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Van de kers(t)verse
hoofdredacteur

V

oor u ligt een extra dik
Pijnperiodiek, met een nieuw
gezicht in plaats van het
vertrouwde gelaat van Dr. Pim Meijler, die
we als hoofdredacteur zullen missen. Ik
zal als hoofdredacteur mijn best doen om
minimaal dezelfde lijn voort te zetten.
Deze periode van het jaar leent zich
goed voor bezinning: Want waar moet
het met de pijnzorgverlening naar toe?
Kan het beter? Ja. Moet het beter? Beslist!
Initiatieven hiertoe worden dan ook
van harte onderschreven, zoals u in dit
nummer kunt lezen.
Er wordt in dit themanummer veel
aandacht geschonken aan, wat zo
gemakkelijk heet ‘ervaringsdeskundigen’:
patiëntenorganisaties en de patiënt. Het
thema loopt dit keer parallel aan het
jaarthema van de Wereld Pijn Organisatie
‘Vrouw en Pijn’ en daarbij gaat het niet
alleen om specifieke vrouwgerelateerde
pijnklachten zoals menstruatieklachten
(als man ben ik inderdaad geen
ervaringsdeskundige..). Ook de verschillen
tussen mannen en vrouwen in het
omgaan met chronische pijn komen
aan bod. Er zijn zelfs aanwijzingen in de
wetenschappelijke literatuur dat vrouwen
en mannen verschillend reageren op
pijnmedicatie zoals morfine. Allemaal
razend interessant. Voor de hulpverlener
zal het in de toekomst ook duidelijk
moeten worden: verdienen vrouwen en
mannen elk hun eigen specifieke aanpak
waar het gaat om pijn?
Op de omslag treft u het logo van het
Nationaal PijnFonds aan. Dat is niet voor
niets. Het Nationaal PijnFonds is de motor
achter deze en volgende uitgaven. Elke
uitgave is het product van een innige
samenwerking tussen professionals en
patiënten. En dat is nu ook precies waar
het PijnFonds voor staat: een betere

interactie tussen de deelnemers in het
pijnzorgveld. Dit zijn niet alleen patiënten
en behandelaren, maar ook industrie,
overheid en zorgverzekeraars.
Elke patiënt met chronische pijn wil
er vanaf, of er tenminste mee kunnen
leren leven. Maar hoe doe je dat? Dit
nummer bevat diverse bijdragen vanuit
de pijnrevalidatie die dit nader toelichten.
Succesvolle initiatieven zijn er genomen,
maar toch is er nog steeds een ‘zee van
ellende’. Als we daar vanaf willen, zijn
forse investeringen nodig. Investeringen
in voorlichting, zowel aan patiënten
als hulpverleners, in kennisverwerving
en –deling en in het bepalen van de
doelmatigheid van behandelingen.
Onder andere voor het realiseren van
een wetenschappelijke onderbouwing
van aandoeningen en hun mogelijke
behandelingen.

Dat kan het Nationaal
PijnFonds niet alleen!
Investeer daarom in uw eigen toekomst.
Een ieder krijgt te maken met pijn en als
het tegenzit zelfs met chronische pijn.
Investeer in het PijnFonds. In tegenstelling
tot de waarschuwing die bij de deelname
aan beleggingen worden uitgesproken,
omvat deze investering geen risico. Steunt
u het Nationaal PijnFonds al? Dan maak
ik graag van de gelegenheid gebruik om
u voor uw bijdrage hartelijk te bedanken.
Wanneer u het PijnFonds nog niet
steunt, wil ik u uitnodigen om donateur
te worden. Dat kan door de bijgesloten
acceptgiro in te vullen. Doet u het?
Ik zou zeggen: ‘Het Nationaal PijnFonds: een
betere investering’.

Ik wens u fijne feestdagen en
goed begin van het nieuwe jaar.
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Van klacht tot diagnose, en hoe verder?
Op 22 september jl. werd het
20-jarig bestaan gevierd van
de Nederlandse Vereniging
van Rugpatiënten ‘de Wervel
kolom’. Zeker een felicitatie
waard! Ter gelegenheid
hiervan vond in Utrecht het
symposium ‘Van klacht tot
diagnose, en hoe verder?’
plaats. Een korte impressie.

O

nder leiding van
dagvoorzitter
Frits Winter
leveren Fini de Paauw
(voorzitter CG-Raad),
Bart Koes (hoogleraar

huisartsgeneeskunde),
Ernest Wouda (neuroloog),
Wilco Peul (neurochirurg)
en Loes Swaan (revalidatiearts) elk een bijdrage. De
heer de Paauw benadrukt
dat de ‘Wervelkolom’
niet alleen optreedt als
patiëntenvereniging, maar
ook als belangenbehartiger.
Ook voor deze vereniging
zijn de samenwerking en
contacten met medische
en paramedische wereld
van groot belang, want
wie altijd pijn heeft en
tot weinig in staat is door
fysieke beperkingen,
kan niet meedoen in de
maatschappij. Daarbij is
een patiëntenvereniging
van belang om contacten
en samenwerking met

onder andere medici goed
en scherp te houden. Leen
Voogt (voorzitter van de
‘Wervelkolom’) meldt
dat er de afgelopen jaren
veel is veranderd in het
denken over rugpijn, met
name op het terrein van
de kennis, het stellen
van een goede diagnose,
en de juist behandeling.
Maar we zijn er nog lang
niet. Het is hard nodig
om de schijnwerpers
te blijven richten op
het verbeteren van de
diagnose maar zeker ook
op het ‘Hoe nu verder?’
Je zult maar barsten van
de rugpijn en te horen
krijgen “Gefeliciteerd, u
heeft geen hernia, en de
röntgenfoto’s geven ook

geen bijzonderheden te
zien, alleen wat slijtage’.
In de loop van de dag
werden diverse aspecten
belicht vanuit het weten
schappelijk perspectief (zin
en onzin van diagnostiek
bij lage rugpijn), de optiek
van de neuroloog (zijn en
onzin van een neurologisch consult bij lage rugpijn), de (on)mogelijkheden
van een neurochirurg bij
herniapijn en de bena
dering vanuit de revali
datie bij de behandeling
van rugklachten.
Al met al was het een uiterst leerzaam programma
en een tot in de puntjes
prima georganiseerde en
geslaagde dag.

Pijncongres voor verpleegkundigen en paramedici

B

ohn Stafleu van
Loghum hield op
11 oktober j.l. in
Apeldoorn een congres over
pijn voor verpleegkundigen
en paramedici. Naast een
aantal themasessies werd
in het plenaire deel van het
programma een voordracht
gehouden. ’s Morgens

over neuropathische pijn
door dr. J.J.M. Jongen
en ’s middags door dr.
S.H. Lo Fo Wong over
vrouwen en pijn. In
de eerste voordracht
werd benadrukt dat
neuropathische pijn een
chronische invaliderende
aandoening is die over

het algemeen slecht
reageert op conventionele
behandeling. Bij de laatste
voordracht lag de nadruk
op de oorzakelijke factor
van partnergeweld bij
chronische pijnklachten
van vrouwen. In de
themasessies werd aan
dacht besteed aan de
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onderwerpen: Complex
Regionaal Pijnsyndroom
(CRPS) – achtergronden,
epidemiologie en diag
nostiek, Palliatieve zorg,
Acute en chronische
wondpijn, Sensitisatie en
Preventie (expectancies,
motivational interviewing,
educatie, voorlichting).
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DALI: Structurele zorg
voor chronische pijn
DALI staat voor Dutch ALliance for Improvement of paincare. Het is
een initiatief van Pfizer en wordt ondersteund met kennis, middelen en
door een team van onafhankelijke inhouds- en ervaringsdeskundigen
(het zogenaamde kernteam). Centraal staat de ontwikkeling van een
zorgaanpak die de kwaliteit van zorg voor zowel patiënt als zorgverlener
verbetert.

N

aar schatting hebben bijna drie
miljoen Nederlanders dagelijks
pijn. Het betreft veelal chronische
pijn, met een gemiddelde duur van 6,5
jaar. Eén op de vijf patiënten ervaart
dagelijks ernstige pijn, dat wil zeggen
een score van 8 of hoger op een schaal
van 1 tot 10. In de afgelopen jaren zijn er
met behulp van systematisch onderzoek,
goede voorlichting en het aanpassen van
de werkwijzen van behandelaars, goede
resultaten geboekt op deelgebieden van
pijnbestrijding. Bijvoorbeeld bij patiënten
met oncologische pijn en reuma. Deze
pijn is dan ontstaan door weefselschade
(nociceptieve pijn). Maar er zijn er nog
meer gebieden bij het bestrijden van
chronische pijn die aandacht behoeven.
Vooral op het gebied van zenuwpijn
(neuropathische pijn) is er nog veel
te verbeteren. DALI voor PIJN is een
landelijk programma dat zich richt op de
optimalisatie van de pijnzorg.
In de eerste fase richt de aandacht zich
vooral op het verbeteren van de zorg bij
neuropathische pijn. In een later stadium
wordt het aandachtsgebied uitgebreid naar
chronische nociceptieve pijn en gemengde
pijnvormen. Het streven is de zorgver
betering op een gestructureerde wijze
aan te pakken. Daarom wordt er gewerkt
met een viertal pijlers die door experts en
ervaringsdeskundigen als de belangrijkste
barrières in de pijnzorg worden gezien:
1 Knelpuntenanalyse
2 Wetenschappelijk onderzoek
3 Regionale multidisciplinaire initiatieven
4 Communicatie

Pijler 1.
Knelpunten in de pijnzorg
Het afgelopen jaar is een knelpuntanalyse
uitgevoerd met diverse landelijke
betrokkenen, zoals anesthesiologen,
neurologen, huisartsen, fysiotherapeuten,
psychologen, pijnverpleegkundigen
en patiënten. De resultaten ervan zijn
richtinggevend voor de verdere inhoud en
activiteiten van het programma. Zo worden
onder andere de wetenschappelijke Kern
projecten aan de hand van de knelpunten
geselecteerd op basis van de behoeftes in
het pijnveld. De knelpunten zullen o.a. op
de website van het stimuleringsprogramma
bekend worden gemaakt (www.
dalivoorpijn.nl ).

Pijler 2.
Wetenschappelijk onderzoek
De onderzoeksprojecten, de zgn. kern
projecten, hebben als doel een bijdrage
te leveren aan de wetenschappelijke
onderbouwing van, bijvoorbeeld, preventie,
diagnose en behandeling, therapietrouw
van patiënten en behandeltrouw door
zorgverleners. Kernprojecten hebben een
doorlooptijd van drie jaar. De projecten
wordt niet alleen financieel ondersteund,
maar worden ook inhoudelijk gecoacht
door de leden van het kernteam. De
resultaten van het onderzoek worden
gepubliceerd, beschikbaar gesteld aan
belangstellenden en bieden ruimte voor
regionale initiatieven.
Afgelopen zomer zijn uit dertien inzen
dingen vier wetenschappelijke onderzoeks
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projecten geselecteerd. Deze vier projecten
kenmerken zich door hoge kwaliteit en
hoge relevantie voor de pijnzorg in Neder
land. De vier kernprojecten zijn innovatief,
multidisciplinair van aard en hebben naar
verwachting impact op een grote groep
patiënten. Deze kernprojecten zullen in het
najaar van 2007 van start gaan.

Pijler 3
Regionale multidisciplinaire
initiatieven
Regionale verbeterprojecten (te starten of
reeds opgestart door verschillende artsen
en behandelaars) die zich structureel
richten op verbetering van de pijnzorg voor
patiënt en zorgverlener kunnen rekenen op
ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat
uit kennis, ervaring, instrumentarium of
middelen. Deze projecten worden support
projecten genoemd.

Pijler 4
Communicatie
Wat het programma uniek maakt is dat ze
de uitwisseling tussen wetenschappelijk
onderzoek en regionale projecten stimu
leert en regisseert, het delen van kennis
wordt zeer belangrijk geacht. Hiervoor
worden diverse communicatiemiddelen
ingezet, die een zinvolle uitwisseling van
kennis en ervaring mogelijk maken, hetgeen
vaak weer tot nieuwe inzichten leidt.
Om behandelaars in het veld duidelijk te
maken wat de mogelijkheden zijn op het
gebied van pijnzorg is een gebalanceerde
communicatiestrategie noodzakelijk.
Daarnaast is het voor het welslagen van
het programma van belang dat er vol
doende betrokkenheid is bij onderzoekers
en behandelaars en dat men op de
hoogte is van de mogelijkheden van dit
stimuleringsprogramma. Daarom wordt
er in communicatie geinvesteerd, o.a. in
de vorm van een website, werkbezoeken,
kennisconferenties en symposia.
Tenslotte is er ook oog voor de zorg
omgeving: welke randvoorwaarden zijn
noodzakelijk in die zorgomgeving voor
een optimaal zorgproces en hoe kan een
patiënt en zijn omgeving daar zelf een
bijdrage aan leveren?

