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Het Pijnperiodiek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Activiteiten van het
Platform Pijn en Pijnbestrijding
Sinds de oprichting in 1999 heeft het Platform zich steeds
meer gemanifesteerd. Daar willen we even punt voor punt bij
stilstaan.

Congressen, bijeenkomsten
Eénmaal per kwartaal treffen de deelnemers van het Platform
Pijn en Pijnbestrijding elkaar. Daarnaast zijn er ook speciale
congressen/bijeenkomsten georganiseerd. Zoals het
Pijncongres voor behandelaar en patiënt in 1999, 2000, 2001
en 2003. Het 5e Pijncongres vindt najaar 2005 plaats.
Tijdens een bijeenkomst op Terschelling (februari 2002) werden de missie en doelstellingen van het Platform geformuleerd. Ook werd er afgesproken een aantal taakgroepen
samen te stellen voor specifieke onderwerpen (onderwijs,
congres, website, pijnperiodiek, criteria, etc.).

www.pijnplatform.nl
Eerst was de website pijn.pagina.nl een particulier initiatief met een prikbord en dus chat-mogelijkheid. De
enorme hoeveelheid bezoekers vergde te veel tijd voor
onderhoud. Reden waarom pijn.pagina.nl zonder prikbord medio juni werd overgedragen aan het Platform
Pijn en Pijnbestrijding. Deze site is nog steeds te gebruiken als een ’startpagina’ voor sites over pijn en pijnbestrijding. Daarnaast is er onze eigen site: www.pijnplatform.nl met informatie over het Platform, de activiteiten, activiteiten van deelnemers, tekst van het
Pijnperiodiek etc.

Pijnperiodiek
Pijnperiodiek (oplage 35.000 ex.) is een initiatief van het
Platform Pijn en Pijnbestrijding. Behalve aan de deelnemers
van het Platform wordt de uitgave verstrekt aan o.a. huisartsen, verzekeringsmaatschappijen en vertegenwoordigers in de
industrie die geïnteresseerd zijn in pijn en pijnbestrijding.

Europese organisatie
De laatste 3 jaar zijn vertegenwoordigers van pijnpatiëntenverenigingen uit Engeland, Schotland, Ierland, België,
Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Israël
en Nederland bijeengekomen om een Europees netwerk voor
pijnpatiënten op te richten. Het initiatief ontstond in 2002
tijdens een bijeenkomst in Brussel. De korte toelichting die
bij die gelegenheid werd gegeven over de situatie in
Nederland en het bestaan van het Platform fungeerde al snel
als voorbeeld voor andere bij dit initiatief betrokken landen.
Uitgangspunt is op Europees niveau de problematiek van het
lijden aan chronische pijn onder de aandacht te brengen. De
lancering van het Netwerk (European Pain Patient Network)
zal eind dit jaar plaatsvinden. We houden u op de hoogte.

Scholing en richtlijnen
Regelmatig wordt overlegd over mogelijkheden van al dan
niet landelijk georganiseerde (na)scholing wat betreft pijn en
pijnbestrijding. Voor patiënten, lotgenoten, en/of personen
die hierbij beroepsmatig zijn betrokken.
Het Platform is door middel van vertegenwoordiging betrokken bij de Klankbordgroep vanuit de Werkgroep
Pijnrevalidatie van de Ver. van Revalidatieartsen en het PKCAZM met de opdracht te komen tot een consensusrapport
pijnrevalidatie, en bij de Klankbordgroep van de Ned. Ver.
van Kinderartsen met als opdracht te komen tot het ontwikkelen van een richtlijn voor pijnmeting en pijnmanagement.

Organisatievorm
Het huidige bestuur (SWVP = SamenWerkingsVerband
Pijndisciplines) heeft besloten de organisatievorm te vereenvoudigen. Met ingang van 1 oktober werd de naam SWVP
gewijzigd in Stichting Platform Pijn en Pijnbestrijding. Vanaf
dat moment is de Stichting PPP het bestuursorgaan van het
Platform.

Toekomst
Hoewel met tevredenheid kan worden teruggeblikt op wat tot
nu toe is bereikt, zijn we er nog niet. Contacten met bijvoorbeeld apothekers en verzekeraars moeten worden geïntensiveerd en uitgebreid. Met als doel het
Platform dé ontmoetings- en coördinatieplaats te laten zijn voor allen die
met pijn en pijnbestrijding hebben te
maken.

H.G.M. Rooijmans
voorzitter Platform Pijn en Pijnbestrijding
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Het Pijncentrum van het
UMC Utrecht
G. Groen
Utrecht heeft altijd een sterke affiniteit gehad
met mini-invasieve behandelmethoden van
Het Pijncentrum van het UMC
Utrecht legt zich onder meer
toe op de toepassing van
zenuwblokkades. Maar de hier
aanwezige specialisten spelen
ook een belangrijke rol bij de
verbetering van de diagnostiek
van bepaalde vormen van rugpijn door middel van epiduroscopie. Daarbij wordt samengewerkt met tal van andere
pijnpoli’s, die deze (nog experimentele) vorm van diagnostiek
al in de praktijk toepassen.

chronische pijn en het wetenschappelijk
onderzoek. Veel pijnbehandelcentra in Nederland
hebben een ’Utrechts verleden’. Deze historische
achtergrond speelt ook nu nog een bepalende
rol. Binnen het Pijncentrum staat het poliklinische behandelcentrum centraal, daarnaast wordt er (veel) aandacht besteed
aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

redactioneel

Huidige inzichten in pijnmechanismen
Op deze pagina’s leest u over de werkwijze van het Pijncentrum van het
Universitair Medisch Centrum Utrecht.
Een artikel waarin ook het belang wordt
onderstreept van goede scholing van
medische studenten over (chronische)
pijn, zodat de dokter van de toekomst
beter op de hoogte is van pijnbestrijdingsmogelijkheden.
Ook wordt in dit nummer nader ingegaan op pijnmechanismen, waarom
pijn ’zeer’ doet. Over ’normale’ pijn en
hoe de gevoeligheid van pijnbanen kan
veranderen door pijn. Hoe neuropathische pijn kan ontstaan als pijnbanen
zelf beschadigd raken. De huidige
inzichten in pijnmechanismen hebben
veel veranderd in de pijnbehandeling.
In ’Pijnrevalidatie in de praktijk’ wordt
uitgelegd wat de betrokkenheid van de
revalidatiearts bij pijn is en hoe iemand
leert omgaan met pijn vanuit de optiek
van het biopsychosociale model. De
multidisciplinaire benadering (pijnma-
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nagement) kan heel productief zijn
voor patiënten die de strijd willen
aangaan.
Na een verslag van de Wereld Pijn Dag
op 11 oktober jl., is de patiënt aan het
woord die niet begrijpt dat anderen
haar niet begrijpen. Hoe moeilijk is het
immers om uit te leggen wat je voelt en
hoe ’zeer’ pijn kan doen. De schrijfster
verwoordt op indringende wijze haar
strijd om erkenning (en aandacht).

