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Het Pijnperiodiek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Niet uit het oog, noch uit het hart
Hilda Wieberneit-Tolman

Op 13 maart jl. legde Professor dr. H.G.M. Rooijmans na
tweeënhalf jaar de voorzittershamer van het Pijnplatform
neer. Bij het aantreden van de heer Rooijmans als voorzitter
in juni 2003 werd afgesproken dat hij deze functie twee jaar
zou vervullen. Het is inmiddels wat langer geworden maar
dat is niet de belangrijkste reden voor zijn terugtreden. De
heer Rooijmans heeft in de loop van 2005 het voorzitterschap
op zich genomen van het bestuur van het Nationaal
PijnFonds en het lijkt niet verstandig om beide functies te
combineren. Van deze plek willen we de heer Rooijmans nogmaals hartelijk danken voor zijn grote inzet en enthousiasme
de afgelopen jaren! In zijn nieuwe functie als bestuursvoorzitter van het Nationaal PijnFonds verliezen we elkaar gelukkig
niet uit het oog, noch uit het hart.
De nieuwe voorzitter van het Platform Pijn en Pijnbestrijding
is Professor dr. W.W.A. Zuurmond. Voor de deelnemers van
het Pijnplatform, en mogelijk ook voor lezers van de
Pijnperiodiek, is de heer Zuurmond een oude bekende. Hij is
onder andere als hoogleraar anesthesiologie verbonden aan
het VU Medisch Centrum en gespecialiseerd in pijnbestrijding
bij palliatieve zorg. Wij heten de heer Zuurmond van harte
welkom en hebben het volste vertrouwen dat hij op kundige
en voortvarende wijze leiding zal geven aan het Pijnplatform.

PijnFonds volop in beweging

Professor dr. H.G.M. Rooijmans
Professor dr. W.W.A. Zuurmond

De afgelopen maanden is veel werk verzet om de activiteiten
voor en van het Nationaal PijnFonds te kunnen realiseren.
Op het moment dat deze Pijnperiodiek van de persen rolt,
wordt de laatste hand gelegd aan de website:
www.pijnfonds.nl
Het doel van het PijnFonds is de belangen van mensen met
pijn actief te behartigen. We willen de kennis over pijn bij
medici, paramedici, beleidsmakers en het grote publiek doen
toenemen en onderzoek over pijn financieel ondersteunen.
We pleiten voor brede toepassing van de wetenschappelijke
inzichten in de praktijk. Het PijnFonds wil verder het
Platform Pijn en Pijnbestrijding faciliteren. Binnen dit platform kunnen vertegenwoordigers van beroepsverenigingen op
het terrein van pijn en pijnbestrijding, patiëntenverenigingen,
wetenschappelijke instellingen en overige bij pijnbestrijding
betrokken instanties elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en nieuwe initiatieven ontplooien. Dit alles in de ruimste
zin van het woord.
Om dit blijvend te kunnen realiseren zijn, naast sponsors,
ook donateurs nodig. Het Nationaal PijnFonds vraagt uw
steun. Gebruik hiervoor de laatste pagina van de Pijnperiodiek en word donateur! Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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Blijf in beweging om
het ontstaan van artrose
tegen te gaan!
Nogal wat ouderen bewegen stijf en hebben pijnklachten in
gewrichten. Voor velen is dit iets wat bij de leeftijd hoort en
zij vinden dat ze er maar mee moeten leren leven. Dat gaat
echter niet altijd even gemakkelijk, vooral niet als er zich
perioden voordoen met veel extra pijn en stijfheid.
Artrose is de meest voorkomende oorzaak van pijnlijke en
stijve gewrichten bij ouderen.
Dr. Marijke Hopman-Rock

Redactioneel
In dit nummer ontmoeten heden en
verleden elkaar. Historica Amanda
Kluveld van de Universiteit van
Amsterdam schrijft over het lijden van
de Franse schrijver Daudet, die een dagboek heeft bijgehouden over zijn chronische pijn. Een aangrijpend verhaal,
waarbij de oorzaak van de pijn niet
zozeer meer actueel is in deze tijd, maar
de aard van de pijn wel.
Pijnpatiënten klagen vaak dat anderen
niet begrijpen wat ze voelen. Daarom
zijn verhalen van anderen zo belangrijk,
ook al is het verhaal meer dan honderd
jaar oud. Misschien is het ook een goed
idee om zelf een dagboek bij te houden
en die aan naasten te laten lezen om
daarmee begrip te kweken.
Pijn en seks worden op een andere wijze
weergegeven in het artikel over ’Pijn als
sekskiller of seks als pijnstiller?’ Er worden tips gegeven om beperkingen door
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pijn tot het minimum te beperken. Aan
de andere kant heeft onderzoek aangetoond dat bij seks ’pijnstillende’ stoffen
in het bloed komen, de zogenaamde
endorfines, die bestaande pijn kunnen
verminderen.
In het artikel over artrose wordt uitgelegd dat de meeste mensen op oudere
leeftijd slijtage van de gewrichten krijgen. Een deel daarvan krijgt chronische
gewrichtspijn. Er wordt uitgelegd hoe
dat komt en wat daaraan te doen valt.
De boodschap daarbij is dat ’rust roest’
en sterke spieren veel pijn kunnen
voorkómen. Met artrose moet je meer
doen in plaats van minder. Denk bijvoorbeeld aan het onder begeleiding
bewegen in een sportschool. Er is zelf
veel aan te doen en dat wordt bedoeld
met ’leren leven met…’
W.J. Meijler, hoofdredacteur

Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen in één of
meer gewrichten in kwaliteit achteruit gaat en soms geheel
verdwijnt. Het bot gaat benige uitstulpsels vormen en wordt
dikker en harder. Hierdoor kunnen de bewegingen van een
gewricht worden bemoeilijkt. Artrose wordt ook wel
(gewrichts)slijtage, osteoartrose of artrosis deformans
genoemd. De aandoening komt vooral voor bij ouderen
boven de 55 jaar.

