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Aktiviteye yaklaşım, biyomekanik yükler ve bel ağrısının alevlenmesi 

Hastaların ve doktorlarının bireysel görüşleri, araştırmada giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Bu, 
özellikle fiziksel aktivite, biyomekanik yükler ve yeni bel ağrısı atakları arasındaki ilişki hakkındaki inançlar 
için geçerlidir. Halktan kişiler ve doktor görüşleri, ağrı yönetimini iyileştirmek için araştırma sorularını ve 
yeni fikirleri harekete geçirebilir. Bu bağlamda, sağlık hizmeti sağlayıcıları bel ağrısı olan hastalarda ağrı 
davranışı ile ilgili en az 10 gerçeğin farkında olmalıdır: 

1. Aktiviteye bağlı ağrı davranışı, bel ağrısı olan hastalar arasında oldukça değişkendir. 

Hastaların ağrı sırasında fiziksel aktivitelere yaklaşımları çok çeşitlidir. Yaygın yaklaşımlar şunları içerir: 1) 
hafif ağrı olsa bile aktiviteden kaçma veya kaçınma, 2) hafif ve orta şiddette ağrıya tolerans gösterirek 

aktiviteye devam etme, 3) ağrının önemli ölçüde arttığı noktaya kadar aktiviteye devam etme (yani 
şiddetli ağrı alevlenmeleri) ve 4) aşırı aktivite de denen, şiddetli bir ağrı patlaması alevlenmesi aktiviteyi 
kesintiye uğratana veya durdurana kadar aktiviteye devam etmek [7, 18, 26]. Aktiviteye yönelik 
yaklaşımlar her zaman birbirini dışlamaz; bireyler belirli aktivitelerden veya hareketlerden kaçınabilir, 
ancak ciddi bir alevlenme noktasına kadar diğer aktivitelerde ısrar edebilir [3, 4, 27]. 

2. Ciddi kaçınma davranışı gösteren hastalar, ağrıları nedeniyle kendilerini şiddetle engelli hissederler.  

Literatürde, bel ağrısı olan hastalarda, deneyimlenen ağrı düzeyini arttırdığı düşünülen aktivitelerden 

kaçınmanın bir takım zararlı sonuçlara yol açtığına (yani belirli aktivitelerden korkma veya günlük 
yaşamda ağrıya bağlı engellilik riskleri) dair sağlam kanıtlar mevcuttur [1]. 

3. Kronik bel ağrısı olan hastalarda ağrı alevlenmeleri yaygındır. 

Kronik bel ağrısı devamlı ve sabit yoğunlukta değildir; ancak ağrının normalden günler, haftalar veya 
aylarca olduğundan daha şiddetli olduğu “alevlenme” belirtileri ile zaman içinde değişebilir [40]. Daha 
yakın zamanlarda, hastaların görüşlerini ve uzman görüşünü içeren çok aşamalı bir süreç, bu alevlenme 

ağrısı tanımını, tahammül edilmesi zor olan ve olağan aktiviteleri ve / veya duyguları etkileyen durumun 
kötüleşmesine kadar genişletmiştir [13]. 

4. Yüksek veya sürekli biyomekanik yük ile ilişkili fiziksel aktiviteler, alevlenmelerin sık tetikleyicileri 

olarak algılanır. 

Kronik bel ağrısı olan hastalar [1,12] ve klinisyenler [42], yüksek veya sürekli biyomekanik yüklerle ilişkili 
fiziksel aktiviteleri (yani ağır yükleri kaldırmak, eğilmek, uzun süre sabit pozisyonda kalmak) yeni bir akut 
ağrı başlangıcının [36, 41] veya kronik ağrının alevlenmesinin en önemli habercileri olarak algılarlar. 
Günlük yaşamda objektif olarak değerlendirilen statik postürler (dik veya öne eğik oturma veya ayakta 
durma), kronik bel ağrısı olan hastalarda ağrı şiddeti ve ağrıya bağlı yorgunluk ile pozitif olarak ilişkilidir 
[37]. Dahası, sistematik incelemelerden ve meta analizlerden elde edilen sonuçlar, kaldırma [11], 
bükülme [45] gibi biyomekanik zorlanmaların yeni bel ağrısı ataklarıyla ilişkisini, bazı çalışmalarda 

gösterilen doz-yanıt ile desteklemiştir [30]. 
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5. Araştırma, fiziksel aktiviteye başlamayla ağrı alevlenmesi arasında bir zaman gecikmesi olduğunu 
göstermektedir. 

