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Samenvatting
Naarmate mensen ouder worden kan een toename in de prevalentie van chronische
pijn worden waargenomen. Uit onderzoek blijkt dat bij het ouder worden er veranderingen
optreden in de hersenen. Chronische pijn lijkt gerelateerd aan deze veranderingen in de
hersenen, namelijk dat er meer chronische pijn wordt ervaren naarmate men ouder wordt.
Chronische pijn blijkt naast een verband met leeftijd, een verband te hebben met cognitieve
functies als aandacht, geheugen, psychomotorisch functioneren, verwerkingssnelheid en
executief functioneren. Tevens blijkt uit onderzoek dat depressie samenhangt met chronische
pijn. De precieze samenhang tussen de factoren depressie, leeftijd en chronische pijn en de
gecombineerde invloed op cognitieve functies is echter nog onduidelijk. Binnen het huidige
onderzoek werd daarom nader gekeken naar de verbanden tussen depressieve symptomen en
chronische pijn, depressieve symptomen en cognitief functioneren, leeftijd en cognitief
functioneren en chronische pijn en cognitief functioneren. Ook is gekeken naar een verband
tussen depressieve symptomen en leeftijd.
Als eerste werd gekeken naar het verschil in cognitief functioneren tussen twee
groepen, een chronische pijn groep (N=37) en een controle groep (N=35). Daarnaast werd
gekeken naar hoofd en interactie effecten van depressieve symptomen en leeftijd met
chronische pijn. Bij beide groepen zijn dezelfde cognitieve testen afgenomen op het gebied
van vier verschillende cognitieve schalen respectievelijk fluency, aandacht, geheugen en
executieve functies. Er werd gecontroleerd voor premorbide IQ.
Uit de resultaten kwam naar voren dat er geen significante verschillen aanwezig waren
tussen de chronische pijn groep en de controle groep op de verschillende cognitieve schalen.
Dit geldt eveneens voor het verband tussen depressieve symptomen en cognitieve functies.
Wel werd een significant negatief verband gevonden tussen leeftijd en aandacht, leeftijd en
geheugen en leeftijd en executief functioneren, waarbij een hogere leeftijd samenhing met een
afname in prestatie op deze cognitieve domeinen. Tevens werd een significant negatief
verband gevonden tussen leeftijd en depressieve symptomen, waarbij een hogere leeftijd
samenhing met een afname in depressieve symptomen. Tussen chronische pijn en depressieve
symptomen werd een significant positief verband gevonden, wat impliceert dat chronische
pijnpatiënten meer depressieve symptomen rapporteerden. Daarnaast bleken geen significante
effecten te bestaan van de interactiefactoren op de cognitieve functies.
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In dit onderzoek zijn in tegenstelling tot andere studies geen significante verschillen
gevonden op het gebied van cognitief functioneren tussen chronische pijn patiënten en
controles. Chronische pijnpatiënten blijken echter hoger te scoren op depressieve symptomen.
Tevens is gevonden dat men, naarmate leeftijd toeneemt, minder goed presteert op
verschillende cognitieve taken. Wanneer de leeftijd toeneemt worden tevens minder
depressieve symptomen gerapporteerd. Dit onderzoek bevestigt daarmee bevindingen uit
voorgaande onderzoeken, dat er meerdere factoren meespelen bij het mogelijke effect van
chronische pijn op cognitieve functies. Hier dient rekening te worden gehouden in vervolg
onderzoek. Verder onderzoek naar mogelijke effecten van chronische pijn lijkt belangrijk.
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Introductie
In de Nederlandse maatschappij kan een toename in het aantal mensen van 65 jaar en
ouder worden geconstateerd. Het ouder worden gaat gepaard met een toename in de
prevalentie van pijn (Ruoff, 2002); dit tezamen met de huidige vergrijzing betekent dat er een
forse toename kan worden verwacht van het aantal oudere mensen dat aan pijn lijdt
(Oosterman, 2007). Ouderen ervaren niet alleen meer pijnvolle situaties, maar ook meer
chronische pijn. De prevalentie van chronische pijn onder ouderen blijkt ongeveer 25–50% te
zijn (Zanocchi et al., 2008). Ruoff (2002) schat de prevalentie zelfs hoger in en geeft aan dat
ongeveer 50-80% van de ouderen lijdt aan chronische pijn.
Naast een toename in de prevalentie van pijnvolle situaties en chronische pijn, laat
onderzoek zien dat de ervaring en sensitiviteit van pijn mogelijk verandert bij het ouder
worden. Uit verschillende onderzoeken komen een aantal mogelijke verklaringen voor de
verandering in pijnervaring bij veroudering naar voren. Zo blijkt uit onderzoek van Edwards,
Fillingim & Ness (2003) dat er bij het ouder worden veranderingen plaatsvinden in het
centrale en perifere zenuwstelsel. Uit onderzoek van De Leeuw et al. (2001) blijkt dat met
betrekking tot de pijnervaring, bij het ouder worden witte stofafwijkingen van groot belang
kunnen zijn. De witte stof vormt belangrijke verbindingspaden in het perifere en centrale
zenuwstelsel en deze zijn onder andere belangrijk voor de verwerking van pijn. Mogelijk
betreft het de nociceptieve paden waarbinnen deze veranderingen plaatsvinden (Gibson &
Farrell, 2004; Pickering, Jourdan, Eschalier & Dubray, 2002). Deze nociceptieve paden
blijken zeer belangrijk bij het encoderen van werkelijke beschadigingen (Loeser & Treede,
2008). Het ouder worden gaat mogelijk gepaard met meer beschadigingen in deze
nociceptieve zenuwen waardoor pijnprikkels in mindere mate worden doorgegeven aan de
pijncentra in de hersenen en er een mogelijke afname in sensitiviteit kan worden verwacht. De
veranderingen in het centrale en perifere zenuwstelsel kunnen daarnaast gevolgen voor de
afgifte van endogene analgetica hebben. Normaal gesproken activeert de nociceptieve