COX2 remmer
Tijdens het samenstellen van dit nummer blijkt de medische wereld in beroering omdat de nieuwe pijnstiller Vioxx,
die in Nederland door 70.000 patiënten
geslikt wordt, plotseling van de markt is
genomen. Vioxx is een zogenaamde
COX2 remmer. In tegenstelling tot de
conventionele NSAIDs (ibuprofen,
diclofenac, naproxen, e.d.) worden de
COX2 selectieve NSAIDs voorgeschreven om het risico op maagschade bij

risicopatiënten te verminderen. Helaas
bleek Vioxx een verhoogd risico te veroorzaken op hartproblemen en nierfunctiestoornissen. Momenteel wordt
de vraag gesteld of dit verhoogde
cardiorenale risico ook geldt voor de
andere COX2 remmers of dat dit probleem alleen bij Vioxx voorkomt. Op
grond van de huidige bevindingen is
het aannemelijk dat dit probleem specifiek is voor het middel en niet de groep.
Vooralsnog kan de CBO Richtlijn
’NSAID-gebruik en preventie van maagschade’ voor patiënten met een verhoogd risico gehandhaafd blijven:
Gelijkwaardige keuze voor één van de
volgende alternatieven:
• COX2 selectief NSAID
• Conventioneel NSAID met
misoprostol
• Conventioneel NSAID met een
protonpompremmer.
W.J. Meijler, hoofdredacteur

Patiëntenzorg
In het Pijncentrum ligt de nadruk op symptomatische behandeling van vooral chronische pijn. Voorwaarden hierbij zijn
dat de oorzaak van de pijn voldoende is onderzocht en dat
deze niet weg te nemen is; bijvoorbeeld in het geval van degeneratieve afwijkingen (slijtage) of bij pijn als gevolg van
onbehandelbare kanker.
De behandelmethoden zijn medicamenteus en/of via miniinvasieve behandelmethoden, bijvoorbeeld via zenuwblokkades. Tevens worden op deze wijze patiënten, voor wie een
multidisciplinaire behandeling meer geschikt is, als het ware
uitgefilterd. Dit kan het geval zijn als vooral de pijnbeleving
of het pijngedrag op de voorgrond staan, wanneer onderliggende depressies of angststoornissen de pijn in ernstige mate
beïnvloeden, of wanneer er een sterke behoefte bestaat aan
psychosociale hulpverlening. Acute, post-operatieve pijnbehandeling wordt tevens vanuit het behandelteam geëntameerd.

Behandelteam
Het behandelteam bestaat uit drie anesthesiologen/pijnbehandelaren, twee arts-assistenten, een psycholoog, een psychiater, een maatschappelijk werker en een revalidatiearts.
Deze laatste is verbonden aan het revalidatiecentrum ’De
Hoogstraat’, waardoor er een korte verwijslijn is naar dit
centrum.

Type patiënt

Doorsnede van de lendenwervelkolom en het bekken. De tussenwervelschijven (wit) scheiden de wervellichamen van elkaar.
Daarachter (rechts op de foto) liggen de zenuwwortels die bij een
hernia kunnen worden aangedaan.

Jarenlange registratie van de patiëntengegevens geeft ons een
goed beeld van het type patiënt dat de pijnpolikliniek
bezoekt. Circa 75% heeft ’matige’ pijn, langer dan 6 maanden; 15% heeft ernstige pijn, langer dan 6 maanden; ongeveer
5% heeft pijn korter dan 6 maanden. Dit laatste hangt vaak
samen met kanker, reflexdystrofie of gordelroos. Bij de helft
van deze patiënten is de pijn gelokaliseerd in de lage rug, al
of niet met uitstraling naar het been, 15% heeft schouder-,
arm of nekklachten, 10% heeft pijnaandoeningen van het
hoofd of aangezicht. Hiervan is in circa 45% de pijn te herleiden tot het houdings- en bewegingsapparaat, in circa 40% tot
het zenuwstelsel en in circa 5% tot het vaatstelsel. De manvrouwverhouding is ruwweg 40:60. Er zijn ongeveer 700 nieuwe poliklinische patiënten per jaar.

Epiduroscopie
Een recente nieuwe behandeling is de epiduroscopie, waarbij
met een kleine kijker (endoscoop) in de ruimte rond het ruggenmergsvlies een eventuele oorzaak van de rugklachten vastgesteld kan worden. Waarna deze dan plaatselijk behandeld
kan worden als de aandoening zich daarvoor leent. Er is een
landelijk netwerk van 8-9 ziekenhuizen gestart waar dezelfde
technieken worden toegepast (LANSET, LAndelijk Netwerk
Spinale Endoscopische Technieken). Dit netwerk onderzoekt
voor welk type patiënt deze techniek het meest geschikt is en
streeft uniformiteit na in diagnostiek en behandelmethodieken. Het voorlopig postadres is gevestigd in het Pijncentrum
van het UMC Utrecht.

Door computer gereconstrueerd beeld van een doorsnede door het
midden van de halswervelkolom. Het ruggenmerg is nog te zien.
De C en de T verwijzen naar de nummers van de hals- en borstwervels. Eigenlijk net als de MRI, maar nu volledig in kleur en
veel scherper!
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pijnbehandeling
is individuele
behandeling

Anne Mieke Karsch
en Gerbrand Groen

Samenwerking
Ook op regionaal niveau wordt samengewerkt met behandelaars van veel disciplines, o.a. huisartsen uit de regio, het
Centrum voor Psychosomatiek ’Eikenboom’ (Zeist),
Revalidatiecentra ’De Hoogstraat’ (Utrecht) en ’De
Trappenberg’ (Huizen), en Pijnbehandelcentra van het St.
Antonius ziekenhuis (Nieuwegein), het Mesos ziekenhuis
(locatie Overvecht, Utrecht), het Diakonessenhuis (Utrecht)
en het Pijnkenniscentrum Nijmegen. Het doel van deze
samenwerking is om verwijscriteria te ontwikkelen waardoor
de individuele patiënt zo snel mogelijk in het juiste verwijzingskanaal terechtkomt.

