-Based Reduction, Mindfulness-Based Cognitive  

Therapy, and Zen Meditation for Depression, Anxiety, Pain, and Psychological 

Distress. Journal of Psychiatric Practice, 18(4), 233-252. 

Masedo, A. I., & Esteve, M. R. (2007). Effects of suppression, acceptance and  

spontaneous coping on pain tolerance, pain intensity and distress. Behaviour 

Research and Therapy, 45, 199-209. 

Mathew, K. L., Whitford, H. S., Kenny, M. A., et al. (2010). The long-term effects of  

mindfulness-based cognitive therapy as a relapse prevention treatment for major 

depressive disorder. Behav Cogn Psychother, 38, 561–76. 

Matousek, R. H., & Dobkin, P. L. (2010). Weathering storms: A cohort study of how  

participation in a mindfulness-based stress reduction program benefits women 

after breast cancer treatment. Curr Oncol, 17, 62–70. 

Matousek, R. H., Pruessner, J. C., & Dobkin, P.L. (2011).Changes in the cortisol  

awakening response (CAR) following participation in mindfulness-based stress 

reduction in women who completed treatment for breast cancer. Complement 

Ther Clin Pract, 17, 65–70. 

McCracken, L.M., & Eccleston, C. (2003). Coping or acceptance: What to do about  

chronic pain? Pain, 105, 197–204. 

McCracken, L. M., Gauntlett-Gilbert, J., & Vowles, K. E. (2007). The role of  

mindfulness in a contextual cognitive- behavioural analysis of chronic pain-

related suffering and disability. Pain, 13, 63–69. 

McDermid, A. J., Rollman, G. B., & McCain, G. A. (1996). Generalized hypervigilance  

in fibromyalgia: evidence of perceptual amplification. Pain, 66, 133-144. 

McHugh, L. (2011). A new approach in psychotherapy: ACT (acceptance and  



68 
 

commitment therapy). World J Biol Psychiat, 12, 76–79. 

McMullen, J., Barnes-Holmes, D., Barnes-Holmes, Y., Stewart, I., Luciano, C., &  

Cochrane, A. (2008). Acceptance versus distraction: Brief instructions, 

metaphors and exercises in increasing tolerance for self-delivered electric 

shocks. Behav Res Ther, 46, 122-129. 

Mehling, W.E., Gopisetty, V., Daubenmier, J., Price, C.J., Hecht, F.M., & Stewart, A.  

(2009). Body awareness: Construct and selfreport measures. PLoS ONE, 4, 

e5614. 

Melzack, R., & Casey, K. L. (1968). Sensory, motivational and central control  

determinants of pain: A new conceptual model. In D. Kenshalo (Ed.), The skin 

senses (pp. 423–443). Springfield, IL: Charles C. Thomas. 

Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: A new theory. Science, 150, 971– 

979. 

Mikulas, W. L. (2011). Mindfulness: Significant common confusions. Mindfulness, 1,  

1–7. 

Morley, S., Eccleston, C., & Williams, A. (1999). Systematic review and meta-analysis  

of randomized controlled trials of cognitive behaviour therapy and behaviour 

therapy for chronic pain in adults, excluding headache. Pain, 80, 1-13. 

Olendzki, A. (2006). The transformative impact of non-self. In D.K. Nauriyal, M.S.  

Drummond, Y.B. Lal (Eds.), Buddhist thought and applied psychological 

research: Transcending the boundaries (pp. 250–261). New York, NY: Taylor & 

Francis Routledge. 

Oman, D., Shapiro, S. L., Thoresen, C. E., et al. (2008). Meditation lowers stress and  

supports forgiveness among college students: A randomized controlled trial. J 

Am Coll Health, 56, 569–78. 

Páez-Blarrina, M., Luciano, C., Gutiérrez-Martínez, O., Valdivia, S., Ortega, J., &  

Rodríguez-Valverde, M. (2008). The role of values with personal examples in 

altering the functions of pain: Comparison between acceptance-based and 

cognitive-control-based protocols. Behav Res Ther, 46, 84-97. 

Perlman, D. M., Salomons, T. V., Davidson, R. J., et al. (2010). Differential effects on  

pain intensity and unpleasantness of two meditation practices. Emotion, 10, 65–

71. 