stimulatie het endogene opioide systeem en treedt er pijninhibitie op. De leeftijdsgeboden
afname in pijntransmissie in het perifere en centrale zenuwstelsel wordt geassocieerd met een
afname in het functioneren van het endogene pijninhibitie systeem. Een afname in de
endogene inhibitie systemen verklaart mogelijk waarom er bij ouderen een toename
plaatsvindt in ernstige langdurende pijn en het kan een verklaring zijn voor de variatie in de
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pijnrapportage bij een toename in leeftijd (Washington, Gibson & Helme, 2000; Gibson &
Farrell, 2004).
Aan de hand van voorgaande bevindingen kan geconcludeerd worden dat het ervaren
van pijn - de intensiteit van pijn - toeneemt bij het ouder worden, omdat het pijninhibitie
systeem in mindere mate functioneert. Echter wordt verwacht dat de sensitiviteit voor pijn zal
afnemen, omdat pijnprikkels in mindere mate worden doorgegeven. Ouderen zullen minder
snel, maar meer pijn ervaren wanneer zij pijn hebben.
Naast een toename in pijn, gaat veroudering gepaard met een achteruitgang in de
cognitieve functies. Specifiek het geheugen, executief functioneren en aandacht lijken
achteruit te gaan. Zo blijkt onder andere uit onderzoek van Keys en White (2000) dat
naarmate men ouder wordt, er slechter gepresteerd wordt op executieve taken waarbij
flexibiliteit en switchen centraal staan. De cognitieve functies zijn van groot belang voor de
affectief-emotionele en cognitieve aspecten van pijn, welke door het mediale pad verwerkt
worden. Er kan gesuggereerd worden dat wanneer de cognitieve functies achteruitgaan, er een
mogelijke verandering in de gerapporteerde pijnwaarneming plaatsvindt. Dit kan onderbouwd
worden door onderzoek van Oosterman et al. (2009). Hier kwam in naar voren dat executief
functioneren de enige voorspeller lijkt van pijnintensiteit en onaangenaamheid bij ouderen
met chronische pijn.
Bij chronische pijn patiënten lijken veranderingen in het brein op te treden, mogelijk
vergelijkbaar met de veranderingen bij het ouder worden. Deze hebben mogelijk naast een
effect op de verwerking van pijnprikkels, een negatief effect op cognitieve functies.
Veranderingen in het brein die worden geconstateerd zijn onder andere een toename in de
activiteit in de somatosensorische cortex, anterieure cingulate cortex en de prefrontale cortex,
met tevens een afname van activiteit in de thalamus (De Leeuw et al., 2005). De genoemde
veranderingen in activiteit bij patiënten met chronische pijn verklaren mogelijk waarom
sommige cognitieve functies aangedaan blijken. Zo zijn aandacht, verwerkingssnelheid,
psychomotorische snelheid (Hart, Martelli & Zasler, 2000), geheugen (Dick & Rashiq, 2007;
Grisart, Van der Linden & Bastin, 2007) en executieve functies (Valet et al., 2004), de
cognitieve functies die het meest aangedaan blijken te zijn bij chronische pijn. Deze functies
kunnen gekoppeld worden aan de verschillende hersengebieden die veranderde activiteit laten
zien in chronische pijnpatiënten (De Leeuw et al., 2005). Uit onderzoek van McCracken &
Iverson (2001) blijkt dat, naast de observeerbare objectieve cognitieve achteruitgang,
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chronische pijn patiënten ook problemen rapporteren op het gebied van geheugen, aandacht
en andere cognitieve functies. Een mogelijke verklaring voor de achteruitgang in cognitief
functioneren is dat pijn aandacht vraagt, hierdoor zou er minder aandacht overblijven voor het
volbrengen van cognitieve taken (Eccleston & Crombez, 1999; Harman & Ruyak, 2005).
Tevens verklaart dit de bevinding waarom men over het algemeen minder pijn rapporteert
waarneer men bezig is met cognitieve taken, dan zonder cognitieve inspanning (Valet et al.,
2004); immers, er is minder aandacht beschikbaar voor de pijn indien gelijktijdig een
cognitieve taak wordt uitgevoerd.
McCracken & Iverson (2001) concludeerden dat er naast een correlatie tussen het
ervaren van cognitieve problemen en chronische pijn, mogelijk een samenhang lijkt te bestaan
tussen aan depressie en pijn gerelateerde angst en het ervaren van cognitieve problemen. In
het onderzoek van Söderfjell et al. (2006) wordt gesuggereerd dat er een wisselwerking zou
bestaan tussen chronische pijn, depressieve staat en opleidingsniveau in de negatieve effecten
op cognitief functioneren. Dit zou betekenen dat chronische pijn en depressieve staat
samenhangen. Uit onderzoek van Stahl & Briley (2004) blijkt eveneens dat er een hoge
comorbiditeit bestaat tussen verschillende soorten chronische pijn en depressie, en tussen
chronische pijn en negatieve stemming zoals depressie (McCracken, Faber & Janeck, 1998).
Schuler et al. (2004) vonden dat morbiditeit en de actuele negatieve stemming meer bijdragen
aan slechter cognitief functioneren dan het hebben chronische pijn. Dit suggereert dat naast
een effect van chronische pijn, er een groter negatief effect bestaat van depressie op
cognitieve functies. De voorgaande onderzoeken tonen aan dat mensen met een hoge mate
van depressie slechter zullen presteren op verschillende cognitieve functies zoals aandacht,
executieve functies en verwerkingssnelheid dan controles. Gezien het feit dat depressieve
symptomen samenhangen met zowel chronische pijn als het cognitief functioneren is het van
groot belang rekening te houden met deze symptomen wanneer de relatie tussen chronische
pijn en cognitie in kaart gebracht wordt.
Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat de precieze samenhang tussen de factoren
depressieve symptomen, leeftijd en chronische pijn en de gecombineerde invloed op verschillende