Onderzoek
Veel van het wetenschappelijk onderzoek in Utrecht richt zich
op de achtergronden en de effectiviteit van behandelmethoden van (chronische) pijn die is toe te schrijven aan de wervelkolom. Hieronder valt niet alleen de klassieke rugpijnpatiënt, maar ook het onderzoek naar de preventie van langdurige pijn na gordelroos. Aangezien deze pijnen meer voorkomen bij ouderen is een deelrelatie met de verouderende wervelkolom denkbeeldig. Het aardige van dit onderzoek (een
zeer grote trial, de PINE-studie is net afgesloten) is, dat het
zoekt naar factoren die de (moeilijk behandelbare) gordelroospijn kunnen voorkomen. Zo hopen we te kunnen bewij-
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zen dat de kans op gordelroospijn afneemt wanneer men in
de acute fase van gordelroos (blaasjesstadium) een plaatselijke injectie met een sterke ontstekingsremmer toepast in de
ruimte rond het ruggenmerg. De resultaten zijn nu nog niet
bekend. Ook proberen we via onderzoek eensluidende conclusies te trekken over de werkzaamheid van bepaalde typen
behandelingen, zoals het geven van mannitol-infusen bij
patiënten met reflexdystrofie. Door deze behandeling te vergelijken met een ’namaakbehandeling’ krijgen we inzicht in
het echte effect dat dit middel zou hebben.
Bij de wervelkolomgerelateerde pijnen blijkt dat er veel
potentiële bronnen van pijn zijn, die echter door de werking
van het zenuwstelsel nagenoeg dezelfde verschijnselen geven.
Dit maakt de diagnostiek, en in het verlengde daarvan de
behandeling, moeilijk, maar het geeft ook aan dat we als pijnbehandelaars eigenlijk nooit zouden mogen zeggen ”we vinden geen oorzaak, dus er is geen oorzaak”. We moeten altijd
bedenken dat er nieuwe, meer diepgaande, diagnostische
methoden kunnen ontstaan. Een goed voorbeeld is de epiduroscopie. Je kunt dan direct op een ontstoken of een verkleefde zenuwwortel kijken, terwijl je dat met de huidige gangbare
MRI-technieken niet of onvolledig ziet.
Een hulpmiddel bij het verder inzicht krijgen, is de ontwikkeling van een ’digitale wervelkolom’. Dit project is deels opgezet met steun van Aad van der El van de SOMT (Stichting

Pregabaline en
neuropathische pijn
Pijn kan grofweg in twee vormen worden opgedeeld:
nociceptieve en neuropathische pijn. De eerste wordt
veroorzaakt door weefselschade en wordt waargenomen
door pijnreceptoren waarbij het zenuwstelsel intact is.
De tweede wordt veroorzaakt door primaire beschadiging of disfunctie van het zenuwstelsel. Neuropathische
pijn wordt omschreven als brandend, schietend, prikkend of tintelend en vaak wordt het aanraken van de
betrokken huidgebieden als zeer ondraaglijk ervaren
(allodynie en/of hyperalgesie). Neuropathische pijn kan
bijvoorbeeld optreden na het doormaken van gordelroos, bij diabetes of na een operatie. Exacte gegevens
over het vóórkomen ontbreken.

’Trial and error’

OrthoManuele Therapie) en moet leiden tot meer inzicht in
de ruimtelijke verhoudingen binnen de wervelkolom. Het
heeft natuurlijk ook een spin-off naar het onderwijs voor studenten of patiëntenverenigingen, want de plaatjes zijn zeer
verhelderend (en gewoon mooi om te zien!).

Neuropathische pijn blijkt moeilijk te behandelen en is
wezenlijk anders dan de behandeling van nociceptieve
pijn, waar adequate pijnmedicatie beschikbaar voor is.
Hoewel ingrijpende behandelingen als zenuwblokkades
en neurostimulatie worden toegepast bij neuropatische
pijn is de medicamenteuze behandeling de belangrijkste. Op dit moment zijn antidepressiva en anti-epileptica medicatie van keuze. Deze medicijnen zijn echter niet
geregistreerd voor de behandeling van neuropathische
pijn en bevredigende pijnstilling – zeker 30-50% pijnreductie – wordt in veel gevallen niet bereikt. Daarnaast
zijn onacceptabele bijwerkingen vaak reden om de therapie te staken. De behandeling van neuropathische pijn
is dus veelal de weg van ’trial and error’ waarbij het uiteindelijke resultaat vaak teleurstellend is.

Onderwijs

Pregabaline

Het is een algemene opvatting dat in tegenstelling tot chronische pijn (acute) pijn vaak onderbehandeld wordt. De patiënt
vraagt te weinig, de verpleegkundige geeft te weinig en de arts
schrijft te weinig of in een te lage dosering voor. In het onderwijs proberen we de medische studenten hiervan al vroeg
bewust te maken. Hierbij hanteren we diverse, soms ietwat
provocerende, motto’s zoals: Pijnbehandeling is nooit ’indien
nodig’, maar altijd ’met vaste doses en op vaste tijdstippen’,
of: Pijnbehandeling is individuele behandeling. Immers elke
patiënt is een bijzonder product van erfelijke aanleg, zijn
omgeving en persoonlijke kenmerken en dat bepaalt mede
wanneer de draaglast de patiënt te veel wordt.
We denken dat dit onderwijsblok vrij uniek is, maar dat kan
ook alleen door de medewerking van collega’s, waarvan vele
niet in het UMC werkzaam zijn. Ook vragen we patiëntenverenigingen hierin te participeren. Voorlichting aan patiënten
vinden we trouwens heel belangrijk. Daarom zullen patiëntenverenigingen dan ook nooit tevergeefs bij ons aankloppen.

Recentelijk is pregabaline van Pfizer onder de naam
Lyrica® in Europa geregistreerd voor de behandeling van
perifere neuropathische pijn bij volwassenen. Aangezien
er in Nederland geen geregistreerd geneesmiddel is voor
perifere neuropathische pijn, wordt met Lyrica een therapeutische behoefte aangevuld. Binnen niet al te lange
tijd komt Lyrica beschikbaar en in de volgende editie
van Pijnperiodiek zal uitgebreider aandacht besteed
worden aan de behandeling van neuropathische pijn.
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Waarom
pijn zeer
doet

Iedereen heeft wel eens pijn.
Hoofdpijn, rugpijn, kiespijn of
menstruatiepijn komen vaak voor.
Deze pijn reageert in het algemeen
goed op pijnstillers en gaat meestal
vanzelf over. Medisch gezien wordt

W.J. Meijler
de dokter bij de behandeling van
acute pijn zelden voor problemen
gesteld. Maar er is ook pijn die niet
over gaat, chronische pijn.
Dr. W.J. Meijler, neuroloog/klinisch

Chronische pijn is niet zelden voor de betrokkene een drama
farmacoloog te Groningen en

en voor de dokter moeilijk te behandelen. In de laatste
hoofdredacteur van Pijnperiodiek

decennia heeft de wetenschap echter niet stilgestaan.
legt dat uit.

Dankzij toenemende belangstelling voor pijnmechanismen en
pijnbestrijding zijn er belangrijke vorderingen gemaakt.

