Pijn
periodiek

1

6e jaargang
April 2012

Driemaandelijks tijdschrift over
pijn- en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar

Pijn bij ouderen
nog slecht herkend
Europees offensief tegen chronische pijn * Interview met
dr. Frits Winter * IVM: wegwijzer in medicijnland * Project
Zicht Op Pijn * Kanker en pijn: een nieuwe benadering

Inhoud

22

Beter terug
met minder pijn

20
14

8

6

4

Nieuws & mededelingen

6

IVM: wegwijzer in medicijnland

7

Boeken en proefschriften

8

Pijn bij ouderen nog slecht herkend

11

Pijn-dvd / Congressen en symposia

12

Interview met dr. Frits Winter

14

Onderzoek naar nieuwe pijnstillers in Leiden

15

Vermijd overbelasting met de PEP-meter

16

Project Zicht Op Pijn uit de startblokken

18

Kanker en pijn: een nieuwe benadering

19

Column: Geen woorden maar daden a.u.b.

20

Beter terug met minder pijn

22

PAE: Europees offensief tegen chronische pijn

Het PijnPeriodiek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Astellas, Prostrakan, Bayer

PijnPeriodiek
Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar.
Een uitgave van de Stichting PijnPlatform Nederland.
ISSN: 1572-0144
Oplage: 20.000 exemplaren.
Redactieadres:
Postbus 2254, 2301 CG Leiden
www.pijnplatform.nl
info@pijnplatform.nl
Voorlopige redactie: Drs. Th. Eldering, M. Giesberts, H. Koning, L. Voogt,
H. Wieberneit-Tolman, dr. F.A.M. Winter, prof.dr. W.W.A. Zuurmond.

Redactieraad: Leden van de redactie en drs. R. Gaymans, M. Giesberts, M. Letschert,
A. Korver, E. Roetering-van Geenhuizen, drs. J. de Wilde.
Coördinatie en hoofdredactie: Hilda Wieberneit-Tolman.
Productie: Eldering Studios bv, Overveen / Thomas Eldering (contacten bedrijfsleven
en acquisitie; 023-5259332) / Joost Leijen (artdirection/vormgeving) / Leo Polak
(eindredactie).
Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie.
Uitvoerder en producent van het PijnPeriodiek zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de teksten.
© Platform Pijn en Pijnbestrijding, 2012

Van de voorzitter

Veel lof voor
het nieuwe
PijnPeriodiek!
H

ierbij ontvangt u het eerste nummer
van het PijnPeriodiek in 2012. Het is de
tweede uitgave die gerealiseerd wordt
door de Stichting PijnPlatform Nederland.
Bij het maken van dit nummer hebben we op
veel steun kunnen rekenen. Wij waarderen
dit enorm! Dank aan de auteurs, donateurs
en alle betrokkenen bij de activiteiten van de
Stichting PijnPlatform Nederland.
Het initiatief om het PijnPeriodiek opnieuw
uit te geven, valt duidelijk in goede aarde.
Dit blijkt uit de vele positieve reacties die wij
hebben mogen ontvangen, en ook uit de vele
vrijwillige financiële bijdragen. Vanzelfsprekend
waren er ook kritische reacties. Wij hopen aan
zowel het positieve als negatieve commentaar
in de volgende uitgaven aandacht te kunnen
besteden. Alle reacties worden op prijs
gesteld!
Laat ik van de gelegenheid gebruikmaken om
een korte toelichting geven over het tot stand
komen van deze uitgave. In eerste instantie
is het PijnPeriodiek medio 2003 uitgegeven
door het Platform Pijn en Pijnbestrijding met
onder meer financiering vanuit een subsidie
van VWS, en later deels door extra sponsoring
vanuit met name de farmaceutische industrie.
In 2005 is de subsidie vrij plotseling gestopt
en werd besloten tot de oprichting van de
Stichting Nationaal Pijnfonds. Deze stichting
heeft met wisselend succes geprobeerd om
een deel van de activiteiten voort te zetten,
waaronder de uitgave van het PijnPeriodiek.
Halverwege 2008 kwam daar eveneens een
einde aan.

Met het oog op de omvang van de
problematiek van, met en rondom pijn,
de inmiddels verworven know-how en de
gesignaleerde behoefte, gesteund door
adhesiebetuigingen, is de draad weer
opgepakt. Begin 2009 werd besloten tot
de oprichting van de Stichting PijnPlatform
Nederland en in 2011 zijn we onder andere
in staat geweest de nieuwe uitgave van het
PijnPeriodiek te presenteren.
Het gaat om een uitgave die eens per
kwartaal in een oplage van minimaal 20.000
exemplaren zal verschijnen en kosteloos
wordt verstrekt aan alle personen (patiënten,
behandelaars, organisaties) die op enigerlei
wijze betrokken zijn of te maken hebben met
pijn. Het PijnPlatform Nederland stelt ook
exemplaren beschikbaar voor alle leden van
de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten
(De Wervelkolom). Hiervoor is het echter
wel nodig dat bij het PijnPlatform Nederland
de adressen bekend zijn van degenen die
belangstelling hebben.
Hilda Wieberneit-Tolman
Net als in het verleden vraagt de Stichting
PijnPlatform Nederland mede i.v.m. de
continuïteit van haar activiteiten een vrijwillige
bijdrage van minimaal € 10,- per jaar (over
te maken op gironummer 10034 t.n.v.
PijnPlatform Nederland o.v.v. ‘2012’).
Ook zonder deze vrijwillige bijdrage kan men
het PijnPeriodiek overigens blijven ontvangen!
info@pijnplatform.nl
www.pijnplatform.nl

We ontvingen talrijke positieve reacties,
maar ook kritiek is uiteraard welkom
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Nieuws & mededelingen

Pijncursus
Bij het ITON (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen)
in Haarlem worden regelmatig cursussen gegeven. In juni is
dat de vijfdaagse cursus ‘Pijn: uitgangspunten voor pijnanalyse
en pijnbehandeling’. Enkele van de onderwerpen: zin en
onzin van pijn, pijnzin en pijnbestrijding, fysiologische en
psychologische verklaringsmodellen voor chronische pijn.
Ga voor extra informatie, programma, kosten en inschrijving
naar www.stichtingiton.nl.

Onderzoek naar
behandeling lage rugpijn
De sectie pijngeneeskunde van de Nederlandse Vereniging
voor Anesthesiologie (NVA) start in samenspraak met het
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een onderzoek
naar de doelmatigheid van
behandelmethoden bij pijnklachten
in de lage rug. Tot op heden is er
geen eenduidig bewijs over het
effect van de behandelingen die
door multidisciplinaire teams in
pijnklinieken worden toegepast.
Het onderzoek wordt grotendeels
gefinancierd door ZonMw, terwijl
het dataregistratiesysteem wordt
gefinancierd door de sectie pijngeneeskunde.
De start van het doelmatigheidsonderzoek sluit aan bij het
rapport Chronische pijn van de
Regieraad Kwaliteit van Zorg.
Een van de aanbevelingen in het rapport is het starten
van een onderzoek naar de verbetering van kennis
over en effectiviteit van behandelmethoden. De sectie
pijngeneeskunde van de NVA onderschrijft de conclusies en
aanbevelingen uit het rapport en zal zich inzetten om deze
in de praktijk te brengen.
(Bron: www.anesthesiologie.nl)

Bij de verzending van het PijnPeriodiek is
gebruikgemaakt van de adressen waar het blad
geruime tijd geleden naartoe werd gestuurd. Jammer
genoeg blijken daar ondertussen enkele foutieve
adressen tussen te zitten. Onze excuses hiervoor! Wij
danken u hartelijk voor de adreswijzigingen en zullen
aan de hand daarvan het bestand aanpassen.

PAE-bijeenkomst
2012
In november 2011 is tijdens een launch in het Europees
Parlement in Brussel de Europese patiëntenorganisatie PAE
(Pain Alliance Europe) gepresenteerd. De volgende PAEbijeenkomst zal voorafgaand aan het SIP-congres in mei 2012
in Kopenhagen plaatsvinden.

Reacties op het nieuwe
PijnPeriodiek
Er zijn veel positieve en vanzelfsprekend
ook negatieve reacties binnengekomen op
de nieuwe uitgave van het PijnPeriodiek.
We zijn blij met alle reacties.
Om met een minder positieve te beginnen:
een huisartsenpraktijk liet ons spijtig
genoeg weten het PijnPeriodiek niet meer
te willen ontvangen. “Er gaat hier per
maand een volle container aan oud papier
de deur uit! Het meeste ongelezen of even
doorgekeken, dus zonde van tijd, geld en
moeite.”
Maar gelukkig ontvingen we vooral
schouderklopjes en andere complimenten.
Zoals: “Fijn dat het blad PijnPeriodiek
terug is. Graag zou ik het weer willen
ontvangen.”
Een oudere lezer schreef: “De zware
onderwerpen kan ik helaas niet altijd meer
goed behappen, als u begrijpt wat ik
bedoel. Mijn bewondering overigens voor
de inhoud, samenstelling enzovoorts van
‘ons’ blad, want zo voel ik dat wel.”
“Van harte gefeliciteerd met de nieuwe
uitgave van het PijnPeriodiek! Ziet er
zeer verzorgd uit!” luidde een bijzonder
enthousiaste reactie.
Ook schreef iemand: “Ik waardeerde
het PijnPeriodiek in het verleden
bijzonder vanwege de kwaliteitsartikelen
over bijvoorbeeld pijnmedicatie. Het
blad had een redelijk professioneel
niveau vergeleken bij allerlei andere
patiëntenbladen en nam de lezer serieus,
zonder betuttelend over te komen. Het
was écht een verademing. Veel succes
met dit nieuwe avontuur!”

U heeft ook veel vragen ingestuurd.
Als het even in ons vermogen ligt,
beantwoorden wij ze. Maar het blijft
moeilijk om in te gaan op vragen waarbij
men onder andere om een goede
pijnspecialist, een juiste behandeling
of een gespecialiseerde pijnpolikliniek
vraagt. Voordat we die kunnen
beantwoorden, moeten er nog vele
stappen worden gezet op het gebied
van samenwerking en uitwisseling
van informatie. Gelukkig zijn hiertoe al
enkele wegen ingeslagen, zoals u elders
in dit PijnPeriodiek kunt lezen.