69 
 

Piet, J., & Hougaard, E. (2011). The effect of mindfulness-based cognitive therapy for  

prevention of relapse in recurrent major depressive disorder: A systematic 

review and meta-analysis. Clin Psychol Re, 31, 1032–40. 

Piet, J., Hougaard, E., Hecksher, M.S., et al. (2010). A randomized pilot study of  

mindfulness-based cognitive therapy and group cognitive-behavioral therapy for 

young adults with social phobia. Scand J Psychol [Epub ahead of print]. 

Posner, M.I., & Petersen, S.E. (1990). The attention system of the human brain. Annual  

Review of Neuroscience, 13, 25–42. 

Prins, B., Decuypere, A., & Van Damme, S. (2014). Effects of mindfulness and  

distraction on pain depend upon individual differences in pain catastrophizing: 

An experimental study. European Journal of Pain, 18, 1307-1315.  

Raes, F., Dewulf, D., Van Heeringen, C., Williams, J. M. G. (2009). Mindfulness and  

reduced cognitive reactivity to sad mood: Evidence from a correlational study 

and a non-randomized waiting list controlled study. Behaviour Research and 

Therapy, 47, 623–627. [PubMed: 19362705] 

Raes, F., & Williams, M. G. (2010). The relationship between mindfulness and  

uncontrollability of ruminative thinking. Mindfulness. 2010 in press. 

Reid, G. J., Golbert, C. A., & McGrath, P. J. (1998). The pain coping questionnaire:  

preliminary validation. Pain, 76, 83-96. 

Rimes, K. A., & Wingrove, J. (2011). Mindfulness-based cognitive therapy for people  

with chronic fatigue syndrome still experiencing excessive fatigue after 

cognitive behavior therapy: A pilot randomized study. Clin Psychol Psychot 

[Epub ahead of print]. 

Robinson, M. E., & Riley, J. L. (1999). The role of emotion in pain. In R. J. Gatchel &  

D. C. Turk (Eds.), Psychosocial factors in pain: Critical perspectives (pp. 74–

88). New York: Guilford. 

Rosenzweig, S., Greeson, J. M., Reibel, D. K., et al. (2010). Mindfulnessbased stress  

reduction for chronic pain conditions: Variation in treatment outcomes and role 

of home meditation practice. J Psychosom Res, 68, 29–36. 

Schmertz, S. K., Anderson, P. L., & Robins, D. L. (2009). The relation between self- 

report mindfulness and performance on tasks of sustained attention. Journal of 

Psychopathology and Behavioral Assessment, 31, 60–66. 



70 
 

Schütze, R., Rees, C., Preece, M., & Schütze, M. (2010). Low mindfulness predicts pain  

catastrophizing in a fear-avoidance model of chronic pain. Pain, 148, 120–127. 

Segal, Z. V., Bieling, P., Young, T., et al. (2010). Antidepressant monotherapy vs  

sequential pharmacotherapy and mindfulness- based cognitive therapy, or 

placebo, for relapse prophylaxis in recurrent depression. Arch Gen Psychiatry, 

67, 1256–64. 

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive  

therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: 

Guilford Press. 

Shahar, B., Britton, W.B., Sbarra, D.A., Figueredo, A.J., & Bootzin, R.R. (2010).  

Mechanisms of change in Mindfulness-based cognitive therapy for depression: 

Preliminary evidence from a randomized controlled trial. International Journal 

of Cognitive Therapy, 3, 402–418. 

Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of  

mindfulness. Journal of Clinical Psychology, 62 (3), 373–386. 

Sharp, T. J. (2001). Chronic pain: A reformulation of the cognitive-behavioural model.  

Behaviour Research and Therapy, 39, 787–800. 

Sharpe, L., Nicholson, K. P., Rogers, P., Refshauge, K., & Nicholas, M. K. (2013). A  

comparison of the effect of mindfulness and relaxation on responses to acute 

experimental pain. European Journal of Pain, 17, 742-752.  

Singer, T., Seymour, B., O’Doherty, J., Kaube, H., Dolan, R.J., & Frith, C.D. (2004).  

Empathy for pain involves the affective but not sensory components of pain. 

Science, 303, 1157–1162. 

Skinner, E. A., Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H. (2003). Searching for the structure  

of coping: a review and critique of category systems for classifying ways of 

coping. Psychol Bull, 129, 269-316. 