Wat is pijn?
De meest gebruikte definitie is: ”Pijn is een onaangename,
zintuiglijke en emotionele ervaring die in verband wordt
gebracht met bestaande of dreigende weefselbeschadiging of
wordt beschreven in termen van weefselbeschadiging.”
(International Association for the Study of Pain).
Pijn is zowel een gewaarwording (men is zich bewust van een
pijnveroorzakende prikkel) als een emotionele ervaring (intense
onaangename gevoelens die tot bepaalde gedragingen leiden).
Pijn vindt altijd zijn oorsprong in een lichamelijke oorzaak en
ondergaat altijd wijzigingen binnen het centrale zenuwstelsel.
Pijn is altijd echt, maar dat betekent niet dat pijn altijd in termen van anatomische structuren herleid kan worden.

Pijnreceptoren en nociceptie:
’normale’ pijn
Een dreigende of feitelijke beschadiging leidt tot ’nociceptie’.
Overal in het lichaam bevinden zich vrije zenuwuiteinden,
nocisensoren, die reageren op beschadiging. Bij een beschadiging worden meerdere overdrachtstoffen zoals bradykinine,
prostaglandine, etc. vrijgemaakt, die de normaal moeilijk te
prikkelen nocisensoren gevoelig maken (sensibilisatie) voor
mechanische, thermische en chemische prikkeling.
Afhankelijk van de ernst en de duur van de schade kan bovendien uitbreiding optreden van het gesensibiliseerde veld,
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zoals klinisch geconstateerd kan worden, doordat de omliggende nocisensoren ook gevoelig worden als een soort kettingreactie. ”Je stoot je elleboog en voelt later pijn in de hele
arm.” Adequate pijnbehandeling bij weefselbeschadiging
heeft dus ook preventieve waarde. Sensibilisatie van nocisensoren is medicamenteus te voorkomen met prostaglandinesynthetaseremmers, zoals paracetamol en NSAIDs (zoals ibuprofen, diclofenac, naproxen en COX2 antagonisten).
Ook in de ingewanden bevinden zich nocisensoren, maar de
verdeling is veel spaarzamer waardoor de lokalisatie van pijn
vaak veel vager is. Bovendien lopen de pijnzenuwen uit de
inwendige organen samen met andere zenuwen. Dat is de verklaring van gerefereerde pijn, die op een andere plaats
gevoeld wordt dan waar de nociceptie plaatsvindt.

Pijngeleiding en de achterhoorn
van het ruggenmerg
Het nociceptieve pijnsignaal wordt via dunne A delta en C
zenuwvezels, getransporteerd naar de achterhoorn van het
ruggenmerg. De snelle A delta vezels zijn vooral betrokken bij
de eerste, goed te lokaliseren pijnreactie, die leidt tot de
reflexmatige terugtrekreactie, terwijl de C vezels actief zijn bij
de tweede langzame en diffuser te lokaliseren gevoelservaring.
De pijnsignalen kunnen echter zowel sterker als zwakker worden (modulatie). Deze modulatie werd in 1965 voor het eerst

beschreven door Melzack en Wall met de ’Poort theorie’.
In de afgelopen 25 jaar heeft deze theorie veel wijzigingen
ondergaan, maar de essentie ervan is onveranderd.
Door stimulatie van dikke gevoelszenuwen kunnen dunne pijnzenuwen geremd worden. Modulatie is ook de grondslag van de
pijnbehandeling met elektrostimulatie, zoals TENS. (transcutane zenuwstimulatie) of SCS (spinal cord stimulation).

Versterking van pijnsignalen
Afhankelijk van de ernst en duur van de beschadiging, blijkt
dat er tevens versterking van pijnsignalen kan optreden.
Hierdoor treedt sensitisatie op; vanuit pathofysiologische
optiek: het substraat van chronische pijn. Door aanhoudende
nociceptie kan sensitisatie optreden die blijft bestaan als de
oorspronkelijke beschadiging is verdwenen. Deze eigenschap
van het zenuwstelsel om zich morfologisch en functioneel
aan te passen (neuroplasticiteit) speelt een cruciale rol bij
aanhoudende pijn. Diverse overdrachtstoffen zoals serotonine, noradrenaline, glutamaat, subst.P, CGRP (calcitonine gene
related peptide) en gabaminerge stoffen, spelen een rol bij
sensitisatie. Er zijn voldoende aanwijzingen dat sensitisatie
een belangrijke rol speelt bij veel vormen van hoofdpijn, rugpijn, fibromyalgie, RSI, whiplash syndroom, etc., maar ook
voor pijnsyndromen van de inwendige organen zoals het
’prikkelbare darmsyndroom’.

Het brein en de nociceptieve
signaalverwerking
Via de achterhoorn van het ruggenmerg worden de al of niet
gemoduleerde pijnsignalen via opstijgende zenuwbanen
(tractus spinothalamicus) getransporteerd naar de hersenen
(somatosensorische cortex). Deze signaalverwerking staat ook
onder invloed van de morfinereceptoren die zich bevinden
waar neuronen schakelen, zoals in de achterhoorn van het
ruggenmerg en in de hersengebieden die bij de pijngeleiding
betrokken zijn.
Bij de herkenning en verwerking van nociceptieve signalen
speelt het emotionele brein (limbische systeem) een belangrijke rol, waardoor betekenis verleend kan worden aan de
nociceptieve waarneming. Dan pas wordt pijn gevoeld en
treedt pijngewaarwording op. Dit laatste is dus niet alleen
afhankelijk van de mate van beschadiging, maar tevens van
de betekenis die eraan verleend wordt. Die betekenis heeft
veel te maken met psychologische en culturele factoren en
speelt een rol bij elke pijn.
Als gevolg van bovengenoemde signaalverwerking kan via
afdalende zenuwbanen (corticospinale banen) uit de hersenen weer invloed uitgeoefend worden op de achterhoorn van
het ruggenmerg. Bij deze hoofdzakelijk remmende zenuwbanen spelen morfinereceptoren ook een belangrijke rol.
Lichaamseigen endorfines die in de acute situatie onder emo-
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pijn
pijngedrag
emotie

somatosensorische cortex
thalamus

Dat is mede het gevolg van het wegvallen van het remmende
effect in de achterhoorn van het ruggenmerg. Zenuwletsel kan
ertoe leiden dat remmende zenuwen verloren raken en de
achterhoorn daardoor een spontane en verhoogde activiteit
vertoont. Pijn door een stoornis van de pijngeleiding wordt
de-afferentiatiepijn genoemd.

Neuropathische of
de-afferentiatiepijn
tractus
spinothalamicus

corticospinale
zenuwbanen

Ad

nocisensoren

C
ruggenmerg

terugtrekken

De-afferentiatiepijn kan voorkomen bij beschadigingen van
het gehele zenuwstelsel. Niet elke patiënt met zenuwletsel
heeft echter pijn. Tot op heden is het onduidelijk, wie wel en
wie niet reageert met pijn. Er zijn evenwel aanwijzingen dat
enerzijds erfelijke factoren een rol spelen, maar ook de lichamelijke en psychische toestand van de persoon op het
moment van de beschadiging.
Als het perifere zenuwstelsel beschadigd is, spreekt men van
neuropathische pijn. Bij stoornissen van het centrale zenuwstelsel kan centrale pijn optreden. Er zijn voldoende argumenten om aan te nemen dat bij beschadiging van het centrale zenuwstelsel dezelfde veranderingen optreden als bij een
perifeer zenuwletsel. In de praktijk wordt de term neuropathische pijn ook gebruikt in plaats van de-afferentatiepijn.