Advies Regieraad
over chronische pijn

I

Pijn-expositie
Van 23 tot 29 april aanstaande is in
de Amsterdamse Posthoornkerk een
fototentoonstelling over het thema pijn te zien.
Het betreft een expositie in het kader van de
internationale campagne The Pain Within.
Kijk voor meer informatie op www.
pijnplatform.nl

n vergelijking met andere chronische aandoeningen
komt chronische pijn vaak voor. Chronische pijn
heeft een forse impact op de kwaliteit van leven, het
dagelijks functioneren, de stemming en het ziekteverlof
en gaat gepaard met aanzienlijke directe en indirecte
kosten. Er zijn veel verschillende patiëntenverenigingen
die zich met pijn bezighouden.
Niet iedereen met chronische pijn wordt behandeld. Ook
is er een grote variatie aan behandelingen en relatief veel
patiënten ervaren hun behandeling als inadequaat. Na
een verzoek vanuit het veld heeft de Regieraad Kwaliteit
van Zorg een werkgroep geïnstalleerd die zich over
deze zaken ontfermde. De werkgroep inventariseerde
de knelpunten voor pijnzorg in Nederland en deed
vervolgens concrete aanbevelingen voor een
gecoördineerde aanpak.
Op 22 november 2011 hebben de Dutch Pain
Society (DPS) en Societal Impact of Pain (SIP) een
persconferentie gehouden waar onder andere het
rapport Chronische pijn van deze werkgroep is
aangeboden aan een lid van de Vaste Kamercommissie
voor Volksgezondheid.
(Bron: Regieraad Kwaliteit van Zorg)

Website over ‘korte’ pijnstillers

Wilt u meer weten over onder andere
paracetamol? Er is een speciale website
over het gebruik van pijnstillers bij
kortdurende, acute pijn. U vindt er even
uitgebreide als eenvoudige informatie die
bruikbaar is voordat u een bezoek aan de
drogist brengt, en ook daarna uiteraard.
www.pijnstillerinfo.nl

Illustratie: Sjaak Klundert

Onderzoek pijn en
depressie
Het Utrechtse Trimbos Instituut doet in
samenwerking met GGz inGeest, GGz
Breburg en Arkin een onderzoek naar de
effectiviteit van meerdere behandelingen
bij zowel pijnklachten als depressieve
klachten. De naam van dit onderzoek
luidt TCC:PAINDIP. In het volgende
PijnPeriodiek leest u er meer over.
Verdere informatie verschijnt in de loop
van april op www.pijnplatform.nl.
Heeft u op- en aanmerkingen, aankondigingen van congressen en andere zaken met betrekking
tot pijn die u zo snel mogelijk geplaatst wilt hebben op www.pijnplatform.nl, stuur dan een
berichtje naar info@pijnplatform.nl
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Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik (IVM)

Onafhankelijk en
uniek in
geneesmiddelenland
Geneesmiddelen zijn een groot goed
en een noodzakelijk kwaad. Ze maken
mensen gezonder, maar kunnen ook tot
problemen leiden. Om ervoor te zorgen
6

dat iedereen goede, betaalbare en veilige
geneesmiddelen krijgt, is kennis over het
gebruiken, voorschrijven en afleveren van
medicijnen essentieel. Het IVM heeft die
kennis in huis en verspreidt deze onder
patiënten, zorgverleners, zorginstellingen en
zorgverzekeraars.

W

e zijn redelijk uniek in Europa
als instituut dat zich heeft
gespecialiseerd in het verspreiden
van kennis en best practices,” vertelt Erik
van Rijn van Alkemade van het Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik (IVM). “Van
oudsher zijn wij, begonnen onder de naam
Doelmatige Geneesmiddelen Voorlichting,
bekend van onze FTO-modules en FTObegeleidingen voor huisartsen en apothekers.
(FTO staat voor Farmaco Therapie Overleg.)
En van onze informatiebrochures over
goed medicijngebruik voor patiënten.
Maar we doen inmiddels zoveel meer.
We brengen het voorschrijfgedrag van

huisartsen in kaart om te kijken hoe zij zich
beter aan de richtlijnen van het Nederlands
Huisartsen Genootschap kunnen houden.
We hebben een eigen nascholingsaanbod
(training en e-learning) voor alle werkers
in de zorg die met medicijnen te maken
hebben. Op ons Meldpunt Medicijnen
verzamelen we ervaringen van patiënten
met geneesmiddelen. We begeleiden
zorginstellingen (in de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ) bij het
verbeteren en veiliger maken van hun
medicatieprocessen. We voeren projecten
uit die gericht zijn op polyfarmacie of het
verbeteren van de medicatie-overdracht.
En we brengen partijen bij elkaar om de
introductie van nieuwe geneesmiddelen
te begeleiden, bijvoorbeeld de nieuwe
trombosemiddelen.”

Eigen missie

Het thema pijnbestrijding zit verweven in de
activiteiten van het IVM. Patiëntenvoorlichters
van het IVM ontwikkelden destijds een serie
patiëntenbrochures over pijnbestrijding,
waarvan sommige door de betrokken
patiëntenorganisaties in een geactualiseerde
herdruk zijn verschenen. Apothekers van
het IVM ontwikkelden recent diverse FTO-

modules over pijnstilling, zoals artrose,
keelpijn, kanker, migraine, NSAID’s en
medicinale cannabis. En via zijn specialist
ouderengeneeskunde was het IVM zijdelings
betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe
multidisciplinaire richtlijn voor chronische pijn
bij kwetsbare ouderen (zie pagina 8).
Omdat het IVM een instellingssubsidie van
het ministerie van VWS ontvangt, wordt de
onafhankelijkheid waarmee het IVM zichzelf
‘aanprijst’ door sommigen weleens in twijfel
getrokken. Dat is volgens Van Rijn een
misverstand. “Onze instellingssubsidie is flink
afgebouwd, waardoor het merendeel van onze
inkomsten uit opdrachten van andere partijen
komt. En wat we voor die instellingssubsidie
doen, past volledig binnen onze eigen missie:
het ontwikkelen van nieuwe FTO-modules,
het uitbrengen van de ‘Monitor voorschrijven
huisartsen’ en het uitvoeren van een nieuw
programma, MedicijnBalans. Hierin gaan we
de voorschrijvers van informatie voorzien over
nieuwe geneesmiddelen waarvoor nog geen
richtlijn bestaat. Met onafhankelijk bedoelen
wij dat we niet denken vanuit het belang
van een bepaalde groep, zoals patiënten,
zorgverzekeraars of artsen, maar vanuit het
algemeen belang. En dat is een veilig, goed en
betaalbaar medicijngebruik.”

Geen cadeaus meer

Het IVM werkt vanuit de visie dat de zorg met
behulp van geneesmiddelen in de toekomst
betaalbaar moet blijven. Dat is een van de
redenen dat het IVM binnen het programma
Gezonde Scepsis altijd kritisch heeft gekeken
naar de marketing door de farmaceutische
industrie. Die staat vaak op gespannen voet
met rationeel voorschrijven. “Met Gezonde
Scepsis hebben we dat transparant kunnen
maken, en daar zien we ook de resultaten
van terug,” stelt directeur Ruud Coolen van
Brakel. “De tijd van het uitdelen van cadeaus
en reisjes ligt achter ons. Farmaceutische
bedrijven hebben afgesproken alle betalingen
aan artsen en patiëntenorganisaties openbaar
te maken. Mede door Gezonde Scepsis zijn er
nu regels over hoe de industrie patiënten mag
informeren over medicijnen en betrokken mag
zijn bij het opstellen van voorschrijfstandaarden
van huisartsen en specialisten. Dat is een
van de redenen waarom we stoppen met
onze rol als ‘luis in de pels’ en het over een
andere boeg gaan gooien met het programma
MedicijnBalans.”
Ga voor meer informatie naar www.
medicijngebruik.nl.

Boeken en proefschriften
Pijn, waarom? - Een gids voor mensen met pijn
Ben van Cranenburgh
Stichting ITON, 2012; ISBN 9789080427525
Onze geneeskunde biedt vooral behandelingen met pillen, injecties of operaties.
De resultaten daarvan zijn bij chronische pijn echter teleurstellend. Nieuwe
inzichten in de neurowetenschappen laten zien dat ons pijnsysteem flexibel is:
het kan ‘op scherp’ worden gezet wanneer dat nodig is (bijvoorbeeld tijdens
een genezingsproces), maar het kan ook worden afgeremd of uitgeschakeld
(zoals in overlevingssituaties). Dit nieuwe gedachtegoed opent een veel breder
repertoire van manieren om pijn aan te pakken. Een rode draad in dit boekje is
de overtuiging dat iemand met chronische pijn zo veel en zo lang mogelijk zelf
de regie moet houden.
Pijn zonder strijd - Over stoppen met vechten en zin in je leven krijgen
Jaap Spaans
Bohn Stafleu van Loghum, 2010; ISBN 9789031385485
Vechten tegen chronische pijn kan je leven tot een lijdensweg maken en een
waardevol leven in de weg staan. Dit boek gaat over stoppen met vechten,
waardoor je niet meer lijdt onder de pijn. Met deze benadering ervaar je weer
ruimte voor nieuwe mogelijkheden naast de pijn. Een uitgave bedoeld voor
mensen met chronische pijn.
Diagnostiek en behandeling van pijn
Dr. G.J. Versteegen/dr. M. van Wijhe
Bohn Stafleu van Loghum, 2011; ISBN 9789031386000
Tot nu toe ontbrak een toegankelijk geschreven leerboek met de actuele
stand van zaken over de diagnostiek en behandeling van pijn. In dit basiswerk
voor onder anderen verpleegkundigen en medische studenten wordt de
pijn verklaard vanuit biologische, psychische en sociale factoren. Na een
systematische beschrijving van de onderliggende anatomische, fysiologische
en farmacologische basis van pijn worden in ieder hoofdstuk de verschillende
behandelwijzen besproken.
Transcutaneous electrical nerve stimulator for patients with chronic
pain
Albère J.A. Köke
Maastricht, januari 2012; ISBN 9789090264844
Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd, is gericht op
de behandeling met TENS van patiënten met chronische pijn. TENS is een
behandeling voor pijn waarbij zenuwvezels via elektroden op de huid elektrisch
gestimuleerd worden met als doel pijn te verminderen. Onderzocht is hoe
effectief de verschillende typen TENS zijn, voor wie TENS mogelijk een
succesvolle behandeling is en welke factoren bijdragen aan een langdurig
gebruik van TENS. Tevens is onderzocht bij welke mate van pijnvermindering
patiënten de TENS-behandeling als succesvol beoordelen.
Er zijn nog exemplaren beschikbaar van de dvd’s ‘Waar doet het pijn?’
en de documentaire ‘Pijn’. U kunt ze bestellen via info@pijnplatform.nl.
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Enkele maanden
geleden is de
multidisciplinaire
richtlijn voor
chronische pijn bij
kwetsbare ouderen
verschenen. Waarom
was de ontwikkeling
ervan nodig? En hoe
kan deze richtlijn
voor een betere
pijnbestrijding in
deze groep zorgen?
Door prof. dr. Wilco Achterberg
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Pijn bij ouderen
nog slecht herkend
P