Kernteam
Er is een specifieke organisatievorm
ontwikkeld, die de samenhang, de
interactie van inhoud en activiteiten
en de kwaliteit van de verschillende
initiatieven waarborgt. Het kernteam is
daarbij van cruciaal belang. Dit kernteam
bestaat uit onafhankelijke inhouds- en
ervaringsdeskundigen op het gebied van
de pijnzorg, zoals vertegenwoordigers van
patiëntenverenigingen, anesthesiologen,
revalidatieartsen, psychologen,
fysiotherapeuten, epidemiologen, neuro
logen, huisartsen, (pijn)verpleegkundigen,
zorgoptimalisatie-experts en
zorgverzekeraars. Het kernteam is nauw
betrokken bij de inzet van de landelijke
knelpuntanalyse voor de neuropathische
pijnzorg.

Samenwerking met andere
partijen in het zorgveld
Het programma opereert vraaggestuurd
aan de hand van de resultaten van de
landelijke knelpuntanalyse. Hiermee wordt
verdere invulling aan het programma
gegeven. Dit kan betekenen dat vanuit
het kernteam zelf initiatieven worden
genomen om een probleemsituatie op
te lossen. Maar het kan ook zijn dat er
samenwerking wordt gezocht met andere
partijen, bijvoorbeeld met het Nationaal
PijnFonds.
Wanneer een probleem al is opgepakt door
een andere partij, zal er altijd gezocht
worden naar een nauwe samenwerking
met deze partij(en) in het zorgveld.

Samengevat
Kortom, dit stimuleringsprogramma is een
nationaal, integraal programma gericht
op het optimaliseren van de pijnzorg. Op
de korte termijn verwachten we hierdoor
nog geen directe effecten voor de patiënt,
maar op de middellange en lange termijn
willen we samen met alle betrokkenen
uit de pijnzorg een belangrijke, maar ook
noodzakelijke bijdrage leveren aan de
patiënt met chronische (neuropathische)
pijn.
Meer informatie te vinden op
www.dalivoorpijn.nl
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Stichting Pijn-Hoop

Stichting Pijn-Hoop

Bijeenkomsten voor lotgenoten
en andere belangstellenden
Alkmaar
Iedere tweede donderdag van de
maand van 11.00 - 13.00 uur.
Trefpuntkerk, Louise de
Colignystraat 20, Alkmaar
Informatie: mevr. Willy Heuff.
tel. 072-5623817.

Amstelveen
Iedere eerste donderdag van de
maand van 10.15 - 12.15 uur.
Ontmoetingscentrum De Meent,
Orion 3 - 5, Amstelveen.
Informatie: Nel Vlasveld,
tel. 0297-261253.

Den Helder
Bij voldoende belangstelling.
Informatie:Angeline Pot, tel.
0223-620124.

Gouda
Iedere tweede woensdag van de
maand van 13.30 - 16.00 uur.
De Punt, Zorgcentrum Goverwelle,
Middenmolenplein 266, Gouda
- Goverwelle. Tevens een inloopspreekuur elke eerste woensdag
van de maand van 10.00 - 12.00
uur in de Jozef locatie van het
Groene Hart Ziekenhuis,

Purmerend
17 jan., 21 febr., 20 maart,
17 april, 15 mei en 19 juni.
Wijkcentrum ’t Noot,
J.P. Grootstraat 1, Purmerend.
Informatie: Bep de Klerk,
tel. 020-6455486.

Sittard
Iedere eerste dinsdag van de
maand van 13.30 - 15.30 uur.
Zorgcentrum Invia (naast
Maasland Ziekenhuis Sittard)
Informatie: Lenie Nottelman,
tel. 046- 4511983.

Informatie: Conny van den Berg,

Arnhem
tel. 0182-559088.
Iedere eerste donderdag van de
Hans Bandell, tel. 0182 375619.
maand van Wijkcentrum Elderveld,
Breezandpad 15, Arnhem.
Hardegarijp
Tevens een inloopspreekuur iedere
8 jan., 12 febr., 11 maart, 8 april,
laatste woensdag van de maand
13 mei en 10 juni 2008 van
van 10.00 - 12.00 uur. Ziekenhuis
14.00 - 15.30 uur. Fuormanderij
Rijnstate. Poli-zuid (de ‘buitenpoli’)
1, Hardegarijp.
Marga Klompélaan 6, Arnhem.
Informatie: Liesbeth Bijl,
Informatie: mevr. Anne Moen,
tel. 026-3233146, mevr. Monique
Duppen, tel. 0481-351410.

Rotterdam/Capelle aan de IJssel
Iedere laatste donderdag van de
maand van 13.30 - 15.45 uur.
Capelse Kruisvereniging,
Meeudwensingel 1a,
Capelle-Middelwatering.
Informatie: André Bandell. 06
50496498.

Den Haag
9 januari, 27 februari, 9 april,
28 mei en 9 juli 2008 van
14.00 - 15.30 uur. Gebouw
De Kameleon, Veldzicht 20,
Den Haag
Informatie: Marianne de Haan.
tel. 070-3296709.

tel. 0511-431639.

Haren
Bij voldoende belangstelling.
Informatie: Greetje Franke,
tel. 050-5347818.

Hoogeveen
Iedere tweede dinsdag van de
maand van 10.00 - 12.00 uur.
Herman Bavinckhuis,
Stoekeplein2, Hoogeveen.
Informatie: Roelie Wiersma,tel.
0528- 273480.

Hoorn
Iedere derde woensdag van de
maand. Wijkcentrum de Kersenboogerd, Brederogracht 1, Hoorn.
Informatie: Willy Heuff,
tel. 072-5623817.

Utrecht
16 jan., 20 febr., 19 maart,
16 april, 21 mei en 18 juni,
Mesos Medisch Centrum (Overvecht
Ziekenhuis) vergaderruimte 2.
Informatie: Aart Vos.
tel. 030-6063853.

Velp
Iedere tweede dinsdag van de
maand van 10.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur, Ziekenhuis Velp
(Gelderland) Kennedylaan 100,
Velp.
Informatie: Anne Moen,
026-3233146
Monique Duppen, 0481-351410.

Venlo
Iedere eerste vrijdag van de
maand van 9.45 - 11.45 uur.
Vie Curie, locatie Venlo
Informatie: Mariet Stappers,
tel. 077-3072113.
Annie Janssen, tel. 077-3981755.
Een kennismaking is geheel vrijblijvend
en verplicht u tot niets! Aan mensen die
voor het eerst een bijeenkomst willen bijwonen luidt het verzoek om zich
vooraf telefonisch aan te melden

8 | Thema
Pijnperiodiek
door Dineke Huurdeman

Hoe ga je
om met seks
als je chronisch ziek of
gehandicapt bent?

Uit onderzoek van de Rutgers Nisso
Groep en de zorgverzekeraar Agis
bleek onlangs dat chronisch zieken
en gehandicapten ontevreden zijn
met hun seksleven. Twee derde
van deze groep mensen heeft
behoefte aan hulp bij seksuele
problemen, terwijl slechts een klein
deel daadwerkelijk hulp krijgt.

V

olgens Rutgers en Agis moet hulpverlening
met seksualiteit voor deze doelgroep
standaard worden vergoed en moeten er
meer seksuologen komen die kennis hebben van
de problematiek. Maar dertien procent van de
mensen met een chronische ziekte of een handicap
is tevreden met hun seksleven, tegenover zestig
procent van Nederlanders in het algemeen. Ze hebben vaak praktische problemen die een bevredigend
seksleven in de weg staan en hebben regelmatig te
kampen met relatieproblemen. Dineke Huurdeman,
pijnpatiënte en onder andere bestuurslid van ‘de
Wervelkolom’, gaat nader in op dit onderwerp en
richt zich in het bijzonder op vrouwen.

Problematiek
Voor mensen met een handicap of chronische
ziekte kan het lastig zijn seksuele contacten te
ontplooien. Ze nemen wel initiatieven, maar het
is vaak moeilijk. Mensen raken vaak teleurgesteld
door de afwijzingen die ze krijgen en worden
daardoor terughoudend. De twijfel slaat toe of
je het nog wilt proberen en zo komen mensen
langzaam in een isolement. Dit geldt niet alleen
voor alleenstaanden.
Ook echtparen, waarvan één van beiden, een
beperking heeft, kampen met veel problemen. Wat
vroeger vanzelfsprekend was, is nu een hot item in
de relatie geworden omdat het vaak niet meer gaat.
Dat kan komen door vermoeidheid, pijn, ernst van
de beperking of omdat er schaamt bestaat voor de
beperking in kwestie.
Of je nu single bent of een relatie hebt, het doet
er niet toe. Het gaat er om dat er veel verandert
in je lichaam én leven als je ziek of gehandicapt
bent. In het begin kost het al moeite genoeg
om daarmee om te leren gaan en de feiten te
accepteren. Ook medicatie kan seksualiteit in de
weg staan: antidepressiva bijvoorbeeld, kunnen
leiden tot minder zin in seks en erectieproblemen.
Volgens Harry van de Wiel, hoogleraar
Gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen en voormalig hoogleraar seksuologie,
heeft de psychische kant een behoorlijke invloed.
Deze heeft alles met zelfvertrouwen te maken.
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Zelfvertrouwen is vaak begrijpelijkerwijs ver te
zoeken omdat deze vaak een knauw krijgt als je
chronisch ziek wordt. Je lijf ‘doet het niet meer’
en je kunt het gevoel hebben dat je niet meer
aantrekkelijk bent. De sociale kant heeft meer
te maken met ‘erbij horen’ en meetellen in de
maatschappij. Ook dat kan in de knel komen als je
langdurig ziek bent en niet meer kunt functioneren
zoals je gewend was. Dat heeft ook invloed op hoe je
in je relatie staat.
Er bestaat geen standaardrecept voor een
bevredigend seksleven. Vrouwen (en mannen)
verschillen in wat ze geleerd hebben over
seksualiteit, in wat ze normaal of abnormaal vinden,
in wat ze prettig, opwindend of vervelend vinden, en
in eerder opgedane seksuele ervaringen. Desondanks
zijn een paar punten voor bijna alle vrouwen van
belang om plezier aan seks te kunnen beleven.

Kunnen genieten
Genieten van je eigen lichaam en van seksuele
gevoelens is een belangrijke voorwaarde om te
kunnen genieten van seksualiteit. Dat is niet voor
alle vrouwen vanzelfsprekend en nog minder als
je een beperking of pijn hebt. Veel vrouwen zijn
opgegroeid met taboes rond seksualiteit. Ze hebben
bijvoorbeeld geleerd dat hun geslachtsorganen vies
zijn. Andere vrouwen vinden hun lichaam niet
aantrekkelijk. Ze vinden zichzelf te dik of juist te
mager. Niet zelden hebben vrouwen er moeite mee
om bij zichzelf te ontdekken waardoor ze seksueel
opgewonden raken, of welke plekken van hun
lichaam plezierige gevoelens geven bij aanraking.
Soms spelen negatieve seksuele ervaringen een rol.
Voor veel vrouwen is het moeilijk van hun eigen
lichaam te leren houden en te ontdekken wat ze
fijn vinden. Toch is juist dat belangrijk voor het
genieten van seksuele gevoelens. Vrouwen met
seksuele problemen hebben vaak het gevoel er
alleen voor te staan, omdat het moeilijk is erover te
praten. Niemand vertelt gemakkelijk dat er seksuele
problemen zijn, waardoor het ten onrechte lijkt alsof
ze maar heel weinig voorkomen.

Kunnen praten
Vrouwen hebben nogal eens andere verlangens en
behoeften dan mannen als het gaat om intimiteit
en seks. Ze vinden andere dingen plezierig of
opwindend, of hebben op een ander tijdstip zin
in seks. Praten over seks is voor veel vrouwen en
mannen moeilijk. Dikwijls wordt gedacht dat in een
goede relatie de een automatisch aanvoelt wat de
ander op seksueel gebied wil. Niets is minder waar.
Het is dan ook belangrijk dat je met je partner praat
over de verschillen, en een manier vindt om daar
samen mee om te gaan. Dit betekent niet alleen dat
je aan uw partner moet kunnen vertellen wat je wel
wilt, maar ook wat of wanneer je iets niet wilt.