cognitieve functies, onduidelijk is. Binnen het huidige onderzoek werd daarom de nadruk
gelegd op de relaties tussen deze factoren. Onder de cognitieve functies werd onderscheid
gemaakt tussen fluency, aandacht, geheugen en executieve functies. Er werd specifiek
gekeken naar een mogelijk negatief verband tussen depressieve symptomen en cognitief
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functioneren en tussen het ervaren van chronische pijn en cognitief functioneren zoals blijkt
uit onderzoeken van Valet et al. (2004), Sjöderfjell et al. (2006) en McCracken & Iverson
(2001). In tegenstelling tot deze voorgaande studies, werd binnen het huidige onderzoek
tevens de nadruk gelegd op mogelijke interactie-effecten van depressieve symptomen,
chronische pijn en leeftijd op cognitief functioneren. Mogelijk zouden deze factoren
gezamenlijk een disproportioneel negatief effect hebben op de cognitieve functies.
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Methoden
Participanten
De participanten voor dit onderzoek zijn verkregen met behulp van de Pijn polikliniek
uit het Utrechts Medisch Centrum (UMC) en fora op het internet. Daarnaast zijn participanten
van een eerder onderzoek benaderd voor deze studie. De participanten ontvingen allen een
vergoeding van 15 euro voor deelname. Er werd gekozen voor twee verschillende groepen
namelijk een groep met chronische pijnpatiënten en een controle groep zonder chronische
pijn. Chronische pijn wordt gezien als een ziekte of stoornis gepaard gaande met het voor een
langere tijd hebben van pijn (Loeser & Treede, 2008); alle participanten van deze studie met
chronische pijn hadden de pijn langer dan 6 maanden. Onder de 74 participanten waren 51
vrouwen en 23 mannen. De gemiddelde leeftijd van de chronische pijnpatiënten was 50 jaar
(SD =19,99) en de gemiddelde leeftijd van de controles 58 jaar (SD = 21,84). Exclusiecriteria
bestonden uit neurodegeneratieve aandoeningen, alcohol of substantie misbruik,
psychiatrische ziekten op het moment van testen, kleurenblindheid, Mini-Mental State
Examination (MMSE) score lager dan 24 en een CVA of een TIA. Bij dit onderzoek is één
mannelijke participant geëxcludeerd vanwege onvolledige informatie, kleurenblindheid en op
basis van een zeer laag geschat premorbide IQ (geschat IQ < 70).
Dit houdt in dat er 73 mensen meegenomen zijn in de analyses van dit onderzoek
waaronder 36 controles en 37 chronische pijnpatiënten. Binnen dit onderzoek is geen
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten chronische pijn. Zo zijn er in dit
onderzoek participanten geïncludeerd met fibromyalgie, verschillende soorten reuma, artrose,
chronische rugpijn, chronische kniepijn en de ziekte van Crohn (zie tabel 1). Hierbij was soms
sprake van een dubbele diagnose.