Verschillende soorten artrose
Artrose is een typisch met de veroudering samenhangende
aandoening. Het is een chronische kwaal waarvoor helaas
geen afdoende therapie bestaat. Veranderingen aan het kraakbeen en bot- en kraakbeenverlies zijn meestal op een röntgenfoto waarneembaar. Dit heet ’radiologische artrose’. Het is
echter niet zo dat iedere persoon met radiologische artrose
ook last heeft van pijn of beperkingen in het dagelijks leven.
Ongeveer 30 tot 35% van de personen met radiologische
artrose heeft daadwerkelijk symptomen (zogenaamde ’klinische artrose’). Anderen hebben wel last van allerlei symptomen, echter zonder dat er (op de foto) zichtbare veranderingen in het gewricht zijn opgetreden. Symptomen zijn bijvoorbeeld ochtendstijfheid, krakende gewrichten (crepitus), bewegingsbeperkingen en pijn. Pijn kan optreden bij bewegen en
belasten. Na rust is er vaak sprake van startpijn.
De oorzaak van pijn kan heel verschillend zijn, maar heeft
doorgaans te maken met druk op het omliggende weefsel
door een ontsteking of uitrekking van zenuwen door botaangroei. Het gebeurt geregeld dat men gedurende een kortere of
langere tijd symptomen heeft die daarna weer verdwijnen.
De diagnose ’artrose’ kan meestal door de huisarts worden
gesteld zonder dat het nodig is om röntgenfoto’s te laten
maken.
Als er geen duidelijke aanleiding is voor het ontstaan van
artrose (anders dan de leeftijd) spreekt men van ’primaire
artrose’. Indien artrose optreedt na een ongeval of na jaren
van zware beroepsbelasting, dan spreekt men van ’secundaire
artrose’. Verergering van artrose hangt samen met de leeftijd,
met het hebben van artrose in meerdere gewrichten tegelijk
en met het hebben van overgewicht (dit geldt met name voor
artrose van de knie). Indien de artrose slechts in één of twee
gewrichtsgroepen optreedt, wordt er gesproken over ’gelokaliseerde artrose’. Indien er drie of meer gewrichtsgroepen zijn
aangedaan, spreekt men van ’gegeneraliseerde artrose’. Bij
deze laatste vorm van artrose kan er een genetische factor in
het spel zijn. Wellicht is er ook sprake van hormonale invloed
bij het ontstaan van artrose (vooral bij vrouwen). Naar de
werking van dit soort processen wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek verricht.

Artrose, artritis en osteoporose
In Engelstalige landen spreekt men in het geval van artrose
over ’arthritis’. In Nederland wordt alleen over ’artritis’
gesproken als er sprake is van een gewrichtsontsteking. Het
aangedane gewricht is dan warm, pijnlijk en gezwollen. In
ernstige gevallen, waarbij er sprake is van pijn en gewrichts-

Dr. Marijke Hopman-Rock studeerde biologie,
psychologie en epidemiologie. Zij is Hoofd van
de sector Bewegen en Gezondheid van TNO
Kwaliteit van Leven in Leiden.
Tevens is zij co-director van Body@Work
Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en
Gezondheid TNO VU Medisch Centrum in
Amsterdam.
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Van personen tussen
55 en 75 jaar met
pijnklachten aan heup
of knie geeft 80% aan
nauwelijks beperkingen
te ondervinden
ontstekingen, kan de huisarts de patiënt doorsturen naar de
specialist (meestal de reumatoloog) die kan nagaan of er
sprake is van reumatoïde artritis (RA). Hierbij staan ontstekingen veel meer op de voorgrond dan bij artrose. RA is een
ziekte die te maken heeft met het afweersysteem en in de
meeste gevallen door middel van een bloedtest kan worden
aangetoond.
Artrose wordt vaak verward met osteoporose. Bij deze aandoening is er sprake van afbraak van botweefsel, waarbij de
botten broos worden. Osteoporose komt nogal eens in ernstige mate voor bij oudere vrouwen met ondergewicht. Bij een
val kan zo iemand makkelijk iets breken. In het algemeen
komen artrose en osteoporose niet samen voor.

De cijfers
Van de ouderen boven de 75 jaar heeft ongeveer 80% een
vorm van radiologische artrose in de gewrichten. Gelukkig
heeft het grootste gedeelte daar niet daadwerkelijk last van.
Bij de oudere vrouwen (>55 jaar) heeft 20% en bij de mannen 14% klachten waarvoor behandeling wordt gezocht bij
huisarts of specialist. Artrose van de wervelkolom komt het
meeste voor, gevolgd door handen, tenen, knieën en heupen.
Bij de handen ziet men vooral afwijkingen aan de bovenste
vingerkootjes en aan de basis van de duim, meestal als knobbels. Enkel, pols, elleboog en schouder zijn relatief minder
vaak aangedaan. Vooral gewrichten die vaak en zwaar belast
zijn, hebben kans door artrose te worden aangetast. In het
algemeen hebben meer vrouwen dan mannen artrose, en
hebben vrouwen ook meer last van pijn en beperkingen.

Gevolgen voor het dagelijks leven
Voor de meeste patiënten vallen de gevolgen van artrose in
het dagelijks leven mee. Van personen tussen 55 en 75 jaar
met pijnklachten aan heup of knie geeft 80% aan nauwelijks
beperkingen te ondervinden. De 20% die wel gevolgen signaleert, ondervindt vooral hinder bij huishoudelijke bezigheden, werk/studie, slapen en vakantie. Dit geldt met name voor
relatief jonge (< 65 jaar) mensen met een uitgebreidere bewegingsproblematiek dan alleen klachten aan knie of heup.
Personen boven de 75 jaar hebben soms problemen bij het
lopen, traplopen en gebruik maken van het openbaar vervoer
(in- en uitstappen). Mensen met een ernstige vorm van artro-

4

se kunnen na verloop van tijd behoorlijk gehandicapt raken,
bijna niemand belandt echter in een rolstoel. Bij zeer ernstige
artrose kan worden overgegaan tot een gewrichtsvervangende
operatie waarbij de patiënt bijvoorbeeld een nieuwe heup of
knie krijgt. Als dit laatste nodig is, zal de huisarts de patiënt
doorsturen naar de orthopedisch chirurg. Nadeel van een
kunstgewricht (prothese) is dat deze een beperkte levensduur
heeft zodat men er beter niet te vroeg aan moet beginnen.

Klachten en medicatie
Als er sprake is van (pijn)klachten of min of meer ernstige
beperkingen is het aan te raden om naar de huisarts te gaan. De
huisarts gaat na of het inderdaad artrose betreft en kan medicijnen of behandelingen voorschrijven. Er zijn geen medicijnen
om artrose te genezen. Wel zijn er verschillende middelen die
de pijn en in mindere mate de stijfheid kunnen verlichten.
Om de pijn te bestrijden wordt vaak paracetamol aangeraden.
Als de pijn gepaard gaat met een duidelijke ontstekings-

Artrose van de
wervelkolom komt het
meeste voor, gevolgd
door handen, tenen,
knieën en heupen

Vooral gewrichten die
vaak en zwaar belast
zijn hebben kans
door artrose te
worden aangetast

Fietsen, lopen en zwemmen zijn goede methoden om de
spieren rond de gewrichten sterk te houden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die meer bewegen (wandelen, fietsen, bewegingsoefeningen doen) minder last hebben van chronische pijn en een verminderde kwaliteit van
leven dan mensen die niet voldoende bewegen. Om te zware
belasting van knieën, enkels en heupen te voorkomen, kunnen schoenen met schokabsorberende zolen worden gedragen. Belangrijke conclusie is dat verantwoorde lichaamsbeweging het ontstaan van artrose kan tegengaan. Bewegen verbetert het kraakbeen in gewrichten (er kan een nieuw laagje
worden gevormd) en voorkomt bovendien andere kwalen en
ongemak zoals hoge bloeddruk en overgewicht.

component, worden niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen voorgeschreven (zogenaamde NSAID’s bijvoorbeeld
ibuprofen). Met deze laatste middelen kan beter voorzichtig
worden omgegaan in verband met bijwerkingen zoals hoge
bloeddruk, beschadigingen van maag- en darmwand en nierinsufficiëntie, vooral bij oudere patiënten. COX2-remmers veroorzaken minder maag- en darmwandbeschadigingen, maar
worden afgeraden bij patiënten met hartproblemen.