Smeets, R. J. E. M., Vlaeyen, J. W. S., Kester, A. D. M., & Knottnerus, J. A. (2006).  

Reduction of pain catastrophizing mediates the outcome of both physical and 

cognitive-behavioral treatment of chronic low back pain. The Journal of Pain, 7, 

261–271. 

Stange, J. P., Eisner, L. R., Holzel, B. K., et al. (2011). Mindfulness-based cognitive  



71 
 

therapy for bipolar disorder: Effects on cognitive functioning. J Psychiatr Pract, 

17, 410–9. 

Sullivan, M.J.L., Bishop, S.R., & Pivik, J. (1995). The pain catastrophizing scale:  

development and validation. Psychological Assessment, 7, 524-533. 

 DOI: 10.1037//1040-3590.7.4.524 

Sulllivan, M. J. L., Rouse, D., Bishop, S., & Johnston, S (1997). Thought suppression,  

catastrophizing and pain. Cognitive Therapy and Research. 21, 555–568. 

Sullivan, M.J., Thorn, B., Haythornthwaite, J.A., Keefe, F., Martin, M., Bradley, L.A.,  

& Lefebvre, J.C. (2001). Theoretical perspectives on the relation between 

catastrophizing and pain. Clin J Pain, 17, 52–64. 

Tang, Y.Y., Ma, Y., Wang, J., Fan, Y., Feng, S., Lu, Q., Yu, Q., Sui, D., Rothbart, M.K.,  

Fan, M., & Posner, M.I. (2007). Short term meditation training improves 

attention and self-regulation. Proc Natl Acad Sci USA, 104, 17152-17156. 

Teasdale, J.D., Segal, Z., Williams, J., & Mark, G. (1995). How does cognitive therapy  

prevent depressive relapse and why should attentional control (mindfulness) 

training help? Behav Res Ther, 33, 25–39. 

Thompson, B.L., & Waltz, J. (2007). Everyday mindfulness and mindfulness  

meditation: Overlapping constructs or not? Personality and Individual 

Differences, 43, 1875–1885. 

Tunks, E., & Bellissimo, A. (1988). Coping with the coping concept - a brief comment.  

Pain, 34, 171-4. 

Turk, D. C., & Monarch, E. S. (2002). Biopsychosocial perspective on chronic pain. In  

D. C. Turk & R. J. Gatchel (Ed.), Psychological approaches to pain 

management: A practitioner’s handbook (2nd ed., pp. 3–30). New York: 

Guilford Press. 

van Aalderen, J. R., Donders, A. R., Giommi, F., et al. (2012). The efficacy of  

mindfulness-based cognitive therapy in recurrent depressed patients with and 

without a current depressive episode: A randomized controlled trial. Psychol 

Medicine, 42, 989–1001. 

Van Damme, S., Crombez, G., & Eccleston, C. (2004). The anticipation of pain  

modulates spatial attention: Evidence for pain-specificity in highpain 

catastrophizers. Pain, 111, 392–399. 



72 
 

Van Damme, S., Crombez, G., & Eccleston, C. (2008). Coping with pain: A  

motivational perspective. Pain, 139, 1-4. 

Van Damme, S., Crombez, G., Van Nieuwenborgh-DeWever, K., Goubert, L. (2008). Is  

distraction less effective when pain is threatening? An experimental 

investigation with the cold pressor task. European Journal of Pain, 12, 60–67. 

Van Damme, S., Crombez, G., Vlaeyen, J.W.S., Goubert, L., Van den Broeck, A., & Van  

Houdenhove, B. (2000). The Pain Catastrophizing Scale: Psychometrische 

karakteristieken en normen. Gedragstherapie, 33, 209-220. Retrieved from: 

http://hdl.handle.net/1854/LU-132608 

Van Damme, S., Legrain, V., Vogt, J., & Crombez, G. (2009). Keeping pain in mind: A  

motivational account of attention to pain. Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews, 34, 204-213. 

Van Damme S., Prins B, & Leroy H., 2012. The self-as-context-scale: Unpublished  

authorized Dutch translation. 

van den Hurk, P.A., Giommi, F., Gielen, S.C., Speckens, A.E., & Barendregt, H.P.  