Fibromyalgie
Reuma
Artrose
Rug/nek
Kniepijn
Crohn
Overige
diagnose

Mannen
1
0
0
3
1
0

Vrouwen
8
7
2
3
0
6

Totaal
9
7
2
6
1
6

4

9

13

Tabel 1. Geslacht en voorkomen verschillende vormen van chronische pijn, een dubbele diagnose is mogelijk.
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Procedure
Aan de participanten werd allereerst uitleg gegeven over het onderzoek via de e-mail
en/of telefonisch. Daarnaast werd een informatiebrief toegestuurd met informed consent
(Appendix 1). Eveneens werd een vragenlijst toegestuurd en is gevraagd deze thuis is te
vullen en deze mee te nemen naar de afspraak. Het verdere onderzoek werd afgenomen op de
Universiteit van Utrecht.

Testen
Beide groepen werd gevraagd de Geriatrische Depressie Schaal (GDS) (Yesavage, et
al., 1982) thuis in te vullen. De GDS is gebruikt als meetinstrument voor de mogelijke
aanwezigheid van depressieve symptomen. Vervolgens is om de cognitieve functies in kaart
te brengen een testbatterij samengesteld. De volgende tests zijn afgenomen in dezelfde
volgorde voor elke participant met een duur van ongeveer één tot anderhalf uur. Deze tests
zijn gekozen om een goed beeld te krijgen van de cognitieve functies verdeeld over vier
schalen respectievelijk fluency, aandacht, geheugen en executieve functies.
Om een beeld te krijgen van het algemeen functioneren is de Mini-Mental State
Examination (MMSE) (Folstein, Folstein & McHugh, 1975) afgenomen. Hierbij werden alle
vragen afgenomen zonder een tijdslimiet. De instructies en scoring uit de handleiding werden
gevolgd. Hierna werden de testen afgenomen die betrekking hebben op de verschillende
cognitieve schalen.
Als eerste werd begonnen met de Letter fluency en Categorische fluency om het
semantische geheugen en het ophalen van deze informatie te testen. Deze maken onderdeel uit
van de Nederlandse Groninger Intelligentie Test (GIT) (Luteijn & van der Ploeg, 1983). Bij
de Letter fluency werd gebruik gemaakt van de letters d, a en t. Er is gevraagd om zoveel
mogelijk woorden te noemen beginnende met de afzonderlijke letter, in volgorde d,a,t, binnen
60 seconden. Deze aantallen van woorden per letter zijn gebruikt in de analyse. De
Categorische fluency bestaat uit eerst het noemen van zoveel mogelijk dieren binnen 60
seconden en vervolgens het noemen van zoveel mogelijk beroepen. Het aantal dieren en
beroepen werden beiden gebruikt voor het berekenen van scores voor de analyses.
Vervolgens werd gebruik gemaakt van het onderdeel Verhaaltjes uit de Rivermead
Behavioural Memory Test (RBMT) om inprenting voor het geheugen domein te meten.
Hierbij werden eerst verhaal A en vervolgens verhaal B voorgelezen. De participant werd
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gevraagd om onmiddellijke reproductie van het verhaal A en daarna verhaal B (Wilson,
Cockburn & Baddeley, 1985). De uitgestelde reproductie van de RBMT verhaaltjes werd na
de Bourdon-Vos taak afgenomen. Naast een bijdrage aan het functiedomein aandacht, heeft
deze taak samen met de Zoo-taak gediend om ongeveer 20 minuten tussen onmiddellijke en
uitgestelde reproductie van de RBMT verhaaltjes te overbruggen. Van zowel de uitgestelde
als de onmiddellijke reproductie van beide verhaaltjes (WMS 1 of 2) werden het aantal punten
gebruikt voor het berekenen van de scores voor de geheugen schaal.
Om een representatie van de executieve functies zoals plannen en flexibiliteit te
krijgen, werd de Zoo-taak uit de Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome
(BADS) afgenomen (Wilson et al., 1996). Deze taak bevat twee dezelfde plattegronden van
een dierentuin, hierbij verschilt enkel de instructie. Bij de eerste versie wordt gevraagd eerst
zelf een route te plannen langs verschillende dieren, met in acht neming van bepaalde regels,
en daarna te beginnen met het tekenen hiervan. Bij de tweede versie wordt gevraagd letterlijk
een route te volgen uit de instructies langs dezelfde attracties uit versie één, met in acht
neming van dezelfde regels. Er werd gevraagd deze route eventueel eerst te plannen en daarna
te tekenen. Bij de uitleg werd gebruik gemaakt van de instructies volgens de vertaalde
handleiding. Tevens werd gekeken naar de behaalde punten (bv. Zoo 2 aantal punten), die
gebruikt werden bij het berekenen van de scores voor de analyses.
De Bourdon-Vos taak werd afgenomen om een beeld te krijgen van volgehouden en
selectieve aandacht (Vos, 1992). Er werd een vel papier aangeboden van 33 regels met elk 24
stippelfiguren. Het is de bedoeling dat de participant elke regel van links naar rechts afwerkt
en alle groepjes van vier stippen doorstreept. Aan de participant werd eerst gevraagd een
voorbeeldregel te maken ter verduidelijking van de uitleg, waarna de werkelijke taak werd
begonnen. Voor het analyseren van de resultaten is gekeken naar het aantal seconden waarin
de taak werd volbracht (Bourdon tijd totaal), het aantal vergeten groepjes van vier stippen
(Bourdon aantal omissies) en het aantal verkeerd doorgestreepte groepjes van drie en vijf
stippen (Bourdon aantal fouten).
Volgende op de RBMT verhaaltjes uitgestelde reproductie werd de Stroop kleurwoord taak afgenomen (Stroop, 1935). De taak bestaat uit drie kaarten waarop respectievelijk
woorden, kleurblokjes en woorden in kleur op staan. Het betreft rood, blauw, geel en groen.
De participant werd gevraagd zo snel mogelijk eerst kaart 1, regel voor regel hardop te lezen.
Op de kaart stonden alle kleurnamen in zwarte inkt gedrukt. Vervolgens werd kaart 2
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getoond, gevraagd werd zo snel mogelijk alle kleurblokjes regel voor regel hardop te
benoemen. Hierna volgt kaart drie, waarin de woorden in een andere kleur inkt zijn gedrukt
(bijvoorbeeld het woord rood in blauwe inkt). De participant werd gevraagd om zo snel
mogelijk de kleur van de inkt te benoemen. Voor het berekenen van de scores werd gekeken
naar het aantal fout genoemde kleuren per kaart (bv. Stroop fout kaart 1) en de tijd waarin de
taak werd volbracht in seconden (bv. Stroop tijd kaart 1).
De Trail Making Test (TMT) A en B werden in de standaard volgorde afgenomen
(Reitan, 1958). De test meet flexibiliteit en het switchen van de executieve functie schaal.
Deel A bevat getallen die verspreid over het vel staan, de participant diende deze zo snel
mogelijk in oplopende volgorde met elkaar te verbinden. Volgende hierop werd deel B
gegeven. Hierbij diende eerst een getal en daarna een letter met elkaar te worden verbonden,
beiden in oplopende volgorde (1-A-2-B-3-C, etc.). Hierbij werd gekeken naar het aantal
fouten in het verbinden van de getallen en letters, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen
TMT B aantal tracking fouten en het aantal fouten door te persevereren; TMT B aantal
perseveraties. Tevens werd gekeken naar de tijd die nodig was om de taak te volbrengen in
seconden (TMT B Tijd).
Om een beter beeld te krijgen van herinnering en herkenning werd de Doors deeltaak
van de Doors & People taak afgenomen (Baddeley et al, 1994). Zowel deel A als deel B zijn
na elkaar afgenomen en gebruikt voor de geheugen schaal. Er werden 12 foto’s van deuren
getoond, waarna de participant 12 maal diende te kiezen uit steeds vier verschillende deuren.
Hierbij werd gebruik gemaakt van Nederlandse vertalingen van de Engelse woorden voor de
deuren. Bij deze taak werd gekeken naar het aantal fout aangewezen deuren.
Als een na laatste werd de cijferreeksen achterwaarts afgenomen afkomstig uit de
WAIS-III, Nederlandse bewerking (Wechsler et al, 2000). Deze taak werd afgenomen om een
beeld te krijgen van het werkgeheugen. Hierbij werden door de testleider cijfers hardop
genoemd, waarna de participant deze in omgekeerde volgorde diende te herhalen.
Als laatste is gebruikt gemaakt van de Nederlandse Leestest voor Volwassenen om een
beeld te krijgen van het premorbide IQ (Schmand, Lindeboom & van Harskamp, 1992).
Hierbij wordt een lijst met woorden in oplopende moeilijkheidsgraad gegeven. Deze dienden
de participanten hardop uit te spreken zoals hij/zij dacht dat het hoorde.