Uit onderzoek blijkt dat voorlichting en beweeginterventie
helpen om de pijnklachten te verminderen en beter dragelijk
te maken. Interventie (6 wekelijkse bijeenkomsten) betekende verbetering van de pijnklachten ten opzichte van een controlegroep die deze interventie niet had gehad. Momenteel
worden dergelijke interventieprogramma’s voor mensen met
artrose door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor de
Fysiotherapie (KNGF) in Nederland geïmplementeerd in
samenwerking met TNO en het Reumafonds.

Een risico bij effectieve pijnbestrijding is dat er geen waarschuwingssignaal meer optreedt bij overbelasting van het
gewricht.

Beweeg!
Zowel over- als onderbelasting van het gewricht is niet goed.
Rust en beweging kunnen het beste worden afgewisseld.

Figuur 1: Overzicht van een gewricht
1= synoviale membraan, 2= kapsel, 3= subchondraal bot,
4= kraakbeen, 5= synoviale gewrichtsruimte, 6= spier.
Uit: Dequeker, J., Osteoartrose, Epidemiologie, Kath. Univ.
Leuven, 1985

Psychologie
Tenslotte is er de psychologische factor die van belang is bij
het op juiste wijze omgaan met klachten door artrose. Angst
voor invaliditeit en vallen kan bij ouderen gemakkelijk leiden
tot de keuze voor een zittend leven. De bekende Amerikaanse
reumatoloog Fries gaf ooit het advies: ’Use it or lose it’!
(gebruik het of verlies het), wat hier zeker ook geldt.
Waarschijnlijk leidt het gedurende langere tijd toepassen van
een negatieve manier van omgaan met problemen en klachten tot meer lichamelijke en sociale beperkingen dan nodig
is. Het gaat hier vooral om mensen die op een passieve
manier op problemen reageren. Zij denken vaak negatief over
hun mogelijkheden om effectief met pijn om te gaan en hebben hun lichamelijke inspanningen danig gereduceerd.
Mensen die daarentegen op een positieve manier met pijn en
klachten omgaan, blijken een betere kwaliteit van leven te
hebben en minder beperkingen. Actief blijven en afleiding
zoeken, zijn effectieve strategieën om met pijn en klachten
om te gaan.
Voor brochures en informatie op maat:
Het Nationaal Reumafonds, www.reumafonds.nl

Actief blijven en
afleiding zoeken, zijn
effectieve strategieën
om met pijn en
klachten om te gaan
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Pijn als eenzaam
experiment, een duik
in de literaire
geschiedenis van de pijn
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Een man die van ’s ochtends vroeg
tot ’s avonds laat met zijn tanden
knarst van de pijn en ’s nachts met
zijn hoofd tegen de muur beukt,
is geen menselijk wezen en geen
waardig lid van de menselijke
samenleving, scheef de Russische
schrijver Ivan Toergenev (1818-1883)
aan een vriend. Het lijkt een cynische
opmerking. Toch heeft Toergenev in
die zin gelijk dat mensen die
langdurig pijn lijden, vaak in een
isolement raken.

Dr. Amanda Kluveld,
historica
Dit geïsoleerd raken heeft verschillende oorzaken. Wanneer je
pijn lijdt, kun je niet precies hetzelfde doen als andere mensen. Het leven van een pijnlijder is gevuld met lijden, pijn
bestrijden en het leven steeds opnieuw inrichten. Soms geeft
dat het gevoel dat pijn steeds meer tijd opslokt. Je kunt je uiteindelijk geen dag meer heugen dat je geen pijn had en het
perspectief op een moment zonder pijn verdwijnt volledig.
Lijden raakt je hele wezen en verandert je in een persoon
waarvan je nooit had verwacht dat je die zou kunnen worden.
Dit alles maakt pijn tot een innerlijke ervaring die zelfs voor
mensen die het dichtst bij de pijnlijder staan, nooit geheel
gedeeld of begrepen kan worden.

Ultiem privé
Door de ene groep mensen die zich met pijn bezighoudt, bijvoorbeeld medische professionals, wordt het lijden van de
persoon met pijn weer anders benaderd dan door de andere,
bestaande uit onder meer de pijnlijder zelf, zijn familieleden,
vrienden en vandaag de dag ook werkgevers, bedrijfsartsen,
verzekeringsartsen, uitkeringsinstanties en beleidsmakers.
Vaak zal de pijnlijder ervaren dat pijn een wig drijft, niet
alleen tussen hem en zijn naasten, maar ook in zijn innerlijk.
Pijn is ook wel de ultieme privé-ervaring genoemd.
Bij het delen van pijn vormt taal een belemmering. Taal is
immers niet altijd geschikt om pijn te vertalen naar een

beschrijving die recht doet aan de overweldigende ervaring
die zij voor een individu is. Toch heeft dat mensen er niet van
weerhouden om de wijze waarop pijn hun persoonlijkheid en
leven veranderde, te beschrijven. Eén van hen was de negentiende-eeuwse Franse schrijver en vriend van Toergenev,
Alphonse Daudet (1840-1897).

Syfilis, speciaal voor Daudet
Daudet leed zoals veel van zijn tijdgenoten aan syfilis. Zijn
ziekte bevond zich in het laatste en ernstigste stadium en hij
leed hevige pijnen die hij op alle toen denkbare manieren
probeerde te bestrijden. Hij gebruikte een keur aan verdovende middelen en consulteerde zoveel mogelijk medici. Nadat
bleek dat geen dokter raad wist en geen middel zijn pijnen
stilde, raadpleegde hij de beroemde neuroloog Jean-Martin
Charcot, die bekend stond vanwege een groot gebrek aan tact.

Van kunstenaar tot genie
Daudet was dan ook niet verbaasd toen Charcot hem botweg
vertelde dat de ziekte waar hij aan leed ongeneeslijk was. Wat
hem wel verwonderde, was diens opmerking dat de ziekte
speciaal voor hem, Daudet, bestemd was. Waarschijnlijk vond
Charcot dat syfilis van alle bestaande ziekten het beste bij
hem paste. Dit laatste sloot aan bij de positieve bijbetekenis
die de geslachtsziekte in de periode rond 1900 onder kunstenaars had. Syfilis zou originele gedachten veroorzaken en leiden tot perioden van verhoogde geestelijke activiteit. Thomas
Mann omschreef de ziekte in 1905 als een gif dat bedwelmend, stimulerend en inspirerend werkte. Het maakte de
kunstenaar tot een genie, dat in staat was de meest prachtige
werken te maken omdat hij als het ware door de duivel bij de
hand werd genomen. De prijs voor deze artistieke virtuositeit
was echter de hoogst mogelijke. Syfilis resulteert uiteindelijk
in een totale verlamming.

