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Pijn zonder duidelijk aantoonbare oorzaak is een complex en uitdagend probleem. Ondanks het uitgebreide

aanbod aan onderzoek blijven pijncondities zonder duidelijke oorzaak moeilijk te doorgronden. Inzicht in de

onderliggende mechanismen die een rol spelen in het ontstaan en onderhouden van pijn is aangewezen en

vormt de sleutel tot effectieve en specifieke behandelingsstrategieën. Een toenemend aantal wetenschappelijke

studies benadrukt de betrokkenheid van centrale mechanismen. Sensorimotorische incongruentie, welke een

gevolg kan zijn van veranderingen in sensorische en motorische systemen, werd gesuggereerd als een mogelijke

oorzaak van pijn in condities waar geen duidelijk of lokaal letsel kan worden gediagnosticeerd. In geval van

incongruentie  tussen  voorspelde  en  actuele  sensorische feedback kan het  centrale  zenuwstelsel  pijn  en/of

andere sensaties produceren.

Het primaire doel van dit doctoraatsonderzoek was de rol van sensorimotorische incongruentie  op genereren

van pijn en andere sensaties, eerder beschreven als het corticale model van pijn, te onderzoeken. Ten tweede

wilden  we  nagaan  in  hoeverre  sensorimotorische  integratie  en  abnormale  pijnverwerkingsmechanismen

geassocieerd zijn met elkaar, aangezien men ervan uitgaat dat zij twee componenten zijn van één geïntegreerd

systeem dat gestuurd wordt door het brein.

Het eerste deel onderzoekt het effect van incongruentie tussen voorspelde en actuele sensorische feedback op

sensaties bij musici, en meer specifiek bij violisten, met symptomen zonder duidelijke nociceptieve etiologie.

Zestig percent van de violisten rapporteerden sensaties, maar geen pijn, tijdens enige fase van het test protocol,

met het hoogste aantal sensaties tijdens de fase met de hoogste graad van incongruentie (i.e.  wanneer de

visuele input wordt gemanipuleerd door een spiegel en conflicteert met de proprioceptieve feedback). Violisten

met aanwezige en onverklaarbare symptomen rapporteerden meer sensaties tijdens de fases kijkend naar de

spiegel in vergelijking met violisten zonder symptomen. Deze bevindingen wijzen op een verlaagde drempel

voor sensorimotorische incongruentie bij sommige violisten, en meer specifiek bij deze met klachten zonder

duidelijke onderliggende oorzaak. Deze resultaten doen vermoeden dat sensorimotorische incongruentie een

rol kan spelen in het ontstaan en/of onderhouden van sensaties bij violisten. Anderzijds wordt de hypothese dat



sensorimotorische incongruentie pijn veroorzaakt, niet bevestigd door de bevindingen van deze studie. Geen

enkele violist rapporteerde pijn tijdens de uitvoering van de sensorimotorisch incongruente coördinatietaak.

Het  tweede  deel  focust  op  de  functie  van  het  sensorische  en  motorische  systeem  en  het  effect  van

geïnduceerde  sensorimotorische  incongruentie  op  pijn  en  andere  sensaties  bij  patiënten  met  whiplash

geassocieerde  aandoeningen  (WAD).  Een  systematisch  literatuuronderzoek  toonde  aan  dat  cervicale

motorische  dysfuncties  zoals  verminderde  cervicale  beweeglijkheid,  verstoorde  cervicale  kinesthesie  en

gewijzigde cervicale spieractiviteit optreden in de acute fase na het whiplash trauma en aanhouden bij deze

patiënten die evolueren naar chronische pijn.  Dit  is in overeenkomt met het uitgebreid wetenschappelijke

bewijs  voor  cervicale  motorische  dysfuncties  bij  patiënten  met  chronische  WAD.  Echter,  deze  cervicale

motorische dysfuncties blijken een beperkte voorspellende waarde te hebben voor herstel op lange termijn.

Naast de wijzigingen in het motorische systeem is er bewijs voor de aanwezigheid van algemene sensorische

veranderingen bij patiënten met chronische WAD en bij een subgroep van patiënten met acute WAD.  Men

veronderstelde dat stoornissen in het sensorische en motorische systeem kunnen leiden tot sensorimotorische

incongruentie  en  vervolgens  kunnen  resulteren  in  pijn  en  andere  symptomen.  De  resultaten  van  een

experimentele  studie,  waar  we  het  effect  van  een  visueel  gemedieerde  incongruentie  tussen  sensorische

feedback en motorische output op pijn en andere sensaties hebben onderzocht bij patiënten met WAD, tonen

aan dat een vermindering (via het verbergen van een lidmaat voor het zicht) of verstoring van de visuele input