Bir bireyin biyomekanik tetikleyiciler ile bir ağrı alevlenmesi arasındaki ilişki algısı, biyomekanik zorlanma 

ile ağrının alevlenmesi arasında olan gecikme nedeniyle engellenebilir. İlk çalışmalar, zorlu fiziksel 
aktivitelerin ardından 30 dakika ile birkaç saat arasında bir gecikme ile ağrı alevlenmesinin olabileceğini 
göstermiştir [20, 32, 36]. 

6. Ağrının kalıcılığı ve aşırı aktivite, bel ağrısına karşı yaygın davranışsal tepkilerdir. 

Kaçınmanın yanı sıra, şiddetli ağrı düzeylerine rağmen bir aktivitede ısrarcı olmak, kas-iskelet sistemi ve 
bel ağrısına yaygın bir davranışsal tepkidir [1, 9, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 39]. Çoğu çalışma, 
Kaçınma-Dayanıklılık Anketi AEQ [25], 9 maddelik Kaçınma-Dayanıklılık Hızlı Ekranı (AEFS) [47] veya 
Aktivite Ölçümü-Ağrı Paternleri gibi anketler kullanarak kendi kendine bildirilen inatçı davranış sıklığını 
değerlendirmiştir. POAM-P [8]. Ağrının kalıcı olması [17, 25, 27, 39], aşırı iş [9, 34], işin devam ettirilmesi 
[31] veya ağrıya bağlı dayanıklılık [25, 27] gibi farklı terimler şiddetli ağrıya rağmen aktivitelerde ısrar 
etmeyi belirtmek için kullanılmıştır. Aksine, aşırı aktivite [3, 7] veya aşırı inat [31] terimleri, yalnızca 
dayanılmaz bir ağrı şiddeti ve izleyen fonksiyonel yetersizlik [28] ile durdurulan bir ağrının kalıcılığı 
sürecini ifade eder. Kalıcı Ağrı Değerlendirmesinde Aşırı Aktivite (OPPA), sadece ağrıya rağmen inat 
etmeyi değil, fiziksel hareketsizliğin sonraki aşamasını da değerlendirmek için bir öz bildirim ölçütüdür 
[46]. 

7. Ağrı sıklığıyla kalıcılığının ilişkisi bilinmese de, aşırı aktivite alışkanlığı daha kötü sonuçlarla 
ilişkilendirilmiştir.  

Yalnızca meydana gelme sıklığına veya ciddiyetine atıfta bulunan ağrının kalıcılığı veya inatçı ağrı 
davranışı terimi ağrı şiddeti ile düşük veya sıfır doğrusal ilişki gösterir ve ağrıya bağlı engellilik için de 

pozitif veya negatif tutarsız ilişki gösterir.1,14,25,33 Ağrının kalıcılığı ile depresyon, anksiyete, ağrıyı 
felaketleştirme veya hareket etme korkusu gibi psikolojik sıkıntılar arasında düşük ve orta derecede 

negatif ilişkiler gösterilmiştir.1,25,33,39 Buna karşılık, dayanılmaz ağrı nedeniyle bir aktivitenin kesintiye 
uğramasını içeren aşırı aktivite sürecinin, engellilik ve psikolojik sıkıntı ile pozitif ilişkili olduğu ortaya 
konmuştur. 7,10,31,46 

8. Araştırma, ağrıya bilişsel-duyuşsal ve davranışsal yanıtların karmaşık kalıplarına ilişkin değerli 
içgörüler ortaya çıkartmıştır. 