ijn komt vaak voor bij kwetsbare
ouderen. Uit de meeste studies blijkt
dat meer dan de helft en tot vaak 80
procent van de ouderen pijn heeft, zowel thuis
als in verzorgings- of verpleeghuis. Daarbij
gaat het meestal dan ook nog om chronische
pijn.
Chronische pijn kan ernstige gevolgen
hebben voor het lichamelijk, psychologisch
en/of sociaal functioneren en kan leiden tot
beperkingen en handicaps in het dagelijks
leven (waaronder het verlies van sociale
contacten en bezigheden en het onstaan van
relatieproblemen).
Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien
dat de ervaren pijn niet alleen samenhangt
met lichamelijke factoren, maar ook met
allerlei psychosociale factoren, zoals de

culturele achtergrond van de patiënt, de wijze
waarop hij of zij betekenis geeft aan de pijn,
de aandacht die de patiënt in verband met de
pijn ontvangt, en de stress die in zijn of haar
leven ervaren wordt.
Ook wanneer het over de gevolgen van de pijn
voor het dagelijks leven van de patiënt gaat,
spelen psychosociale factoren een rol, zoals
hoe de patiënt over zichzelf denkt in relatie tot
de pijn, en in hoeverre hij of zij controle meent
te hebben over de pijn. Deze bevindingen
hebben ertoe geleid dat chronische pijn het
beste vanuit een biopsychosociale optiek
benaderd en behandeld kan worden.
Hoewel er verschillende studies zijn die laten
zien dat patiënten met dementie minder vaak
pijn hebben, is dit vaak te verklaren uit het
feit dat er vooral self-rating-instrumenten
zijn gebruikt die mensen met gevorderde
dementie niet goed kunnen invullen, of dat
aan professionals is gevraagd om de pijn van
hun patiënten in kaart te brengen. Meerdere
klinische onderzoeken geven aan dat pijn
zeker niet minder voorkomt bij dementie, maar
wel minder vaak wordt herkend, of erkend.

Gebrekkige communicatie

Uit heel veel studies is gebleken dat pijn bij
ouderen slecht wordt herkend en behandeld.
Omdat goede behandeling pas kan worden
verwacht als pijn ook daadwerkelijk herkend
en erkend wordt, wil ik mij daar nu op richten.
Door een aantal factoren bij de ouderen zelf
en bij de hulpverlener is de herkenning door
deze hulpverleners sterk verminderd. Kennis
van pijnbeleving en -gedrag is een belangrijke
voorwaarde voor de preventie en verlichting
van deze pijn.
Sommige ouderen kunnen niet over pijn
praten, sommige ouderen doen het niet,
en sommige ouderen willen het niet.
Niet kunnen: lichamelijke beperkingen
zorgen er soms voor dat ouderen niet
kunnen communiceren over pijn, zoals
bijvoorbeeld door een beroerte, door zintuiglijke stoornissen (slecht horen!), door
taalproblemen of door dementie.
Niet doen: depressie, slechte ervaringen uit
het verleden met hulpverleners en culturele
factoren kunnen maken dat ouderen het
gewoon niet doen (bijvoorbeeld ten gevolge
van etnische of religieuze normen en
waarden).
Niet willen: dit kan veroorzaakt worden door
psychologische barrières, zoals angst voor de
betekenis van pijn (naderende dood?), angst
voor de consequenties (ziekenhuisopname
of meer pillen slikken?), en ten slotte willen

veel ouderen geen ‘klager’ zijn, maar een
‘goede’ patiënt. Dit komt mede doordat
er bij deze groep relatief weinig ervaring is
met het meedenken en onderhandelen in
de gezondheidszorg en doordat ouderen
zorgverleners als autoriteiten zien.
Ouderen willen dat de zorgverlener zich tijdens
de beperkte tijdsduur van een spreekuur
of consult op hun belangrijkste medische
problemen richt en die kunnen iets anders
zijn dan de pijn. Dit komt doordat ouderdom
vaak gepaard gaat met een veelvoud aan
lichamelijke klachten (de zogenoemde
comorbiditeit), en andere problemen kunnen
daarom prioriteit krijgen. Ouderen denken
daarnaast soms dat anderen toch niet
begrijpen hoe het is om als oudere patiënt
chronische pijn te hebben.

‘Pijn hoort erbij’

Hulpverleners, zoals artsen en
verpleegkundigen, herkennen de pijn bij
ouderen zo matig omdat ze onvoldoende
kennis over de hierboven genoemde barrières
hebben. Daarnaast is aangetoond dat ook de
eigen veronderstellingen over de ouderdom
meespelen in een ‘niet serieus’ nemen van
pijnklachten. Pijn hoort toch bij het ouder
worden? Dit projecteren van onverkwikkelijke
situaties op de ouder wordende mens als
‘gewoon’ wordt ook wel ageism genoemd.
De gedachte bij ouderen zelf dat pijn een
normaal onderdeel is van veroudering,
blijkt versterkt te kunnen worden door
bepaalde opmerkingen van hulpverleners,
die uit dit ageism voortkomen. Vermijd deze
opmerkingen dus en neem de pijnklachten
van elke patiënt serieus, ongeacht de leeftijd.
Begrip tonen, geruststellen en eventuele
psycho-educatie kunnen verdere misvattingen
voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om
proactief alle ouderen routinematig te vragen
of ze pijn ervaren. Dit nodigt uit tot een open
communicatie.
Verzeker ouderen ervan dat pijn niet altijd op
een ernstige ziekte wijst en dat zorgvuldige
diagnostiek nodig is voor vroege detectie en
adequate behandeling van de onderliggende
oorzaak van pijn. Gebruik ook verschillende
woorden om pijn te beschrijven (zoals ‘zeer’
of ‘zeurend gevoel’) en noteer de woorden
die individuele ouderen zelf als specifieke
termen voor pijn gebruiken. Let er ook op dat
gesprekken in een ontspannen sfeer verlopen.
Voor het uitvragen van de pijngeschiedenis zijn
wellicht meerdere gesprekken nodig.
Leg uit dat het risico van verslaving door
pijnstillers zeer klein is. Stel ouderen gerust
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door te zeggen dat er goed gelet wordt op
bijverschijnselen (waarbij geprobeerd wordt om
die direct te verhelpen).
Aan ouderen en hun mantelzorgers en/of familie
kan ter ondersteuning van het gesprek ook de
folder Ouderen en pijn gegeven worden. De
folder is ontwikkeld op basis van de richtlijn en te
downloaden via www.verenso.nl/wat-doen-wij/
vakinhoudelijke-producten/richtlijnen/pijn.

Demente ouderen
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Binnen de groep van ouderen is de herkenning
van pijn het slechtst bij mensen met dementie. Uit
onderzoek blijkt dat pijn bij de meeste ouderen
op dezelfde manier kan worden vastgesteld en
gemeten als bij jongere mensen: namelijk door
zelfrapportage, zelfs bij mensen met milde tot
matig ernstige cognitieve stoornissen. Het beste
is het dus ook om bij mensen met dementie uit te
gaan van de meest directe methode, namelijk de
patiënt vragen of er pijn is en wanneer.
Dit kan worden ondersteund door een
gebruikelijke pijnschaal, zoals een numerieke
schaal (NRS; bijvoorbeeld pijn tussen 1-10), een
verbale rating scale (bijvoorbeeld geen, lichte,
matige of hevige pijn), een visueel analoge schaal
(VAS; aankruisen op een lijn van 0/geen pijn tot
10/verschrikkelijke pijn), of een faces pain scale
(FPS).
De validiteit van al deze instrumenten neemt
wel af bij toename van functionele en cognitieve
problemen. De FPS bijvoorbeeld maakt gebruik
van gezichtjes. Ouderen vinden het moeilijk om
deze gezichtsuitdrukkingen desgewenst in de
juiste volgorde te zetten.
Bij mensen met een gevorderde dementie
en/of communicatieve stoornissen levert het
vaststellen zeker problemen op. Er is meestal
een andere presentatie van de klachten, en de
(hetero-)anamnese kan niet goed mogelijk zijn.
Dan is het van belang om naar andere signalen
te vragen die mogelijk op pijn kunnen wijzen:
kreunen, grimassen, het versterken van rimpels
in het voorhoofd, het vasthouden van een
lidmaat, agitatie, zich verbijten of een
verdrietige blik.
Dit type gedragsitems
wordt ook gebruikt in
pijnobservatieschalen
die specifiek voor deze
groep ontwikkeld zijn.
Recent Nederlands
onderzoek heeft
geleid tot bruikbare
Nederlandstalige
instrumenten. Het is
nu de uitdaging om
deze in verpleeg- en

verzorgingshuizen, maar ook in de eerste lijn,
ingevoerd te krijgen. Voorbeelden van deze
instrumenten zijn de PACSLAC-D, PAINAD
en REPOS. Deze schalen zijn na een korte
introductie goed door verzorgenden in te vullen.

