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Succesvolle SIP Focus Groups 2013: Een stap verder in de
richting van concrete beleidsmaatregelen
De Societal Impact of Pain (SIP) Focus Groups (~maatschappelijk impact van
pijn focusgroepen) over kwaliteitsindicatoren en “best‐practices” voor de
reïntegratie van patiënten met chronische pijn in de beroepsbevolking
brachten twee beleidsdocumenten voort over toekomstige
beleidsmaatregelen voor het verbeteren van pijnbestrijding in Europa.
Brussel / België, 28 mei 2013. Tijdens de twee SIP Focusgroepen, welke plaatsvonden in Brussel
op 14 – 15 mei 2013, zijn de multi‐stakeholder groepen, na het starten van een discussie,
overeengekomen over twee werkdocumenten voor toekomstige beleidsmaatregelen: Het SIP
Aanbevelingen rapport (SIP Recommendations) over de “Europese implementatie van
Kwaliteitsindicatoren voor chronische, niet kwaadaardige pijnbestrijding” (Focusgroep 1) en het
SIP Voorstel voor Actie (SIP Proposal for Action), hierbij werd gebruik gemaakt van de “Europese
best‐practices voor de reïntegratie van chronische pijnpatiënten in de beroepsbevolking”
(Focusgroep 2). Beide documenten vormen een basis voor toekomstige acties van multi‐
stakeholder groepen, die als doel hebben om het bewustzijn van de impact van chronische pijn te
verhogen, uitwisselen van informatie en best‐practices in de Europese Unie en om
beleidsstrategieën en activiteiten te ontwikkelen, om pijnzorg in Europa te verbeteren.
Na drie SIP symposia (2010 ‐2012) hebben de SIP Focusgroepen dit jaar voor het eerst
plaatsgevonden. Dit besluit werd genomen door door EFIC® (European Federation of IASP®
Chapters) en het SIP Programma Comite. De Focusgroepen vonden plaats als een geassocieerd
evenement van het Ierse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (Jan ‐ Jun 2013,
www.eu2013.ie) en werd ondersteund door meer dan 185 internationale en nationale patiënt
belangenorganisates, wetenschappelijke organisaties en gezondheidsautoriteiten, evenals het
Italiaanse voorzitterschap van de Raad van Ministers.
De onderwerpen van de SIP Focusgroepen, geselecteerd door het SIP Programma Comite, zijn
gerelateerd aan een van de zeven beleidsdimensies van de SIP Road Map for Action, (~SIP
Routekaart voor Actie) zoals Professor Hans Georg Kress, Voorzitter van EFIC®, verklaart:
“Gedurende de laatste drie SIP symposia is er vooruitgang geboekt in de algemene discussies en
erkenning van chornische pijn als een uitdaging voor de samenleving. Wij zijn nu in de volgende
fase aangekomen: we focussen ons op de verschillende verzoeken ontstaan door de Road Map for
Action”. De SIP Road Map for Action was de belangrijktse uitkomst van het SIP 2011 symposium.
Hierin wordt weergegeven wat de zeven beleidsdimensies zijn, die aangeven hoe Europese
instellingen en lidstaten van de Europese Unie, het maatschappelijk effect van chronische pijn op
Europees level effectief kunnen aanpakken.
Tijdens de eerste Focusgroep over de ontwikkeling van indicatoren om de kwaliteit van
pijnbestrijding te meten, werd duidelijk dat Europese landen met verschillende Europese

zorgstelsels verschillende vragen en voorwaarden hebben, zoals Kress benadrukt: “Onze Europese
samenleving is geen eenheid, de landen hebben verschillende geschiedenissen, tradities,
gezondheidssystemen en ook sociale systemen.
Alberto Grua, Executive Vice President of Grünenthal Europa & Australië, vervolgt:
“Ik heb het gevoel dat een van de belangrijkste doelstellingen, iets waar we trots op kunnen zijn als
potientieel resultaat van het soort vergadering als SIP, is dat we de kans moeten nemen om de
wijze waarop we willen verzekeren dat patiënten goed behandeld worden op elkaar af stemmen.
Tijdens Focusgroep 1 is er gediscussieerd en een overeenkomst opgesteld over de eerste
aanbeveling voor een Europese set van indicatoren voor het SIP Aanbevelingen rapport; deze
aanbevelingen zullen nader uitgewerkt en toegelicht moeten worden tijdens in de toekomst
volgende werksessies. Hiernaast zullen ook nationale en land‐specifieke aanbevelingen worden
opgesteld. Het definitieve “Aanbevelingen” werkdocument kunt u vinden op de SIP Website.
Onderwerp van SIP 2013 Focusgroep 2 was het significante impact van chronische pijn op de
Europese beroepsbevolking. Gebaseerd op best practice projecten uit verschillende Europese
landen, werd er gediscussierd en afspraken gemaakt over het “Voorstel voor Actie” (“Proposal for
Action”) om chronische pijn‐patiënten weer terug in de beroepsbevolking te laten keren. Onder
andere roept de groep Europese regeringen op om rekening te houden met:
1. Sterke, vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden […] om een holistische en
collaboratieve benadering van de succesvolle uitvoering van toekomstige projecten te
waarborgen.