Analyses
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Voor het uitvoeren van de data-analyses is het programma SPSS 16.0 gebruikt (SPSS
Inc., 2007). Als eerste is ervoor gekozen om zowel de cognitieve schalen als de depressieve
symptomen te normaliseren, om zo voor een scheve verdeling te compenseren. Om een
normale verdeling en gelijke variantie te bevestigen per schaal is gekozen voor een histogram
van elke schaal afzonderlijk.
Voordat de analyses zijn uitgevoerd, is gekeken welke resultaten van welke testen
geïncludeerd werden op basis van hun oorspronkelijke construct. Om de aandachtschaal te
meten zijn de volgende taken gebruikt voor het analyseren van de verschillen: Bourdon aantal
omissies, Bourdon aantal fouten, Bourdon tijd totaal, Stroop tijd kaart 1, Stroop fout kaart 1,
Stroop tijd kaart 2, Stroop fout kaart 2, Stroop tijd kaart 3 en Stroop fout kaart 3. Voor de
executieve schaal is gebruik gemaakt van de TMT B tijd, TMT B aantal perseveraties, TMT B
aantal trackingfouten, Zoo 1 voltooiingstijd, Zoo 1 aantal punten, Zoo 2 voltooiingstijd en
zoo 2 aantal punten. De geheugenschaal bestaat uit Cijferreeksen totaal, WMS 1 inprenting,
WMS 1 uitgesteld, WMS 2 inprenting, WMS 2 uitgesteld, en de Doors test deel A en deel B.
De laatste schaal is de fluencyschaal, hierbij is gebruik gemaakt totaal woorden van letter d,
letter a, letter t, dieren en beroepen. Er is gekeken naar de schaalsamenhang van de
verschillende cognitieve testscores, hiervoor is gekeken naar Cronbach’s alpha.
Gekeken werd naar het samenhang tussen depressieve symptomen en cognitief
functioneren, chronische pijn en cognitief functioneren en leeftijd en cognitief functioneren.
Om deze eerste, tweede en derde hypothese te testen is gebruik gemaakt van een
regressieanalyse. Via de ‘enter’ methode werd gekeken naar verschillen in de scores op de
cognitieve schalen. Als afhankelijk variabelen is gekozen voor de vier cognitieve schalen,
respectievelijk fluency, aandacht, geheugen en executieve functies. Als predictoren is gekozen
voor de afzonderlijke bijdrage van eerst depressieve symptomen, daarna leeftijd en ten slotte
chronische pijn. Er is gecontroleerd voor premorbide IQ.
Om de vierde hypothese, in hoeverre de factoren depressieve symptomen, chronische
pijn en leeftijd samenhangen, te testen, is eveneens gekozen voor het uitvoeren van een
regressieanalyse. Hierbij werd gekeken naar de regressiecoëfficiënten tussen de verschillende
factoren.
Voor hypothese vijf, respectievelijk of de factoren depressieve symptomen, leeftijd
en chronische pijn gezamenlijk een groter negatief effect zouden hebben op cognitief
functioneren dan afzonderlijk, zijn drie interactievariabelen gecreëerd, namelijk depressie x
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pijn, leeftijd x pijn en depressie x leeftijd. Hiervoor zijn de variabelen allereerst gecentreerd
rond het gemiddelde; met deze gecentreerde waarden zijn vervolgens de interactietermen
berekend. Voor de regressieanalyse zijn de vier cognitieve schalen gebruikt als afhankelijke
variabelen. Allereerst werd gecontroleerd voor premorbide IQ. Daarna zijn de predictoren
leeftijd, depressieve symptomen en chronische pijn via de stepwise-methode ingevoerd.
Vervolgens zijn in een nieuw block de drie interactiefactoren ingevoerd als predictoren.
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Resultaten
Er blijkt op de fluency schaal een Cronbach’s alpha te zijn van .817. Bij aandacht
bestaat een Cronbach’s alpha van .759. Op de geheugen schaal komt een Cronbach’s alpha
van .846 naar voren. Binnen de executieve schaal bestaat een Cronbach’s alpha van .738. Dit
indiceert dat er een goede samenhang bestaat tussen de verschillende testen binnen de vier
schalen (Cronbach, 1951).