Experiment van de werkelijkheid
Charcot vond dat Daudet moest proberen om zo goed mogelijk met zijn ziekte en de pijn die deze veroorzaakte om te
gaan. De schrijver legde die raad niet naast zich neer en
besloot een boek over zijn ervaringen te schrijven. Het moest
anders worden dan alles wat hij tot dan toe had geschreven.
Hij wilde zichzelf nauwgezet observeren en alles wat er met
hem gebeurde, alles wat hij ervoer en voelde, gedetailleerd
beschrijven. Daarbij was de schrijver zowel het object van
onderzoek als de wetenschapper die zijn bevindingen aan het
papier toevertrouwde. Die keuze van Daudet was niet toevallig. Zoals alle naturalistische schrijvers meende hij dat een
romancier precies hetzelfde te werk moest gaan als de experimenteel fysioloog Claude Bernard. Een roman was volgens de
naturalisten een wetenschappelijk verslag van een experiment
met de werkelijkheid.

La Doulou
Daudet werkte fanatiek aan zijn project. Hij legde een notitieboek naast zijn bed en schreef daar steeds korte aantekeningen
in over zijn geestesgesteldheid, zijn lichamelijke conditie, zijn
twijfels en angsten. Hij hield zowel zijn beste vriend als de pers
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regelmatig op de hoogte van zijn vorderingen van La Doulou
dat pijn in het Provençaalse dialect betekent. Maar hoe hard
hij er ook aan werkte, het was hem niet gegund zijn studie te
voltooien. Twee jaar voor zijn dood stopte hij met aantekeningen maken. De onafgemaakte verzameling notities werd
door zijn vrouw pas in 1930 gepubliceerd onder de titel La
Doulou. Aux pays de la douleur Épuisé. Het boek maakt(e)
op de lezer een enorme indruk door het eerlijke en ontluisterende beeld dat Daudet van zijn pijn en ziekte schetst. In de
medische wereld wordt het boek nog altijd beschouwd als
een ’klassieke’ beschrijving van de symptomatologie van
tabes dorsalis*.

Verborgen, eenzame pijn
Uit Daudets aantekeningen spreekt een grote eenzaamheid
en een even grote angst. De betekenis van pijn hing voor de
schrijver voor een belangrijk deel samen met de veroorzaker
ervan. Syfilis was de meest gevreesde ziekte uit de negentiende eeuw, hoewel het niet de meest dodelijke was. Het werd
beschouwd als een afschuwelijke, vernederende, vulgaire
kwaal die voortkwam uit verwerpelijk seksueel gedrag zoals
overspel en prostitueebezoek. Daudet probeerde zijn ziekte
een zeker cachet te geven. Hij was er trots op dat hij zijn
besmetting niet aan een prostituee te danken had maar aan
een zangeres. Dit nam niet weg dat Daudet zich schuldig
voelde tegenover zijn vrouw. Hij wilde niet dat ze ontdekte
dat zijn ziekte het gevolg was van losbandigheid en buitenhuwelijkse seksuele escapades. Hij wilde haar ook niet met
zijn pijn belasten. Hij hield die voor haar verborgen zoals
hij ook niet liet merken dat hij met gedachten aan zelfmoord rondliep en met verhoogde seksuele verlangens
worstelde. Daudet schaamde zich en deed er alles aan om
zo weinig mogelijk van zijn pijn aan zijn familie te tonen.

Tot de laatste seconde
Verder was hij van mening dat het aanschouwen van pijn
bijna even veel leed veroorzaakte als het beleven ervan.
Daarom wilde hij vóór alles voorkomen dat zijn kinderen
hem kermend en wanhopig zouden aantreffen. Voor zijn
familie speelde hij toneel, zo goed en zo kwaad als het
ging, alsof er niet zo veel aan de hand was. Ook behandelde Daudet de meeste van zijn vrienden op die manier.
Wanneer zij hem kwamen bezoeken, putte de schrijver zich
uit in het maken van grapjes en het vertellen van vermake-

lijke anekdotes. Zelfs in de kuuroorden die hij af en toe
bezocht en waar toch meer zieken en pijnlijders aanwezig
waren, bleef hij dat doen. Na het vertrek van zijn visite, viel
hij telkens uitgeput en creperend neer. Hij zou deze manier
van doen volhouden tot aan de laatste seconde van zijn leven.
In 1897 slaakte hij tijdens een diner, midden in een van zijn
lange geestige uiteenzettingen over het leven, plotseling een
kreet en stierf.

Veroordeeld tot 3.500 jaar hel
Daudet stierf in gezelschap maar de laatste jaren van zijn
leven was hij meer en meer in een isolement geraakt. Hij worstelde dagelijks met schuldgevoelens alsook met steeds heviger wordende angsten. Hij had last van nachtmerries over het
Laatste Oordeel en noteerde in zijn aantekeningenboek dat
hij er voor vreesde dat hij tot 3.500 jaar hel zou worden veroordeeld, vanwege zijn ’misdaden op het gebied van sensualiteit.’ Maar banger nog was Daudet voor wat hem nog tijdens
het aardse leven te wachten stond. Syfilis was niet te behandelen en de schrijver wist dat de ziekte naarmate deze zich ver-
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In zijn laatste
notities schreef
Daudet dat hij
onzichtbaar
was geworden
en niet langer
bestond
der ontwikkelde, steeds meer pijn met zich mee zou brengen.
Hij wist ook dat er steeds minder tegen die hevige pijn te
doen zou zijn. Daudet zag de voorbeelden om zich heen.
Zijn vrienden, de schrijvers Charles Baudelaire, Guy de
Maupassant en Gustave Flaubert leden ook aan syfilis en
Daudet wist daardoor tot in detail welke lijdensweg hem nog
te wachten stond. Daarnaast deden er veel angstaanjagende
verhalen over de ziekte de ronde. Dit alles maakte dat Daudet
het gevoel kreeg dat zijn lichaam en persoonlijkheid langzaam door de pijn werden overgenomen en zijn leven er volledig door gevuld raakte. ’Wat ben je aan het doen? Ik lijd
pijn.’, luidt de eerste zin van La Doulou.

Veranderende identiteit
Daudet zag dingen van zichzelf die hij liever niet zou zien.
Hij bleek niet zo flink en waardig in zijn lijden als hij volgens
zichzelf zou moeten zijn. Daudet werd gedwongen zijn zelfbeeld bij te stellen. Maar hij was niet bereid zijn falen aan de
buitenwereld te laten zien uit angst verworpen te worden
omdat hij niet langer de man was die zijn familie en vrienden
kenden en waardeerden. Daudet dwong zichzelf ten opzichte
van de buitenwereld een andere identiteit aan te meten en al
doende veranderde hij innerlijk. Aanvankelijk zag Daudet
zijn pijn als een interessant studieobject. Maar zijn pijn bleek
zich niet zo eenvoudig te laten objectiveren. Daudet kon zijn
rol als wetenschapper steeds moeilijker onderscheiden van
zijn rol als onderzoeksobject. Daarvoor was de pijn voor hem
persoonlijk een veel te overweldigende ervaring.