Spontane seks
Daarnaast is seks hebben vaak lastig omdat de
spontaniteit er vanaf is. Vroeger kon je seks hebben
op elk tijdstip van de dag en op verschillende
manieren. Dat is nu anders. Elke dag pijn hebben
en altijd moe zijn vreet energie. Je denkt dan al
snel, laat die seks maar zitten. In het begin is dat
ook normaal maar later komt waarschijnlijk je
behoefte aan seks en intimiteit weer bovendrijven
en natuurlijk ook die van je partner. Seks is een
tenslotte een gezelschapsspel en leuker dan een
potje Mens-Erger-Je-Nieten. Voor dit gevoel hoef
je je niet te schamen want seks is belangrijk
voor een mens. Het is bewezen dat seks juist
ontspannend werkt, voor geest en lichaam. Een
paar wetenschappelijke feiten. Seks stimuleert de
aanmaak van nieuwe hersencellen, tijdens een
orgasme komt namelijk het hormoon prolactine vrij
welke het prestatievermogen verhoogt. Seks verlaagt
je bloeddruk, dit kan wel een week aanhouden.
Daarnaast heeft seks een kalmerende werking en het
kan verschijnselen van depressie of stress tegengaan.
Maar het allerbelangrijkst is natuurlijk dat het
gewoon fijn en speciaal is om samen met een partner
te kunnen genieten van elkaars lichaam en het
intieme samenzijn. Zoals eerder vermeld, één van
de belangrijkste dingen is dat je samen kunt praten
over seks en open staat voor de veranderingen die
een chronische ziekte met zich meebrengt. Dan lukt
het veel mensen uiteindelijk een nieuwe wending
te geven aan de seksuele kant van hun relatie. Als
het lukt samen een nieuwe weg te vinden, creëer
je behalve een nieuw seksleven ook een nieuwe
intimiteit.

Hulpverlening
Indien je er samen of alleen niet uitkomt dan kun
je je wenden tot de verschillende mogelijkheden
van hulpverlening. Bij seksuele klachten zonder
andere problemen kan een seksuoloog de
aangewezen hulpverlener zijn.. Een seksuoloog
is een deskundige die gespecialiseerd is in het
geven van hulp bij seksuele problemen. Vaak
is dit een arts of een psycholoog. Indien er ook
relatieproblemen meespelen kunt u aangeven naar
een relatietherapeut te willen.

Er is een telefonische Informatielijn Seksualiteit, telefoon
0900-9398. Deze informatielijn biedt onder andere de adressen
van de Rutgers Stichting. Meer informatie op www.rutgers.nl
Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS)
Telefoon (070) 359 21 30
www.nvvs.info
Stichting Handicap en Seksualiteit
Telefoon: 043 - 328 85 38
www.deschildpad.nl
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Mens en Pijn
Problemen en perspectieven. Dr. B.J.P. Crul
ISBN: 978 90 5625 223
6 (Valkhof Pers).
Prijs € 12,50.

Hoofdpijn in de
klinische praktijk
Het Nederlands standaardwerk
voor hoofdpijn en migraine
S.D. Silberstein, R.V. Lipton, P.J.
Goadsby, M.D. Ferrari (Ned.bewerking) Uitgave: Prenum Uitgevers.
Prijs € 89,- ISBN: 978 90 8562
011 2

Iedere maand
pijn - Oorzaken en
behandeling van
endometriose
Dr. Annemiek Nap, Dr. Wim
Willemsen, Prof.dr. Thomas
D’Hooghe Uitgave: Spreekuur
Thuis, Inmerc bv Wormer.
ISBN: 978 90 6611 975 8

Functionele klachten
in de medische praktijk
(2e gewijzigde druk)
Een werkmodel voor de aanpak van
lichamelijke onverklaarde klachten
K.P.M. van Spaendonck, H.J.C. Berger,
A.F.M. Haverkort, E.H. van de Lisdonk
Uitgave: Van Gorcum Uitgeverij. Prijs
€ 24,50
ISBN: 978 90 232 4333 5

Nederlandse Dataset
Pijnrevalidatie
Onder red. Dr. A.J. Engers, drs. A. Köke,
drs. M. Torenbeek.
Uitgave van Ontwikkelcentra pijn
revalidatie en Werkgroep Pijnrevalidatie
Nederland, www.revalidatiebijpijn.nl

Pijnbestrijding was lange tijd
het stiefkind van de geneeskunde. Tegenwoordig wordt
het belang ervan steeds meer
ingezien. Toch is er vaak nog
een kloof tussen de houding
van de arts en de verwachtingen van een patiënt(e).
Artsen pakken pijnproblemen vooral medisch-technisch aan. Daarmee is een patiënt lang niet altijd
afdoende geholpen. De beleving van zijn ziekte
wordt immers ook bepaald door wat de pijn met
zijn leven doet: zijn bewegingsvrijheid, relaties, per-

spectieven. Daarom moet de behandeling van pijn
zich richten op de ‘hele’ mens en een totaalpakket zijn van medische, sociale en psychologische
aspecten. In dit boek wordt het verschijnsel pijn in
zijn vele verschijningsvormen besproken. Vervolgens
komende de verschillende mogelijkheden om acute
en chronische pijn te behandelen overzichtelijk aan
de orde. In duidelijke behandelprotocollen bij uiteenlopende, veel voorkomende pijnklachten wordt
een praktische leidraad geboden voor iedereen
die zich op de nieuwe technieken voor pijnbestrijding wil oriënteren. Daarnaast wordt er uitvoerig
ingegaan op palliatieve sedatie.

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht in de medische
praktijk. De oorzaken van deze
kwaal zijn zeer divers. Hoofdpijn varieert van onschuldige
aandoeningen en primaire
hoofdpijnkwalen als migraine
en spanningshoofdpijn tot
secundaire hoofdpijnkwalen, die veroorzaakt worden

door infecties of hersenbeschadigingen.
Dit boek reikt belangrijke hulpmiddelen aan bij het
stellen van de noodzakelijke en juiste diagnose bij
hoofdpijn, biedt handvaten voor de juiste therapie
en gaat in op verschillende vormen van primaire en
secundaire hoofdpijn. Iedere vorm wordt uitgebreid gediagnostiseerd. De uitgave is toegankelijk
geschreven zonder dat dit ten koste gaat van de
wetenschappelijke diepgang.

Het duurt vaak jaren voordat
de diagnose ‘endometriose’
wordt gesteld. In die periode
heeft de ziekte echter al heel
wat sporen achtergelaten:
pijn, vermoeidheid, problemen bij seks, klachten bij
ontlasting of plassen, verminderde vruchtbaarheid.
De reden voor die late diagnose is relatief simpel:

de klachten wisselen sterk van persoon tot persoon. Sommige vrouwen hebben helemaal geen
klachten, andere zijn niet meer in staat om te werken of hun leven op een normale manier te leiden.
Endometriose is geen kwaadaardige ziekte, maar
kan desondanks wel slopend zijn. In deze uitgave
wordt beschreven hoe endometriose ingrijpt in het
leven en verder leggen de auteurs duidelijk uit wat
de ziekte precies is, hoe deze ontstaat en wat er
gedaan kan worden om endometriose te bestrijden.

Voor klachten als hoofdpijn,
buikpijn, rugpijn, duizeligheid
en benauwdheid wordt bij
medisch-technisch onderzoek vaak geen verklaring
gevonden. Toch vormen ze
een groot deel van de klachten in de gezondheidszorg.
In de artsenopleiding wordt er aan deze klachten
steeds meer aandacht besteed, maar die blijft
veelal beperkt tot het verschijnsel als zodanig. Bij

gebrek aan scholing in een consistente en praktische aanpak hoe met deze klachten en patiënten
om te gaan, koersen veel artsen op hun intuïtie.
Deze werkwijze werpt over het algemeen weinig
vruchten af met als gevolg dat betrokken artsen in
toenemende mate terughoudend worden om voor
patiënten met deze klachten werkelijk wat te betekenen. Deze uitgave beschrijft een werkmodel om
op systematische wijze materiaal te verzamelen
voor diagnostiek en therapie. De beschrijving van
het model is voorgekomen uit jarenlange ervaring.

Eén van de aanbevelingen
van het Consensus Rapport
Pijnrevalidatie was het
opstellen van een set meetinstrumenten ter evaluatie
van de behandelresultaten.

De dataset voldoet aan de IMMPACT-criteria,
een internationale standaard voor evaluatie van
pijnbehandeling. Zie ook het artikel Dataset
Pijnrevalidatie van revalidatie-arts Loes Swaan
op pagina 26.
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Vrouw en Pijn: thema 2007 van de Wereld Pijn Organisatie

Vrouwen zijn écht anders
Vrouwen zijn anders.Gevoeliger. Is dit een vooroordeel
of is het werkelijkheid? Recent medisch onderzoek
toont aan dat vrouwen in het algemeen gevoeliger zijn
voor pijn en lagere drempels hebben voor pijnprikkels.

H

et vooroordeel bij artsen dat
vrouwen ‘nu eenmaal gevoelig’ zijn
wordt door onderzoek onderuit
gehaald. Door middel van hersenscans
kan worden aangetoond dat pijn niet
‘tussen de oren’ zit maar wel degelijk
wortelt in een heftiger pijnervaring. Het
groeiende inzicht dat vrouwen in het
algemeen gevoeliger zijn voor pijn, meer
pijn lijden, en vaak niet de juiste diagnose
en/of behandeling krijgen, is een reden
voor de Wereld Pijn Organisatie (www.
iasp.org) om het thema ‘Vrouw en Pijn’
wereldwijd op de kaart te zetten. Ook in
Nederland was er op de Nationale Pijndag,
mede georganiseerd door uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum, op 11 oktober
jl. in Apeldoorn o.a. aandacht voor dit
onderwerp. Zoals bepaalde ziekten meer
slachtoffers maken onder mannen, zo zijn
er ook aandoeningen die vrouwen vaker
treffen. Dat geldt vooral voor pijnlijke
chronische ziekten zoals fibromyalgie,
prikkelbaredarmsyndroom, RSI, ME en
dergelijke.

Is het toeval dat dit soort ziekten met een
laag machogehalte door artsen vaak niet
echt serieus worden genomen en weinig
aandacht krijgen? Enkele voorbeelden:
Menstruatiepijn is voor veel vrouwen
een maandelijks terugkerend probleem
met vaak ernstige vermindering van
kwaliteit van leven en arbeidsinzet. De
geneeskunde heeft er nog geen goed
antwoord op; pijnstillers en andere

maatregelen helpen vaak maar matig.
Een verschijnsel dat zoveel vrouwen
zo frequent en langdurig in hun
levensloop treft, rechtvaardigt meer
wetenschappelijk onderzoek.
Hoewel pijnloos bevallen tegenwoordig
uitstekend en veilig mogelijk is, blijkt
het, in tegenstelling tot in andere
Europese landen, in veel Nederlandse
ziekenhuis nog steeds lastig een
epidurale verdoving ( ruggenprik) te
krijgen. Bij een thuisbevalling is dat
geheel onmogelijk. Veel andere alter
natieven voor pijnbestrijding zijn er dan
niet. Hoort het bij onze calvinistische
traditie om bevallende vrouwen
(onnodig) zoveel pijn te laten lijden?
Artsen leren tijdens hun opleiding
nadrukkelijk met welke hevige pijn een
acuut hartinfarct gepaard gaat. Maar
dat is dan wel het pijnpatroon zoals
dat vooral bij mannen voorkomt. Bij
vrouwen heeft die pijn een wat minder
uitgesproken karakter en doet zich vaak
op een andere plaats voor. Veel artsen
weten dat niet en missen de diagnose
met alle (soms fatale) gevolgen vandien.
De Nederlandse Vereniging ter Bestudering
van Pijn en het Nationaal PijnFonds
grijpen het jaarthema van de Wereld Pijn
Organisatie aan om meer aandacht te
vragen voor pijn bij vrouwen. De huidige,
recente wetenschappelijke inzichten
en kennis eisen een snelle mentaliteits
verandering.
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Neuropsycholoog, afdeling
Pijnbehandeling, UMC Utrecht.

Zijn mannen kleinzerig en
vrouwen bikkels als het om
pijn gaat? Dr. Judy Veldhuijzen
deed de afgelopen twee
jaar onderzoek in de
Verenigde Staten, o.a. naar
het effect van natuurlijke
hormoonveranderingen
tijdens de menstruele cyclus
op pijnervaringen bij de
vrouw.