Behandeltips

De behandeling van chronische pijn bij ouderen
berust op drie pijlers:
- non-farmacologische interventies en
voorlichting;
- interventies op de gevolgen van chronische pijn;
- farmacologische interventies.
Wat de eerste twee pijlers betreft zijn
ergotherapeutische, fysiotherapeutische en
psychologische interventies voor verschillende
vormen van chronische pijn bij kwetsbare
ouderen zinvol. Ze beperken de gevolgen van
pijn en dragen bij aan het handhaven van het
functioneren, het welzijn en de participatie in de
maatschappij. Zorgprofessionals moeten daarom
altijd deze interventies overwegen. Geef altijd
goede voorlichting en gebruik daarvoor eventueel
de eerdergenoemde folder.
Daarnaast is het belangrijk om de pijn ook
farmacologisch te bestrijden. Paracetamol is een
goede pijnbestrijder, zeker zo goed als NSAID’s
en Tramadol bij de meeste soorten pijn. De
bijwerkingen van NSAID’s en zwak werkende
opioïden als Tramadol maken deze middelen
minder geschikt voor kwetsbare ouderen. Voor
codeïne is zeker geen plaats. Opioïden kunnen
over het algemeen veilig worden voorgeschreven,
waarbij het wel van groot belang is om de
bijwerkingen actief te monitoren en managen.
Behalve bij paracetamol dient altijd het adagium
start low, go slow te worden toegepast. De
mate van pijnstilling, bijwerkingen en effecten
op het functioneren moeten gepland en
regelmatig geëvalueerd worden, om te bezien
of de interventies mogelijk al afgebouwd kunnen
worden, of er andere interventies moeten worden
gestart en of er bijwerkingen optreden.
Met het uitkomen van de richtlijn chronische pijn
bij kwetsbare ouderen hopen wij de herkenning
en de behandeling een belangrijke stap
vooruitgeholpen te hebben. De richtlijn en de
hulpmiddelen voor patiënten en verzorgenden zijn
te verkrijgen via www.verenso.nl/wat-doen-wij/
vakinhoudelijke-producten.
Prof. dr. Wilco Achterberg is hoogleraar
institutionele zorg en ouderengeneeskunde,
afdeling PHEG, Leids Universitair Medisch
Centrum, en voorzitter van de multidisciplinaire
richtlijn chronische pijn bij kwetsbare ouderen.

Eindelijk!
Na lang
wachten
is er nu
een
dvd met
goede
informatie
over pijn!
O

p deze dvd komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
- pijnmedicatie
- TENS
- epiduroscopie
- zenuwblokkades
- neuromodulatie
- revalidatieprogramma’s
- niet-reguliere behandelvormen
- het belang van contact met lotgenoten
Al met al een dvd die ervoor kan zorgen dat
je, wanneer je een bezoek brengt aan een
arts, genoeg informatie hebt om samen met je
arts naar een zo goed mogelijke oplossing te
zoeken.
Verder kan de dvd dienen als algemeen
oriënterende voorlichting over pijn bij
opleidingen en bijeenkomsten.
U kunt de dvd bestellen door € 5.- over
te maken op gironummer 3048781 van
de Stichting Pijn-Hoop te Gouda onder
vermelding ‘dvd-pijn’.
(Vergeet niet hierbij ook duidelijk uw
naam en adres te vermelden!)

Congressen, symposia en bijeenkomsten
NEDERLAND
9-12 mei 2012
Supportbeurs
Jaarbeurs, Utrecht
www.supportbeurs.nl/beursagenda
10-11 mei 2012
Complex Regional Pain Syndrome:
Current State of Art
LUMC, Leiden
www.trendconsortium.nl

28 mei-1 juni 2012
18th European Congress of Physical &
Rehabilitation Medicine
Thessaloniki (Griekenland)
www.esprm2012.eu/en
29-30 mei 2012
3rd Societal Impact of Pain Symposium
Kopenhagen (Denemarken)
www.sip-platform.eu

20 september 2012
Nationaal Congres Gezondheidszorg
Kurhaus, Scheveningen
www.gezondheidszorgcongres.nl

8-10 juni 2012
VII International Travelling Pain
Symposium
Londen (Groot-Brittannië)
www.painandneuromodulationlondon.
blogspot.com/

22 september 2012
Symposium van NVVR De Wervelkolom
Jaarbeurs, Utrecht
www.ruginfo.nl

18-21 juni 2012
World Forum for Spine Research 2012
Helsinki (Finland)
www.spineresearchforum.org

1-2 november 2012
Congres Nederlandse Vereniging van
Revalidatieartsen
www.revalidatiegeneeskunde.nl/home/
vra-annual-congress/welcome

27-30 juni 2012
15th World Congress of Pain Clinicians
Granada (Spanje)
www2.kenes.com/WSPC/Pages/Home.
aspx

23-24 november 2012
Multidisciplinair Pijn Congres
Papendal, Arnhem
(nog geen website)

27-31 augustus 2012
14th World Congress on Pain
Milan (Italië)
www.iasp-pain.org/Milan

INTERNATIONAAL

VOORLOPIGE AGENDA 2013

13-14 april 2012
3rd International Symposium: Pain in
the Baltics 2012
Vilnius (Litouwen)
www.balticpain2012.com

20 april 2013
Eerste congres Dutch Pain Society
www.dutchpainsociety.nl/index.
php?page=congressen

24-28 april 2012
NWAC World Anesthesia Convention
Istanbul (Turkije)
www2.kenes.com/nwac/pages/home.
aspx
27-29 mei 2012
35th Congress of the Italian Association
for the Study of Pain
Napels (Italië)
www.aisd.it

30 mei-1 juni 2013
1st World Congress on Pelvic Pain
Amsterdam
www.pelvicpain-meeting.com
17-20 juni 2013
9th International Symposium on
Pediatric Pain
Stockholm (Zweden)
www.ispp2013.org
9-2 oktober 2013
EFIC Congress: Pain in Europe VIII
Florence, Italy
www.efic.org
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Interview met dr. Frits Winter

‘Ik vind het een groot
compliment als een
patiënt zegt: dit boek
gaat over mij’
Met 50.000 verkochte exemplaren is ‘De
pijn de baas’ inmiddels een klassieker.
Patiëntenverenigingen melden dat hun
leden de in dit boek aanbevolen aanpak van
chronisch pijn als zeer effectief beschouwen.
12

Ook op sites als Bol.com oogst het veel lof.
Onlangs verscheen een nieuwe versie.
Hoog tijd voor een gesprek met de auteur.
Door Hilda Wieberneit-Tolman

D

e pijn de baas’ werd voor het eerst
in 1988 gepubliceerd. In 1992, 2000
en 2008 verscheen het boek in een
herziene uitgave. Waarom nu voor de
vierde keer een herziene versie?
“Je inzichten als auteur maar vooral als
behandelaar blijven zich verbreden en
verdiepen. In het begin dacht ik dat er maar
weinig mogelijk was. De nadruk lag op niet
meer overbelasten en acceptatie. De raad die
de patiënt kreeg was: maak er nog van wat
er van te maken valt. Oftewel: laat je er niet
onder krijgen. Ik ben nu veel optimistischer
en hoopvoller en leg meer nadruk op beter
worden, op herstel en het vermijden van
onderbelasting.”
Wat is de essentie van ‘De pijn de baas’methode?
“De pijn de baas is en blijft bij uitstek een
revalidatieboek in de zin van niet te veel
medicaliseren en niet te veel psychologiseren.

Het biedt een praktische en geïntegreerde
aanpak van verschillende aspecten. Ten
eerste de fysieke aspecten: werken aan het
herstel van kracht en conditie, het voorkomen
van over- en onderbelasting. Dan zijn er de
psychologische aspecten: de regie over je
leven, het vergroten van je competentie en
je beïnvloedingsmogelijkheden. Voorts de
sociaal-maatschappelijke aspecten: zorgen
voor warme, sociale contacten, terug naar
het werk (met andere woorden: zinvolle
activiteiten), meer support. En ten slotte
geeft het een visie op pijn. Chronische of
acute overbelasting leidt tot overgevoeligheid
(blaren) en pijn. Onderbelasting houdt deze

overgevoeligheid in stand. Optimale belasting
geeft herstel (eelt).”
Waarin verschilt ‘De pijn de baas’ van
andere methoden?
“Veel boeken over chronische pijn zijn
geschreven vanuit een theoretisch kader,
wat resulteert in een specifieke aanpak. De
operante benadering stond aanvankelijk
heel sterk op de voorgrond. Pijn had een
functie. Pijn als beloond pijngedrag. De
operante benadering legt de nadruk op
pijnkillers. Je hebt minder pijn als je iets
beters te doen hebt, zoals de Amerikaanse
deskundige Bill Fordyce betoogde. Nieuw
gedrag als de betere pijndemper. Daarna
kwam door het werk van anesthesioloog
Dennis Turk en klinisch psycholoog Johan
Vlaeyen de nadruk te liggen op opvattingen
en aannames (cognities) die angst en pijn
in stand houden. De cognitieve benadering
(RET) werkt vooral bij intellectueel ingestelde
personen en bestrijdt irrationele gedachten.
En tegenwoordig is er mindfulness, met de
nadruk op aanvaarden. Van Fordyce vind
je in De pijn de baas het idee terug van de
vervanging van pijngedrag door gezond
gedrag, het terughalen van gedragspatronen
uit je beste periode. Van Turk: vervang pijnlijk
denken door gezonde aannames; je bent
kerngezond; je kunt alles, maar je kunt het
slechts kort, dus doe van alles vaak en kort
en je krijgt eelt! Van Vlaeyen: krijg weer lef,
zoek de pijn op, maar doe het met overleg.
De rol van acceptatie, zoals bij mindfulness,
was in De pijn de baas al aanwezig.
Aanvaarden is een eerste stap. Maar in de
nieuwe versie staat ‘beter worden’ meer op
de voorgrond.”