Pijn en het brein
tionele omstandigheden en stress vrijkomen, kunnen op deze
wijze remming veroorzaken van de reactie op schade. Deze
’stress induced analgesia’ is echter uitputtend, waardoor aanhoudende stress een averechts effect heeft op schademelding.

Pijn en beschadiging
van pijngeleiding
Als zenuwvezels, die pijnsignalen geleiden, zelf beschadigd
raken door doorsnijding, zuurstoftekort, ontregeling van de
stofwisseling zoals bij suikerziekte, etc. kan pathologische
pijn ontstaan. Er is dan sprake van een pijngeleidingstoornis
die gepaard gaat met stimulusonafhankelijke, spontane pijn
en/of stimulusafhankelijke pijn. Beschadiging van zenuwen
veroorzaakt niet alleen gevoelsverlies, maar er treden ook veranderingen op in omliggende, niet-beschadigde zenuwen, die
daardoor eerder en sterker reageren op pijn- en gevoelsprikkels. Ze groeien uit, zoals bij neuromen, en er vormen zich
microneuromen. Deze treden niet alleen op ter plekke van de
beschadiging, maar ook in het gehele verloop van de geschakelde neuronen van perifeer tot centraal, zoals in de achterhoorn van het ruggenmerg en hersenkernen. Gevoel, zoals
aanraking of warmte, wordt dan als nociceptie herkend, dat
zich manifesteert als pijn door aanraking, warmte, koude, etc.
Neuromen blijken als overactieve zenuwen te reageren. Ze
kunnen al bij de geringste prikkel reageren. Bovendien kan de
ene zenuw de andere activeren (’cross talk’). Deze impulsgeneratie in zenuwen is te vergelijken met epileptische ontladingen van de hersenen. Deze verschijnselen verklaren de fenomenen als onaangename prikkeling en pijn zonder schade.
Ook het eerder beschreven fenomeen van sensitisatie speelt
een belangrijke rol bij beschadiging van de pijngeleiding.
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De gewaarwording van pijn speelt zich af in het brein, waarbij
’hoe zeer pijn doet’ niet alleen afhankelijk is van de ernst en
duur van de schadelijke prikkel alsmede de lichamelijke en
psychische omstandigheden tijdens de schade, maar ook door
de (emotionele) betekenis die eraan verleend wordt. De betekenis is niet alleen afhankelijk van de ernst en duur van de
schadelijke prikkel, maar tevens van ’wat men denkt, voelt,
doet en laat’. De betekenis van pijn op zijn beurt bepaalt hoe
men reageert (pijngedrag). En zo bestaat er een onlosmakelijke verbinding tussen lichaam en geest, die wordt samengebracht in het biopsychosociale model van pijn.

Voorbeelden van neuropathische pijn:
postherpetische neuralgie
neuroom
carpaal tunnelsyndroom
tarsaal tunnelsyndroom
meralgia paraesthetica
(poly)neuropathie
trigeminus neuralgie
sympathische reflexdystrofie
fantoompijn
Centrale pijn kan voorkomen bij:
dwarslaesie
multiple sclerose
M. Parkinson
CVA
epilepsie (zeldzaam, 3%)

De laatste 15 jaar is er steeds meer
aandacht voor revalidatie bij
chronische pijn van het bewegingsapparaat. Tien jaar geleden werd de
Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland
opgericht. Loes Swaan, revalidatiearts, verbonden aan het
Revalidatiecentrum De Trappenberg
in Huizen en voorzitter van de
Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland,
schetst hier de theorie en de praktijk.
Met pijnrevalidatie kan men zich
verwonderen over de resultaten, maar

Pijnrevalidatie
in de praktijk

een wondermiddel is het niet. Het is
keihard werken en kritisch naar jezelf
en eigen gewoontes kijken.

Loes Swaan
Revalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met o.a.
hersenletsel, (been)amputatie, dwarslaesie en beroerte, bij zowel kinderen als volwassenen.
Specifiek voor revalidatie is de aandacht die wordt besteed aan de gevolgen van een
aandoening voor het dagelijks leven. Na het maken van een analyse en het stellen van een
prognose, wordt het behandelplan toegespitst op die ene individuele patiënt, rekening
houdend met verwachte mogelijkheden en beperkingen.

Voor de behandeling kunnen meerdere disciplines worden
ingezet: fysiotherapie, hydrotherapie, bewegingsagogie, ergotherapie, psychologie, maatschappelijk werk, activiteitentherapie, logopedie. De behandeling kan plaatsvinden in een revalidatiecentrum of op een -afdeling van een ziekenhuis. De
meeste mensen kunnen poliklinisch behandeld worden. Een
aantal revalidatiecentra biedt de mogelijkheid om te worden
opgenomen.

Definitie en uitgangspunt
De Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland definieert pijnrevalidatie als volgt: ”Multidisciplinaire behandeling voor
patiënten met chronische pijn van het bewegingsapparaat,
bestaande uit een op elkaar afgestemde combinatie van
fysieke en psychosociale behandelmethoden, welke plaatsvinden onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts met als doel patiënten te leren zelfstandig om te gaan
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combinatie van fysieke en
psychosociale
behandelmethoden
met de pijn en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven.”
Ook heeft de werkgroep kwaliteitsprofielen ontwikkeld. In de
meeste instellingen wordt gewerkt met behandelprogramma’s
waarin aanbod en werkwijze staan beschreven. De meest
voorkomende diagnosegroepen binnen de pijnrevalidatie zijn
lage rugklachten, fibromyalgie, whiplash, RSI, posttraumatische dystrofie en bekkenpijn t.g.v. zwangerschap en bevalling.
Uitgangspunt van pijnrevalidatie is iemand te leren zelf weer
grip te krijgen op de pijn en de regie over het eigen leven weer
in handen te nemen. We gaan daarbij uit van het biopsychosociaal model. Dat wil zeggen dat er bij elk chronisch pijnprobleem biologische, psychologische en sociale factoren een
rol spelen en een onderlinge relatie hebben, zoals blijkt uit
het praktijkvoorbeeld.

