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Samenvatting 
  



  

 

 “Temporomandibular Disorders” (TMD) is een verzamelnaam voor een aantal 
musculoskeletale aandoeningen in de temporomandibulaire regio. TMD toont 
overeenkomsten met andere chronische musculoskeletale aandoeningen (zoals lage 
rugpijn en nekpijn ), bijvoorbeeld op het gebied van pijnklachten en bewegings- en 
functiebeperkingen. Ongeveer de helft van de mensen met TMD-pijnklachten zoekt 
behandeling voor hun klachten. Veel voorkomende behandelingen zijn counseling, 
fysiotherapie en splinttherapie. Net als bij andere musculoskeletale pijnaandoeningen, 
tonen de meeste patiënten met acute TMD-pijn snel herstel, al dan niet na behandeling. 
Echter, wanneer pijnklachten aanhouden, wordt het bereiken van behandelsucces 
moeilijker. Bij patiënten die aanhoudende klachten ontwikkelen, kan pijn verstrekkende 
gevolgen hebben: chronische pijn kan niet alleen een verslechtering van lichamelijke 
functies tot gevolg hebben, maar ook leiden tot psychische en emotionele problemen 
en een verminderde kwaliteit van leven. Om patiëntenzorg te verbeteren, vooral voor 
patiënten met langdurige pijnklachten, kan er veel gewonnen worden door een beter 
begrip van de factoren die de ontwikkeling van pijn beïnvloeden. Het doel van deze 
thesis was dan ook om de rol van biopsychosociale factoren op het ontwikkelen van 
TMD-pijn en het gedrag ten aanzien van het behandeling zoeken te onderzoeken.  

Met dit doel is een vragenlijststudie opgezet onder mensen met TMD-pijnklachten. De 
vragenlijst  was er op gericht om een uitgebreide reeks biopsychosociale factoren die 
mogelijk van invloed konden zijn op het ontstaan van langdurige klachten en op het 
behandeling zoeken in kaart te brengen. Voor de meeste factoren, waren 
meetinstrumenten beschikbaar: Zo kon de “Characteristic Pain Intensity” (CPI) gebruikt 
worden om de pijnintensiteit te meten, de “Symptom Check List 90” (SCL-90) voor het 
meten van depressie en somatisatie, terwijlcopingstrategieën als catastroferen zijn 
gemeten met de “Pain Coping and Cognition List” (PCCL). Voor twee factoren die 
mogelijk ook van belang zijn, waren nog geen instrumenten beschikbaar, en moesten 
deze nog worden ontwikkeld. Dit waren de zogenaamde "Patient Specific Approach" 
(PSA) en een meetinstrument om sociale steun bij pijnpatiënten te meten: de "Social 
Support and Pain Questionnaire" (SPQ). 

 

In Hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van het meetinstrument "Patient Specific  
Approach" PSA voor TMD-klachten beschreven. De PSA is gebaseerd op een instrument 
dat al langer wordt gebruikt in de behandelevaluatie van patiënten met andere 
musculoskeletale aandoeningen zoals lage rugpijn en nekpijn. Het meet de mate van 
hinder (op een visuele analoge schaal, VAS), die patiënten ervaren bij het uitvoeren van 
die activiteit die het meest belangrijk voor hen is, en die beperkt is ten gevolge van de 
kaakklacht. Allereerst werden de activiteiten die een steekproef van TMD-patiënten van 
de afdeling Orale Kinesiologie van het ACTA noteerden geëvalueerd. Vervolgens werden 
de klinimetrische eigenschappen, in termen van reproduceerbaarheid en responsiviteit, 
van de VAS bepaald. Bij de start van behandeling noteerden de TMD-patienten de 
gehinderde activiteit. De mate van hinder bij het uitvoeren van deze activiteit werd 
gemeten met behulp van de VAS. Vervolgens werd op twee follow-up momenten 
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opnieuw de VAS afgenomen, en werd tevens gevraagd of hun klachten: “erg 
verslechterd”; “iets verslechterd”, “gelijk gebleven”, “iets verbeterd”of “erg verbeterd” 
waren. Van de 132 patiënten die aan de eerste meting deelnamen, rapporteerde 13% 
een activiteit die niet wordt genoemd in reeds bestaande lijsten die beperkingen in 
activiteiten bij TMD-klachten meten. De reproduceerbaarheid van de 78 patiënten die 
tijdens de tweede meting aangaven dat hun klachten “gelijk gebleven” waren, was goed 
(ICC=0.73). Tijdens de derde meting waren ongeveer evenveel mensen verbeterd als 
niet verbeterd. De responsiviteit van de PSA was hoog (AUC=0.91), en de cut-off score 
voor verbetering, waar sensitiviteit (0.85) en specificiteit (0.84)  zoveel mogelijk gelijk 
waren, was 58%. Dat wil zeggen dat een vermindering van 58% op de VAS voor de PSA 
een belangrijke verbetering is. Aangezien de activiteit die het belangrijkst is voor de 
TMD-patiënt, niet altijd in bestaande lijsten voorkomt, en de VAS-scores van de PSA een 
goede reproduceerbaarheid en responsiviteit tonen, is de PSA een veelbelovend 
instrument voor het evalueren van TMD-behandelingen.   