Verzekeringen worden strenger. Wat werkt
beter: de harde of de zachte aanpak?
“Er zal altijd een strijd bestaan tussen de
harde aanpak (de nadruk op pijnkillers) en
de zachte aanpak (de nadruk op pijnstillers).
Mindfulness en ACT leggen de nadruk op
pijnstillers (het leren leven met pijn) en spreken
vooral beschouwende, gevoelige personen
aan. De pijn de baas combineert op een
unieke manier de pijnstillers en de pijnkillers.
Ook bij dystrofie (CRPS-1) is gebleken dat de
zachte methode, het aanvaarden alleen, niet
helpt. Niet de softe of de harde benadering
is effectief, wel de realistische, empirische
benadering: een geïntegreerde benadering
van het fysieke, het mentale en het sociale
aspect van pijn.”
Richt de methode zich op een specifieke
doelgroep?
“In tegenstelling tot andere stromingen
spreken de taal en de voorbeelden van
De pijn de baas een brede doelgroep aan.
Zowel mannen als vrouwen, hoog- dan
wel laagopgeleid en mensen uit diverse
bedrijfssectoren. Het is geen hype, maar
vanuit de praktijk ontstaan en vervolgens
theoretisch onderbouwd. Veel patiënten
zeggen dan ook: het gaat over mij. Ik vind
dat een groot compliment. Het betekent een
aanmoediging, net als de positieve feedback
van vakgenoten.
Professor Geert Crombez, het hoofd van
de afdeling Experimentele Klinische en
Gezondheidspsychologie aan de universiteit
van Gent, schreef mij naar aanleiding van
de nieuwe uitgave: ‘Ik kijk uit naar je nieuwe
boek, dat ik trouwens in de oude versie al
uitstekend vond.’”
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Onderzoek naar nieuwe
pijnstillers in Leiden
Door drs. Marieke Niesters en prof. dr. Albert Dahan

14

C

hronische pijn is moeilijk te behandelen
met medicijnen. En zelfs als pijnstillers
helpen, is het effect vaak niet erg groot
of niet van lange duur. Ook hebben deze
pijnstillers vaak vervelende bijwerkingen, zoals
sufheid, misselijkheid en obstipatie.
In het Leids Universitair Medisch Centrum
wordt door de afdeling Anesthesiologie
onderzoek gedaan naar het effect van nieuwe
pijnstillers, en dan in het bijzonder naar het
optimaliseren van de pijnstilling in combinatie
met het minimaliseren van de bijwerkingen.
Het onderzoek richt zich in eerste instantie
op patiënten met zogenoemde dunnevezelneuropathie, een vorm van neuropathische

Gezocht: patiënten die aan
deze studie willen meewerken

We zijn op dit moment nog steeds op zoek
naar patiënten die aan onze studie willen
meewerken. Het gaat hierbij om mensen
met diabetes mellitus en matige tot ernstige
neuropathische pijn.

pijn die met name voorkomt bij patiënten met
diabetes mellitus, auto-immuunziekten en infectieziekten (zoals lepra en HIV), maar ook bij
tal van andere, meer zeldzame ziekten, zoals
de longaandoening sarcoïdose.
Op dit moment onderzoeken we een nieuw
middel voor de behandeling van chronische
pijn. Het is tapentadol, dat wordt onderzocht
in patiënten met neuropathische pijn veroorzaakt door diabetes mellitus. Deze pijnstiller
kent een dubbel werkingsmechanisme: hij
activeert zowel de morfinereceptor (zij het in
geringe mate) als het endogene pijnstillingsmechanisme dat actief is in ons lichaam.
Endogene pijnstilling is een belangrijk mechanisme, dat bijvoorbeeld ook betrokken is bij
placebo-pijnstilling en stress-geïnduceerde
pijnstilling. Sinds kort weten we dat dit pijnstillingsmechanisme in chronische pijnpatiënten vaak afwezig is of slecht functioneert.
Door het endogene pijnsysteem met tapentadol te reactiveren, neemt de pijn af. En omdat tapentadol maar een gering morfine-effect
heeft, zijn er minder morfine-gerelateerde
bijwerkingen.
In de huidige studie meten we het endogene pijnsysteem op een heel simpele en
ingenieuze manier en kunnen we nagaan of
tapentadol dit systeem reactiveert. Ook meten
we de mate van pijnstilling tijdens de behandeling.
Tapentadol is behalve in Nederland in vrijwel
geheel Europa, de VS en Australië beschikbaar voor gebruik in patiënten. Het ligt in de
lijn der verwachting dat tapentadol medio
2013 in Nederland op de markt komt.

Mocht u aan deze criteria voldoen en
geïnteresseerd zijn in deelname, dan kunt u ons
bellen: 071-526 2301 (vraag naar drs. Niesters
of prof. Dahan). Wij zullen de studies met u
bespreken en nagaan of u mee kunt doen.

Bestaat er een verband tussen activiteit en pijn?

De PEP-meter
geeft inzicht

Elke dag over je grenzen heen gaan is niet
goed voor een mens, maar onderbelasting
ook niet. Het expertisecentrum Handicap
+ Studie ontwikkelde een eenvoudig
digitaal instrument dat kan helpen om op
een verantwoorde manier te leren omgaan
met pijn en vermoeidheid. Deze Pijn- en
Energiemeter is sinds kort beschikbaar bij de
Whiplash Stichting Nederland.

O

verbelasting is op zich niet slecht,
maar wordt het wel als het te vaak
gebeurt. Je merkt dan dat je steeds
eerder last krijgt van pijn, vermoeidheid of
andere klachten, doordat het lichaam geen
kans heeft om te herstellen.
Het is lastig om daarmee om te gaan. Alleen
rust nemen is niet de oplossing. Bij te veel
rust kan de belastbaarheid zelfs afnemen.
Ook lichamelijke activiteit, conditietraining
en spierkrachtontwikkeling zijn nodig om de
belastbaarheid te verbeteren. De dosering van
activiteiten is hierbij van groot belang, anders
heeft het een averechts effect. Het gaat erom
een persoonlijke balans te vinden tussen wat
je wilt en wat je moet, tussen de ‘belasting’ en
wat je aankunt: je belastbaarheid.

Hoe werkt de PEP-meter?

- Twee weken lang (of langer) houd je elke

Een PEP-meter via de Whiplash Stichting

dag je activiteiten bij en hoe die je pijn- en
energieniveau beïnvloeden. Per week geeft de
Pijn- en Energiemeter (oftewel de PEP-meter)
je pijn- en energiescores overzichtelijk weer in
een tabel en een grafiek.
- Met de resultaten uit de PEP-meter maak je
zelf een analyse van je pijn- en energieniveau
in relatie tot de activiteiten die je ondernam.
Bij de PEP-meter vind je een aantal vragen
die je hierbij kunnen helpen. Door tijdelijk je
activiteiten en klachten bij te houden, krijg je
een beter zicht op wat je aankunt en waar je
grenzen liggen.
- Aan de hand van de analyse pas je je
ritme, planning en dagindeling aan. Het
aanbrengen van een vaste structuur in je dagof weekschema kan je helpen inspanning,
ontspanning en rust meer in balans te
brengen. Zo verklein je de kans op onder- en
overbelasting. Later kun je de PEP-meter
opnieuw invullen en de resultaten vergelijken.

Evenwicht behouden

Zo kun je door middel van de PEP-meter
een balans zien te vinden, of het gevonden
evenwicht behouden bij alle veranderingen
in je leven die het weer kunnen verstoren
(bijvoorbeeld als je werkzaamheden veranderen
of je andere medicatie gaat gebruiken).
In samenspraak met bijvoorbeeld huisarts of
werkgever kun je de resultaten van de PEPmeter (de tabellen en grafieken) ook gebruiken
om helder te maken waar je tegenaan loopt of
welke aanpassingen een positief effect hebben
op je belastbaarheid.
Behoefte aan advies? Neem dan contact op
met de Whiplash Stichting Nederland:
vraag@whiplashstichting.nl of 030-6565000.

De PEP-meter is oorspronkelijk ontwikkeld voor studenten die te maken hebben met energieproblemen of pijn. Zij zijn
door de gevolgen van deze klachten vaak niet in staat om hetzelfde studietempo vol te houden als andere studenten.
Maar ook andere mensen die met deze klachten en problemen rondlopen, kunnen met behulp van de PEP-meter een
beter inzicht krijgen in hoe zij op een verantwoorde manier beter met hun energie om kunnen gaan: thuis, op het werk
en bij andere activiteiten.
Met medewerking van het expertisecentrum Handicap + Studie (www.handicap-studie.nl) en een subsidie van Pfizer
kan de Whiplash Stichting de PEP-meter ook aanbieden via www.whiplashstichting.nl.

15

Zicht Op Pijn uit de startblokken

B

egin 2009 werd de Stichting
PijnPlatform Nederland opgericht
en is bij VWS een aanvraag voor
projectsubsidie ingediend met betrekking
tot het project Pijnportaal. Helaas werd
deze aanvraag destijds afgewezen en
ontbraken tijd en middelen om in beroep
te gaan.
Een jaar later werd een heroverweging
gemaakt en is er opnieuw contact
geweest met Pijn-Hoop (de stichting
voor mensen met chronische pijn),
alsmede met de Nederlandse Vereniging
van Rugpatiënten De Wervelkolom.
Uiteindelijk heeft in Utrecht bij
PGO-Support in het kader van de
projectsubsidie-aanvragen voor 20112014 een brainstormbijeenkomst

plaatsgevonden waar onder andere
de Whiplash Stichting Nederland aan
heeft deelgenomen.
In deze periode is er tevens met
enkele andere patiëntenorganisaties
contact opgenomen over aansluiting
bij dit initiatief. De ingeslagen weg is
voortgezet in de hoop het PijnPlatform
Nederland verder gestalte te kunnen
geven. Vanzelfsprekend was, is en
blijft het belangrijk dat meerdere
patiëntenorganisaties, gezien de
problematiek van hun aandoening,
deel willen gaan uitmaken van het
PijnPlatform. Bij veel aandoeningen
en ziekten speelt pijn namelijk een
belangrijke rol!
Begin 2011 is de met steun van PGO-

Support geschreven projectaanvraag
ingediend door het PijnPlatform Nederland. De aanvraag werd gesteund door
de Stichting Pijn-Hoop, de Nederlandse
Vereniging van Rugpatiënten, de
Whiplash Stichting Nederland en de
Sarcoïdose Belangen Vereniging.
Na een eerste teleurstellende afwijzing,
een bezwaar- en een beroepsprocedure
heeft de Programmaraad per brief van
6 juni 2011 aan VWS laten weten dat er
over het project Zicht Op Pijn een positief
advies is uitgebracht. Er werden nog
enkele aanvullende eisen gesteld, maar
het is gelukt daaraan te voldoen. Begin
2012 kon er met een tweetal projecten
worden gestart.