Ağrının kalıcılığının sıklığı yerine daha karmaşık bireysel bilişsel, duyuşsal ve davranışsal ağrı tepkileri 
kalıplarını incelemek, fiziksel ve psikolojik adaptasyona daha fazla içgörü sağlar. Örneğin, olumsuz 
duygudurum, yüksek düşünce baskılama ve inatçı ağrı davranışı ile bir sıkıntı-dayanıklılık ağrı tepkileri 
(DER) modeli gösteren hastalar, uyarlanabilir bir yanıt örüntüsüne sahip hastalardan (AR, ör. düşük sebat, 
düşük düşünce baskılama ve düşük olumsuz duygudurum) [22, 27, 43] daha şiddetli ağrı, engellilik ve 
daha kötü psikolojik işlev gösterirler. Daha şiddetli ağrı ve engelliliğe rağmen, DER hastalarının AR 
hastalarına kıyasla, objektif olarak üç eksenli akselerometreyle değerlendirilen önemli ölçüde daha 
yüksek sayıda sabit duruş sergiledikleri gösterilmiştir [24, 37]. Tersine, yüksek inatçı ağrı davranışı, ağrıya 
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rağmen pozitif duygudurum ve yüksek bilişsel dikkatle ağrıdan uzaklaşmayla iyi stres-dayanıklılık şekline 

(EER) sahip hastalar, AR hastalarına göre daha yüksek ağrı şiddeti, ancak nispeten düşük engellilik ve 
pozitif psikolojik işlev sergilediler. Ağrı bilişleri ve duygusal tepkiler, ağrının kalıcılığının engellilik ve zayıf 
psikolojik işlevle pozitif ya da negative ilişkili olduğunu belirlemektedir. Korkudan kaçınma (FAR, şiddetli 
ağrı veya yaralanma korkusu, yüksek kaçınma davranışı) veya adaptif paterni olan hastaların yanı sıra iki 
farklı inatçı ağrı grubunun (DER ve EER'ye benzer) varlığı bir dizi çalışmada tanımlanmıştır [8, 17, 29, 34, 
37, 38, 47, 48]. 

9. Fiziksel aktiviteye farklı yaklaşımların nörodavranışsal sonuçları daha fazla araştırma gerektirir. 

Ağrının Kaçınma-Dayanıklılık modeli (AEM) olası nörodavranışsal mekanizmaları kavramsallaştırarak, aşırı 
inatçı ağrı davranışı nedeniyle, bu hastaların fiziksel aşırı kullanım / aşırı yüklenmeye ve erken kas 
yorgunluğunun oluşmasına, azalmış kan / oksijen desteğine, küçük ve kaslar, bağlar ve tendonlar gibi 
tekrarlı yumuşak doku hasarına eğilimli olduklarını öne sürmektedir [26, 28]. Tersine, FAR paterni yüksek 
olan hastalar, fiziksel sağlığın kas, motor, kalp-solunum ve metabolik kısmında negatif değişiklikler dahil 
olmak üzere fiziksel kondüsyon eksikliği riski taşımaktadır [44]. Ağrının sürekliliği ve aşırı aktivite 
nedeniyle motor kontrol sistemindeki adaptasyonları ele alan araştırma şu anda hipotez aşamasındadır, 
ancak gelecekteki çalışmalar için umut verici hedefler öneren bir dizi fizyolojik mekanizmanın ana hatları 
çizilmiştir [28]. 