Vrouwen en pijn
D
at er verschillen zijn in de gevoeligheid
voor pijn tussen mannen en vrouwen
werd al lang gedacht. Het heersende idee
dat vrouwen meer pijn aan kunnen blijkt echter
onjuist. Er werd gedacht dat vrouwen minder
gevoelig voor pijn zouden zijn omdat ze een zeer
pijnlijke bevalling moeten kunnen doorstaan.
Bovendien zouden vrouwen na een bevalling een
ander referentiekader krijgen, waardoor ze minder
gevoelig zouden worden voor pijn. Dat blijkt dus
niet het geval. In de loop der jaren zijn er onderzoeken verschenen die laten zien dat pijnklachten
over het algemeen vaker voorkomen bij vrouwen
dan bij mannen. Dit geldt voor vele chronische
pijnaandoeningen zoals migraine met aura,
fibromyalgie, prikkelbare darmsyndroom, temporomandibulaire dysfunctie (pijn aan het kauwstelsel), spanningshoofdpijn, dystrofie, carpale tunnel
syndroom, en reumatoïde arthritis. Tevens hebben
deze vrouwen met chronische pijnklachten vaak
lagere drempels voor pijnprikkels, langduriger pijn
en pijn op meer plekken in het lichaam dan mannen. Er zijn echter ook pijnaandoeningen die vaker
bij mannen voorkomen dan bij vrouwen zoals
migraine zonder aura. Tevens zijn voor een aantal
chronische pijnaandoeningen geen verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden. Het hangt dus
van de specifieke pijnaandoening af of het meer
mannen of meer vrouwen. Bij veel aandoeningen

geldt dat vrouwen gevoeliger zijn voor pijn en
meer pijn lijden wat in experimentele pijnstudies
bij gezonde mensen ook meestal terug te vinden is.

Menstruele cyclus en pijn
Tijdens de menstruele cyclus treden er fysiolo
gische veranderingen op in het lichaam die het
mogelijk maken dat eicellen rijpen en die de
opbouw en afbraak van het baarmoederslijmvlies
verzorgen. Deze cyclus duurt gemiddeld
genomen ongeveer 28 dagen. In een cyclus
kunnen er vier fasen onderscheiden worden.
Fase 1, menstruatie waarbij bloeding optreden
omdat de baarmoeder het baarmoederslijmvlies
afbreekt als de eicel niet bevrucht is. Fase 2,
de folliculaire fase waarin een eicel rijpt. Fase
3, de eisprong of ovulatie en tot slot fase 4,
waarin de baarmoeder zich gereedmaakt voor
eventuele innesteling van een bevruchte eicel. De
pijnperceptie van vrouwen verandert gedurende
de menstruele cyclus. Alhoewel de resultaten
behoorlijk kunnen verschillen wordt over het
algemeen gevonden dat pijnklachten vaker voor
komen tijdens fase 1 wanneer de bloedingen
optreden. Deze gevoeligheid voor pijn neemt af
gedurende fase 2 maar is weer hoger in fase 4.
Over pijn in fase 3 is minder bekend aangezien
dit lastiger te onderzoeken is. Naar verwachting
is de gevoeligheid voor pijn dan tevens verhoogd.
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Deze veranderingen in gevoeligheid voor pijn
worden vrij consistent waargenomen. Zelfs
wanneer diverse methoden van toediening
van experimentele pijn worden gebruikt
tijdens verschillenden fasen van de cyclus. Met
uitzondering van elektrische pijntoediening, wat
een minder natuurlijke fysiologische prikkel is dan
warmte, kou of mechanische pijnprikkels.

Pijnverlichting
Mannen en vrouwen reageren verschillend
op pijnstillende medicijnen. Er zijn studies
verschenen over verschillen in de werking van het
opioïde systeem, waaronder stoffen vallen zoals
morfine, codeïne, en fentanyl. Er worden over het
algemeen verschillen gevonden in de effectiviteit
van deze opioïden in de behandeling van pijn
tussen mannen en vrouwen. In dierexperimenteel
onderzoek zijn er ook soort-gebonden verschillen
gevonden waar nog geen duidelijke verklaring
voor is. In humaan onderzoek wordt vaak
gevonden dat opioïden effectiever en werkzamer
zijn voor vrouwen dan voor mannen. Dit staat
in schril contrast met resultaten verkregen uit
dieronderzoek waar het precies het tegenover
gestelde het geval is. Nader onderzoek zal meer
duidelijkheid moeten verschaffen maar er zijn dus
aanwijzingen dat fysiologische processen, zoals
neurotransmitter of receptorsystemen betrokken
bij pijnverwerking, verschillend werken bij
vrouwen en mannen.
De invloed van hormonen op pijnverwerking
Verschillen tussen mannen en vrouwen in
pijnbeleving wijzen erop dat er een mogelijke rol
is weggelegd voor hormonen en de verwerking
van pijn. Hormonen die fluctueren tijdens de
menstruele cyclus kunnen een oorzaak voor
veranderende gevoeligheid voor pijn zijn. Met
name van belang zijn de hormonen die de
primaire en secundaire geslachtskenmerken
bepalen, een rol spelen bij zwangerschap, en
de menstruale cyclus reguleren. Deze steroid
hormonen oestrogeen, testosteron en progesteron
komen in verschillende concentraties voor bij
mannen en vrouwen. Waarbij de concentraties
fluctueren bij een vrouw over de cyclus terwijl

die bij de man vrij constant blijven. Andere
aanwijzingen voor een rol van hormonen in de
gevoeligheid voor pijn komen uit waarnemingen
tijdens de zwangerschap en in de overgang. Zowel
voor de zwangerschap als voor de overgang geldt
dat de gevoeligheid voor pijn lijkt af te nemen.
Gedurende deze fasen treden grote veranderingen
in de hormonale huishouding op. Wanneer
vrouwen tijdens de overgang een hormonale
behandeling krijgen welke oestrogeen bevatten,
lijken de pijnklachten toe te nemen.

Pijnverwerking in het brein
Recent onderzoek toont aan dat gedurende
verschillende fasen van de menstruele cyclus
vrouwen een ander patroon laten zien van
verwerking van pijn in de hersenen. Gebieden
betrokken bij de emotionele verwerking van
pijn zoals het voorste deel van de zogenaamde
anterior cingulate cortex (ACC) lijken verschillend
te worden geactiveerd. Deze conclusies zijn echter
zeer voorbarig aangezien slechts een enkele studie
is verschenen. Meer onderzoek is daarom ook hard
nodig.

Conclusie
Er komt steeds meer erkenning voor het feit
dat vrouwen over het algemeen gevoeliger
lijken te zijn voor pijn. Er is echter nog steeds
veel onduidelijkheid waarom dit zo is, maar
het ziet er naar uit dat fysiologische processen,
veranderingen in hormoonconcentraties en de
verwerking van pijnprikkels in het brein een rol
zouden kunnen spelen. Vrouwen die meer pijn,
intensere pijn en langdurigere pijnklachten
hebben zijn dus niet kleinzerig of zeurpieten.
Deze klachten moeten serieus genomen worden
en tegen de achtergrond van het bovenstaande
gediagnosticeerd en behandeld worden. Nader
onderzoek zal leiden tot een beter inzicht in
pijnprocessen die ten grondslag liggen aan deze
verschillen tussen vrouwen en mannen en wellicht
tot een aangepast behandelplan voor vrouwen in
vergelijking tot mannen.
Een lijst met referenties is op aanvraag
te verkrijgen via de redactie.

Dr. Judy Veldhuijzen heeft na haar promotie twee jaar onderzoek gedaan in de VS, o.a. naar het effect van natuurlijke hormoonveranderingen tijdens de menstruele cyclus op pijnervaringen bij de vrouw, bij de groep van Dr. Ron
Dubner onder directe begeleiding van Dr. Joel Greenspan (University of Maryland) en Dr. Fred Lenz (Johns Hopkins
Hospital). Momenteel werkt ze aan de rol van sympathische activatie bij pijnklachten in fibromyalgie.

14 | Op de voorgrond
Pijnperiodiek
door Elly Roetering

Stichting Pijn-Hoop:
wie, wat, waar
Stichting Pijn-Hoop werd op 13 April 1988 opgericht door vijf
mensen met chronische pijn. Inmiddels is het uitgegroeid tot
een organisatie waar ruim veertig mensen voor werken. Allemaal
mensen met pijn, die om welke reden dan ook, niet is overgegaan.

D

e zwakke kant is dat we allemaal
zo onze beperkingen hebben.
De sterke kant is echter dat we
weten wat pijn hebben is en dat hebben
we vóór op professionele hulpverleners.
Dezelfde boodschap komt daardoor op een
andere manier over. We hebben allemaal
geleerd redelijk om te gaan met ons eigen
pijnprobleem. En we kennen allemaal die
dagen dat je het niet meer zo ziet zitten en
dat je er behoefte aan hebt om te praten
met iemand die dat begrijpt. Iemand die het
gevoel van onmacht herkent. Iemand waar
je je boosheid en je frustratie over alles wat
niet meer kan, eens even kwijt kunt! Waarom
overkomt jou dit… en waarom begrijpt
niemand je!
Het is goed om te weten dat je niet de enige
bent met zulke problemen. We weten allemaal
waar we het over hebben en kunnen elkaar
daardoor heel goed steunen. We weten uit
eigen ervaring dat praten met lotgenoten werkt
en ook dat zo’n dag weer overgaat! Dat willen
we graag aan anderen overbrengen.

Verschillende doelgroepen
Stichting Pijn-Hoop kent verschillende
doelgroepen. De belangrijkste is die van
mensen die elke dag pijn hebben.
Maar ook mensen die in de gezondheidszorg
werken zoals artsen, verpleegkundigen,
psychologen, maatschappelijk werkers,
specialisten, fysiotherapeuten,
doktersassistenten en de vele anderen die al
dan niet beroepshalve te maken hebben met
mensen die dagelijks pijn hebben! Daarnaast
vormen familieleden en partners van mensen
met chronische pijn een belangrijke doelgroep.
Pijn heb je nooit alleen, daar heeft ook je
omgeving mee te maken.

Veel verzekeringsartsen, verpleeghuisartsen,
revalidatie- en bedrijfsartsen blijken nog steeds
te weinig kennis te hebben over de psychisch/
sociale en maatschappelijke gevolgen van
chronische pijn, waardoor veel mensen niet
de juiste behandeling ontvangen. Ook een
belangrijke doelgroep dus! Maar mensen die
dagelijks pijn hebben, zijn en blijven voor ons
toch de belangrijkste doelgroep!

Lotgenotenbijeenkomsten
Om het leven voor die mensen wat
gemakkelijker te maken hebben we de
medewerking van al die anderen nodig.
Daarom proberen wij zoveel mogelijk
belanghebbenden met elkaar in contact te
brengen. Dat doen we door op een aantal
plaatsen in Nederland bijeenkomsten te
organiseren voor mensen met chronische pijn
en andere belangstellenden.
In tegenstelling tot wat door velen nog
steeds wordt gedacht, zijn dat géén huilof zeurbijeenkomsten. Wie dat denkt is
hierbij van harte uitgenodigd om eens
zo’n bijeenkomst bij te komen wonen. Wij
behandelen tijdens zo’n bijeenkomst meestal
een thema. Dat kunnen onderwerpen zijn
als: omgaan met onbegrip, medicijngebruik,
pijn en vakantie, pijn en werk en meestal in
december ‘hoe kom ik de feestdagen door’. Er
wordt ook wel eens iemand uitgenodigd om
iets te vertellen over bijvoorbeeld: acupunctuur,
aangepaste sport, ontspanningstechnieken,
herkeuringen, het verkrijgen van voorzieningen
of een ander actueel onderwerp. Voor onze
medewerkers is een CD beschikbaar met ruim
vijftig uitgewerkte onderwerpen die op onze
bijeenkomsten kunnen worden gebruikt.

Samenwerken
We hebben daarnaast een aantal regionale
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telefoonnummers waar je terecht kan op zo’n
dag ‘dat je het even niet zo ziet zitten’ of om
informatie te vragen. Onze medewerkers zijn
waar mogelijk aangesloten bij de plaatselijke,
regionale, of provinciale organisaties op gebied
van gezondheidszorg zoals Zorgbelang, WMO
commissies, cliëntenraden en dergelijke.
Verder zijn we aangesloten bij de Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie, de CG Raad
en het Platform Pijn en Pijnbestrijding en het
Nationaal PijnFonds. Ook hebben we contact met
diverse artsen en specialisten die zich bezighouden
met pijnbestrijding en pijnbeleid. Samen met
Kenniscentrum voor Revalidatie Hoensbroeck
werken we aan het toegankelijker maken van
pijnrevalidatieprogramma’s en samen met het
Nationaal PijnFonds en de Diabetesvereniging
Nederland organiseren we landelijk een aantal
lezingen over neuropathische pijn.

Lesprogramma’s en lezingen
We verzorgen ook lesuren bij een aantal
opleidingen in de Gezondheidszorg. Dat is
echter helaas nog nergens structureel in het
lesprogramma ingepast. Het is nog steeds geheel
afhankelijk van de ‘opperhoofden’ van die
opleidingen.
Wanneer die persoon van baan verandert kunnen
we meestal weer helemaal opnieuw beginnen.
Vaak een teleurstellende ervaring. We zouden
dan ook graag zien dat opleidingen in de
Gezondheidszorg verplicht worden om samen te
werken met patiëntenorganisaties. We verzorgen
ook lezingen over omgaan met pijn bij andere
patiëntenorganisaties, ouderenbonden of andere
geïnteresseerde belangstellenden. De medewerkers
die dat doen krijgen daarvoor, evenals de mensen
die de lotgenootbijeenkomsten begeleiden, een
interne training. Voor training en beleidszaken
komen onze medewerkers tweemaal per jaar drie
dagen bij elkaar op een vormingscentrum.