Praktijkvoorbeeld
Na zich op zijn werk te hebben vertild, krijgt de heer Jansen
last van zijn rug. Hij meldt zich ziek en blijft een paar dagen
in bed vanwege heftige pijn. Alles is verkrampt en zijn conditie neemt zienderogen af. Hij blijft ziekgemeld, stopt met
sporten en doet niet meer mee met gezinsactiviteiten. Hij
wordt steeds onzekerder, is bang voor de toekomst en durft
weinig meer te doen. Hoe langer de klachten duren, des te
moeilijker het voor hem wordt om uit de negatieve spiraal te
komen. Zijn gevoel zegt hem dat hij het beste veel op bed kan
liggen want alle inspanning is hem te veel. Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we echter dat het bij chronische
rugklachten het beste is om in beweging te blijven, maar dat
lukt lang niet altijd zonder hulp. Na een half jaar wordt
meneer Jansen door zijn huisarts naar de revalidatiearts verwezen.

De behandeling
De revalidatiearts wil alles weten over zijn pijn, de beperkingen die hij ervaart in zijn dagelijks leven, de betekenis die de
pijn voor hem heeft, hoe hij in het verleden functioneerde,
wat voor werk hij doet en welke activiteiten voor hem belangrijk zijn om weer op te pakken. Er volgt een grondig lichamelijk onderzoek en gegevens van eerdere onderzoeken en
behandelingen worden erbij gehaald. Het medicatiegebruik
wordt besproken en de revalidatiearts probeert een indruk te
krijgen van de algemene belastbaarheid op zowel psychisch
als lichamelijk vlak. Een pijnrevalidatieprogramma vergt
immers veel inzet en dat moet je aankunnen.

Fysiotherapie
Bij de fysiotherapie blijkt de heer Jansen bang dat bewegen
slecht is voor zijn rug en dat hij iets beschadigt. De therapeut
legt uit hoe de rug in elkaar zit en dat normaal gebruik hier-
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van geen kwaad kan. Stapje voor stapje leert hij weer ontspannen te bewegen en krijgt zelfs plezier in allerlei fitnessactiviteiten. Tot zijn verbazing neemt de pijn niet toe maar wordt
wat minder. Ook herstelt hij steeds sneller van inspanningen.
Oefeningen in warm water ervaart hij als prettig en hij neemt
zich voor vaker te gaan zwemmen met de kinderen. De fysiotherapie wordt de laatste weken van de revalidatie omgezet in
sport, zodat hij het geleerde in de praktijk kan brengen.
Badminton vindt hij zo leuk, dat hij besluit na de revalidatie
hiermee door te gaan bij een vereniging.

Ergotherapie
Bij de ergotherapie krijgt hij informatie over houding en
beweging bij allerlei dagelijkse activiteiten. Hij leert een
goede dag- en weekplanning te maken zonder extreme pieken
en dalen. Ook neemt hij vaker een korte pauze tussendoor in
plaats van eerst lang door te gaan met een activiteit en daarna
lang rust te nemen. En dat werkt! Hij helpt weer mee in het
huishouden, gaat met zijn kinderen naar het voetbal en
maakt samen met de ergotherapeut en de bedrijfsarts een
opbouwplan voor zijn werk. Hij begint met een paar keer per
week een paar uur in aangepast werk. Aan het einde van de
revalidatie is dat 4 hele dagen in zijn eigen werk en de verwachting is dat volledige hervatting binnen een paar maanden mogelijk is. Zo ontkomt hij aan een WAO-keuring, iets
waar hij erg tegenop gezien had.

Psycholoog
Bij de psycholoog bespreekt hij hoe het zover heeft kunnen

zelf weer grip krijgen
op de pijn
komen. Het blijkt dat hij in het verleden nooit ziek is
geweest. Anderen die zich regelmatig ziekmeldden, vond hij
maar ’watjes’. Dat uitgerekend hij nu zo lang thuis is, zit hem
erg dwars. Hij voelt zich ontredderd en is bang in een rolstoel
te komen. Hij leert op een reële manier naar zichzelf en zijn
toekomst te kijken en krijgt weer zelfvertrouwen. De pijn
overheerst minder zijn leven en hij krijgt weer oog voor andere dingen.

Maatschappelijk werk
Bij maatschappelijk werk blijkt dat hij er moeite mee heeft
dat anderen niet kunnen zien dat hij pijn heeft. En het duurt
nu al zo lang dat het begrip van zijn omgeving afneemt. Nu
hij ziek thuis is, durft hij niet meer buiten in de zon te zitten
omdat hij bang is voor profiteur uitgemaakt te worden. Van
de maatschappelijk werker leert hij om minder voor anderen
in te vullen en zich minder aan te trekken van hun oordeel.
Hij gaat weer mee naar familiefeestjes en andere sociale activiteiten.

Resultaten
Na afloop van de revalidatie is de pijn niet helemaal weg
maar goed hanteerbaar. Pijnpieken komen nog maar weinig

voor en als dat gebeurt, zijn ze minder heftig en herstelt hij er
sneller van. Hij weet nu wat hij kan doen om het te beïnvloeden. Op zijn werk is hij weer volledig geaccepteerd en kan het
zelfs hebben als hij geplaagd wordt met zijn rug. Hij badmintont wekelijks, fietst naar zijn werk en zwemt regelmatig.
Na een paar maanden komt hij terug op het spreekuur bij de
revalidatiearts. De pijn is nog iets verder afgenomen. Hij wil
de pijnmedicatie graag afbouwen en samen bespreken ze een
afbouwschema. Na nog eenmaal een telefonisch gesprek
wordt het contact afgesloten.

Motivatie
Ervaring leert dat het in de praktijk zo kan gaan. Maar dat
hangt wel voor een groot deel af van de motivatie en de
mogelijkheden tot verandering van de patiënt. Een ander
mooi voorbeeld van een bijzonder resultaat van pijnrevalidatie trok onlangs de aandacht van de media. Een man met
chronische rugklachten kon nauwelijks staan, zitten of lopen.
Hij had een gehandicaptenparkeerkaart en was arbeidsongeschikt. Hij wilde dolgraag weer aan de slag en was met veel
pijn en moeite al begonnen met omscholing.
Na een periode klinische en daarna poliklinische revalidatie
kan hij nu vrijwel alles weer. Omdat hij het revalidatiecentrum erg erkentelijk was voor de geslaagde behandeling liep
hij een sponsortocht: in drie weken het hele Pieterpad, dus
van Pieterburen naar de Sint Pietersberg, meer dan 500 kilometer! Hiermee haalde hij 10.000 euro op voor het
revalidatiecentrum. Inmiddels is hij wel verslaafd geraakt
aan wandelen.
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Wereld Pijn Dag 2004
en de conferentie ’Pijn en Ouderen’
Op 11 oktober jl. werd in het kader
van de Wereld Pijn Dag 2004 in de
Pulchri Studio in Den Haag de conferentie ’Pijn en Ouderen’ gehouden.
Organisatoren waren de Nederlandse
Vereniging ter Bestudering van Pijn
(NVBP), de Academische
PijnKennisCentra, het Platform Pijn
en Pijnbestrijding, Nederlands
Instituut voor verantwoord medicijngebruik (DGV) en de Ouderenbonden
(ANBO, KBO en PCOB).
De redactie van Pijnperiodiek vroeg
anesthesiologe Anne Mieke Karsch,