In Hoofdstuk 3 wordt een instrument, de “Social Support and Pain Questionnaire” (SPQ) 
en zijn psychometrische eigenschappen gepresenteerd. De mate waarin mensen 
tevreden zijn met de sociale steun die zij ontvangen wanneer zij pijn ervaren, is mogelijk 
van invloed op het gedrag van mensen met chronische pijn. Voorafgaande studies naar 
het meten van sociale steun hebben zich echter beperkt tot het gebruik van 
instrumenten die sociale steun meten tijdens het dagelijks leven, in plaats van 
pijnspecifieke instrumenten. Er is gezocht naar literatuur om verschillende aspecten van 
sociale steun te verwerven. Voor elk van de in totaal 6 aspecten die werden gevonden, 
werd 1 item geselecteerd en opgenomen in het instrument. Nadat een eerdere versie in 
de praktijk werd getest, werden de psychometrische eigenschappen van de SPQ 
getoetst in 250 patiënten met orofaciale pijn. Deze deelnemers zijn gerecruteerd bij de 
afdeling Orale Kinesiologie van ACTA of van een van de andere 6 participerende TMD-
klinieken in Nederland. Hoofdcomponentanalyse wees uit dat de SPQ een 1-factor 
structuur heeft. De test-hertest-betrouwbaarheid (in een subgroep van 54 patiënten) 
was redelijk tot goed (R=0.70; p<0.001). De convergent validiteit, vergeleken met een 
reeds bestaande niet-specifieke sociale steun lijst, was goed (N=140; R=0.54; p<0.001. 
De SPQ is een valide en betrouwbaar meetinstrument, dat de mogelijkheid biedt om de 
tevredenheid van patiënten met pijngerelateerde sociale steun in kaart te brengen. 

De nieuw ontwikkelde instrumenten (PSA en SPQ) werden vervolgens geïmplementeerd 
in een baseline vragenlijst. Deze baseline vragenlijst werd verspreid, zowel onder 
patiënten van 7 TMD-klinieken als onder mensen met TMD-pijn klachten buiten de 
klinieken (algemene bevolking). Allereerst werden mensen die behandeling zochten 
(“care seekers”) vergeleken met mensen die geen behandeling zochten (“non-care 
seekers”) (Hoofdstuk 4). Vervolgens werd de groep die behandeling zocht verder 
bestudeerd ten aanzien van het aantal behandelaars dat zij raadpleegde. Dit stelde ons 
in staat om te onderzoeken of biopsychosociale profielen varieerden bij een toename 
van de complexiteit van het behandeling zoeken. Multiple regressie modellen werden 
gebouwd om te onderzoeken welke voorspellende factoren geassocieerd zijn met het 
besluit om behandeling te zoeken en met het aantal behandelaars dat werd bezocht.  