Trainingen, boeken en films
In eigen beheer organiseren we een driedaagse
training om beter te leren omgaan met pijn.
In deze training wordt aan mensen die méér
willen in hun leven dan pijn hebben een aantal
handreikingen gegeven om meer grip te krijgen
op de pijn en er beter mee te leren omgaan. Deze
training kost € 100.- voor donateurs en € 125.- voor
anderen. ( Dat is inclusief twee overnachtingen,
koffie of thee en maaltijden)
We hebben meegewerkt aan het ‘Zorgboek voor
mensen met chronische pijn’ van stichting

September en een boek uit de serie ‘Spreekuur
Thuis’ over chronische pijn. En we hebben een film
over omgaan met pijn met 4 persoonlijke verhalen
die laten zien hoe je met pijn zou kunnen omgaan.
Daarnaast geven we ‘De Nieuwsbrief’ uit, een
kwartaalblad met informatie, boekbesprekingen
en artikelen over pijnbeleid en aanverwante
artikelen. Daarin staan ook plaats, tijd en data
van onze bijeenkomsten. We hebben tweemaal
een notitie met onze wensen aangeboden aan
het ministerie van VWS. Het is goed om te weten
dat het Nationale PijnFonds veel wensen heeft
die gelijk zijn aan die van stichting Pijn-Hoop. We
hopen dan ook dat we door méér samenwerking
méér zullen bereiken, want er moet nog een
heleboel gebeuren in Pijnland.
U merkt dat we ondanks eigen pijn en beperkingen
toch behoorlijk bezig zijn om ervoor te zorgen dat
er anders gedacht gaat worden over chronische
pijn en vooral ook over de mensen die daar
dagelijks mee geconfronteerd worden.
Medewerkers van Pijn-Hoop hebben allemaal
geleerd dat er méér is in het leven dan pijn hebben.
Ze gaan niet achter de geraniums zitten wachten
op Het Grote Wonder dat waarschijnlijk toch niet
meer zal geschieden en zij willen anderen helpen
dat óók te leren. Chronische pijn bedenk je niet,
dat overkómt je.
Niemand kiest ervoor om alle dagen pijn te
hebben, maar je kunt wél kiezen hoe je daarmee
wilt omgaan !
En ja, … pijn zít tussen de oren! Echter niet op
de manier zoals die vaak tégen mensen met pijn
gebruikt wordt!
Het zit daar net zoals al onze menselijke gevoelens
en emoties zoals honger, dorst, warmte, kou, haat
en liefde en evenals de domheid, het gemak en
de onnadenkendheid waarmee zo’n opmerking
wordt gemaakt. Juist omdát het tussen de oren
zit kunnen medewerkers van stichting Pijn-Hoop
vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid ánderen
helpen de kwaliteit van een leven met pijn te
verbeteren.

Contactinformatie
Méér informatie over stichting Pijn-Hoop
kunt u vinden op www.pijn-hoop.nl. of bij de
telefoonnummers van medewerkers die bij de
lotgenotenbijeenkomsten vermeld staan op
pagina 7.
U kunt ook schrijven naar het Secretariaat van
stichting Pijn-Hoop: Honthorstlaan 39, 1816 TA
Alkmaar.

16 | Thema
Pijnperiodiek
door Joop Rosier

(Fragment uit een eerder
verschenen interview in Cicero)

Veel vrouwen hebben last van pijn bij het vrijen.
Toch krijgen deze pijnklachten maar weinig aandacht
van de wetenschap, vindt psycholoog-onderzoeker
Marieke Brauer. ‘Vaak ontbreekt een aanwijsbare
lichamelijke oorzaak. Dat maakt onderzoek lastig.’
Brauer onderzocht het verband tussen deze
pijnklachten en seksuele opwinding.

Stilt opwinding de pijn?

‘A

f en toe pijn bij tijdens de
gemeenschap is normaal. De
meeste vrouwen hebben daar
wel eens last van, bijvoorbeeld door een
infectie. Maar sommige vrouwen hebben altíjd pijn
bij het vrijen. Wanneer er geen duidelijk aanwijsbare
medische oorzaak bestaat voor de pijnklacht, spreekt
men van dyspareunie. Cijfers ontbreken, maar waarschijnlijk gaat het om een grote groep. We hebben
eens een onderzoekje gedaan onder patiënten op de
poli gynaecologie van het LUMC: zo’n twintig procent bleek er last van te hebben.’ Psycholoog Marieke
Brauer licht het belang toe van haar onderzoek naar
pijn bij het vrijen. Ze wil te weten komen of vrouwen
die heviger opgewonden raken misschien minder
vaak pijn hebben. Dat inzicht kan bijdragen aan een
beter gerichte behandeling.

klachten hebben, dus psychisch gezond
zijn. Brauer: ‘Ze hebben een fijne
partner, een leuke baan en ze willen
goed presteren.’ De klachten treden vaak
opeens op bij een schimmelinfectie, terwijl het
vrijen voordien altijd pijnloos is geweest. De
behandeling die de huisarts daarbij voorschrijft,
heeft bij sommigen succes. Maar bij anderen blijft
de pijnklacht bestaan als de infectie allang over is.
Het gevolg is dat die vrouwen minder zin hebben
in seks. Meestal stoppen ze met de seksuele
gemeenschap en beperken zich tot bijvoorbeeld
knuffelen, zoenen en strelen. Soms vermijden
ze alle intimiteit. De pijnklachten hebben vaak
invloed op de relatie. De man betwijfelt of de
vrouw hem nog wel aantrekkelijk vindt; de vrouw
krijgt een slechter zelfbeeld en wordt onzeker.

Psychisch gezond
Hoewel veel vrouwen door pijn weinig plezier
beleven bij het vrijen, toont de wetenschap maar
weinig belangstelling voor het probleem. ‘Ik
weet niet waarom dat zo is,’ zegt Brauer. ‘Er is
wel wat afzonderlijk medisch en afzonderlijk
psychosociaal onderzoek gedaan, maar dat heeft
weinig opgeleverd. We weten bijvoorbeeld dat de
klachten niet door een virus worden veroorzaakt.
En dat seksueel misbruik niet de oorzaak is. Maar
om verder te komen is geïntegreerd medisch
en psychosociaal onderzoek nodig. Dat is lastig
werk; het gaat om pijnklachten waarvoor geen
lichamelijke verklaring is.’
Onderzoeken hebben inmiddels wel aangetoond
dat de vrouwen meestal weinig psychologische

Brauers onderzoek is inmiddels afgerond. Aan haar experimentele studie ‘The effect of pain-related fear on sexual arousal in women
with and without superficial dyspareunia’ namen 96 vrouwen deel, 48
vrouwen met dyspareunie en 48 vrouwen zonder seksuele klachten.
Omdat verondersteld wordt dat angst voor pijn bij gemeenschap een
belangrijke rol speelt bij vrouwen met dyspareunie, werd geprobeerd in
het lab ook angst voor pijn tijdens een seksuele situatie op te wekken. Dit
werd gedaan door vrouwen te vertellen dat zij mogelijk pijnprikkels toegediend zouden krijgen tijdens het bekijken van een erotisch filmfragment.
De mate van vaginale doorbloeding (genitale opwinding) en emotionele
beleving in deze bedreigende seksuele situatie werd vergeleken met een
seksuele situatie (erotische film) zonder dreiging (controle-conditie).
Gevonden werd dat angst voor pijn bij beide groepen in dezelfde mate ge-
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Pijnplekje
Bij driekwart van de vrouwen met blijvende
pijnklachten is er een aanwijsbaar plekje bij de
ingang van de vagina dat pijn doet. ‘Het is een
kwetsbaar stukje huid dat snel beschadigd raakt
als de vagina droog is en de penis erlangs schuurt,
of wanneer de vagina door een schimmelinfectie
kwetsbaarder is. Het is ook kwetsbaar als een
vrouw gespannen is en daardoor de huid minder
doorbloed is,’ legt Brauer uit. Bij weefselonderzoek
blijkt dat het plekje een aspecifieke ontstekings
reactie is, het zogeheten vulvair vestibulitis
syndroom. Waardoor het ontstaat, is niet bekend.
Wel kunnen door de blijvende pijn de zin in
vrijen en de opwinding afnemen waardoor de
vagina droger blijft. Tegelijkertijd blijven de
bekkenbodemspieren gespannen ten gevolge
van de angst voor pijn. Dit maakt de kans op

nitale opwinding deed verminderen en dat er bij alle vrouwen meer negatieve gevoelens optraden in de bedreigende situatie. Vrouwen met
dyspareunie rapporteerden echter nog meer negatieve gevoelens dan
vrouwen zonder seksuele klachten, ongeacht of er wel of geen dreiging
in de seksuele situatie had plaatsgevonden. Met deze bevindingen
werd ondersteuning gevonden voor de veronderstelling dat angst voor
pijn een negatieve invloed heeft op seksuele opwinding. Aangezien dit
gold voor vrouwen met en zonder seksuele klachten, werd geconcludeerd dat de emotionele beoordeling van een seksuele situatie in
belangrijke mate de genitale opwindingsrespons bij vrouwen bepaalt.
Brauer, M., ter Kuile, M. M., Janssen, S. A., & Laan, E. The effect of
pain-related fear on sexual arousal in women with and without
superficial dyspareunia. European Journal of Pain, 11, 788-798.

beschadiging van de vaginawand weer groter. Een
cirkel dus.

Erotische films
Voor haar onderzoek laat Brauer vrouwen kijken
naar erotische video’s. Het zijn pornofilms die
door een vrouwelijke regisseur zijn gemaakt. De
films brengen vooral het genot van de vrouw en
de ontspanning in beeld. Een ander soort films
dus dan de gebruikelijke porno: die draait om het
klaarkomen van de man. Tijdens het onderzoek
meet Brauer de doorbloeding van de vagina bij de
proefpersoon. Die doorbloeding is een maatstaf
voor de opwinding. Het meten gebeurt met
een instrument dat de vorm en afmeting heeft
van een tampon. ‘Het is glad en daardoor zelfs
makkelijker in te brengen dan een tampon,’ licht
Brauer toe. Ze voert het onderzoek uit in een
kamer op de afdeling klinische neurofysiologie.
Het is een normale, kale ziekenhuiskamer.
Alleen de comfortabele stoel voor een computer
beeldscherm valt op. Daarnaast staat op een
nachtkastje een toetsenpaneel om tijdens het
kijken antwoord te geven op vragen die op
scherm verschijnen. ‘Uit eerder onderzoek blijkt
dat er wel een lichamelijke reactie kan zijn op
het zien van seksuele beelden maar dat niet
iedereen dat als opwindend beleeft. Daarom
meten we niet alleen de fysiologische reactie
maar vragen we ook hoe iemand zich voelt,
bijvoorbeeld opgewonden, angstig, vol walging of
ontspannen.’
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Pim Meijler geeft ‘hoofdredacteurs-stokje’ over aan Gerbrand Groen

Een nieuwe hoofdredacteur!
Twee hoofdredacteuren. De één gaat, de ander
komt. Voordat Pim Meijler het stokje overgeeft aan
Gerbrand Groen leggen de heren samen al hun
kaarten op tafel. Hoe kijkt Pim terug? En wat zijn
Gerbrands plannen? Natuurlijk over (chronische) pijn
en hoe deze met tomeloze energie steeds opnieuw
breed naar voren zal worden geschoven. Een
bijzonder dubbelinterview.

Gerbrand
Pim
Gerbrand
Pim

Gerbrand
Pim

Gerbrand
Pim

Wie is Dr. Pim Meijler?

*
*
*
*
*

Geboren in 1947
Studeerde geneeskunde aan de
universiteit van Groningen
Gepromoveerd in de farmacologie.
Vanaf 1982 werkzaam als neuroloog en
klinisch farmacoloog. Tot 2001 Hoofd
Kenniscentrum Pijn verbonden aan het
Universitair medisch Centrum Groningen
Sinds 2007 ondermeer medisch directeur
van White Dolphin te Abcoude.