”Het spits werd afgebeten door iemand die zeker tot de doelgroep behoort. Vol bewondering heb ik gekeken en geluisterd
naar mevrouw Van Leeuwen; menigeen zou zo oud willen
worden: vol energie en midden in het maatschappelijke
leven. Hoewel ik me realiseer dat dit natuurlijk slechts de buitenkant is die wij zien, maar toch. Afleiding is immers één
van de beste (zelfzorg)middeltjes om pijn te bestrijden.
Als professional is het van belang om me te realiseren dat de
mondigheid van oudere ouderen zwaar wordt overschat.”
Zo constateert Gerbrig Versteegen die ook aangeeft bijzonder
getroffen te zijn door de openingszin van één van de voordrachten: ”We willen allemaal oud worden, maar niet oud zijn”.
Over het openingsverhaal zegt Loes Swaan: ”Mevrouw
Hannie van Leeuwen, bekend politica, hield een gedreven
betoog en bleek meer dan uitstekend geïnformeerd over het
onderwerp. Op mij maakte ze indruk door de Werkgroep
Pijnrevalidatie Nederland te noemen, waar ik momenteel
voorzitter van ben. Ook had ze veel lof voor het 4 jaar geleden opgerichte Platform Pijn en Pijnbestrijding. Ze pleitte
onder andere voor maatwerk in de pijnbehandeling bij ouderen. Het was een geïnspireerd, strijdbaar en positief verhaal.”

gepensioneerd pijnbehandelaar Hans
Lagas, revalidatiearts Loes Swaan,
psycholoog Gerbrig Versteegen en
voorzitter Stichting Pijn Hoop, Elly
Roetering, naar hun bevindingen.
Een compilatie van indrukken.
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Indrukwekkende dvd-fragmenten
Ook het pleidooi van de heer Corporaal die sprak namens de
PCOB sprak Loes Swaan aan. ”Hij hield een pleidooi voor
betere communicatie rondom pijn ter bestrijding van verkeerde beeldvorming. Hij benadrukte de individuele verschillen
tussen ouderen en de overeenkomsten binnen de verschillende generaties. Hij betreurt het ontbreken van een huisartsen-

Voorzitter B. Crul en mevrouw Hannie van Leeuwen
standaard over chronische pijn en verzocht het NHG met klem
hier actie in te ondernemen.” Elly Roetering voegt hieraan toe:
”De heer D. Corporaal wees erop dat ouderdom vaak wel met
gebreken komt maar dat het niet gebruikt mag worden om te
zeggen dat men ’er maar mee moet leren leven’.
De dvd-fragmenten van een oude dame die ondanks veel pijn
en ongemakken nog zelfstandig woonde, maakten veel indruk
op Elly Roetering. ”De gesprekken daarin toonden weer eens
duidelijk aan dat chronische pijn niet alleen zorgt voor
onmacht bij de patiënt, maar ook bij de behandelaar.” Deze
dvd-fragmenten werden ook door anderen zeer gewaardeerd.

Sprekende onderzoeksgegevens
”De heer Jaap Patijn was de eerste professional die aan het
woord kwam,” aldus Loes Swaan. ”Hij kwam tot de conclusie
dat pijn bij ouderen een groot probleem is: voor beleidsmakers, voor hulpverleners en voor de ouderen zelf. Hij presenteerde onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat er steeds meer
ouderen komen, dat die ouderen met de leeftijd meer pijn
krijgen, en dat hulpverleners en beleidsmakers daar nog geen
afdoend antwoord op hebben. Medicamenteuze behandeling
is complex: eenvoudige geneesmiddelen helpen vaak onvoldoende, sterkere middelen kunnen bijwerkingen hebben en
ouderen gebruiken vaak meerdere middelen die elkaar onderling kunnen versterken of verzwakken. Ook is weinig geneesmiddelenonderzoek verricht specifiek bij ouderen.”
Elly Roetering: ”De getoonde cijfers van de heer Patijn lieten
duidelijk zien dat er heel wat verbeterd moet worden aan
pijnbestrijding bij ouderen. Zeker als men het groeiend aantal
ouderen in de toekomst goede hulp wil bieden!”

ouderen (wat is de relatie tussen leeftijd en pijn, hoe meet je
pijn bij dementerenden, is er verschil in schademelding
(nociceptie) en/of pijnperceptie bij ouderen, wat is het effect
van de gebruikelijke pijnmedicatie bij ouderen, wat zijn de
gevolgen van polyfarmacie) veel onbekend is.
Wel is duidelijk dat bij het ouder worden diverse ziekten die
gepaard gaan met pijn veel meer voorkomen. Ook depressies,
die vaak samengaan met pijn, komen op oudere leeftijd vaker
voor. En ook ouderen hebben vooral last van de wachtlijsten
in de gezondheidszorg in zijn algemeen en bij de pijnpoliklinieken in het bijzonder.
Expliciet kwam aan de orde dat er eigenlijk nog zo weinig
over pijn en pijnbehandeling bekend is. Pijn(bestrijding) is
een heel jong specialisme, met als gevolg dat het wetenschappelijk onderzoek voor dit vakgebied de kinderschoenen nog
maar nauwelijks ontgroeid is.”

Politiek debat
Gerbrig Versteegen: ”De middag werd afgesloten met een
politiek debat. Zelf vond ik dat niet zo goed uit de verf
komen, maar wellicht had dat te maken met mijn teleurstelling over de afwezigheid van Agnes Kant.” Wel aanwezig tijdens de door Heleen Crul geleide discussie waren: mevrouw
Heleen Dupuis, ethica en lid van de Eerste Kamer, Siem Buys,
huisarts en Tweede-Kamerlid en Harry Rooijmans, voorzitter
van het Platform Pijn en Pijnbestrijding.
Hans Lagas: ”De politici gaven een duidelijk antwoord: meer
geld kan alleen verkregen worden door re-allocatie van
bestaande middelen en is dus een zaak voor de beroepsgroep
zelf; hiervoor zal van behandelaars en patiënten nog veel
assertiviteit gevraagd worden.” En hij vervolgt: ”De genodigden leken tamelijk willekeurig geselecteerd, maar dit maakte
de bijeenkomst des te leuker. Met name de belangstelling
vanuit geriatrische hoek zal velen van ons welkom zijn. Wat
ik miste was een zeker tekort aan bescheidenheid: daar waar
uit de uitgereikte brochure ’Het juiste medicijn bij pijn, gids
voor senioren’ blijkt dat onze medicamenteuze mogelijkheden – zeker bij ouderen – soms pover zijn, werd toch de
indruk gewekt dat succes van de behandeling altijd wel binnen handbereik ligt.”