Regressieanalyse
Gekeken is of er een negatief verband bestond tussen depressieve symptomen en
cognitief functioneren. Op geen van de schalen blijkt een significante negatieve correlatie met
depressieve symptomen (zie tabel 2 en 3).
Aangezien er bij het ervaren van pijn onder andere aandacht nodig is, zal mogelijk het
ervaren van pijn een negatieve invloed hebben op het cognitief functioneren. Er werden echter
geen significante negatieve verbanden gevonden tussen chronische pijn en de vier cognitieve
schalen (zie tabel 2 en 3).

Predictoren
Depressieve symptomen
Chronische pijn
Leeftijd

Fluency
.186
.237
.090

Cognitief functies
Aandacht Geheugen
.236
.584
.612
.408
.000
.000

Executief
.109
.654
.000

Tabel 2. Significantiewaarden (p) van de samenhang (Beta-waarden) tussen de predictoren en de cognitieve
functies.

Als derde is gekeken naar een negatief effect van leeftijd op cognitief functioneren (zie
tabel 2 en 3). Er blijkt een significant negatief verband te zijn tussen leeftijd en de aandacht
schaal (β = -.615, p < .01), de geheugen schaal (β = -.452, p < .01) en de executieve schaal (β
= -.578, p < .01). Dit impliceert dat naarmate leeftijd toeneemt, men slechter scoort op deze
cognitieve gebieden.
Tevens werd gekeken naar een verband tussen de predictoren depressieve symptomen,
leeftijd en chronische pijn onderling. Een significante negatief verband werd gevonden tussen
leeftijd en depressieve symptomen (β = -.275 p < .05). Een hogere leeftijd ging hierbij
gepaard met een afname in het aantal gerapporteerde depressieve symptomen. Tussen
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chronische pijn en depressieve symptomen werd een significant positief verband gevonden (β
= .543, p < .01). Dit impliceert dat participanten met chronische pijn hoger zullen scoren op
depressieve symptomen.
Mogelijk zouden depressieve symptomen in combinatie met leeftijd en of chronische
pijn een grotere bijdrage vormen aan slechter cognitief functioneren dan de factoren
afzonderlijk (zie tabel 3). Er werd binnen de fluency schaal een significante verklaarde
variantie gevonden van de predictoren leeftijd, pijn, premorbide IQ en depressieve
symptomen samen R² = .245 (p < .01). Kijkende naar de bijdrage van de afzonderlijk
variabelen bleek dat premorbide IQ (β = .364 p < .01) significant bijdroeg aan dit effect,
waarbij een hoger IQ geassocieerd was met betere taakprestatie. Er bleken geen significante
effecten van de interactiefactoren.
Binnen de aandacht schaal werd er een significante verklaarde variantie gevonden van
de predictoren leeftijd, pijn, premorbide IQ en depressieve symptomen R² = .468 (p < .01). De
factoren premorbide IQ (β = .317, p < .01) en leeftijd (β = -.615, p < .01) bleken hierbij
beiden significant bij te dragen aan de verklaarde variantie in prestatie op de aandacht schaal.
Een hoger geschat IQ ging hierbij gepaard met een betere taakprestatie terwijl een hogere
leeftijd samenhing met een verminderde taakprestatie. De interactiefactoren vertoonden
wederom geen significante effecten.
Op de geheugen schaal werd een significante verklaarde variantie gevonden van de
predictoren leeftijd, pijn, premorbide IQ en depressieve symptomen R² = .382 (p < .01). Hier
hadden premorbide IQ (β = .402, p < .01) en leeftijd (β = -.452, p < .01) afzonderlijk een
significante bijdrage aan de proportie verklaarde variantie. Wederom ging een hoger geschat
IQ gepaard met een betere taakprestatie terwijl een hogere leeftijd samenhing met een
verminderde taakprestatie. De interactiefactoren toonden geen significant effect.
Als laatste is binnen de executieve schaal een significante verklaarde variantie
gevonden van leeftijd, pijn, premorbide IQ en depressieve symptomen R² = .377 (p < .01).
Hierbij bleek dat leeftijd (β = -.578, p < .01) de taakprestatie significant voorspelde. Naarmate
de leeftijd toenam, nam de prestatie op de executieve schaal af. De interactiefactoren hadden
allen geen significant effect op de executieve schaal.
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Fluency Aandacht Geheugen Executief
Predictoren
Zscore (gds)
IQ (nlv)
Pijn
Leeftijd

-,155
**,412
-,137
-,187

,145
**,317
,061
**-,615

,065
**,402
-,096
**-,452

,203
,143
,057
**-,578

Tabel 3. Beta-waarden van afzonderlijke predictoren op de verschillende cognitieve functies.
**significantie p < .01.