Gerbrand

Pim

‘Daar zitten we dan. Best wennen.’
‘Het went snel is mijn ervaring. Voordat je weet is het alsof het
niet anders was.’
‘Is het moeilijk om afscheid te nemen? Zo’n blad wordt toch
een beetje je kindje.’
‘Ik blijf het PijnPeriodiek gewoon lezen en op afstand
volgen. Net als het PijnFonds. Er is een tijd van komen en
een tijd van gaan. En de tijd van gaan is voor mij na vier jaar
hoofredacteurschap aangebroken. Ik ga met een goed gevoel
weg.’
‘Hoe kijk je terug?’
‘Tevreden. Alhoewel er altijd ruimte overblijft voor
verbeteringen natuurlijk. Als blad moet je continu in beweging
blijven. Verder kijk ik met gepaste trots terug op bijvoorbeeld
het recent gehouden lezersonderzoek waaruit bleek dat
het PijnPeriodiek niet alleen door patiënten maar ook door
professionals wordt gewaardeerd. Het is altijd goed om te
weten dat collega’s je werk waarderen.’
‘Het feit dat het PijnPeriodiek zich richt op zowel pijnpatiënt
als pijnbehandelaar maakt het bijzonder.’
‘Sterker nog, beide partijen leveren ook essentiële bijdragen
aan het periodiek. Ik heb de redactieraadvergaderingen altijd
plezierig gevonden omdat de redactieleden stuk voor stuk
enthousiast en gedreven zijn. Ik vind het ook bijzonder dat ook
patiënten(verenigingen) actief betrokken zijn bij de inhoud en
samenstelling.’
‘Had je jezelf een doel gesteld als hoofdredacteur behalve
dat je pijn(bestrijding) in Nederland en later aanvullend het
PijnFonds in koeienletters op de kaart wilde zetten?
‘Jazeker. Als hoofdredacteur heb ik geprobeerd om pijn
te beschrijven in de breedste zin van het woord. De
achterliggende drijfveer is altijd geweest het zoeken naar
helderheid en verklaringen omtrent pijn. Voor behandelaar
maar allereerst voor de patiënt die centraal staat. Ik heb
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Wie is Dr. Gerbrand J. Groen?

*
*
*
*

Geboren in 1952
Studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, artsexamen in 1980.
Gepromoveerd in 1986 op een proefschrift
waarin de zenuwvoorziening van de wervelkolom bij de mens centraal stond.
Sinds 1987 verbonden aan het UMC
Utrecht, vanaf 1990 als Universitair Hoofddocent bij de afdeling Functionele Anatomie, vanaf 1998 bij de afdeling Anesthesiologie en Pijnbehandeling.

Pim
Gerbrand

een licht willen werpen op bijvoorbeeld gevoeligheid van
pijnzenuwen en de rol die het brein daarbij kan spelen. Veel
mensen die pijn hebben ervaren pijn alsof er een beschadiging
aanwezig is. Daarom gaan ze naar de dokter. Pijnbeleving heeft
alles te maken met hoe je de pijn interpreteert. Als je denkt
dat het wel weer overgaat ga je niet naar de dokter. Dat doe
je pas als je denkt: dit is niet goed. Patiënten vragen artsen
de pijn te verklaren. Uit ongerustheid. Want kan het zijn dat
pijnzenuwen gevoelig zijn geworden? Dat hele proces heb ik
geprobeerd (chronische) pijn in al zijn complexe aspecten te
omschrijven en inzichtelijk te maken.’
‘Ben je op dit moment nog betrokken bij chronische
pijnbestrijding?
‘Alhoewel ik nog wel een pijnpoli in een privékliniek heb, heb
ik na beroepsmatig na dertig jaar pijnbestrijding een totaal
ander pad ingeslagen. Ik ben medisch directeur geworden van
een nieuwe onderneming die zorgprogramma’s ontwikkeld op
gebied van toediening van biofarmaceutische geneesmiddelen
zogenaamde biologicals. Wat mij daarbij heel erg aanspreekt,
is de intergrale benadering en de aandacht voor goed
datamanagement, zoals dat ook voor de pijnbestrijding geldt.
‘Heb je bij het overdragen van het hoofdredacteurschap nog
adviezen voor me?
‘Altijd. Allereerst ben ik blij dat jij het bent geworden.
Jij kan als geen ander de brede optiek in pijnbestrijding
uitdragen en bewaken. Ik ben verder ook blij dat je een echt
wetenschapper bent waardoor je uitstekend de vinger aan de
pols kunt houden. Ik heb me altijd ingezet om pijn integraal
te benaderen in het PijnPeriodiek en op voorhand geen
invalshoeken uit te sluiten. Politiek, industrie, arts en patiënt
komen allemaal aan de orde als soort Indische maaltijd met
veel hapjes. Ik hoop dat je die brede blik voortzet.’
‘Zeker. Ik hoop met het PijnPeriodiek, dat een spreekbuis is van
het Nationaal PijnFonds, te zorgen dat er mooie interactie en
meer begrip tussen behandelaar en patiënt ontstaat. Want de
patiënt kan niet alleen leren van de arts, maar andersom ook.’
‘Welke onderzoeken, die op dit moment lopen, vind jij van
belang?’
‘Het meest belangrijk vind ik een onderzoek dat nog niet
wordt gedaan.’
‘Vertel.’
‘Ik pleit voor meer onderzoek naar het traject vóórdat een
patiënt zich ongerust bij de huisarts meldt met pijnklachten,
dus juist in die heel acute fase. Op het moment dat een patiënt
zich meldt met aanhoudende pijn hebben we mogelijk al
een essentieel deel gemist. Want wat heeft de patiënt precies
gedaan vanaf het moment dat de pijn zich voor de eerste keer
openbaarde? Wat heeft hij of zij allemaal geslikt, geoefend
en gedaan voor het moment van bij de huisarts aankloppen,
wie doet dat trouwens wel en wie niet, en waarom. Dat
soort zaken wordt eigenlijk niet systematisch verzameld en
geïnterpreteerd. Zelfs als je zou willen zeggen dat die eerste
fase niet belangrijk is, kun je dat niet, want we hebben geen
gegevens. We weten ondertussen wel wat over condities die
leiden tot chronische pijn, maar dat is nog veel te weinig.
Het blijft nu nog raden en daar wil ik als tegendraadse
wetenschapper graag vanaf.’
‘Tegendraads?’
‘Ik hou ervan om de houding die mensen vaak stellig

20 | Dubbelinterview
Pijnperiodiek

Pim
Gerbrand

aannemen te relativeren. Dan krijg ik iets over me van,
o is dat werkelijk zo? En hoe weet je dat het werkelijk
zo is? Of, als ik vaak hoor ‘Pijn komt UIT het brein’, dan
vraag ik me altijd af ‘Ja, maar het zal er toch eerst IN
moeten komen...’
‘Ga door.’
‘Als iemand acute pijn heeft, is dat het begin van
een reeks biologische processen met een mentaal
vervolg. Stel nu dat we in die heel acute fase de
biologische processen kunnen aanpakken, zou dat
dan die vervolgreeks kunnen voorkomen? Dat zou
mooi zijn, maar mogelijk ook een wensdroom. De
arts kan immers lang niet altijd adequaat helpen.
De een is bijvoorbeeld buitengewoon geschikt voor
een allereerste biologische aanpak (medicatie,
oefentherapie, manuele therapie), de ander meer
voor een psychosociale of integrale benadering, of
misschien zelfs voor een alternatieve aanpak. Als
we dat bij het begin zouden kunnen achterhalen,
zou dat prachtig zijn. Zeg maar een effectieve triage
aan de basis, met een meersporenbeleid als direkt
vervolgtraject. Nu duurt het vaak erg lang dat een
patient terechtkomt in het behandelkanaal waar hij
of zij het meeste baat bij heeft. Zoals gezegd, de een is
gebaat bij fysiotherapie, de ander bij acupunctuur en
weer een ander bij zwemtherapie, ik roep maar een
niet-reguliere behandelmethode. Wat ik wil zeggen
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is dit, we moeten en mogen geen behandelmethoden
uitsluiten, als we dat maar van te voren zouden
kunnen weten... Whatever it takes om de pijn weg te
nemen! Een patiënt waarbij een bepaalde pijnstiller
niet helpt of die acupunctuur onzinning vindt zal
toch ook van de pijn en de gevolgen daarvan voor het
dagelijks functioneren af willen, hoe dan ook. Daar
is natuurlijk ook veel meer inzicht nodig in wat er
gebeurt in de hersenen, maar daar kijkt men al naar.
Het gaat mij om het allereerste begin’
‘Hoe zie je in die context de toekomst van de
behandeling van chronische pijn?’
‘Op den duur gericht op preventie en op indeling van
patienten in subgroepen waarvan we van te voren
weten dat een bepaalde behandeling succesvol kan
zijn. Maar tegelijkertijd moet natuurlijk ook het
huidige stuwmeer van pijnpatienten op allerlei niveaus
worden weggewerkt. Ik hoop dat we vervolgens de
focus kunnen verplaatsen van chronisch naar acuut.
Op het moment dat we chronische pijn kunnen
vermijden door acute pijn effectiever aan te pakken,
hebben we een belangrijke slag gemaakt in de
pijnbestrijding.’
‘Mooi en helder uitgelegd. Ik wens je alle succes
Gerbrand.’
‘Jij ook alle succes!’

WWW. Wat je Wilt Weten...
Wie meer wil weten over pijn wordt heel wat wijzer via internet.
Om daadwerkelijk goede informatie te vinden, valt echter niet mee.
Deze rubriek geeft een aantal www-adressen met heldere informatie.
Dit keer over pijn bij vrouwen.
Door Dr. R. Gaymans, voormalig huisarts en pijndeskundige
Wetenschappelijk onderzoek
wijst uit wat bijvoorbeeld
huisartsen dagelijks ervaren,
namelijk dat pijn bij vrouwen
anders, vaker, en langduriger
optreedt dan bij mannen.
Onderzoeksgegevens met
betrekking tot hersenwerking,
pijnbewerkende stoffen,
hormonale invloeden, orgaan
verschillen, pijnsyndroom
vorming, en verwerking van
emoties vertonen duidelijk een
beeld van grotere kans op pijn
bij vrouwen.
De Internationale Organisatie
voor bestudering van
pijn (IASP) heeft dit als

belangrijk aandachtsveld
op de agenda gezet. De site
van het Pijnplatform www.
pijnfonds.nl/index.php?ID=228
geeft u daarin inzicht.
Gynaecologische problematiek
zoals bij buikpijn wordt
uitgelegd op:
www.nvog.nl/files/chronische_
buikpijn_bij_vrouwen.pdf.
Uitstekend en duidelijk is
de site www.merckmanual.
nl. Op de homepage klikt
u in de kolom links op
aandoeningen bij vrouwen en
vervolgens ziet u endometriose
aangegeven. Als u van plan
bent een internetpagina mee te
nemen naar uw behandelend

arts biedt dit een goed
bespreekbaar uitgangspunt.
Pijnlijke functiestoornissen
op het gebied van seksualiteit
krijgen veel belangstelling
op het internet. Zoeken
op www.seksualiteit.nl/
pijn_bij_het_vrijen_238.html
biedt meerdere invalshoeken.
Belangrijk zijn ook de klachten
van spieren en gewrichten,
reumatisch of fibromyalgie,
www.pijn.com/patienten/
plaatsen.htm is kort en bondig.
Het pijnprogramma dat in de
behandelingsmogelijkheden
aangegeven wordt is zorgvuldig
uitgewerkt. Hormonale invloed
komt tot uiting bijvoorbeeld

in wat ook wel genoemd wordt
hormonale migraine, dit is een
van de onderwerpen op www.
people.zeelandnet.nl/vdwindt/
migraine/menstrua.htm
De pijn bij osteoporose komt
in de menopauze versterkt tot
uiting. Dat kunt u lezen bij
www.spreekuurthuis.nl.Op
bovenbalk zoeken aanklikken,
en vervolgens in het zoekvak
osteoporose intypen. Dit
geeft een goede algemene
informatie.
Bekkenpijn voor, en na, de
bevalling is een teleurstellend
proces. We zien hiervan op de
site www.medicinfo.nl uitleg
en beschrijving. Wanneer u
op de site bent,kunt rechts
boven op ´bekkenpijn´
zoeken. Voor gedetailleerde
wetenschappelijke engelstalige
informatie biedt www.iasppain.org het laatste nieuws,
uitgebreid maar uiterst
leesbaar. Het hoofdstuk
real women, real pain heeft
professionele kwaliteit en
waarde.
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Marjolein de Craen

Pijnperiodiek

psycholoog-psychotherapeut

Zelfmanagement bij chronische pijn
Waarschijnlijk kunnen de meeste
mensen zich wel iets voorstellen
bij het begrip zelfmanagement. Wat
het kan betekenen voor iemand
met chronische pijn willen we graag
in onderstaand artikel toelichten.

komt. Een houding die weerspiegelt ‘het is zoals
het is op dit moment. Een vertrekpunt om verder te
kijken. Stil staan bij ‘waarom’ (waarom moet mij dit
overkomen? Wat heb ik verkeerd gedaan? Waar heb
ik dit aan verdiend?) heeft alleen zin als er iets uit te
leren valt dat aanknopingspunten biedt voor de toekomst. In de andere gevallen is het beter die vraag los
te laten (hoe moeilijk ook!) omdat het vechten tegen
een bestaande situatie veel (negatieve) energie kost.