(2010). Greater efficiency in attentional processing related to mindfulness 

meditation. Quarterly Journal of Experimental Psychology B (Colchester), 63, 

1168–1180. 

Vanderiet, K., Adriaensen, H., Carton, H., & Vertommen, H. (1987). McGill Pain 

Questionnaire constructed for the Dutch language (MPQ-DV): preliminary data 

concerning reliability and validity. Pain, 30, 395-408. DOI: 10.1016/0304-

3959(87)90027-3 

Van der Kloot, W. A., Oostendorp, R. A., & van der Meij, J. (1995). The Dutch version of 

the McGill pain questionnaire: a reliable pain questionnaire. Nederlands Tijdschrift 

voor Geneeskunde, 139, 669-673. 

van Veen, V., & Carter, C.S. (2002). The anterior cingulate as a conflict monitor: FMRI  

and ERP studies. Physiology & Behavior, 77, 477–482. 

Verhoeven, K., Crombez, G., Eccleston, C., Van Ryckeghem, D.M.L., Morley, S., &  

Van Damme, S. (2010). The role of motivation in distracting attention away 

from pain: An experimental study. Pain, 149, 229–234. 

Vohs, K.D., & Baumeister, R.F. (2004). Understanding selfregulation. In R.F.  

Baumeister & K.D. Vohs (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 1–12). New 

York, NY: Guilford. 



73 
 

Vollestad, J., Sivertsen, B., & Nielsen, G. H. (2011). Mindfulness-based stress reduction  

for patients with anxiety disorders: Evaluation in a randomized controlled trial. 

Behav Res Ther, 49, 281–8. 

Walsh, R., & Shapiro, S.L. (2006). The meeting of meditative disciplines and Western  

psychology: A mutually enriching dialogue. Am Psycho, 61, 227–39. 

Weber, B., Jermann, F., Gex-Fabry, M., et al. (2010). Mindfulnessbased cognitive  

therapy for bipolar disorder: A feasibility trial. Eur Psychiatry, 25, 334–7. 

Williams, J. M., Alatiq, Y., Crane, C., et al. (2008). Mindfulness-based cognitive therapy  

(MBCT) in bipolar disorder: Preliminary evaluation of immediate effects on 

between-episode functioning. J Affect Disord, 107, 275–9. 

Williams, M. J., McManus, F., Muse, K., et al. (2011). Mindfulnessbased cognitive  

therapy for severe health anxiety (hypochondriasis): An interpretative 

phenomenological analysis of patients' experiences. Br J Clin Psychol, 50, 379–

97. 

Winbush, N. Y. , Gross, C.R., & Kreitzer, M. J. (2007). The effects of mindfulness-  

based stress reduction on sleep disturbance: A systematic review. Explore (NY), 

3, 585–91. 

Wong, S. Y., Chan, F. W., Wong, R. L., et al. (2011). Comparing the effectiveness of  

mindfulness-based stress reduction and multidisciplinary intervention programs 

for chronic pain: A randomized comparative trial. Clin J Pai, 27, 724–34. 

Wrosch, C., Scheier, M. F., Miller, G. E., Schulz, R., & Carver, C. S. (2003). Adaptive  

self-regulation of unattainable goals: goal disengagement, goal reengagement, 

and subjective well-being. Pers Soc Psychol Bull, 29, 1494-508. 

Wupperman, P., Neumann, C.S., & Axelrod, S.R. (2008). Do deficits in mindfulness  

underlie borderline personality features and core difficulties? Journal of 

Personality Disorders, 22, 466–482. 

Zeidan, F., Gordon, N. S., Merchant, J., & Goolkasian, P. (2010). The Effects of Brief  

Mindfulness Meditation Training on Experimentally Induced Pain. The Journal 

of Pain, 11(3), 199-209. 

Zeidan, F., Grant, J.A., Brown, C.A., McHaffie, J.G., & Coghill, R.C. (2012).  

Mindfulness meditation-related pain relief: Evidence for unique brain 

mechanisms in the regulation of pain. Neurosci Lett, 520, 165–173. 



74 
 

Zettle, R. D., & Hayes, S. C. (1986). Dysfunctional control by client verbal behavior:  

The context of reason-giving. The Analysis of Verbal Behavior, 4, 30-38. 

 