10. Esnek ve kendi hızına göre ayarlanan davranış ağrıya uyarlanabilir bir yanıt olabilir, ancak daha 
fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Aktivite hızı, uyarlanabilir hedefin hizmetinde aktivite seviyelerini ve / veya hızını düzenlemeyi ifade eder 
[35]. Aktivite hızı, bireylere kısa dinlenme molaları veya alternatif aktiviteler / duruşlarla ağrıyı tetikleyen 
aktiviteleri/ postürleri engellemek / değiştirmenin dünya çapındaki ağrı yönetimi programlarında 
öğretildiği anahtar bir kendi kendine yönetim stratejisidir [6]. Ancak bir müdahale olarak hızın etkililiğini 
değerlendiren sonuç çalışmaları nadirdir ve tutarsız bulgular gözlemlenir.21 Niteliksel veriler, bir tedavi 
stratejisi olarak aktivite hızının potansiyel değerini vurgulamıştır4 ve bazı çalışmalarda aktivite hızı 
stratejilerinin etkin kullanımıyla daha iyi ilişkilendirilmiştir. Örneğin, uyarlanabilir bir ağrı yanıtı şekline 

sahip hastalar (etkili bir hız şeklini düşündürür [26]), en düşük ağrı şiddeti ve engellilik puanını [27, 29, 
43] ve kaçınmacı veya inatçı şekli olan hastalara göre daha düşük depresyon göstermiştir [9, 27, 29]. 
Aksine, davranış hızı ile ağrı, engellilik ve psikolojik işlev arasındaki doğrusal ilişki üzerine yapılan 
araştırmalar oldukça tutarsız sonuçlar vermiştir [1, 9, 10, 14, 15, 16, 31]. Bir tedavi stratejisi olarak aktivite 
hızının etkinliği hakkında daha fazla araştırma yapılması ve hız ayarlama stratejilerinin etkili kullanımıyla 
tutarlı aktivite modellerinin araştırılması garanti edilmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

[1] Andrews NE, Strong J, Meredith, PJ. Activity pacing, avoidance, endurance, and associations with patient functioning in 
chronic pain: A systematic review and meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil 2012; 93: 2109–2121. 
[2] Andrews NE, Strong J, Meredith PJ, D'Arrigo RG. Association between physical activity and sleep in adults with chronic pain: 
A momentary, within-person perspective. Phys Ther 2014; 94:499–510. 



 

© Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. Tüm hakları saklıdır. 
IASP bilim adamlarını, klinisyenleri, sağlık çalışanlarını ve yasa koyucuları biraraya 
getirerek ağrı çalışmalarını destekler ve tüm dünyada daha iyi ağrı tedavisini yaymak 
için bilgiyi aktarır. 

 

[3] Andrews NE, Strong J, Meredith PJ. Overactivity in chronic pain: Is it a valid construct? Pain 2015; 156: 1991–2000. 
[4] Andrews NE, Strong J, Meredith PJ, Gordon K, Bagraith, K.  "It's very hard to change yourself": an exploration of overactivity 
in people with chronic pain using an interpretative phenomenological analysis. Pain 2015; 156 (7): 1215-1231. 
[5] Andrews NE, Strong J, Meredith PJ, Fleming, JA. The relationship between overactivity and opioid use in chronic pain: A 5-

day observational study. Pain 2016; 157: 466–474. 
[6] Andrews NE, Deen M. Defining activity pacing: is it time to jump off the merry-go-round?. J Pain 2016; 17 (12); 1359-1362. 
[7] Andrews NE, Chien C-W, Ireland D, Varnfield M. Overactivity assessment in chronic pain: the development and psychometric 
evaluation of a multifaceted self-report assessment. Eur J Pain 2020; epub ahead of print. https://doi: 10.002/ejp.1664 

[8] Cane DB, Nielson WR, McCarthy M, Mazmanian D. Pain-related activity patterns: measurement, interrelationships, and 
associations with psychosocial functioning. Clin J Pain 2013;29:435–442. 
[9] Cane D, Nielson WR, Mazmanian D. Patterns of pain-related activity: replicability, treatment-related changes, and 
relationship to functioning. Pain 2018;159:2522–2529. 
[10] Cane D, Mazmanian D. Development and Initial evaluation of the Patterns of Activity Measure-Pain Short Form. Clin J Pain 