Project Zicht Op Pijn
Het op 1 januari 2012 gestarte project Zicht Op Pijn bestaat uit twee deelprojecten.
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De beoogde resultaten van deelproject 1 zijn:
- Een CQI-module pijn die bestaat uit een set algemene vragen over pijnbeleving en pijnbestrijding die
toepasbaar is op een breed scala aan patiëntengroepen met chronische pijn.
- Een openbaar en toegankelijk rapport met gegevens over: algemene aspecten van pijnbeleving en
pijnbestrijding die voor verschillende patiëntengroepen met chronische pijn relevant zijn, specifieke aspecten
van pijnbeleving en pijnbestrijding, de ervaringen van verschillende patiëntengroepen, de belangrijkste
verbeterpunten voor de zorg rond pijnbeleving en pijnbestrijding vanuit patiëntenperspectief, en de vooren nadelen van verschillende methoden voor het meten van de ervaren uitkomst van pijnbestrijding.
Uitvoerder van dit deelproject is het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ), samen met het Nederlands Instituut
voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL).
Het CKZ ziet erop toe dat ervaringen van consumenten met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier
worden gemeten en openbaar gemaakt, zodanig dat het mogelijk is om patiëntervaringen met betrekking tot
pijnbeleving en pijnbestrijding met elkaar te vergelijken. Dit is mogelijk dankzij systematische toepassing van
de algemene meetstandaard: de CQ-index (Consumer Quality Index).
Doorlooptijd van dit deelproject: januari 2012-maart 2013.
De beoogde resultaten van deelproject 2 zijn:
- De ontwikkeling van een set kwaliteitscriteria pijn, met als doel patiënten en hun omgeving handvatten te
bieden om de eigen regie rondom pijn in handen te nemen en om hen in staat te stellen betere keuzes te
maken voor een zorgaanbieder en een behandeling.
- Een plan van aanpak voor de verdere implementatie van de kwaliteitscriteria pijn bij zorgaanbieders en
zorgverzekeraars, mede in het kader van de ontwikkeling van professionele richtlijnen en de inkoop van
pijnzorg.
Uitvoerder van dit deelproject is het kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans.
Doorlooptijd van dit deelproject: januari 2012-januari 2014
In dit deelproject wordt gebruikgemaakt van de resultaten van deelproject 1 en van de basisset kwaliteitscriteria
die door het project Kwaliteit In Zicht is ontwikkeld.
Zowel bij deelproject 1 als deelproject 2 zal er in de laatste fase aandacht zijn voor de implementatie van
de resultaten (de ontwikkelde CQ-index en de kwaliteitscriteria). Er zal hiertoe gebruik worden gemaakt van
internet, meetbureaus, contact met pijnbehandelcentra en zorgverzekeraars. De beschikbare resultaten worden
na afronding gepresenteerd tijdens een invitational conference.

Informatie over de betrokken
organisaties
- Het PijnPlatform Nederland is een
landelijke organisatie die beoogt de
belangen te behartigen van en voor
mensen met pijn en wil in samenspraak
met patiëntenorganisaties die naast de
aandoening waar zij voor staan pijn als
gemeenschappelijke noemer hebben,
deze extra problemen onder brede
maatschappelijke aandacht brengen.
- De Stichting Pijn-Hoop is een
patiëntenorganisatie die de belangen van
mensen met chronische pijn behartigt,
lotgenotencontact bevordert en aan het
grote publiek voorlichting geeft over
chronische pijn.
- De Nederlandse Vereniging van
Rugpatiënten De Wervelkolom is een

patiëntenvereniging die zich inzet voor
de belangen van mensen met rug- en/
of nekklachten. De vereniging heeft
actuele ervaring met het inbrengen van
kwaliteitscriteria in diverse richtlijnen. Zo
is zij onder meer betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de richtlijn Pijnbestrijding
bij wervelkolomgerelateerde pijnklachten.
- De Sarcoïdose Belangenvereniging
Nederland is een patiëntenorganisatie die
zich inzet voor een betere kwaliteit van
leven voor mensen met sarcoïdose en hun
leefgenoten.
- De Whiplash Stichting Nederland is
een patiëntenorganisatie die opgericht is
om de herkenning en erkenning van het
whiplashsyndroom te bevorderen en de
positie van whiplashpatiënten te versterken.

Deelnemers gevraagd voor
Zicht Op Pijn

O

p 1 januari 2012 begon het project Zicht Op
Pijn, een initiatief van vijf bij pijn betrokken
organisaties: het PijnPlatform Nederland,
de Stichting Pijn-Hoop, NVVR De Wervelkolom, de
Sarcoïdose Belangen Vereniging en de Whiplash
Stichting Nederland.
De aandacht voor pijn is in de afgelopen jaren
afgezwakt. Maar door meer belangstelling op nationaal
en internationaal niveau begint pijn opnieuw in zicht
te komen; als zelfstandige aandoening, maar ook als
gevolg van allerlei andere ziekten en aandoeningen.
Tot nu toe is er helaas maar weinig ruimte voor
de inbreng van patiënten zelf. Dit project wil daar
verandering in brengen!

willen we zoveel mogelijk goede informatie krijgen
van de mensen om wie het gaat. We nodigen u van
harte uit om uw ervaringen (en meningen) met ons te
delen. Wat vindt u dat er in zo’n vragenlijst zou moeten
staan? Welk onderdeel van de pijnbestrijding verdient
volgens u extra aandacht? In een groepsgesprek met
andere patiënten zullen we proberen dit op een rijtje te
zetten.

Een belangrijk deel van het project is de ontwikkeling
van een korte vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over
ervaringen van patiënten met chronische pijn. Hij kan
toegevoegd worden aan de bestaande vragenlijsten,
maar meet iets waar tot nu toe weinig aandacht voor
was: pijnbeleving en pijnbestrijding zoals ervaren door
patiënten met chronische pijn.
Hierover moet meer informatie beschikbaar komen.
Voor de patiënten zelf én voor zorgverleners en
beleidsmakers. Deze vragenlijst wordt ontwikkeld
in samenwerking met het Nederlands Instituut voor
Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL).

Wilt u met ons meedenken? Meldt u dan vóór 15 april
2012 aan bij Maarten Krol:
m.krol@nivel.nl of 030-2729761
Geef bij uw aanmelding a.u.b. aan op welke dag(en) u
kunt. Uiteindelijk zullen we de dag kiezen waarvoor de
meeste mensen zich hebben aangemeld. We nemen zo
spoedig mogelijk contact met u op over de definitieve
keuze van de dag en de plaats van het gesprek.

Zoals gezegd staat de patiënt centraal in dit project,
ook bij het ontwikkelen van de vragenlijst. Daarom

Het groepsgesprek zal tussen 17.30 uur en 19.30 uur
plaatsvinden op maandag 16 april of dinsdag 24 april.
In de pauze wordt voor broodjes gezorgd. De locatie is
waarschijnlijk Utrecht. Uw reiskosten worden in ieder
geval vergoed.

Verdere informatie is verkrijgbaar bij:
PijnPlatform Nederland,
Postbus 2254
2301 CG Leiden
06-20611387
info@pijnplatform.nl.
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‘De structuur voor een
betere aanpak is er gewoon’
De behandeling van pijnklachten bij kankerpatiënten laat nog veel
te wensen over. Dr. Wendy Oldenmenger van het Erasmus MC
Daniel den Hoed Oncologisch Centrum onderzocht het probleem
uitgebreid. Toen haar bevindingen in de praktijk werden toegepast,
waren er onmiddellijk bemoedigende resultaten.

K
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anker en pijn: vaak worden ze in één adem
genoemd. Dat is niet geheel onterecht. De cijfers
lopen per studie enigszins uiteen, maar naar
schatting 59 procent van de kankerpatiënten heeft
tijdens de behandeling pijnklachten, en 33 procent ook
daarna nog. Als de ziekte in een vergevorderd stadium
is, ondervindt zelfs 64 procent van de patiënten pijn.
Hoewel de pijnmeting de laatste jaren onder andere
door betere indicatoren sterk vooruit is gegaan,
valt er op het gebied van de pijnbehandeling bij
kankerpatiënten nog veel winst te boeken, constateerde
dr. Wendy Oldenmenger tijdens een onderzoek dat zij in
2003 in het Erasmus MC Daniel den Hoed Oncologisch
Centrum uitvoerde.
Oldenmenger: “Wat je overal hoorde, en dat waren
ook onze ervaringen op de eigen pijnpoli, was dat pijn
toch wel een groot probleem vormde. We wilden in
kaart brengen hoe groot het was, en wát het probleem
nou eigenlijk behelsde. Daarom hebben we gedurende
één week aan alle poliklinische patiënten die naar de
Daniel kwamen gevraagd of ze mee wilden doen aan
een onderzoek. Vervolgens vroegen we aan de 915
patiënten die tot medewerking bereid waren of ze
pijn hadden of pijnmedicatie gebruikten. Dat bleek 27
procent te zijn. In vergelijking met alle andere cijfers
in de wereld is dat heel laag, maar het zijn wel 246
patiënten in één week.”

Sterke focus op genezing

De mensen in kwestie kregen een uitgebreide vragenlijst
over pijn en pijnmedicatie en de invloed daarvan op
hun leven. Uit de antwoorden bleek dat de helft van
hen naar internationale maatstaven niet goed werd
behandeld voor hun pijn. Dat kan volgens Oldenmenger
diverse oorzaken hebben. “Artsen zijn gefocust op de
anti-tumorbehandeling. Kan er nog bestraald worden?
Is chirurgie mogelijk? Hoe werkt de chemotherapie?
En de patiënt wil in de eerste plaats beter worden.
Daardoor verloopt de communicatie tussen arts
en patiënt over pijn ook niet altijd even goed. Een
patiënt kan bijvoorbeeld denken: laat ik er maar niks
over zeggen, want straks wordt mijn chemotherapie
gehalveerd. Of: als de dokter het belangrijk vindt, dan

vraagt hij er wel naar. Terwijl de arts denkt: als de patiënt
pijn heeft, dan zegt hij het wel.”
Er werden eveneens problemen met de medicatie
gesignaleerd. Oldenmenger: “Het kwam voor dat
de patiënten niet echt een goed voorschrift voor
pijnmedicatie hadden. Maar we zagen ook dat een heel
groot deel van de patiënten hun medicatie niet innamen,
onder andere vanwege de angst voor de bijwerkingen.”

