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Smartphone-
interventie bij 
chronische pijn
Smartphone-interventies gebaseerd 

op cognitief gedragstherapeutische 

principes worden steeds meer ge-

bruikt voor het ondersteunen van zelf-

management bij chronisch zieken. Ook 

voor chronische pijn lijkt het korteter-

mijneffect veelbelovend. De vraag is of 

het ook op lange termijn standhoudt. 

Kristjánsdóttir et al. onderzochten 

in een gerandomiseerde trial het ef-

fect van een vierweekse smartphone-

interventie direct na een intern 

revalidatieprogramma. Zij keken naar 

catastroferen (negatieve gedachten 

over pijn), functioneren, acceptatie en 

pijnniveau na elf maanden follow-up 

bij volwassen vrouwen met chroni-

sche pijn op verschillende plekken in 

het lichaam. Het primaire doel was 

het ondersteunen van de aangeleerde 

copingvaardigheden en leefstijlveran-

deringen tijdens het revalidatiepro-

gramma. 

De 140 revalidatiedeelnemers wer-

den gerandomiseerd in 2 groepen: met 

en zonder smartphone-interventie. In 

de interventiegroep communiceerden 

de patiënten dagelijks in verschillende 

situaties met een smartphone aan de 

hand van dagboekvragen. Daarnaast 

ontvingen ze geschreven geïndividu-

aliseerde feedback van een therapeut. 

Uitkomstmaten werden gemeten met 

vragenlijsten. De primaire uitkomst-

maat was een vermindering van catas-

troferen na 11 maanden.

In eerder onderzoek vonden de 

onderzoekers een positief effect voor 

catastroferen, acceptatie en pijnniveau 

direct na de interventie en na 5 maan-

den follow-up. Echter, in dit onderzoek 

bleken de verschillen tussen beide groe-

pen niet meer aanwezig na 11 maanden 

(p > 0,10). Wel werd binnen de interven-

tiegroep een positief effect gevonden 

voor catastroferen en acceptatie, wat 

niet in de controlegroep werd gezien. 

Op de methodologie valt het een en an-

der aan te merken, onder andere een 

30%-uitvalpercentage, waardoor je vraag-

tekens kunt zetten bij de haalbaarheid 

van dit type secundaire interventie. 

Daarbij is het effect van het revalidatie-

programma op de smartphone-inter-

ventie onduidelijk. 

Het is mooi als we nieuwe techno-

logische mogelijkheden kunnen inzet-

ten voor begeleiding en ondersteuning 

bij klachten. Veel patiënten hebben 

tegenwoordig immers een smartphone 

bij zich. Bij chronische pijn had begelei-

ding met een smartphone op de korte 

termijn wel effect, maar na elf maan-

den niet meer. ▪
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Multitasken is een 
mythe

Druk, druk, druk; elke huisarts is 

maar druk. Multitasking lijkt de 

oplossing. Verschillende taken gelijk-

tijdig uitvoeren en zo verscheidene 

doelen in dezelfde tijd halen. Veel 

huisartsen doen dat; tussen de con-

sulten door bellen, mailen, de agenda 

bijwerken enzovoort. Het ziet er al-

lemaal reuze efficiënt uit, maar is het 

dat ook?

Uit onderzoek van Sanbonmatsu 

et al. blijkt iets anders. Zij ondervroe-

gen 310 studenten, 176 vrouwen en 134 

mannen, in de leeftijd van 18 tot 44 jaar. 

Door middel van vragenlijsten over het 

telefoongebruik tijdens het autorijden 

en het (tegelijkertijd) gebruiken van 

verschillende media werd de bereid-

willigheid tot en de frequentie van 

multitasken gemeten. Verder maten 

de onderzoekers met vragenlijsten ver-

schillende vormen van impulsiviteit, 

sensatie zoeken en de gepercipieerde 

multitask-kwaliteiten. Vervolgens wer-

den de daadwerkelijke multitask- 

kwaliteiten gemeten door het simul-

taan uitvoeren van mentaal concur-

rerende taken. De deelnemers werd 

gevraagd een serie letters te onthouden, 

afgewisseld met sommen.

Van de deelnemers beoordeelde 

maar liefst 70% de eigen multitask-

kwaliteiten als bovengemiddeld. Mul-

titasking bleek gecorreleerd met de 

persoonlijkheidskenmerken impulsivi-

teit en sensatie zoeken. Het denken te 

kunnen multitasken bleek gecorreleerd 

met de dagelijkse multitask-activiteit. 

Dus wie denkt er goed in te zijn, doet 

het ook. Maar zijn ze er ook echt goed 

in? 

Nee. De score op de multitask-taak, 

gemeten als het aantal woorden dat 

in de juiste volgorde werd onthouden, 

bleek niet significant gecorreleerd 

met de gepercipieerde multitask-

kwaliteiten (r = 0,08). Bovendien was 

het zich begeven in multitask-acti-

viteiten negatief gecorreleerd met de 

gemeten multitask-kwaliteiten. Het 

gaat hierbij om volgens de onderzoe-

kers significante correlaties (bellen in 

de auto en multitaskscore r = -0,15 (p 

< 0,05), multimediagebruik en multi-

task-score r = -0,19 (p < 0,01)). Juist de 

mensen die geen twee dingen tegelijk 

zouden moeten doen, doen dat wel. 

Dus als u dit artikeltje leest tussen 

twee consulten door, dan bent u aan 

het multitasken. U doet er beter aan als 

u zich nu alleen op uw patiënten con-

centreert en deze H&W voor vanavond 

bewaart! ▪
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