’Dubbelganger’ in pijn
Gaandeweg werd Daudet banger en banger voor wat ging
komen. Hoewel de pijn op zich te dragen was, maakte zijn
angst de pijn ondraaglijk. Daarom koos hij ervoor zich meer
en meer te laten verdoven door morfine-injecties. De conse-

quentie hiervan was dat hij een groot deel van de dag in een
slaaptoestand doorbracht en dus nog verder afgezonderd
raakte van zijn omgeving. Ook al verfoeide hij zichzelf eerst
om zijn onvermogen pijn te verdragen, na verloop van tijd
beklemtoonde Daudet juist zijn bijzondere kwaliteiten als
pijnlijder. Dit deed hij door zichzelf tot een excellent gezelschap van beroemde pijnlijders te rekenen waartoe ook
Ovidius, Montaigne, Baudelaire, Flaubert, Rousseau en
Leopardi behoorden. Daudet noemde hen zijn ’dubbelgangers in pijn’. Ook vergeleek hij zijn eigen lijden met de pijn
die Christus voelde toen hij werd gekruisigd.

Grootheidswaan en
onzichtbaarheid
Op zichzelf horen dubbelgangers en vergelijkingen met
Christus thuis in de literaire traditie van de negentiende eeuw,
maar niet in het soort boek dat Daudet met La Doulou wilde
schrijven. Zoals gezegd wilde hij een wetenschappelijke, bijna
exacte tekst schrijven. Dat Daudet zijn toevlucht nam tot het
dubbelgangerconcept maakt duidelijk dat hij zichzelf langzaam verloor. Steeds vaker spiegelde hij zichzelf voor dat hij
door zijn pijn een bijzonder persoon was geworden. En door
dit te beklemtonen, deed hij wat Charcot hem had aangeraden, namelijk zich verhouden tot de ziekte die het beste bij
hem zou passen. Hij integreerde de syfilis en de pijn die
ermee gepaard ging op creatieve wijze in zijn levenswijze en
wereldbeeld. Daudet begon gaandeweg te geloven dat hij
door zijn onaardse en in zijn ogen steeds meer verheven pijn,
kennis verwierf die slechts was voorbehouden aan een select
groepje pijnlijders dat wat wijsheid betrof op grote afstand
van de rest van de mensheid stond.
De Franse schrijver leek in zijn laatste notities zelfs aan zekere
grootheidswaan te lijden. De pijn die hij eerst nog zo precies
probeerde te beschrijven, kreeg hem steeds meer in zijn
macht. Hij werd er door overgenomen. Daudet betaalde voor
de verhoogde creativiteit en artistieke superioriteit die hij
dankzij de pijn en syfilis ervoer, inderdaad de hoogste prijs.
In zijn laatste notities schreef Daudet dat hij onzichtbaar was
geworden en niet langer bestond.
Het lukte Daudet om zijn pijnervaring in taal om te zetten.
Het doel van zijn notities veranderde tijdens het schrijven
echter van een objectieve studie naar een testament of grafschrift. Het is de vraag of dit een bewuste keuze was of dat
Daudets denken en woorden volledig door pijn waren geïnfiltreerd. Er is veel te zeggen voor het laatste. Pijn brengt ons in
een wereld waar we verdwalen, onszelf kwijtraken en onze
vrijheid verliezen. Soms voor altijd.
* beschadiging van de achterstrengen van het ruggenmerg door syfilis
die met veel pijn gepaard gaat.

Dr. Amanda Kluveld is als historica verbonden aan de
Leerstoelgroep Nederlandse Geschiedenis van de
Faculteit der Geesteswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam.
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PIJN ALS SEKSKI
Chronische pijn in rug, nek, armen en benen
kan leiden tot allerlei beperkingen in het
dagelijks leven. Op de voorgrond staan dan
vaak beperkingen op het gebied van werk,
huishouden, sport, hobby’s en
kinderverzorging. De negatieve gevolgen van
pijn op seksualiteit die veel chronische
pijnpatiënten ondervinden, blijven ten onrechte
vaak onderbelicht.
Loes Swaan, revalidatiearts
Woet Gianotten, arts-seksuoloog
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te raken. Hij is bang dat hij haar dan nog meer pijn bezorgt
en dus doet hij maar niets. Heel af en toe hebben ze gemeenschap, zonder dat ze een orgasme krijgt. Het vrijen doet haar
zoveel pijn dat ze er dan weer lange tijd vanaf zien.
Uit bovenstaande voorbeelden worden de volgende problemen duidelijk:
• Geen fut vanwege de pijn en de vermoeidheid
• Geen goede houding kunnen vinden bij het vrijen
• Door (pijn)medicatie of door antidepressiva minder zin,
minder erectie of minder vochtig worden en moeilijker
klaarkomen
• Schuldgevoel van degene met pijn tegenover de gezonde
partner
• Schuldgevoel van de gezonde partner als er seks is en de
patiënt pijn heeft
• Verdwijnen van alle lichamelijke intimiteit omdat iedere
aanraking pijn doet
• Angst voor veel napijn ook als het vrijen zelf meevalt wat
betreft de pijn
• Nare ervaringen in het verleden waardoor seks altijd al
beladen was

LLER...
Zowel behandelaars als patiënten blijken het moeilijk te vinden om over seksualiteit te praten. Dat is jammer. Want chronische pijn ontpopt zich maar al te vaak als sekskiller!
Gelukkig is er vaak wel degelijk iets aan te doen en leiden
simpele aanpassingen soms al tot goede resultaten. Genoeg
redenen om seksualiteit in relatie tot pijn bespreekbaar te
maken. Om een goed beeld te schetsen allereerst twee praktijkvoorbeelden.

Voorbeeld 1
Een getrouwde man (35) met twee kinderen heeft al jaren last
van zijn rug. Hij kan redelijk leven met zijn klachten. Hij
heeft aangepast werk en houdt zijn conditie op peil met fietsen en wandelen. Met de seks gaat het al enige jaren niet zo
goed. Hij kan bij het vrijen nauwelijks een houding vinden
waarin de pijn dragelijk is. De medicijnen die hij gebruikt,
verminderen zijn erecties en bovendien kost het hem veel
meer moeite om klaar te komen. Hij schaamt zich echter om
dit onderwerp met zijn arts te bespreken. Ook de arts vraagt
er niet naar.

Voorbeeld 2
Een 40-jarige vrouw heeft fibromyalgie. Daardoor is ze vaak
moe en heeft vrijwel altijd pijn aan allerlei spieraanhechtingen. Ze kan haar huishouden en de verzorging van haar kinderen maar net aan. Voor seks is ze meestal te moe. Ze voelt
zich hierover schuldig tegenover haar man. Omdat bij haar
vrijwel alles pijn doet, is het voor hem moeilijk om haar aan

Seks is gezond!
Het klinkt misschien wat vreemd omdat daar zelden over
wordt gesproken, maar seks heeft aanwijsbare gezondmakende functies. Bevredigende seks leidt onder andere tot:
• Meer fysieke ontspanning (vooral meer ontspannen
spieren)
• Meer emotionele ontspanning
• Gemakkelijker slapen (seks is het beste slaapmiddel)
• Regelmatig klaarkomen vermindert bij mannen de kans op
hartinfarct en acute hartdood
• Regelmatig klaarkomen vertraagt bij vrouwen het proces van
vaginale veroudering
• Seks kan een goede manier zijn om te troosten
• Seks is ook een goede manier waardoor iemand zich weer
echt vrouw of man kan voelen
• Seks is ook een manier om conflicten bij te leggen en misverstanden in de relatie tussen man en vrouw op te lossen

Seks als pijnkiller
Behalve dat seks moeizaam kan worden voor mensen met
chronische pijn, kan seks ook juist een pijnverminderend
effect hebben. Aan de ene kant vanwege de afleiding die plezierige seks kan geven. Voor vrouwen komt daar nog iets
anders bij. Bij hen doet seksuele opwinding en vooral een
orgasme de pijndrempel tijdelijk verhogen. Dat heeft te
maken met pijndrempelverhogende stoffen die vrijgemaakt
worden bij seksuele stimulatie.