Wekelijkse monitoring

Wendy Oldenmengers promotieonderzoek verscheen
afgelopen februari in de vorm van het proefschrift To be
in pain or not. De implementatie van haar bevindingen
wierp meteen vruchten af. “Bij de patiënten die bij onze
studie betrokken waren, zag je een onmiskenbare
verbetering ten opzichte van de mensen die de gewone
pijnbehandeling op de poli kregen. Ze gaven vooral aan
dat de invloed van de pijn op hun dagelijks functioneren
minder werd.”
De sleutel tot het succes lijkt te liggen bij de verpleegkundige monitoring die wekelijks heeft plaatsgevonden.
“Normaal krijgen patiënt eenmalige voorlichting over
hoe ze om moeten gaan met de pijnmedicatie. Maar nu
kon de verpleegkundige elke week vragen hoe het thuis
ging. Daardoor was het mogelijk om de behandeling
door de arts aan te passen aan het dagelijks leven van
de patiënt. En dat gold ook voor de voorlichting aan
de patiënt. Als een patiënt bijvoorbeeld meldde dat hij
na een bepaalde activiteit veel pijn had en daardoor
ook niet meer tot andere dingen in staat was, kon hem
worden geadviseerd om voortaan dan maar een halfuur
van tevoren wat extra medicatie in te nemen.”
Volgens Oldenmenger komt er het nu op aan om deze
vorm van specialistische educatie verder in de praktijk
toe te passen en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk
kankerpatiënten snel bij een pijnarts terecht kunnen.
“Elk ziekenhuis in Nederland heeft een pijnpoli en
pijnartsen. Dus de structuur is er gewoon.”
Dr. Wendy Oldenmengers proefschrift (inclusief
Nederlandstalige samenvatting) is te lezen op
http://repub.eur.nl/res/pub/31414/

Geen woorden
maar daden a.u.b.
Beleidsmakers in de Nederlandse gezondheidszorg roepen tegenwoordig allerlei
prachtige slogans. ‘De patiënt centraal’, ‘medezeggenschap voor de patiënt’
en ‘de patiënt als partner’ zijn een paar voorbeelden daarvan. Ook het woord
‘samenwerking’ is een steeds vaker terugkerend onderwerp. Politiek gezien zijn
dat fraaie woorden, maar de uitvoering ervan blijkt moeilijker dan gedacht.
Door Elly Roetering
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og lang niet iedere arts, hulpverlener
of wetenschapper is bereid om het
veilige ‘eigen territorium’ te verlaten
of anderen daar toe te laten. Daarvoor is
een verandering in denken nodig en die
gaat heel traag. Veel artsen en specialisten
denken nog steeds dat patiënten in bed
horen in plaats van aan de vergadertafel.
Dat patiënten ook kunnen denken, is voor
veel van deze ‘hulpverleners’ moeilijk te
aanvaarden. Dat is jammer, want mede
dankzij veel goede patiëntenorganisaties
en ondanks dat lang niet alles wat op
internet staat waarheid is, zijn veel patiënten
tegenwoordig beter geïnformeerd dan
voorheen.
De Stichting Pijn-Hoop is in 1988 opgericht
om de kwaliteit van leven voor mensen
met chronische pijn te verbeteren. Sinds
de oprichting is er al veel verbeterd, maar
veel van de wensen die we toen hadden,
zijn nog steeds actueel! Chronische pijn
is nog steeds niet geaccepteerd als een
zelfstandige aandoening en de bijkomende
problemen worden nog steeds ernstig
onderschat.
Nog steeds krijgen veel pijnpatiënten
niet altijd de juiste behandeling en nog
altijd wordt bij opleidingen veel te weinig
tijd besteed aan de onderwerpen pijn en
pijnbehandeling.

Gelukkig komen er steeds meer voorbeelden
van projecten waaruit blijkt dat samenwerken
met een patiëntenorganisatie zo slecht
nog niet is. In de afgelopen jaren zijn
veel behandelprotocollen en richtlijnen
verbeterd doordat gebruik werd gemaakt
van de kennis en ervaringsdeskundigheid
die bij patiëntenorganisaties aanwezig
is. De combinatie deskundigheid en
ervaringsdeskundigheid blijkt toch
meerwaarde te hebben.
Pijnbehandeling bestaat niet meer alleen
uit medicatie of medische ingrepen door
neurologen of anesthesisten. Er komt steeds
meer plaats voor pijnrevalidatie en trainingen
om te leren omgaan met pijn die niet binnen
de daarvoor gestelde tijd overgaat.
Uit recent onderzoek is gebleken dat het
hebben van chronisch pijn zich niet alleen
beperkt tot Nederland, maar een Europees
probleem is dat de gemeenschap veel geld
kost. Dingen die veel geld kosten krijgen in
tijden van bezuinigingen altijd veel aandacht,
dus dat kan een mooie stimulans zijn voor het
onderwerp ‘samenwerking’.
Samenwerken bespaart geld! De kans om
daarvan te profiteren, moeten we dus niet
voorbij laten gaan.
Elly Roetering is voorzitter van de
Stichting Pijn-Hoop.

Veel artsen en specialisten denken nog steeds dat
patiënten in bed horen in plaats van aan de vergadertafel
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Gezond zijn is een groot goed
en dat realiseer je je pas ten
volle als je het kwijt bent.
Met pijn wil je niets te maken
hebben. Als je pijn krijgt, dan
ga je ervan uit dat het op den
duur vanzelf wel weer over zal
gaan. Als dat niet gebeurt is
Leiden in last. Wat kun je doen,
wat moet je laten?
Door dr. Frits Winter

20

Beter terug
met minder pijn
J

e hebt pijn gekregen en je bent daar
vervolgens op jouw manier mee
omgegaan. Je dacht wellicht: niet
zeuren, tanden op elkaar en doorzetten.
Op zich kan dat af en toe geen kwaad.
Maar te lang en te vaak, onder vervelende
omstandigheden en om verkeerde redenen,
pijn ‘moeten’ doorstaan kan wél kwaad!
Als je er te lang alleen voor stond, als je
je te lang niet wilde laten kennen, als je
door de omstandigheden of door anderen
gedwongen werd te lang door te gaan, dan
wordt de pijn je uiteindelijk de baas. Je kunt
niet meer verder. Wat dan? Moet je dan maar
aanvaarden dat een leven met pijn je lot is?
Je weet waarschijnlijk wel hoe het komt dat
je zo sterk bent gesensibiliseerd (gevoelig
gemaakt). De vraag is nu: hoe kun je weer
herstellen, hoe kun je ervoor zorgen dat je
minder gevoelig wordt en de pijn minder
voelt? Tegenwoordig spreekt men van
sensitisatie, oftewel gevoeliger worden

(sensitief = gevoelig), en van desensitisatie,
het minder gevoelig worden.

Op een laag pitje

Je kunt de methode van desensitisatie
(pijndemping) vergelijken met de manier
waarop je met een overgevoelige maag moet
omgaan. Als je maag van streek is, dan is de
beste methode eerst 24 uur maar eens niet
eten. Vervolgens mag je beginnen met een
beschuitje met thee. Dus niet als je na 24
uur weer een beetje trek krijgt meteen een
bord erwtensoep gaan eten. Wat je daarmee
bereikt is dat je weer ziek en misselijk
wordt en dat je vervolgens helemaal geen
erwtensoep meer kan zien, laat staan ruiken
of eten.
Zo is het ook met pijn. Eerst maar een tijdje
op een laag pitje functioneren, piekbelasting
(intensief, zwaar) en duurbelasting (lang achter
elkaar) vermijden. Dus niet zodra je je een
beetje beter voelt de tuin om gaan spitten.

een afwisselend dagprogramma met
pijndempende ingrediënten zorgt: optimale
inspanning, prettige ontspanning en
stimulerende afleiding. Op de langere termijn
zal dan vanzelf pijnvermindering optreden.
Hoe je jezelf belast maakt je namelijk sterk of
zwak. Je krijgt eelt als je regelmatig kort op je
blote voeten loopt. Je krijgt gevoelige voeten
als je ze niet belast. Je krijgt blaren als je af en
toe veel te lang op je blote voeten loopt. Je
krijgt meer pijn wanneer je je te veel forceert,
evenveel pijn wanneer je jezelf te veel ontziet
en minder pijn als je jezelf optimaal belast.

Niet forceren

Je moet echter ook niet voor de veiligheid
bij de thee en het beschuitje blijven. Door
voor heel veilig te kiezen kun je extreme pijn
voorkomen, maar je sterkt niet aan en je blijft
overgevoelig. Als je stopt met de benadering
van tanden op elkaar en doorzetten, je het
rustig aan doet en voor mindfulness gaat,
dan verdwijnt daarmee niet automatisch en
tegelijkertijd de (over)gevoeligheid en de pijn.
Die zitten nog ‘in je systeem’.
De heftigheid van de pijn kan afnemen als
je voor een betere methode kiest. Het is
weliswaar een kwestie van klein beginnen
(thee met een beschuitje), maar vervolgens
kun je je mogelijkheden rustig en systematisch
uitbouwen. Hoofdzaak is dat je steeds beter
leert in te schatten en te doen wat gezien
je klachten voor jou haalbaar en redelijk is.
Zolang je je laat leiden door wat er allemaal
moet of wat er van je verwacht wordt, blijf je
tegen piek- en duurbelasting aan lopen.
Haalbaar en redelijk betekent dat je voor

Het risico dat je je forceert, is groter in
situaties waarin je niet jezelf kunt zijn, waarin
je niet vrij bent om te doen en te laten
wat voor jou herstelbevorderend werkt.
Voorbeelden te over. As je visite hebt, kun je
bang zijn ongastvrij te lijken als je de visite op
tijd de deur uit stuurt. Als je weer op het werk
bent, wil je een gemotiveerde indruk maken
en kun je niet zomaar weglopen. Dus probeer
je ondanks de pijn toch zo goed mogelijk en
zo lang mogelijk je best te doen, tot het echt
niet meer te harden is.
Dus anderen en omstandigheden bepalen
dan wat je doet en jij bepaalt niet wat voor
jou haalbaar en redelijk is. Zelf niet aan het
roer staan, het heft uit handen geven, is
onveilig. Als anderen bepalen, dan krijgen
sociale contacten een emotionele lading (je
wordt bang of boos als ze te lang duren) en
ze worden riskant; overbelasting dreigt. Het
wordt zorgelijk: wat zal deze visite je brengen,
welke rekening in een toename van pijn krijg
je morgen gepresenteerd?
Hetzelfde geldt misschien nog wel meer
voor je werk, omdat naast het relationele
(de verhouding met collega’s en werkgever)
ook je financiën en je toekomst op het spel
staan. Het is dan heel moeilijk de druk en
het moeten niet te groot te laten worden. Je
kunt de druk alleen beperken als je duidelijk
communiceert wat je mogelijkheden en je
onmogelijkheden zijn en als je de afwisseling
tussen inspanning en rust/herstel weet te
organiseren.