Thesis L. C. Derksen augustus 2009

17

Discussie
Binnen dit onderzoek werd gekeken naar de effecten van depressieve symptomen,
leeftijd en chronische pijn op het cognitief functioneren. De verwachting was dat alle drie de
factoren een negatief effect zouden hebben op de cognitieve functies fluency, geheugen,
aandacht en executief functioneren. Uit de resultaten blijkt dat een hogere mate van
depressieve symptomen niet gerelateerd is aan een slechtere prestatie op de verschillende
cognitieve schalen. Het verwachte effect van chronische pijn op het cognitief functioneren
werd tevens niet bevestigd binnen het huidige onderzoek; de chronische pijn patiënten
verschilden niet significant van de controle groep in hun prestatie op de vier cognitieve
schalen. Er blijkt echter wel een significant negatief effect te zijn van leeftijd op de cognitieve
schalen aandacht, geheugen en executief functioneren. Dit betekent dat naarmate men ouder
wordt, men minder goed zal presteren op deze cognitieve functies. Het huidige onderzoek
vond daarnaast dat leeftijd en depressieve symptomen negatief samenhangen. Dit impliceert
dat naarmate men ouder wordt er lager gescoord wordt op depressieve symptomen. Er werd
een significant positief verband gevonden tussen depressieve symptomen en chronische pijn.
De chronische pijnpatiënten binnen dit onderzoek rapporteerden meer depressieve symptomen
dan de controles. Er werd onderzocht of er mogelijke interactie effecten bestaan van
depressieve symptomen met leeftijd, leeftijd met pijn en pijn met depressieve symptomen op
de verschillende cognitieve functies. Dit werd echter voor geen van de cognitieve schalen
gevonden.
De bovengenoemde resultaten onderschrijven dat een groot deel van de hypothesen
niet bevestigd werd. Er werd geen significant verschil gevonden van depressieve symptomen
op cognitief functioneren, terwijl dit wel verwacht werd aan de hand van voorgaand empirisch
onderzoek van McCracken & Iverson (2001). Zij keken naar depressie en niet naar
depressieve symptomen.
Er werd geen significant verschil gevonden tussen chronische pijnpatiënten en de
controle groep op de vier cognitieve schalen. Dit lijkt in tegenstelling tot ander onderzoek
waaruit blijkt dat aandacht, verwerkingssnelheid, psychomotorische snelheid (Hart, Martelli
& Zasler, 2000), geheugen (Dick & Rashiq, 2007; Grisart, Van der Linden & Bastin, 2007) en
executieve functies (Valet et al., 2004), het meest aangedaan zijn bij chronische pijn. Uit
eerder onderzoek van Grisart & Plaghki (1999) blijkt dat er wel significante verschillen zijn
op het gebied van aandacht tussen chronische pijnpatiënten die veel pijn rapporteren en
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controle groepen, maar niet bij chronische pijnpatiënten die weinig pijn ervaren. Binnen de
huidige populatie bestaat de mogelijkheid dat de participanten minder pijn ervoeren dan de
populatie uit het onderzoek van Grisart en Plaghki (1999), waardoor er geen algemeen effect
werd gevonden op aandacht en dus een effect van aandacht op andere cognitieve functies.
Binnen het huidige onderzoek is geen rekening gehouden met een verschil in pijnervaring
binnen de chronische pijnpatiënten. Het lijkt aan de hand van het onderzoek van Grisart en
Plaghki (1999) belangrijk dit te doen.
De hypothese betreffende het effect van leeftijd op cognitief functioneren is wel
bevestigd. Dit onderzoek onderschrijft de eerdere empirische bevindingen dat naarmate
leeftijd toeneemt er lagere scores kunnen worden geconstateerd op de cognitieve functies
aandacht, fluency, geheugen en executieve functies (Corral et al., 2006).
De voorspellende variabele leeftijd blijkt tevens een negatief effect op depressieve
symptomen te hebben. Naarmate de leeftijd toeneemt, worden er minder depressieve
symptomen gerapporteerd. Deze bevinding komt overeen met eerder onderzoek van Fiske,
Wetherell & Gatz (2009).
Tevens bevestigen de resultaten in het huidige onderzoek dat naarmate chronische pijn
wordt ervaren er meer depressieve symptomen worden gerapporteerd. Dit werd eveneens
gevonden in onderzoek van Sjoderfjell et al. (2006). Het is belangrijk om wanneer mensen
chronische pijn ervaren rekening te houden met deze depressieve symptomen wanneer
gekeken wordt naar effecten op andere variabelen als leeftijd en cognitief functioneren.
Naast de drie hoofdeffecten op de verschillende cognitieve functies zijn er
verschillende interactie-effecten getoetst. Er zijn echter geen interactie-effecten van de
verschillende interactievariabelen op de cognitieve functies gevonden, in tegenstelling tot
McCracken & Iverson (2001) Die toonden aan dat cognitieve problemen negatief werden
beïnvloed door een interactie-effect van depressieve symptomen en chronische pijn. De
auteurs keken in tegenstelling tot het huidige onderzoek naar subjectieve ervaringen. Tijdens