S

Lange termijndoelen

ucces hebben in de zin van je leven bevredigend vorm geven en bereiken wat je wilt,
een goed evenwicht tussen werk, gezin, ontspanning en zelfontplooiing … wie wil dat nu niet?
Toch zijn er grote verschillen in de mate waarin het
mensen lukt te bereiken wat zij graag willen. Er zijn
mensen die alles mee lijken te hebben die weinig van
hun leven kunnen maken, en mensen die ondanks
veel ellende en tegenslagen toch succesvol en gelukkig zijn. Zelfmanagement is een manier om datgene
in je leven te realiseren dat je waardevol vindt.

Doel en ideaal
Management betekent: dingen gedaan krijgen door
mensen. Zelfmanagement is dan: dingen gedaan
krijgen door het richting geven aan je leven. Dat
betekent allereerst dat je een beeld hebt met betrekking tot wie je bent, waar je vandaan komt, wat je
waarden zijn en dat je een idee hebt over je doelen in
het leven. Een doel is iets anders dan een ideaal. Een
doel is concreet en in principe haalbaar, hoe moeilijk
soms ook. Een ideaal is een droom, zoals we allemaal
wel eens gedroomd hebben van een carrière als filmster of astronaut. Een leven zonder pijn is zo’n ideaal
dat voor niemand haalbaar is. Zelfmanagement betekent reëel kunnen omgaan met zware dingen die
op je levenspad komen zoals ziekte, eenzaamheid,
pijn en sterfelijkheid. Aan de basis ligt een vorm van
acceptatie. Niet acceptatie in de zin van berusting
en gelaten over je laten komen maar – als je er niets
aan kan veranderen - te accepteren dat iets op je pad

Beter is het om te kijken hoe ermee om te gaan. Wij
stellen onze eigen doelen en prioriteiten, maken
keuzen en wegen soms tegenstrijdige belangen tegen
elkaar af. Waarden vormen de grondstoffen voor zelfmanagement. Je kunt pas richting geven aan jezelf
als je een beeld hebt van je waarden. Waarden als:
hoe belangrijk vind ik mijn eigen ontwikkeling, een
loopbaan, mijn hobby’s of sport, wanneer ben ik een
goede moeder, hoe wil ik later herinnerd worden?
Chronische pijn verstoort het leven, in het heden en
op langere termijn. Toch is het niet de ernst van de
pijn die het meeste invloed heeft, maar in hoeverre
iemand in staat is om zich met de pijn te handhaven.
Daarbij is het belangrijk dat er een balans is tussen
bij jezelf blijven aan de ene kant en je aanpassen aan
(nieuwe) omstandigheden aan de andere kant. Het
vraagt flexibiliteit en standvastigheid tegelijkertijd.

Flexibel en standvastig
Dan kom je op het punt dat je je leven met de chronische pijn anders wil gaan ‘managen.’ Acceptatie
is één ding. Maar er gaat daarnaast nog heel wat
aan vooraf voordat iemand in staat en bereid is om
gedrag te veranderen. Zo zal iemand die ondanks de
pijn meer (bewegings-)activiteiten wil gaan ondernemen eerst de werkelijke en praktische consequenties
moeten overzien. Dat betekent ook de nadelen op
de koop toe nemen. Dat wil zeggen dat de lange termijndoelen (met de hond wandelen, winkelen, een
reis maken) voorrang krijgen boven de korte termijn
oplossing (de pijn vermijden en op de bank blijven
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zitten). Zelfmanagement toepassen in het omgaan met chronische pijn betekent allereerst de
bereidheid het heft in eigen handen te nemen.
Met alle nadelen die daar ook aan vast zitten.
Niet de oplossingen van de buitenwereld (artsen, therapeuten) verwachten maar zelf oplossingen zoeken die bij jou passen en de adviezen
van professionals afgewogen beoordelen op
bruikbaarheid.

Extern en intern

pijn op een verjaarsfeestje) kunnen leiden tot
vermijding om niet weer een teleurstelling te
krijgen. Dit is jammer want zo ga je misschien
meer uit de weg dan nodig is. Door het wel –
op een goed voorbereide manier – te proberen
kan je een betere ervaring opdoen. Een goede
voorbereiding kan zijn het vantevoren te bedenken hoe lang je blijft en dat ook met je partner
afspreken en tegen de gastvrouw zeggen. Maar
ook: te bedenken hoe je in beweging blijft (even
helpen in de keuken, iets uit de auto halen), de
tijd nemen om een prettige stoel uit te zoeken
en te zorgen dat je bij mensen in de buurt zit
bij wie je je op je gemak voelt. Op een gegeven
moment krijg je vertrouwen dat je het aankan
en dat je weer herstelt van een eventuele tijdelijke pijnverergering.

Locus of control (helaas is er geen fraaie Nederlandse vertaling) is de term om aan te duiden
waar je denkt dat de invloed op je klachten
gezocht moet worden. Extern: je denkt dat het
druilerige weer slecht is voor je pijn, of de therapeut die te moeilijke oefeningen heeft meegegeven of het onbegrip van je omgeving. Intern:
Interpretatie
je weet dat je pijn toeneemt als je te lang in een
Het interpreteren van signalen uit je lichaam is
houding stil blijft zitten, dat je meer pijn krijgt
soms lastig. Wat betekent
van de spanning die je
het als je na twee trappen
ervaart bij ingewikkelde
lopen hartkloppingen
klussen in je werk te midhebt en kortademig bent?
den van vervelende colRegen is slechts regen
De interpretatie kan zijn:
lega’s of na een fikse ruzie
Dat is nog geen slecht weer
dit was niet goed voor me,
met de kinderen. VanzelfEn zo is pijn slechts pijn
de volgende keer neem ik
sprekend is uitgaan van
de lift! Of: dit moet ik vaeen interne locus of control
tenzij je haar weerstaat
ker doen, dan krijg ik een
de beste manier om posiDan wordt het een kwelling
betere conditie. Zo werkt
tieve invloed op je pijn te
het ook met pijn: is (tijdehebben (zelfmanagement),
I Ching
lijk) meer pijn normaal
want aan de externe
omdat je aan het opboufactoren valt meestal bar
wen bent, of een alarmsigweinig te doen. Zo kan je
naal dat wijst op schade? Als je weet hoe het bij
maar ten dele beïnvloeden hoe mensen over je
jou zit, geeft dat vertrouwen om iets te doen.
denken (externe locus) maar wel hoeveel je je
ervan aantrekt en wat je eigen reactie daar op is
Conclusie
(interne locus).
Pijn roept van alles op bij een mens: gedachten,
Self-efficacy
gevoelens, gedrag. Het blijkt dat niet de ernst
Een ander aspect dat een cruciale rol speelt bij
van de pijn het belangrijkste is voor de bepereen goed zelfmanagement is self-efficacy (jammer kingen die de pijn veroorzaakt, maar hoe we
genoeg ook hier geen mooie vertaling in het
erover denken, hoe we de pijn ervaren en wat
Nederlands). Het gaat om iemands vertrouwen
we er mee doen. Iemand die kans ziet om dit
in eigen kunnen. Of je vertrouwen hebt in je
denken-voelen-doen op een positieve manier te
mogelijkheden wordt door verschillende factobeïnvloeden zal minder lijden onder de pijn.
ren beïnvloed. Zoals het uitvoeren van de actiHet is een normale reactie van mensen om zich
viteit zelf, en de manier waarop je signalen uit
te verzetten tegen pijn, je machteloos te voelen
je lichaam interpreteert. Het uitvoeren van een
en passief te worden. Toch helpt dat meestal
activiteit is de belangrijkste factor. Activiteiten
niet. We hebben geprobeerd om uit te leggen
die je onderneemt moeten succesvol zijn om je
hoe zelfmanagement kan helpen in het omgaan
zelfvertrouwen te vergroten. Dit kan je bereime chronische pijn. Tot slot nog een ander
ken door o.a. een goede voorbereiding. Eerdere
Chinees gezegde: ‘Het is beter een kaars aan te
ervaringen die niet goed zijn uitgepakt (meer
steken dan de duisternis te vervloeken’
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Door:
Drs. P.J. Theuvenet

anesthesioloog/
specialist pijnbestrijding.
Medisch Centrum
Alkmaar.

Dr. A.P.E. VielvoyeKerkmeer
anesthesioloog/
consulent pijnbestrijding.
Afd. Palliatieve Zorg Verpleeghuis Van Wijckerslooth
Oegstgeest/ ‘De Mare’
Sint Elisabeth Gasthuishof
Leiden.

Kringapotheek Toolenburg,
Hoofddorp

Wat kan en mag ik
slikken als ik pijn heb?
Pijn hoort bij het dagelijks leven.
Vanaf onze geboorte worden we
geconfronteerd met kleine en
grotere verwondingen, met relatief
onschuldige aandoeningen en
meer ernstige ziekten. We leren er
mee omgaan. Zo plakken we een
pleister op beschadigde huid en
slikken een pijnstiller bij pijnlijke
gewrichten. Indien we hiermee niet
uitkomen of ons ongerust maken
over de pijn gaan we naar de
huisarts.

Wie leert ons wat we kunnen of
mogen slikken?
Meestal zijn dit de ouders. Moeder heeft
een ‘ kinderaspirientje’ of, als we groter
zijn, een paracetamol. Soms blijkt er in
het medicijnkastje nog een ibuprofen of
naproxen te liggen, die ook kunnen helpen.
Als we ouder worden lezen we zelf de
bijsluiters om onderscheid te maken tussen
de verschillende middelen. Het beschikbaar
zijn van vrij-verkrijgbare pijnstillers, dat wil
zeggen geneesmiddelen die zonder recept
verkrijgbaar zijn, speelt een grote rol in de
huidige maatschappij. In alle landen van
de ‘westerse wereld’, alhoewel in het ene
land meer (VS, Frankrijk, Spanje) dan in het
andere land. Deze middelen, ook wel bekend
als over the counter (OCT) middelen, zijn niet
meer weg te denken uit het dagelijks leven.
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De meest gebruikte pijnstillers worden ingezet tegen
hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn en ‘griep’.
Verder zijn er geneesmiddelen tegen allerlei andere
klachten zoals diarree, jeugdpuistjes, maagzuur,
hoest en verkoudheid. enz. Daarnaast is er een
ruime keuze aan vrij verkrijgbare homeopathische
geneesmiddelen.

Vrij verkrijgbare pijnstillers
De huidige verkrijgbare pijnstillers kunnen worden
onderverdeeld in drie groepen: paracetamol,
acetylsalicylzuur en NSAID’s (Non-Steroid
Antiflammatory Drugs oftewel pijnstillers met een
ontstekingsremmende werking) zoals ibuprofen of
naproxen. De vrij verkrijgbare pijnstillers worden
‘kleine´ pijnstillers genoemd omdat ze werkzaam
zijn bij bepaalde klachten, zoals hoofdpijn, kiespijn,
spierpijn en menstruatiepijn. In Nederland zijn
ze momenteel verkrijgbaar in apotheken en
drogisterijen, maar de verkooppunten breiden zich
uit.

Incidentele pijnklachten
Er is veel informatie over kortdurend, incidenteel
gebruik, gemakkelijk toegankelijk via internet,
zowel van Nederlandse bodem als vanuit de
Verenigde Staten. Uit het recent gehouden NIPO
onderzoek over het gebruik en ervaring met OTC
pijnstillers blijkt dat 85 % van de geënquêteerden
aangeeft soms of altijd pijnstillers te slikken bij pijn,

onder andere tegen hoofdpijn, spierpijn, rugpijn,
enz. Advies over de soort medicatie wordt slechts
incidenteel gegeven door arts, familie, apotheker
of drogist. De meeste geënquêteerde Nederlanders
gaven naar de huisarts te gaan als na een week de
klacht nog niet over is. Opvallend is dat 27 % van
de mensen die altijd pijnstillers gebruiken zowel
voorgeschreven als vrij verkrijgbare middelen
gebruiken.

Bijwerkingen en veilig gebruik
Er zijn rapporten verschenen over schade aan
de gezondheid, zelfs ziekenhuisopnames, door
zelfmedicatie. De vraag is of dit uitsluitend is
veroorzaakt door de medicatie zelf, dan wel door
overdosering (die ook mogelijk is bij voorgeschreven
medicatie) of door combinatie met andere
middelen, zoals alcohol. Hoe risicovol of hoe veilig
zijn deze vrij verkrijgbare pijnstillers? Dit is met
name van belang voor patienten met chronische
pijn die landurige gebruik maken van deze zonderrecept-verkrijgbare pijnstillers. Onderstaand een
fragment uit het Zorgboek Pijn, uitgegeven door de
Stichting September (www.boekenoverziekten.nl),
in samenwerking met verschillende organisaties die
met pijn in de breedste zin van het woord te maken
hebben:
‘Veel medicijnen die bij chronische pijn worden gebruikt,
kunt u zonder recept kopen bij drogist of apotheek.