(via het gebruiken van een spiegel om een contrasterend beeld te geven van de bewegende arm) voldoende

was voor een toename van symptomen en het ervaren van bijkomende symptomen bij patiënten met acute en

chronische WAD. Er werd echter geen bijkomend effect aangetoond tijdens de fase met de hoogste graad van

incongruentie. Deze bevindingen suggereren dat patiënten met WAD heel erg vertrouwen op visuele input van

nek  en  bovenste  ledematen  om  de  hersenen  gerust  te  stellen  omtrent  lopende  bewegingen.  We

veronderstellen dat verstoring van de visuele input de sensorimotorische informatieverwerking kan moduleren

en dat dit vervolgens kan resulteren in een toename van pijn en andere symptomen. Incongruente sensorische

feedback,  welke  mogelijk  resulteert  in  sensorimotorische  incongruentie,  zou  kunnen  bijdragen  tot  de

ontwikkeling en aanhouden van symptomen bij een subgroep van de patiënten met WAD (bijvoorbeeld bij  de

patiënten  met  aantoonbare  stoornissen  van  het  sensorische  en  motorische  systeem).  Deze  wijzigingen  in

centrale sensorimotorische informatieverwerking zouden kunnen ontstaan binnen één maand na het whiplash

trauma en kunnen aanhouden bij deze patiënten die chronische klachten ontwikkelen. Om deze hypothese te

kunnen onderzoeken, is een prospectieve longitudinale studie aangewezen.

De resultaten van een  experimentele studie  wijzen  op veranderingen in  de werking  van de  lichaamseigen

pijnmodulatie  bij  patiënten  met  acute  en  chronische  WAD.  Terwijl  bij  gezonde  personen  de  temporele

summatie van drukpijn daalde tijdens het gelijktijdig toedienen van een pijnlijke prikkel op een andere plaats

(heterotopische nociceptieve stimulatie of counterstimulatie), was de temporele summatie van drukpijn voor

en  tijdens  counterstimulatie  identiek  bij  patiënten  met  chronische  WAD.  Deze  resultaten  wijzen  op  een



verstoorde  werking  van  de  lichaamseigen  pijnmodulatie  en  bevestigen  de  aanwezigheid  van  centrale

sensitisatie bij patiënten met chronische WAD. Bij patiënten met acute WAD verlaagde de temporele summatie

van drukpijn tijdens heterotopische nociceptieve stimulatie, maar in minder mate dan bij gezonde personen.

Deze  vaststellingen  impliceren  dat  de  lichaamseigen  pijnmodulatie  bij  patiënten  met  acute  WAD  minder

efficiënt werkt in vergelijking met gezonde personen. De wijzigingen in lichaamseigen pijnmodulatie bleken

echter niet geassocieerd te zijn met de mate van pijn en beperking in de acute fase na het whiplash trauma. Het

is mogelijk dat dergelijke stoornissen in lichaamseigen pijnmodulatie ontstaan vroeg na het whiplash trauma en

aanhouden in deze patiënten die evolueren naar chronische WAD. Deze hypothese wordt ondersteund door

onze experimentele bevindingen bij patiënten met chronische WAD, maar verder longitudinaal onderzoek is

hiervoor noodzakelijk. 

Indien we er van kunnen uit gaan dat sensorimotorische integratie en pijnverwerking twee componenten zijn

van één geïntegreerd systeem dat gestuurd wordt door het brein, dan verwachten we dat veranderingen in het

ene systeem gerelateerd zijn met  stoornissen in het andere systeem. Echter,  er  bleek geen verband te zijn

tussen  een  verstoorde  lichaamseigen  pijnmodulatie  en  een  gewijzigde  perceptie  van  verstoorde  visuele

feedback bij  patiënten  met acute en chronische WAD.  Dit  suggereert  dat  beide systemen een verschillend

onderliggend mechanisme hebben. Verder onderzoek gericht  op de interactie tussen verschillende centrale

mechanismen die het klinische beeld van WAD zouden kunnen verklaren, is noodzakelijk.  

Samengevat, de resultaten van dit doctoraatsonderzoek suggereren dat visueel gemedieerde wijzigingen tussen

sensorische feedback en motorische output kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van symptomen bij violisten

met  klachten  zonder  duidelijke  aanwijsbare  oorzaak.  Anderzijds  blijft  de  hypothese  dat  sensorimotorische

incongruentie  pijn  kan  veroorzaken  onbevestigd  en  moet  dit  verder  onderzocht  worden.  Verder  zijn  de

resultaten suggestief voor de betrokkenheid van centrale mechanismen bij WAD. Er werd bewijs geleverd voor

een gewijzigde perceptie van verstoorde visuele feedback en een verstoorde lichaamseigen pijnmodulatie bij

patiënten met acute en chronische WAD. Er werd echter geen verband tussen beide verstoorde mechanismen

waargenomen. Dit doctoraatswerk levert belangrijke nieuwe inzichten, maar verder diepgaand onderzoek naar

onderliggende  mechanismen  en  interactie  tussen  verschillende  mechanismen  van  pijn  zonder  duidelijke

aanwijsbare oorzaak zijn noodzakelijk. 