Het effect van medicijnen:
van Paracetamol tot Prozac
Gewone pijnstillers zoals paracetamol, ibuprofen, naproxen
en diclofenac hebben in het algemeen geen invloed op
seksueel functioneren.
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Antidepressiva, vooral de moderne middelen zoals Seroxat
(paroxetine), Prozac (fluoxetine), Cipramil (citalopram) en
Zoloft (sertraline) hebben daarentegen vaak bijwerkingen op
seksueel gebied. Positieve bijwerkingen kunnen zijn: een betere stemming waardoor meer zin in seks, minder angst, makkelijker kunnen ontspannen, minder piekeren. Er zijn echter
vaak ook negatieve bijwerkingen zoals minder zin hebben of
meer moeite met opgewonden raken. Het kan langer duren
voordat iemand klaarkomt. Klaarkomen gaat moeilijker of
zelfs helemaal niet. Bij mannen die te snel klaarkomen, worden om die reden soms zelfs antidepresssiva voorgeschreven.
De pijnstillers morfine en codeïne kunnen bij langdurig
gebruik leiden tot hypogonadisme (verlaagde functie van de
geslachtsorganen) met minder zin en erectieproblemen. Bij
de behandeling van deze klachten dient daarom ook aandacht te zijn voor herstel van de verstoorde hormoonbalans.
Softdrug cannabis kan zowel positieve als negatieve gevolgen
hebben voor de seks. Dit is deels afhankelijk van de hoeveelheid die wordt gebruikt. Bij een lage dosis is het effect eerder
positief en bij een hoge dosis eerder negatief. Ditzelfde geldt
voor alcohol.
Middelen tegen epilepsie die voorgeschreven worden tegen neuropathische pijn kunnen ook erectiestoornissen veroorzaken.
Spierontspanners zoals diazepam, oxazepam, alprazolam vergemakkelijken het vrijen soms, maar maken het soms ook
moeilijk!
Er zijn verschillende manieren om met deze seksuele bijwerkingen om te gaan. Uitleg is vanzelfsprekend belangrijk. Na
het stoppen, verdwijnen de negatieve effecten snel. Soms
gaan ze vanzelf weer over na langer gebruik. Soms is het zinvol om een ander middel te proberen. Er zijn ook strategieën
waarbij kortdurend wordt gestopt of waarbij een ander medicijn tijdelijk wordt toegevoegd. In elk geval is het een
gespreksonderwerp voor dokter en patiënt!

Tips voor patiënten
• Bespreek het probleem dat u ervaart met uw arts. Dit is niet
gek! Seksualiteit raakt ons allemaal.
• Geen zin is niet hetzelfde als tegenzin. Experimenteer bij
geen zin met uw partner wat u zou kunnen prikkelen. Neem
de tijd! Seks hoeft niet altijd spontaan, soms werkt het beter
om een tijdstip af te spreken. Misschien bent u ’s morgens
minder moe dan ’s avonds.
• Vertel uw partner wat pijn doet en wat niet, wat u prettig
vindt en wat niet. Hij of zij kan dit niet zelf bedenken.
• Probeer tijdens het vrijen eens een andere houding dan u
gewend bent.

OF SEKS
• Als gemeenschap moeilijk is, betekent dat niet dat iedere
intimiteit uit een relatie hoeft te verdwijnen. Geniet vooral
van wat nog wél gaat en streef niet altijd naar gemeenschap
en klaarkomen. Ook strelen, tegen elkaar aan liggen,
knuffelen is intimiteit.
• Als klaarkomen op de gewone manier niet meer lukt, experimenteer dan met andere manieren zoals wederzijdse masturbatie.
• Er is trouwens niets mis mee als er maar één van de twee
klaarkomt en de ander niet. Onze behoeften zijn niet allemaal hetzelfde. In veel relaties is het tamelijk gewoon als
degene met de meeste behoefte zichzelf klaarmaakt, terwijl
de ander (meestal de patiënt met de pijn) in zijn of haar
armen ligt!
• Bespreek met uw arts het nut en het nadeel van de verschillende geneesmiddelen. Soms kan er iets veranderd worden
of misschien zelfs afgebouwd of gestopt worden. Bespreek
ook de mogelijkheden van erectiebevorderende medicijnen.
• Soms zijn er seksuele problemen die niets te maken hebben
met de pijn. De pijn kan dan een welkom excuus zijn om
niet te vrijen. Het is goed om de werkelijke reden van het
probleem bespreekbaar te maken. Relatieproblemen kunnen
verborgen blijven omdat de pijn als probleem overheerst.

Het klinkt misschien wat vreemd, maar seks
heeft aanwijsbare gezondmakende functies
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ALS PIJNSTILLER?
Tips voor professionals
Onderzoek in Nederlandse revalidatiecentra liet zien dat
veel patiënten het onderwerp seksualiteit gemist hadden
tijdens de behandeling. De arts en de verschillende therapeuten brachten het lang niet altijd ter sprake en ook de
patiënt zelf durfde het niet goed aan te roeren. Het grootste
deel van de onderzochte patiëntengroep ervoer het als een
gemis als dat thema achterwege bleef. De patiënten bleken
het echter zeer op prijs te stellen als seksualiteit wél ter
sprake kwam. Zeker bij het voorschrijven van medicatie met
mogelijk effect op seksueel functioneren (zoals bij opiaten
en antidepressiva) hoort het thema seksualiteit aan bod te
komen.
Voor het bespreken van seksualiteit wordt het PLISSIT model
veel gebruikt. Dit model kent verschillende niveaus van diepgang. Zo staat P voor Permission: duidelijk maken dat bij pijn
seks nog steeds belangrijk is en de moeite waard. En duidelijk
maken aan de patiënt dat wat u betreft seks een normaal
onderwerp is in de anamnese. LI staat voor Limited
Information: beperkte informatie in termen die aansluiten bij
de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van informatie
op het gebied van de normale seksuele respons, anatomie of
bijwerkingen van medicatie. SS staat voor Specific
Suggestions. Dit kunnen alle suggesties zijn zoals hierboven
genoemd bij Tips voor patiënten. IT staat tot slot voor
Intensive Therapy en is in het algemeen voorbehouden aan
een seksuoloog of een andere behandelaar die goed thuis is
op dit gebied.