TIPS bij gebruik
van pijnstillers
•
•
•

probeer niet zelf te ‘dokteren’ en ga
na enkele dagen naar de huisarts
als de klachten aanhouden of als u
ongerust bent.
gebruik nooit op eigen initiatief een
vrij verkrijgbaar geneesmiddel als u
zwanger bent!
lees altijd de bijsluiter; hierin staan
mogelijk antwoorden op de vragen:
• waarom neemt u DIT MIDDEL?
• waarom neemt u DEZE DOSERING?
• weet u of u dit middel kunt COMBINEREN met andere
medicijnen die u gebruikt?
• zijn de BIJWERKINGEN u
bekend?

•
•

de meeste apothekers doen aan
medicijnbewaking. Zij overzien alle
gebruikte medicijnen waar de eigen
huisarts of specialist niet altijd van
op de hoogte is en waarschuwen
patiënt en arts bij mogelijke problemen
bedenk dat er soms andere mogelijkheden zijn om uw klachten
te doen verminderen. Spanningshoofdpijn reageert bij voorbeeld op
uitleg door de huisarts, dus adviezen
en geruststelling, veranderingen in
levensstijl, enz.

•
•
•
•
•

gebruik nooit receptmedicijnen van
anderen, hoe goed die ook de ander
lijken te helpen.
meer slikken betekent niet
een beter resultaat. Dus bij
aanhoudende klachten gaat
u naar de dokter!
als u tevens een andere
aandoening hebt, zoals suikerziekte,
nierfunctieproblemen, hoge bloeddruk, gebruik dan niet zomaar iets
maar raadpleeg uw arts.
geeft nooit een ‘volwassen
dosis’ aan een kind.
zorg dat kinderen niet bij de medicatie kunnen komen.
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Deze middelen - vaak ‘eenvoudige´
pijnstillers- worden als ‘onschuldig’
gezien, maar dat zijn ze niet. Net als
andere medicijnen kunnen ze (soms ernstige)
bijwerkingen hebben. Als u met de arts over medicijnen
praat, is het juist aan te raden ook over deze medicijnen
te overleggen. Het is van belang dat de arts weet dat u
ze gebruikt. Het is ook van belang dat u ze op de juiste
manier gebruikt, dus zoals hij u adviseert.’ Er wordt
verder aangeraden ‘de medicijnen altijd bij één apotheek
te halen, ook de medicijnen waarvoor geen recept nodig is.
Er bestaat dan altijd een overzicht van alle medicijnen die
u gebruikt’. Soms werken medicijnen elkaar namelijk
tegen en kunnen ze niet samen gebruikt worden.

Voorzichtig zijn
Bij onvoldoende effect kan men geneigd zijn zelf de
dosis te verhogen terwijl dit meer risico’s met zich
meebrengt, zoals maagbloedingen en stoornissen
in de nierfunctie bij NSAID-gebruik.
Ook een overdosering paracetamol kan tot
leverproblemen leiden.
Er bestaat kans op middelen-afhankelijke-hoofdpijn
door teveel of verkeerde medicatie (bijv. die van
de buurvrouw....). Ook koffie, thee en cola kunnen
samen met de medicatie de klachten onderhouden.
Het is belangrijk om bij aanhoudende klachten
niet door te gaan met de medicatie maar contact te
zoeken met uw huisarts
Hoewel bij een juist gebruik (goede bijsluiter!)
en kortdurend gebruik de risico’s zeer laag zijn,
risicoloos zijn vrij verkrijgbare pijnstillers niet.
Zeker wanneer er verschillende geneesmiddelen
gelijktijdig worden gebruikt.

Interactie met andere medicatie kan
een probleem opleveren. Ook het
gebruik samen met alcohol kan een
risico zijn, zelfs met kans op een fatale
afloop. Afname van de leverfuncties kan op termijn
optreden, maar deze afname kan ook door andere
factoren worden veroorzaakt.

Samenvattend
Zelfmedicatie is niet weg te denken uit de
huidige maatschappij. De mensen zijn gewend
zelf beslissingen te nemen, onder eigen
verantwoordelijkheid.
Zelfmedicatie kan een onnodig bezoek aan de
huisarts uitsparen wanneer er sprake is van een
kortdurende klacht, zoals kiespijn, sporadische
hoofdpijn, etc, het gezonde personen betreft en geen
andere medicatie wordt gebruikt.
Kortdurend (enkele dagen) gebruik hoeft in
deze gevallen geen gevaar voor de gezondheid te
betekenen, maar voorzichtigheid blijft geboden.
Bij bezorgdheid of aanhoudende klachten moet
een arts worden geraadpleegd. Dit geldt ook bij
zwangerschap. Men veronderstelt het risico op
misbruik en psychische afhankelijkheid als laag.
Echte controle op combinaties van medicijnen is
pas mogelijk als elke aankoop door een apotheker
in de computer wordt ingevoerd zodat interacties
zichtbaar worden en de huisarts over deze gegevens
kan beschikken. Is dit haalbaar? Volgens de door ons
geraadpleegde apothekers niet altijd. Bij gebruik van
receptgeneesmiddelen is het dan ook verstandig met
uw apotheker te overleggen.
Er zijn brochures beschikbaar over hoe om te gaan met pijnstillers. Ook zijn er websites die hierin hulp kunnen bieden. (www.
zelfzorg.nl)
Referenties zijn op aanvraag beschikbaar
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Nederlandse
Kop
Dataset Pijnrevalidatie
Na het Consensus Rapport Pijnrevalidatie uit 2005, waarover
ik eerder schreef in het Pijnperiodiek, is nu de Nederlandse
Dataset Pijnrevalidatie verschenen. Een logisch vervolg
Auteur licht toe.
opIntro.
het Consensus
rapport en nodig omdat het meten van
behandelresultaten steeds belangrijker wordt. Daarom hebben
revalidatieartsen uit de Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland
samen met vertegenwoordigers van de Ontwikkelcentra
Pijnrevalidatie samen bedacht hoe dat in de praktijk gedaan
kan worden.

D

e belangrijkste vraag
om mee te beginnen
is: Wat willen wij
(zowel de patiënt als de behandelaar) bereiken met pijnrevalidatie? Wanneer vinden we
een (revalidatie)behandeling
succesvol? Het zou te simpel zijn
om alleen naar de intensiteit van
de pijn te kijken. Het doel van
pijnrevalidatie is volgens de in
2005 afgesproken definitie ‘Het
verbeteren van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven
door het zelfstandig te leren
om te gaan met de pijn en de
gevolgen ervan voor het dagelijks
functioneren.’ Maar hoe meet je
of dat gelukt is?
We hadden gelukkig houvast
aan de internationale literatuur
over resultaatmeting bij
pijnbehandeling. Volgens
de IMMPACT-criteria moet
je resultaten meten op
verschillende domeinen.
IMMPACT is de Engelse afkorting
van die vijf gebieden. In het
Nederlands: de ernst van de pijn,
het lichamelijk functioneren,
het emotioneel functioneren,
het door de patiënt zelf ervaren
effect van de behandeling
(tevredenheid) en tot slot de
eventuele negatieve effecten
van de behandeling. We hebben
vervolgens gezocht naar

bestaande meetinstrumenten
bij de verschillende domeinen.
Een uitdaging is daarbij dat het
meten bruikbaar moet zijn in de
dagelijkse praktijk, anders dan
bij wetenschappelijk onderzoek.
Diverse revalidatiecentra bleken
al te werken met een vragenlijst
die patiënten van tevoren
invulden. Die vragenlijsten
hebben we zo aangepast dat
ze ook geschikt zijn om na
afloop van de behandeling
de verschillen voor en na de
behandeling te herkennen. We
willen niet alleen weten hoe het
met de patiënten gaat direct
na afloop van de behandeling,
maar ook of dat blijvend is.
Daarom vragen we ex-patiënten
enkele maanden tot een half
jaar na behandeling opnieuw
gestructureerd aan te geven hoe
het gaat. Onderstaand wat meer
uitleg over de vijf verschillende
domeinen.
De ernst (intensiteit) van
de pijn geeft de patiënt aan
met een pijncijfer waarbij 0
helemaal geen pijn is, en 10
de allerergste pijn die iemand
zich kan voorstellen. Het
lichamelijk functioneren meten
we met vragen over wat iemand
kan zoals (trap)lopen, tillen,
tuinieren. Met emotioneel
functioneren bedoelen we of

iemand somber of angstig is
door de pijn, en de mate waarin
iemand ervaart om zelf invloed
op de klachten te kunnen
uitoefenen. Naar tevredenheid
en eventuele negatieve effecten
van de behandeling wordt
rechtstreeks gevraagd. Daarnaast
willen we graag weten in
hoeverre patiënten weer actief
zijn in hun dagelijks leven, zoals
met werk, huishouden, hobby’s,
sport. Dit alles bij elkaar geeft
een beeld van het resultaat van
een pijnrevalidatieprogramma.
De komende maanden
starten enkele pijnteams in
revalidatiecentra als proef met
deze methode. Daarbij zullen we
zeker nog vragen tegenkomen
die beantwoord moeten worden
voordat we de methode overal
kunnen invoeren. Een goede
resultaatmeting is van groot
belang voor de (toekomstige)
patiënt, behandelaars,
de instellingen die de
behandelingen geven maar ook
voor verwijzers en verzekeraars.
Loes Swaan is o.a. voorzitter Werkgroep
Pijnrevalidatie Nederland, namens
de redactie van het rapport en de
werkgroep Klinimetrie Pijnrevalidatie.
De Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie
is aan te vragen via
www.revalidatiebijpijn.nl
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Agenda congressen, symposia, bijeenkomsten
*	8e Jaarcongres Dag van de

Nationaal

*	Als gevolg van een nauwe

samenwerking tussen DVN (diabetes
vereniging Nederland) Stichting
Pijn-Hoop en het Nationaal
PijnFonds worden er in 2008 een
aantal voorlichtingsbijeenkomsten
“Chronische pijn en diabetes
(neuropathische pijn)”
georganiseerd
Zie voor de juiste data, locatie en
sprekers www.pijnfonds.nl

*	Symposium ‘Wie schrijft die blijft!’
18 december 2007, Utrecht, UMC,
restaurantzaal Stratenum		
pkc@anes.umcn.nl

*	Congres Sectie Pijn NVA

Zorgverzekeraars		
24 januari 2008, Amsterdam
(Grand Hotel Krasnapolsky)

15 november 2008, Veldhoven
(NH Koningshof)
info@congresservice.nl

www.sbo.nl/zorg.htm

International

*	Cursus ‘De overgang als

risocofactor’ (diabetes, hart- en
vaatziekten en osteoporose)
14 februari 2008, Meppel (Theater
Ogterop)
www.pitactief.nl

*	Cursus ‘De overgang als

*	Cursus ‘De overgang als

www.patientsorganizations.org/
congress2008

*	14th World Congress of

www.pitactief.nl

Anaesthesiologists
2 – 7 maart 2008, Kaapstad,
Zuid-Afrika

risocofactor’ (diabetes, hart- en
vaatziekten en osteoporose)
7 april 2008, Utrecht (NH Hotel)

risocofactor’ (diabetes, hart- en
vaatziekten en osteoporose)
21 januari 2008
Leidschendam (Green Park Hotel)

www.wca2008.com

*	14th World Congress of

www.pitactief.nl

*	Nationaal Geneesmiddelendebat

www.euroneuro.eu

20 – 22 febr. 2008, Budapest,
Hongarije

risocofactor’ (diabetes, hart- en
vaatziekten en osteoporose)
11 maart 2008
Eindhoven (Holliday Inn)

*	Cursus ‘De overgang als

Anesthesie Med.		
19 januari 2008

17 – 19 januari 2008, Maastricht,
Nederland

*	3rd Global Patients Congress

www.pitactief.nl

*	Congres Ned.Ver. van

*	5th Congress Euroneuro 2008

13 mei 2008, Utrecht (Jaarbeurs)

Anaesthesiologists
25 - 30 mei 2008, Durban,
Zuid-Afrika

farmnederland@uu.nl
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Dineke Huurdeman
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kwestbare ouderen)
door Saskia van Rijnswou

Congresverslag
Kiezen in Zorg,
waar staan we nu
(ZonMw)

Persbericht van de
Vereniging van Integrale
Kankercentra over de
ontwikkeling van oncologische richtlijnen
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