Onveilig wordt veilig

Je hebt een veilig klimaat nodig. Je pijn
wordt alleen minder als je nieuwe, andere
succesvolle ervaringen hebt met sociale
contacten, met werk en met andere beladen
situaties. Alleen succeservaringen halen de
druk en de spanning weg en daardoor krijg je
weer vertrouwen. Echt vertrouwen, dat stoelt
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op concrete, nieuwe ervaringen en nieuwe
inzichten.
Kalm aan doen, niet meer werken, niet
meer op visite gaan, inactief en passief zijn,
veel medicijnen gebruiken, aanvaarden
en accepteren maken de pijn niet
beter. Integendeel, het is frustrerend en
beangstigend almaar in de wachtkamer te
moeten zitten in de hoop dat het beter wordt.
Twee methoden helpen niet. Ten eerste: stoer,
strak, fanatiek en geforceerd doorzetten. En
ten tweede: ‘Ik doe maar niets, dan maak ik
ook geen fouten.’
Alleen door ‘pijnlijke’ activiteiten en situaties,
die gekoppeld zijn aan de pijn, regelmatig
op een juiste wijze op te zoeken, kan het
bedreigende, pijn provocerende karakter
van die activiteiten en situaties veranderen.
Net als bij watervrees kan dat het beste op
een veilige, rustige en gedoseerde manier
gebeuren. Op die manier komt het signaal
van onveilig op veilig te staan. Je zweert
het vechten af, maar bevrijdt jezelf ook van
een angstige inactiviteit. Je werkt op een
verantwoorde wijze aan de vergroting van je
fysieke- en mentale belastbaarheid.

Eelt kweken

De pijndemping zal pas gaan werken
wanneer je niet alleen het krampachtige
gedrag langere tijd achterwege laat, maar er
ook ander gedrag (een rustige, ontspannen,
evenwichtige, uitgebalanceerde en
methodische benadering) voor in de plaats
laat komen.
Een terugval naar het oude gedrag maakt de
uitdoving (de desensitisatie, de angstdemping)
tijdelijk weer ongedaan. Terugvallen mag, als
je maar steeds weer overeind krabbelt en
merkt dat de terugvallen op den duur steeds
minder vaak voorkomen, en als ze er zijn
steeds minder lang duren. Je kweekt steeds
meer eelt, je kunt weer zwaardere kost aan.
Je begint zelfs de erwtensoep weer lekker te
vinden. De aanhouder wint!
Dr. Frits Winter is directeur van het Medisch
Centrum Winter, behandelcentrum voor pijn,
stress en burn-out, en auteur van het boek
‘De pijn de baas’.

Europees
offensief
tegen
chronische
pijn
Onder de naam Pain Alliance Europe
AISBL is volgens de Belgische wetgeving
een Europese koepelorganisatie opgericht
met als missie: het verbeteren van
de kwaliteit van leven van Europeanen
die leven met chonische pijn.
De start was meteen voortvarend, maar er
valt nog een heleboel werk te doen.
En daarbij telt elk beetje steun.
Door Joop van Griensven
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p 2 mei 2011, aan de vooravond
van de SIP-meeting in het Europese
Parlement, kwam een vijfentwintigtal
mensen in Brussel bijeen met als doel een
hernieuwde poging te ondernemen om tot
een samenwerkingsverband te komen. Het
betrof vertegenwoordigers van nationale
organisaties die betrokken zijn bij chronische
pijn. Ze kwamen uit diverse Europese landen,
waaronder Spanje, Nederland, België,
het Verenigd Koninkrijk, en Roemenie.

De eerste bijeenkomst onder leiding
van Mary Baker, voorzitter van
de EFNA (European Federation
of Neurological Associations),
resulteerde al direct in een
werknaam, Pain Alliance Europe
(kortweg PAE), en in een missie
zoals hierbovenboven vermeld. De
klinkende resultaten werden meteen
vermeld tijdens de SIP-meeting. In
het vorige PijnPeriodiek hebt u hier
al over gelezen.
Na dit voortvarende begin zijn
er op 18 juli en 18 oktober 2011
vervolgbijeenkomsten geweest.
Tussendoor was er op 7 september
nog een werkgroepbijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst in oktober
zijn de puntjes op de i gezet,
keurden de aanwezigen de statuten
van de nieuwe organisatie goed
en werd een voorlopig bestuur
gekozen en een programma
voor de officiële PAE-lancering
geaccepteerd.

De officiële start

Op 29 november 2011 vond deze
lancering plaats, waarbij het Ierse
EP-lid Marian Harkin als gastvrouw
optrad. Tijdens deze gelegenheid

spraken Harkin, inititator Mary
Baker, EFIC-voorzitter dr. Hans
Kress en dr. Albrecht Werner
van het Directoraat-Generaal
Gezondheid en Bescherming
van de Europese Commissie (DG
SANCO) de ongeveer veertig
aanwezigen toen. Allen benadrukten
het belang van een Europese
koepel die als stem voor de mensen
met chronisch pijn in Europa kan
optreden en als zodanig ook als
gesprekspartner kan functioneren.
Na dit samenzijn hielden de leden
hun eerste algemene vergadering,
waarin zij een bestuur kozen en de
statuten officieel goedkeurden. De
officiële start was nu gemaakt. Dat
was het gemakkelijkste gedeelte.
Hoe nu verder?
Als eerste waren daar alle officiële
handelingen die verricht moesten
worden, zoals de statuten laten
passeren en gepubliceerd krijgen en
het openen van een bankrekening.
Voorts het opstarten van een
website (www.pae-eu.eu). Het
kennismaken met de sponsoren en
met andere stakeholders, zoals de
EFIC en de vertegenwoordigers van
DG SANCO, met commissaris John
Dalli als politiek verantwoordelijke.
Verder: proberen toegang te
krijgen tot de EMA, het Europese
medicijnbureau. Contact leggen
met andere koepelorganisaties,
zoals het Europees Patiënten Forum
(EPF).
Daarnaast zijn er de interne
zaken die gestructureerd moeten
worden. Een huishoudelijk
reglement, proberen een regeling
op te stellen voor mogelijke nieuwe
leden, een kortetermijn- en een
langetermijnstrategie voorbereiden
om te presenteren aan de algemene
ledenvergadering. Het vaststellen
van budgetten voor de diverse te
verrichten werkzaamheden. En we
praten nu alleen nog maar over de
praktische zaken.
Er wordt gewerkt om de
naamsbekendheid van de PAE
te vergroten. Als eerste werd
met medewerking van een
Europarlementariër de website
gelanceerd, zodat er publiciteit

aan gegeven kan worden. Er
worden plannen opgesteld om
de bewustwording voor de
gevolgen van chronische pijn
zichtbaar te maken. Niet alleen de
medische, maar ook de sociale
en economische gevolgen, die
zoals u allen weet zeker zo erg zijn.
Om daarin een speler te kunnen
zijn, wordt meegewerkt aan het
SIP-programma. (SIP staat voor
Social Impact of Pain.) De volgende
bijeenkomst van dit platform is op
30 en 31 mei 2012 in Kopenhagen.
De PAE zal hierbij intensief
betrokken zijn en tevens zal een
aantal leden een actieve bijdragen
leveren. Dit alles met de intentie
dat er meer en bewuster naar de
inbreng van de patiënten geluisterd
wordt. Ook dit evenement zorgt
voor publiciteit, waarvan de PAE
profiteert.

Werk aan de winkel

Al met al is er veel werk aan de
winkel om er voor te zorgen dat
de Pain Alliance Europe tot een
begrip uitgroeit waar in Europa
op het gebied van chronische
pijn niet aan voorbijgegaan kan
worden. Het PAE-bestuur heeft zich
hieraan gecommitteerd, maar kan
dit uiteraard niet alleen. Het heeft
daarbij uw hulp nodig. Dit kan in de
vorm van ideeën en ook door de
eigen organisatie te ondersteunen
in zijn activiteiten. Vergeet daarbij
niet dat geslaagde activiteiten
op nationaal niveau hun invloed
hebben op Europees niveau. Ze
kunnen een voorbeeld zijn voor
andere organisaties om deze te
volgen of voor de politiek om hierop
te reageren.
Sterke nationale betrokkenheid is
erg belangrijk om voor de chronisch
pijnpatiënt veranderingen ten goede
te bewerkstelligen. Zeker in deze
tijden waarin bezuinigingen meer
regel zijn dan uitzondering. Steun
daarom uw organisatie, zodat
deze op zijn beurt in staat is om de
Europese koepel te ondersteunen.
Joop van Griensven is voorzitter van
de Pain Alliance Europe AISBL.
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PijnPlatform
Nederland…
… beoogt de belangen van mensen met pijn te behartigen.
… vormt daartoe een platform ten behoeve van aangesloten
organisaties, verenigingen en stichtingen die dagelijks met deze
problemen te maken hebben.
… benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat pijn één op de vijf
Nederlanders treft.
… vraagt aandacht voor het feit dat pijn, waarbij al dan niet een
oorzaak kan worden vastgesteld, veel gevolgen heeft voor mensen met
pijn en dat pijn los van dit persoonlijke lijden grote maatschappelijke
en economische lasten met zich meebrengt.
… doet dit in samenspraak met patiëntenorganisaties die pijn bij de
aandoening gemeen hebben.
… wil door samenwerking met de aangesloten partijen de
vraaggerichte zorg op het gebied van pijn, pijnbehandeling en
pijnbestrijding bevorderen door het verzamelen van informatie en deze
op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen.
… zal per kwartaal alle aangesloten partijen actief benaderen met het
verzoek om informatie en gegevens over activiteiten en zal eveneens
wetenschappelijke centra en verenigingen met het verzoek om
informatie benaderen.
… zal informatie verzamelen uit tijdschriften en berichten uit de media
en door het bijwonen van beurzen, congressen en bijeenkomsten.
… zal eens per halfjaar een thema-bijeenkomst organiseren voor de
aangesloten partijen en genodigden. Deze bijeenkomst dient eveneens
tot het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring.
… zal periodiek de website aanpassen met en voor de aangesloten
partijen.
… zal bij de overheid en zorgverzekeraars pleiten voor kennis over,
aandacht en begrip voor pijn en de problematiek van mensen met
pijn en stelt zich ten doel politieke erkenning te realiseren door het
onder de aandacht brengen van de pijnproblematiek bij politici en
beleidsvoorbereiders, teneinde bij te dragen aan een betere pijnzorg.
Stichting PijnPlatform Nederland
Postbus 2254
2301 CG Leiden
www.pijnplatform.nl
info@pijnplatform.nl