Bron
Gianotten WL (red). Revalidatieseksuologie. Reader bij
ZonMw project
’Seksuologische training revalidatieprofessionals’.
De Hoogstraat / De Trappenberg: 2004
Nadler S. Arthritis and other connective tissue diseases. In
Sipski ML, Alexander CJ (eds). Sexual function in people
with disability and chronic illness. Gaithersburg. Aspen
Publishers 1997: 221-246.
Met dank aan landgoed Duin en Kruidberg (locatie fotografie)

Loes Swaan is als revalidatiearts verbonden aan
revalidatiecentrum De Trappenberg in Huizen.
Zij is verder lid van de medische adviesraad van de
patiëntenvereniging Fybromyalgie door Eendracht
Sterk (FES), voorzitter Werkgroep Pijnrevalidatie
Nederland (WPN) en lid projectgroep Consensus
Pijnrevalidatie en het Platform voor Pijn en
Pijnbestrijding.
Woet Gianotten is als medisch seksuoloog verbonden
aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en
als consulent seksuologie aan revalidatiecentra
De Trappenberg (Huizen) en De Hoogstraat (Utrecht).
Gianotten is verder tevens arts-psychotherapeut.
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www.stopdepijn.nl de lucht in
Neuropathische pijn is voor diabetespatiënten, maar vaak
ook voor medici lastig te herkennen. De meeste mensen hebben last van ’dove’ handen, voeten of benen, die ongevoelig
zijn voor pijn of temperatuur. Andere mensen klagen over
ondragelijke pijn in voeten en benen. Ook wordt er gesproken over hinderlijke tintelingen, jeuk, branderig gevoel of de
sensatie van ’lopende miertjes’ op de huid. Er wordt vaak
gesproken over zenuwpijn. Om meer bekendheid en begrip te
krijgen voor deze aandoening lanceerde Pfizer begin dit jaar
de website www.stopdepijn.nl
TNS NIPO voerde recentelijk onderzoek uit naar pijnklachten
bij diabetespatiënten. Hieruit blijkt dat tweederde van de
onderzochte patiënten last heeft van één of meerdere klachten die samenhangen met neuropathische pijn. Daarnaast
geeft de helft van de patiënten aan dat de pijnklachten hun
dagelijks leven beïnvloeden. Een opmerkelijk resultaat van
het onderzoek is dat de diabetespatiënt vaak zelf de pijnpro-

blematiek bij de arts aan de orde stelt. Veel van de patiënten
worden niet met medicatie behandeld voor de pijnklachten.
Het onderzoek geeft tot slot aan dat het nodig is om meer
bekendheid en voorlichting te geven over het verschijnsel
neuropathische pijn in het algemeen en bij diabetes in het
bijzonder.
Over neuropathische pijn zijn, via de Pfizerwebsite, de volgende brochures verkijgbaar:
Neuropathische pijn
Diabetische neuropathie
Trigeminus-neuralgie
Postoperatieve neuropathie
Postherpetische neuralgie
Neuropathische pijn bij kanker
In de volgende uitgave van het Pijnperiodiek staat neuropathische pijn centraal als thema.

www: Wat Wil je 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 artrose.

Dr. R. Gaymans, voormalig huisarts en pijndeskundige
De oorzaak van het ontstaan van artrose is niet bekend en er
is dus ook geen effectieve, op een oorzaak gerichte, therapie
beschikbaar. Het zwaartepunt ligt op medische begeleiding,
waardoor er veel ruimte is voor eigen maatregelen, keuzen en
klachtenverminderende therapievormen.
Duidelijk en beknopt is
www.tlichtpuntje.be/info/artrose.htm
Hoewel niet helemaal vrij van sponsoring, is het aan te raden
om te kijken op
www.gewrichtspijn.nl/content/gewrichten/artrose.asp
eveneens vanwege de duidelijkheid.
De informatie is op deze site, vergeleken met het vorige adres,
uitgebreider en vollediger.
Omdat pijnstillers vaak gebruikt worden bij ernstige vormen
van gewrichtsklachten en chronische pijn, is een overzicht
daarvan belangrijk.
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Dit is te vinden op de site
http://apotheek.nl/Templates/geneesmiddelen
U kunt op deze pagina, bij de kolom aandoeningen, de A van
artrose aanklikken. Daar vindt u ook de tekst van de patiëntenfolder van het Nederlands Huisartsen Genootschap.
Uitstekend voor hen die in de Engelse taal hun weg kunnen
vinden is de site http://en.wikipedia.org/wiki/Arthrosis;
deze tekst is erg volledig en zorgvuldig. Met name de schematische indeling van de behandelingsmogelijkheden geeft
een goed inzicht.
Voor vraag- en antwoordsituaties is er de site
http://artrose.web-log.nl Artrose wordt hier soms, anders
dan op eerdere vindplekken, als aandoening ingedeeld onder
de term reuma. Deze verwisseling van termen kunt u vaker
tegenkomen. Wie tot slot belangstelling heeft voor zelfhulpmethoden die aansluiten op alternatieve geneeswijzen treft
op www.reuma-stichting.nl/01reuma/methoden.html
een serie korte beschrijvingen.

Voor u gesignaleerd
Osteoarthritis: a
rehabilitative approach
in general practice
Peter H.T.G. Heuts is gepromoveerd met dit proefschrift op 10
februari 2006 te Maastricht. In
het proefschrift ’Artrose, een
revalidatiegeneeskundige
behandeling in de huisartsgeneeskunde’ is behalve de
samenvatting tevens een
Nederlandstalige samenvatting opgenomen voor geïnteresseerde leken. Deze samenvatting beschrijft het onderzoek in
algemene bewoordingen en met vermijding van vakjargon.
Het onderzoek richt zich op zelfmanagement en artrose.
Artrose is een veel voorkomende gewrichtsaandoening met
gewrichtspijn en stijfheid als meest kenmerkende klachten.
Artrose is een klinisch syndroom. Een syndroom is een complex van verschijnselen, die kenmerkend zijn voor een bepaalde aandoening. Artrose neemt toe naarmate men ouder wordt
en heeft gevolgen voor het dagelijks functioneren. (zie ook
het artikel over artrose elders in dit tijdschrift)

Zorgboek Darmkanker
Uitgave van Stichting
September, 2006
ISBN: 90-8648 00 20
Het Zorgboek Darmkanker
is een nieuwe uitgave in de
reeks van zorgboeken die
worden uitgegeven door
Stichting September. Zij
laten zich bij de uitgaven
ruimschoots adviseren
door diverse deskundigen.
De uitgave is te bestellen
bij o.a. de apotheek en via
www.boekenoverzichten.nl

Correctie
In de vermelding in Pijnperiodiek nr. 1, 2006 staat bij
de uitgave Chronic Spinal Pain, ISBN 3–909441-01-7
abusievelijk:
Uitg. FlevoPress SA, Meggen (LU), Switzerland
Dit moet zijn FlivoPress, Amsterdam.