2020;36:675-682. 
[11] Coenen P, Gouttebarge V, Van der Burght ASAM, Van Dieen JH, Frings-Dresen MHW, Van der Beek AJ, Burdorf A. The effect of 
lifting during work on low back pain: a health impact assessment based on a meta-analysis. Occup Environ Med 2014;71:871–877 

[12] Costa N, Hodges PW, Ferreira ML, Makovey J, Setchell J. What Triggers an LBP Flare? A Content Analysis of Individuals’ 
Perspectives. Pain Med 2020;21:13-20 

[13] Costa N, Ferreira ML, Setchell J, Makovey J, Dekroo T, MChir AD, Diwan A, Koes B, Natvig B, Vocenzino B, Hunter D, Roseen 

E, Rasmussen-Barr, Guillemin F, Hartvigsen J, Bennell K, Costa L, Macedo L, Pinheiro M, Underwood M, Van Tulder M, 
Johansson M, Enthoven P, Kent P, O’Sullivan P, Suri P, Genevay S, Hodges PW. A definition of flare in low back pain (LBP): A 

multiphase process involving perspectives of individuals with LBP and expert consensus. J Pain acc paper 

https://doi.org/10.1016/j.jpain.2019.03.009 

[14] Esteve R, Ramirez-Maestre ML, Peters ER, SerranoIbanez GT, Ruiz-Parraga GT, Lopez-Martinez AE. Development and initial 
validation of the activity patterns scale in patients with chronic pain. J Pain 2016;17:451– 461, 2016. 
[15] Esteve R, Lopez-Martinez AE, Peters ML, Serrano-Ibanez ER, RuizParraga GT, Gonzalez-Gomez H, Ramirez- Maestre C. 
Activity pattern profiles: relationship with affect, daily functioning, impairment, and variables related to life goals. J Pain 

2017;18:546–55. 
[16] Esteve R, Lopez-Martinez AE, Peters ML, Serrano-Ibanez ER, Ruiz-Parraga GT, Ramirez-Maestre C. Optimism, positive and 
negative affect, and goals adjustment strategies: their relationship to activity patterns in patients with chronic musculoskeletal 
pain. Pain Res Manage 2018;Article ID 6291719 https://doi.org/10.1155/2018/6291719 

[17] Fehrmann E, Tuechler K, Kienbacher T, et al. Comparisons in muscle function and training rehabilitation outcomes between 
avoidance-endurance model-subgroups. Clin J Pain 2017;33:912–920. 
[18] Fordyce WE. Behavioral Methods for Chronic Pain and Illness. St. Louis, MO: Mosby, 1976. 
[19] Gajsar H, Titze C, Levenig C, Kellmann M, Heidari J, Kleinert J, Rusu AC, Hasenbring MI. Psychological pain responses in 
athletes and non-athletes with low back pain Avoidance and endurance matter. Eur J Pain 2019;23: 1649-1662. 
[20] Geisser ME, Robinson ME, Richardson C. A time series analysis of the relationship between ambulatory EMG, pain, and 
stress in chronic low back pain. Biofeedback Self Regul 1995;20:339–355. 
[21] Guy, L., C. McKinstry, and C. Bruce, Effectiveness of Pacing as a Learned Strategy for People With Chronic Pain: A 
Systematic Review. The American Journal Of Occupational Therapy, 2019. 73(3): p. 7303205060p1- 7303205060p10. 
[22] Hasenbring M. Endurance strategies-a neglected phenomenon in the research and therapy of chronic pain? Schmerz 