2. Ontwikkeling van richtlijnen voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg […]
3. Ontwikkeling en implementatie van chronische pijn patiënt onderwijsprogramma’s en
chronische pijn patiënt werkprogramma’s […]
4. Continue monitoring/bestuur en evaluatiesystemen […] en risicobeheerprocedures om
consistent hoge resultaten te garanderen.
Het definitieve “Voorstel voor Actie” werkdocument kunt u vinden op de SIP Website.
Het SIP platform en de doelstellingen van de Focusgroepen van dit jaar worden ook ondersteunt
door mevrouw Waltraud Klasnic, Oostenrijks Lid van Europees Economisch en Sociaal Comite
(“European Economic and Social Committee”): “Het is mijn functie om het Europees Economisch en
Sociaal Comite te vertegenwoordigen zodat het managen van pijn in Europa erkent en
geïmplementeerd wordt.
Professsor Dr Kris C.P. Vissers, UMC St. Radboud, Nijmegen: “In Nederland werken we hard aan een
programma waarbij de deelname van patiënten belangrijk is. In dit programma ziet u dat de patiënt
de leider is en wij de coaches van de patiënt, het doel is de zorg voor patiënten te verbeteren, het
verbeteren van zijn programma”.
Het wetenschappelijke kader van SIP 2013 staat onder verantwoordelijkheid van European
Federation of IASP® Chapters (EFIC®). Het farmaceutische bedrijf Grünenthal GmbH is
verantwoordelijk voor financiering en de niet‐financiële ondersteuning (bv. logistieke
ondersteuning).
‐EINDE‐

Noot voor de redactie:
Over Societal Impact of Pain (SIP) (~Maatschappelijk impact van pijn)
"Societal Impact of Pain" (SIP) is een internationaal, multi‐stakholder platform, opgericht in 2010 als
een gezamenlijk initiatief van EFIC® en het farmaceutische bedrijf Grünenthal GmbH. Het doel is om
het bewustzijn van de relevantie van het effect die pijn heeft op de samenleving, gezondheid en
economische systemen te verhogen, het uitwisselen van informatie en het delen van best‐practices
in alle lidstaten van de Europese Unie en het ontwikkelen en bevorderen van beleidsstrategieën en
activiteiten voor een betere pijnbestrijding in Europa. Het platform biedt ruimte voor discussies
voor professionals in de gezondheidszorg, pijn belangengroepen, politici, verzekeraars,
vertegenwoordigers van de gezondheidsautoriteiten, toezichthouders en budgethouders.
Het wetenschappelijke kader van SIP 2013 staat onder verantwoordelijkheid van European
Federation of IASP® Chapters (EFIC®). Het farmaceutische bedrijf Grünenthal GmbH is
verantwoordelijk voor financiering en de niet‐financiële ondersteuning (bv. logistieke
ondersteuning). Voor meer informatie: www.sip‐platform.eu.
Over EFIC
De European Federation of IASP® Chapters (EFIC®) is een multidisciplinaire professionele
organisatie op het gebied van pijn onderzoek en geneeskunde. De organisatie bestaat uit 36
“Chapters” van het International Association for the Study of Pain (IASP®), dit zijn de IASP
geaccrediteerde officiele nationale pijn organisaties in elk land. De organisaties die onder EFIC
vallen, vertegenwoordigen pijn organisaties in 36 Europese landen en bijna 20.000 artsen,
fundamentele onderzoekers, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen en andere
professionals in de gezondheidszorg in Europa, die betrokken zijn bij pijnbestrijding en pijn
onderzoek. Voor meer informatie: www.efic.org.
Over Grünenthal
De Grünenthal Group is een onafhankelijk, internationaal, farmaceutisch familiebedrijf, het
hoofdkantoor is gevestigd in Aken. Grünenthal is een van de vijf overgebleven op
onderzoekgerichte farmaceutische bedrijven met hoofdvestiging in Duitsland die blijft investeren in
onderzoek en ontwikkeling. Deze investeringen bedroegen in 2012 ruim 26% van de omzet.
Voortbouwend op haar unieke positie in de behandeling van pijn, is het doel van Grünenthal om
het meest patiëntgerichte bedrijf te worden en dus de leider in therapie innovatie. Grünenthal’s
onderzoek‐ en ontwikkelingsstrategie concentreert zich op het ontdekken van nieuwe manieren om
pijn beter en effectiever te behandelen met minder bijwerkingen dan de huidige therapieën.
Wereldwijd heeft de Grünenthal Group in 26 landen dochterondernemingen, met ongeveer 4400
werknemers. De Grünenthal producten worden in meer dan 155 landen verkocht. In 2012
bedroegen de inkomsten van Grünenthal ongeveer €973 miljoen. Voor meer informatie:
www.grunenthal.com
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