Richtlijnen voor
de praktijk
Auteurs: A. de Graeff, G.M.
Hesselmann, R.J.A. Krol,
M.B. Kuyper, E.H.
Verhagen, E.J. Vollaard
ISBN: 90-72175-37-9
Utrecht 2006

Palliatieve zorg, Zakboekje
Auteurs: J.R.G. Gootjes, M. Nolet
ISBN: 90-72175-36-0, Utrecht 2006
Het betreft hier twee uitgaven van
de Integrale Kankercentra
(www.ikcnet.nl).
Het zakboekje ’Palliatieve zorg’
besteedt aandacht aan de kwaliteit
van leven en zorg op maat voor
mensen in hun laatste levensfase.
Het boekje is geschreven voor een brede groep
van hulpverleners die betrokken is bij palliatieve zorg.
’Richtlijnen voor de praktijk’ beschrijft de meest recente
inzichten in diagnostiek, behandeling en begeleiding bij palliatieve zorg. Beide uitgaven samen vormen een stevige basis
voor verdere ontwikkeling van kwaliteit van palliatieve zorg
in de terminale fase.

Buprenorphine – The Unique Opioid
Analgesic. Pharmacology and Clinical
Application
Auteur: Ed. Keith Budd,
Robert B. Raffa
ISBN: 3-13-1342111-0 /
1-58890-432-6
Uitgever: Thieme Verlag KG,
2005, Stuttgart
In deze uitgave geeft een
aantal personen toelichting
op inzichten met betrekking tot het molecuul
buprenorfine en de resultaten ervan bij de behandeling van verschillende
vormen van pijn. Het is
vooral een boek voor
professionals die belangstelling hebben
voor de plaatsbepaling van buprenorfine onder de
opioïden.
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Anesthesiologen-dagen, www.anesthesiologie.nl

18 en 19 mei 2006

Congres Lage Rugpijn (Engelstalig), www.bsl.nl

6 juni 2006

Hoofdredacteur:
Dr. W.J. Meijler

Nederlands Congres Volksgezondheid, www.ncvgz.nl

12-13 april 2006

Landelijk congres en publieksdag Nederlandse Vereniging Fibromyalgie
www.fibromyalgiepatientenvereniging.nl
of www.elderingstudios.com
12 en 13 mei 2006

10e kinderpijngroependag in Maxima Medisch Centrum

23 juni 2006

Studiemiddag Patiëntenparticipatie in onderzoek, www.zonmw.nl 7 september 2006
Wetenschappelijke Vergadering van de Ned. Ver. Voor Neurologen
www.nvvn.nl
28 september 2006
Wetenschapsdag NVA, www.anesthesiologie.nl
Pijn-Dagen, www.bsl.nl
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Prof. dr. H.G.M. Rooijmans
mw. Drs. J.L. Swaan
mw. Dr. G.J. Versteegen
mw. H. Wieberneit-Tolman

29 september 2006
11 en 12 oktober 2006

Achtste Pijncongres Sectie Pijn, www.anesthesiologie.nl

4 november 2006

internationaal
Annual Meeting of the British Pain Society

24 april 2006

8th EHF Congress European Headache Federation, Valencia, Spain
www.kenes.com/headache

26-29 april 2006

25ht Annual Meeting of the American Pain Society, San Antonio, USA
2nd International Forum on Pain Medicine Organized by
PAIN / Kenes International, Guadalajara, Mexico
www.kenes.com/ifpm

3 mei 2006

25-28 mei 2006

Euroanesthesia 2006, 14th ESA meeting, Madrid, Spain
www.euroanesthesia.org

3-6 juni 2006

Coördinatie en eindredactie:
Hilda Wieberneit-Tolman

5th IASP Research Symposium: Central Neuropathic Pain Centenary
of Central Post-stroke Pain, Toronto, Canada, www.iasp.pain.org

Productie:
Eldering Studios bv, Overveen

8th IFNA World Congress for Nurse Anesthetists, Lausanne, Switzerland
www.wcna2006.ch
10-13 juni 2006
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EFIC - European Pain School, Pain summer school, Siena, Italy
www.unisi.it/pain-school

6 juni 2006

12-18 juni 2006

7th International Symposium on Pediatric Pain
Organized by the IASP Special Interest Group on Pain in Childhood
Vancouver, Canada, www.meet-ics.com
25-29 juni 2006
5th EFIC Congress / Pain in Europe, Istanbul, Turkey, www.efic.org

13-16 sept. 2006

11th Annual Advanced Int. Pain Conference and Practical Workshop
Budapest, Hungary, skrein@kenes.com
17-22 sept. 2006
Annual Meeting of the Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes
Berlin, Germany
11-14 oktober 2006
ASA: annual meeting of the American Society of Anesthesiologists California
www.asahq.org
13-17 oktober 2006

mw. Drs.
C.A.M.
Girardinv.d. Klaauw
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Global Day Against Pain, www.iasp-pain.org

16 oktober 2006

4th World Congress of the World Institute of Pain (WIP)
Budapest, Hungary, skrein@kenes.com

25-30 sept. 2007

14th World Congress of Anaesthesiologists
Durban, South Africa, sasa@icon.co.za
12th World Congress on Pain, Glasgow, United Kingdom
www.iasp-pain.org

25-30 mei 2008
17-22 augustus 2008

Pijn Sloopt
De cijfers... pijnlijk indrukwekkend
Eén op de vijf volwassenen lijdt aan chronische pijn en meer dan 2 miljoen mensen hebben deze
pijn al minstens 7 jaar. Van alle patiënten met kanker heeft 70% pijn. En alleen lage rugpijn vormt
al een jaarlijkse kostenpost van € 4,5 miljard.
De cijfers zijn pijnlijk indrukwekkend. Het Platform Pijn en Pijnbestrijding stelt zich ten doel de
pijnpatiënt dichter bij de pijnbestrijder te brengen middels bijeenkomsten, congressen, onderzoek,
informatie-uitwisseling en uitgave van het Pijnperiodiek. Voor het blijven realiseren van deze doelstellingen is veel geld nodig. Het Nationaal PijnFonds werft fondsen ten behoeve van de wereld
van pijn en pijnbestrijding. Uw hulp wordt bijzonder op prijs gesteld!

Giro 304050 Leiden
Nationaal PijnFonds: Wassenaarseweg 56, 2333 AL Leiden – T 071 - 5181895
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Het Nationaal PijnFonds wordt gesteund door

en verder door bijdragen van SPON, RVVZ, ZonMw, St. MusartE

Het PijnFonds vraagt om uw steun

✁

Het PijnFonds vervult een cruciale rol tussen de Nederlandse pijnlijder en de pijnbestrijder. Draagt u het Platform Pijn en
Pijnbestrijding, het Pijnperiodiek en dus het Nationaal PijnFonds een warm hart toe? Word dan donateur! Immers Pijn Sloopt!
■ Ja, ik word donateur van het PijnFonds voor € 24,- per half jaar (€ 4,- per maand) tot wederopzegging
■ Ja, ik doe een éénmalige donatie aan het PijnFonds van

Ik machtig hiermee het PijnFonds
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Geboortedatum:
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Datum:

Het PijnFonds mag mij op de hoogte houden op het bovenstaande e-mailadres. Stelt u hier echter geen prijs op, vink dan dit vakje aan ■
Indien u niet akkoord gaat met een afschrijving kunt u deze binnen 30 dagen via uw bank terug laten boeken.
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