1993;7:304–313. 
[23] Hasenbring M, Ulrich HW, Hartmann M, Soyka D. The efficacy of a risk factorbased cognitive behavioral intervention and 
electromyographic biofeedback in patients with acute sciatic pain. An attempt to prevent chronicity. Spine (Phila Pa 1976) 
1999;24:2525–35. 
[24] Hasenbring MI, Plaas H, Fischbein B, Willburger R. The relationship between activity and pain in patients 6 months after 
lumbar disc surgery: do painrelated coping modes act as moderator variables? Eur J Pain 2006;10:701–9. 
[25] Hasenbring MI, Hallner D, Rusu AC. Fear-avoidance- and endurance-related responses to pain: development and validation 
of the Avoidance-Endurance Questionnaire (AEQ). Eur J Pain 2009;13:620–8. 
[26] Hasenbring MI, Verbunt JA. Fear-avoidance and endurance-related responses to pain: new models of behavior and their 
consequences for clinical practice. Clin J Pain 2010;26:747–53. 
[27] Hasenbring MI, Hallner D, Klasen B, et al. Pain-related avoidance versus endurance in primary care patients with subacute 

back pain: psychological characteristics and outcome at a 6-month follow-up. Pain 2012;153:211– 217. 

https://doi.org/10.1016/j.jpain.2019.03.009%2011
https://doi.org/10.1155/2018/6291719


 

© Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. Tüm hakları saklıdır. 
IASP bilim adamlarını, klinisyenleri, sağlık çalışanlarını ve yasa koyucuları biraraya 
getirerek ağrı çalışmalarını destekler ve tüm dünyada daha iyi ağrı tedavisini yaymak 
için bilgiyi aktarır. 

 

[28] Hasenbring MI, Andrews NE, Ebenbichler G. Overactivity in chronic pain, the role of pain-related endurance and 
neuromuscular activity. Clin J Pain 2020;36:162-171. 
[29] Huijnen IPJ, Verbunt JA, Peters ML, Smeets RJEM, Kindermanns HPJ, Roelofs J, Goosens M, Seelen HAM. Differences in 

activity-related behaviour among patients with chronic low back pain. Eur J Pain 2011;15:748–55. 
[30] Jansen JP, Morgenstern H, Burdorf A. Dose-response relations between occupational  exposures  to  physical and 
psychosocial factors and the risk of low back pain. Occup Environ Med 2004;61:972–979. 
[31] Kindermans HPJ, Roelofs J, Goossens MEJB, et al. Activity patterns in chronic pain: underlying dimensions and associations 
with disability and depressed mood. J Pain. 2011;12:1049–1058. 
[32] Liszka-Hackzell JJ, Martin DP. An analysis of the relationship between activity and pain in chronic and acute low back pain. 
Anesth Analg 2004;99:477–481. 
[33] Luthi F, Vuistiner P, Favre C, et al. Avoidance, pacing, or persistence in multidisciplinary functional rehabilitation for chronic 
musculoskeletal pain: an observational study with cross-sectional and longitudinal analyses. PLoS One. 2018;13: e0203329. 
[34] McCracken LM, Samuel VM. The role of avoidance, pacing, and other activity patterns in chronic pain. Pain 2007;130:119–

125. 
[35] Nielson WR, Jensen MP, Karsdorp PA, Vlaeyen JW. (2013). Activity pacing in chronic pain: concepts, evidence, and future 
directions. Clin J Pain, 29, pp. 461-468. 
[36] Parreira Pdo C, Maher CG, Latimer J, et al. Can patients identify what triggers their back pain? Secondary analysis of a case-

crossover study. Pain 2015;156(10):1913–1919. 
[37] Plaas H, Sudhaus S, Willburger R, et al. Physical activity and low back pain: the role of subgroups based on the avoidance-

endurance model. Disabil Rehabil 2014;36:749–755. 
[38] Scholich SL, Hallner D, Wittenberg RH, et al. Pilot study on pain response patterns in chronic low back pain. The influence of 
pain response patterns on quality of life, pain intensity and disability. Schmerz. 2011;25:184– 190. 
[39] Scholich, S. L., Hallner, D., Wittenberg, R. H., Hasenbring, M. I., & Rusu, A. C. (2012). The relationship between pain, disability, 
quality of life and cognitive‐behavioural factors in chronic back pain. Disability and Rehabilitation 2012; 34:1993–2000. 
[40] Suri P, Saunders KW, Von Korff M. Prevalence and characteristics of flare-ups of chronic nonspecific back pain in primary 
care: A telephone survey. Clin J Pain 2012;28(7):573–80. 
[41] Steffens D, Ferreira ML, Latimer J, et al. What triggers an episode of acute low back pain? A casecrossover study. Arthritis 
Care Res 2015;67 (3):403–10. 
[42] Stevens ML, Steffens D, Ferreira ML, Latimer J, Blyth F, Maher CG. Patients’ and physiotherapists’ views on triggers for low 
back pain. Spine 2016;41:E218–E224 