123

8



  

 

Twee-honderd-en-drie personen met TMD-pijn (in dit hoofdstuk verwoord als orofaciale 
pijn) deden mee aan de studie. Hiervan hadden 169 (140 vrouwen) minstens één 
behandelaar bezocht (care seekers), terwijl 34 personen (25 vrouwen) dat niet hadden 
gedaan. Het besluit om behandeling te zoeken was niet alleen geassocieerd met de 
pijnintensiteit (p<0.05), maar, bij vrouwen, ook met angst om de kaak te bewegen 
(p<0.01): vrouwen met grotere angst om hun kaak te bewegen zochten eerder 
behandeling. Waarschijnlijk was het ontbreken van deze associatie bij mannen een 
gevolg van het lage aantal mannelijke non-care seekers (N=9). Pijn en beperkingen 
waren niet geassocieerd met het aantal zorgverleners dat bezocht was. Catastroferen 
(p=0.004) en het gebruik van pijnstillers (p=0.008) waren dat daarentegen wel. We 
concludeerden dat pijnintensiteit en angst om de kaak te bewegen een belangrijke rol 
spelen bij het al dan niet behandeling zoeken. De mate waarin iemand behandeling 
zoekt is geassocieerd met catastroferen en het gebruik van pijnstillers. 

    
Vervolgens, om het verschil tussen “care seekers” en “non-care seekers” nog verder te 
onderzoeken, werden, in Hoofdstuk 5, semi-gestructureerde interviews gehouden met 
16 personen met TMD-pijn die werden geselecteerd uit de voorafgaande 
vragenlijststudie (Hoofdstuk 4): 8 “care seekers” en 8 “non-care seekers”. Zij werden 
gematched op leeftijd, geslacht, pijnintensiteit en angst om de kaak te bewegen. De 
interviews werden opgenomen (audio-opname), vervolgens werd hiervan een verbatim 
uitgeschreven, en geanalyseerd volgens de methodiek van “qualitative content 
analysis”. Uit deze analyse kwamen zeven thema’s naar voren waarin “care seekers” 
verschillen van “non-care seekers”: “catastroferen”, “pijn management”, “assertiviteit”, 
“kritische houding tegenover zorg”, “vertrouwen in zorg”, “erkenning” en “adequate 
verwijzing”.      

Tot slot werd onderzocht of biopsychosociale factoren ook van invloed zijn op het 
herstel van TMD-pijn na 6 maanden (Hoofdstuk 6). Een half jaar nadat de deelnemers 
de baseline vragenlijst hadden ontvangen, ontvingen zij een follow-up vragenlijst. De 
meeste deelnemers hadden in de tussentijd een behandeling gehad. Op basis van deze 
lijst werden mensen geclassificeerd als “verbeterd”of “niet verbeterd”. Vervolgens werd 
een multiple regressie model gebouwd om te bestuderen welke voorspellende factoren 
geassocieerd waren met herstel. Van de 129 patiënten die deelname aan de baseline 
vragenlijst, vulden 100 patiënten ook de follow-up vragenlijst in (85% vrouw, 
gemiddelde leeftijd (jaar) ±SD = 46.0 ±13.8). Vijftig procent van deze deelnemers toonde 
verbetering bij follow-up. Pijnduur was de sterkste negatieve predictor voor herstel 
(p=0.009). Daarnaast waren ook het aantal voorafgaand bezochte behandelaars en de 
mate van functiebeperkingen (gemeten met de “Patient Specific Approach”) negatieve 
predictoren voor herstel. Er werd geen bewijs gevonden voor de invloed van 
psychologische of sociale factoren op het herstel van TMD-pijn.  
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Conclusie 

Naast de intensiteit van de pijnklacht, zijn “care seekers” meer verontrust over hun 
klachten dan “non-care seekers”. Dit wordt uitgedrukt in hogere niveaus van angst om 
de kaak te bewegen en meer catastrofale gedachten bij “care seekers” dan bij “non-care 
seekers”. Bovendien, binnen een subgroep van “care-seekers”, bleek ook dat het 
voortdurend zorg zoeken (uitgedrukt in  het aantal behandelaars dat iemand in het 
verleden heeft bezocht) met name gekoppeld is aan de mate waarin iemand  
catastrofale gedachtes heeft, en niet beïnvloed wordt door de pijnintensiteit.  

Naast de pijnduur hebben patiënten die al veel zorgverleners hebben geraadpleegd en 
die hogere niveaus van functiebeperking hebben (gemeten met de PSA), een hoger 
risico op het persisteren van pijnklachten na 6 maanden. 

Verrassend is dat weinig associaties zijn gevonden tussen biopsychosociale factoren en 
het zoeken van  behandeling of het verbeteren van pijnklachten.  
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