het huidige onderzoek zijn de cognitieve functies gemeten met objectieve instrumenten. Een
nadeel van subjectieve meetinstrumenten is dat respondenten neigen tot overaccentuering van
cognitieve problemen (Berg & Deelman, 2006). Dit verklaart mogelijk de verschillen in de
bevindingen tussen het onderzoek van McCracken & Iverson (2001) en dit onderzoek en
waarom in dit onderzoek geen significante effecten van bijvoorbeeld depressieve symptomen
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en chronische pijn zijn gevonden. Het huidige onderzoek toont aan dat er geen interactieeffecten zijn wanneer cognitieve functies met objectieve testen worden gemeten.
Tot slot is het relevant om te vermelden dat er binnen het huidige onderzoek een
significant verschil bestaat in premorbide IQ tussen de twee groepen. Het is belangrijk dat de
twee groepen gelijk zijn aan elkaar, zodat vergelijking tussen de groepen mogelijk is (Corral
et al., 2006). Deze onderzoekers vonden dat premorbide IQ de resultaten op de verschillende
cognitieve schalen negatief kan beïnvloeden. In tegenstelling tot onderzoek van onder andere
Sjoderfjell (2006), McCracken & Iverson (2001) en Dick & Rashiq (2007), heeft het huidige
onderzoek rekening gehouden met dit effect van premorbide IQ, waardoor beter gekeken
werd naar het effect van chronische pijn, depressieve symptomen en leeftijd op cognitief
functioneren. Mogelijk hebben de voorgaande onderzoeken ten onrechte verbanden gelegd
tussen chronische pijn en cognitief functioneren.
Naar aanleiding van de resultaten kan gesteld worden dat er meer informatie is
verkregen over het effect van verschillende predictoren op de cognitieve processen. Er zijn
een aantal kanttekeningen die geplaatst kunnen worden. Allereerst dient vermeld te worden
dat er tijdens dit onderzoek drie verschillende onderzoekers hebben bijgedragen aan het
werven en testen van de participanten. Het gedrag van de onderzoeker kan gezien worden als
de onafhankelijke variabele die invloed uitoefent op de afhankelijke variabele, het gedrag van
de participant (Westerman, 2006). Het lijkt belangrijk om voor een constante testsituatie en
onderzoeker te zorgen. Binnen het huidige onderzoek is voor een standaard aanpak gekozen,
waarbij de verschillende onderzoekers dezelfde instructies en testvolgordes hebben gebruikt.
Ten tweede zijn er binnen dit onderzoek 73 participanten geïncludeerd. Uit de
leeftijdsverdeling kan opgemaakt worden dat er een ondervertegenwoordiging is van jongere
controles. Aangezien er een effect van leeftijd blijkt te zijn, lijkt het belangrijk om rekening te
houden met een gelijke verdeling van leeftijd voor het generaliseren van bevindingen.
Tot slot is er in het huidige onderzoek niet gecontroleerd voor sekse. Er bestond een
scheve verdeling tussen de twee groepen, omdat er meer vrouwen dan mannen binnen de
chronische pijngroep zijn geïncludeerd. Dit verschil kan mogelijk van invloed zijn op de
onderzoeksresultaten, aangezien Weiss et al. (2003) aantoonden dat er een verschil blijkt
tussen mannen en vrouwen in de prestatie op cognitieve functies. Vrouwen bleken beter te
presteren op verbale geheugen testen, terwijl mannen beter presteerden op visuele-spatiele
taken. Daarnaast bleken er verschillen te bestaan in het ervaren van chronische pijn tussen
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mannen en vrouwen. Onderzoek toonde aan dat bijvoorbeeld vrouwen eerder lijden aan een
variatie van chronische pijn, met name fibromyalgie, het complexe regionale pijn syndroom
(Fillingem et al., 2009). Uit deze review kan geconcludeerd worden dat over het algemeen
genomen vrouwen meer pijn lijken te rapporteren en ervaren dan mannen. Aangezien een
verschil in pijnrapportage een effect lijkt te hebben op cognitief functioneren is het relevant
rekening te houden met de verschillen tussen sekse (Grisart & Plaghki, 1999).
In vervolgonderzoek kan rekening worden gehouden met verschillende demografische
aspecten zoals sekse, leeftijd en premorbide IQ.
Samenvattend kan gesteld worden dat de verschillen in cognitief functioneren tussen
chronische pijnpatiënten en controles afwezig blijkt te zijn. Dit onderzoek onderstreept
daarnaast eerdere empirische onderzoeken die een negatieve relatie tussen leeftijd en cognitief
functioneren en een negatieve relatie tussen leeftijd en depressieve symptomen vonden.
Tevens blijken chronische pijnpatiënten meer depressieve symptomen te rapporteren zoals
gebleken uit eerder onderzoek. Door rekening te houden met de verschillende verbanden
tussen de factoren depressieve symptomen, leeftijd, sekse en premorbide IQ, kan meer
duidelijkheid worden geschept over de werkelijke invloed van chronische pijn op cognitieve
functies.
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