[43] Titze C, Fett D, Trompeter K, Platen P, Gajsar H, Hasenbring MI. Psychosocial subgroups in high-performance- athletes with 
low back pain: eustress-endurance is most frequent, distress-endurance most problematic! Scand J Pain 2020 

https://doi.org/10.1515/sjpain-2020-0053 

[44] Verbunt JA, Seelen HA, Vlaeyen JW, et al. Disuse and deconditioning in chronic low back pain: concepts and hypotheses on 
contributing mechanisms. Eur J Pain 2003;7:9–21. 
[45] Wai, E.K., Roffey, D.M., Bishop, P., Kwon, B.K., Dagenais, S., 2010. Causal assessment of occupational bending or twisting and 
low back pain: results of a systematic review. Spine J. 10, 76-88. 
[46] Andrews NE, Chien CW, Ireland D, Varnfield M. Overactivity assessment in chronic pain: The development and 

psychometric evaluation of a multifaceted self-report assessment. Eur J Pain 2021;25:225–242. 
[47] Wolff, SV, Willburger R., Hallner D, Rusu AC, Rusche H, Schulte T, Hasenbring MI. Avoidance-endurance fast screening (AE-

FS). Content and predictive validity of a 9-item screening instrument for patients with unspecific subacute low back pain. 
Schmerz 2020; 34:S1-S7. 
[48] Titze C, Hasenbring MI, Kristensen L, Bendix L, Vaegter HB. Patterns of approach to activity in 851 patients with severe 
chronic pain: translation and preliminary validation of the 9-item Avoidance-Endurance Fast-Screen (AEFS) into Danish. Clin J 
Pain 2021 DOI:10.1097/AJP.0000000000000912 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1515/sjpain-2020-0053
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D23pbY8d6FoCLIDlHrP&page=1&doc=6
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=D23pbY8d6FoCLIDlHrP&page=1&doc=6


 

© Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. Tüm hakları saklıdır. 
IASP bilim adamlarını, klinisyenleri, sağlık çalışanlarını ve yasa koyucuları biraraya 
getirerek ağrı çalışmalarını destekler ve tüm dünyada daha iyi ağrı tedavisini yaymak 
için bilgiyi aktarır. 

 

YAZARLAR 

Prof. Dr. Monika I Hasenbring 

Department of Medical Psychology and Medical Sociology, Faculty of Medicine, Ruhr-University of 
Bochum, Germany 

Faculty of Health Science, University of Southern Denmark, Odense, Denmark 

Monika.Hasenbring@ruhr-uni-bochum.de 

 

Nicole E. Andrews 

The Occupational Therapy Department and the Professor Tess Cramond Multidisciplinary Pain 

Centre, The Royal Brisbane and Women’s Hospital, Australia 

RECOVER Injury Research Centre, The University of Queensland, Australia 

 

Gerold Ebenbichler 
Department of Physical Medicine, Rehabilitation and Occupational Medicine,  
Vienna Medical University, General Hospital of Vienna, Austria 

 

HAKEMLER 

Prof. Dr. Jaap H. van Dieën 

Professor of Biomechanics and Head, Department of Human Movement Sciences 

VU Amsterdam, Netherlands 

 

Pradeep Suri, MD 

Associate Professor and Physician, Department of Rehabilitation Medicine 

University of Washington, USA 

mailto:Monika.Hasenbring@ruhr-uni-bochum.de