Onvoldoende signalering
Mevrouw Rianne de Wit, hoofd van het Pijnkenniscentrum
Rotterdam, besprak tot slot onderzoek dat werd verricht bij
ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Anne Mieke
Karsch: ”Ze liet zien dat 70% van de ouderen in somatische
verpleeg- en verzorgingshuizen pijn lijdt, waarvan 63% ernstig. Maar dat dat nauwelijks aandacht krijgt. Dit leidt tot
onvoldoende signalering van aanwezigheid en ernst van pijn
bij ouderen, met als gevolg onvoldoende behandeling.
Daar komt bij dat ook over andere aspecten van pijn bij

De heer Corporaal, voorzitter van de PCOB.
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De pijn die
niet overging
Ellemijn Caro

Ergens in een ver verleden kreeg ik de
boodschap maar ’te moeten leren leven’
met mijn pijn. Pijn die ik had gekregen nadat
ik van de trap was gevallen. Inmiddels was
er van alles geprobeerd om te ontdekken
waar de pijn vandaan kwam. Er werden veel
nuttige (vaak ook: onnodige) onderzoeken
gedaan, maar een oorzaak is nooit
gevonden.
Geen oorzaak, geen echte diagnose. Daardoor kon ik nooit
zeggen dat ik ’Giomalgia’, ’Malogochela’ of een andere bijzondere aandoening met een moeilijke naam had. Niet dat
dit veel geholpen zou hebben, denk ik, want er zijn massa’s
mensen die wél een diagnose hebben voor hun pijn, maar
waarvoor ook niemand een oplossing heeft.

Paracetamolletje
Een paar weken na de valpartij ging ik maar eens naar mijn
huisarts. De pijn, vooral in mijn bekken, rug en benen, maar
ook in mijn nek, schouders en hoofd werd aldoor erger. De
dokter luisterde beleefd en schreef pijnstillers voor. Dit was
mijn eerste kennismaking met het ’paracetamolletje’ dat ik
volgens hem maar eens moest proberen, en ook: ”ach het is
normaal dat je na zo’n val wat blauwe plekken hebt, die gaan
vanzelf wel weer over!” Na twee weken mocht ik terugkomen
om te vertellen hoe het ging.

Niet slapen van de pijn
De pijnstillers deden niet veel en na een week ging ik al weer
terug. De dokter vroeg me of ik ze wel trouw had ingenomen
(!). Ik vertelde maar niet dat ik de dagelijkse dosis behoorlijk
had overschreden. Iets dat ik natuurlijk beter wel had kunnen
doen. Misschien had hij dan de situatie beter kunnen inschatten. Hij vond me nogal nerveus en vroeg me of ons huwelijk
nog wel was zoals het vroeger was. Waren er soms problemen? Ik vertelde hem dat het nog best in orde was, maar dat
een huishouding met twee kinderen en een echtgenoot met
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een baan, waarvoor hij vroeg de deur uit moest en ’s avonds
pas om zeven uur thuiskwam, nogal zwaar werd voor een
moeder die bijna niet sliep van de pijn. Hij zei dat hij dit wel
begreep en schreef slaappillen en een lichte tranquillizer voor.
Opnieuw mocht ik weer na twee weken terugkomen. Ik
wachtte braaf twee weken lang. Terwijl ik me voelde als een
zombie die ’s nachts, ondanks de slaappillen, wakker lag en
overdag als iedereen de deur uit was, huilend in bed lag.

Fysiotherapeut
Mijn dokter luisterde weer beleefd, maar wel een beetje ongeduldig. Het verhaal kende hij immers al, maar de oplossing
liet ook voor hem wat op zich wachten! Hij vroeg of ik er wel
eens over gedacht had om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik
zou toch best in het bejaardentehuis vlak bij ons huis kunnen
gaan voorlezen aan oudere mensen of eens een wandelingetje
met iemand maken. Voor de pijn in mijn rug moest ik maar
eens naar een fysiotherapeut. Adres en begeleidende brief
kreeg ik direct mee. Ik ging naar huis met het gevoel dat hij
mijn problemen niet begreep. Geleidelijk aan begon ik me
een beetje hulpeloos en moedeloos te voelen. Was er nog wel
iemand die begreep wat ik voelde? Wie luisterde er eigenlijk
écht als ik antwoordde op de vraag hoe het met me ging?
Vrienden, familie en bekenden wisten het inmiddels wel.

Flinker worden
Ik had pijn, maar ik wist niet waardoor. Het had niet eens een
naam! Het wordt dan wel moeilijk om begrip op te brengen.
Je hebt geen voorbeelden van een oom of tante of een buur-

Wat begrijp je van mijn angst,
wat weet je van mijn pijn.
Wat begrijp je van mijn eenzaamheid,
mijn machteloos te zijn.

vrouw die ook zoiets heeft gehad en die zo opknapte bij dokter Janssen of Pietersen. Inmiddels beschikte ik over een hele
lijst van Janssens en Pietersens waar ik naartoe zou moeten
om van mijn pijn af te komen. Een lijst van serieuze academisch specialisten tot iriscopisten, strijkers en andere, soms
duistere genezers.
Het vervelende was dat wanneer ik nog geen afspraak had
gemaakt bij een van deze ’hulpverleners’, en de aanraders
ervan weer ontmoette, deze vaak boos werden en mij soms
het verwijt maakten dat ik zeker niet van mijn pijn af wilde.
Ik moest toch ook eens aan mijn man en kinderen denken!
Ik moest maar eens wat flinker worden en niet zo veel met
mijn pijn bezig zijn!

Gevoelens op papier uiten
Komt het omdat ik niet vertel
hoe erg het is om machteloos - alleen - te zijn
met steeds maar weer die pijn …..

Ik besloot om maar niet meer te vertellen hoe ik me voelde
als me gevraagd werd hoe het met me ging. Ik kocht een grote
blocnote en ging alles opschrijven. Ik merkte dat het me hielp
om mijn gevoelens op papier te uiten. Ineens bleek ik gedichten te kunnen maken! Een mooie ontdekking want voor het
goed weergeven van gevoelens heb je veel denkwerk nodig.
Ik heb later heel veel mensen in soortgelijke situaties aangeraden dit ook te doen.
Dit is één van de gedichten die ik in die periode heb
geschreven.

Aankondiging Boekbespreking
Pijn
over literatuur en lijden
Auteur:
Uitgever:
ISBN:
Prijs:

Arko Oderwald, Koos Neuvel, Cees Hertogh (red.)
De Tijdstroom
9058980707
€ 29,00

Een mens kan veel soorten pijn ondervinden. Er is
een oneindig aantal verschillende nuances van
lichamelijke pijn en er zijn even zovele schakeringen van pijn in overdrachtelijke zin. Op je
duim slaan doet pijn, maar is dat te vergelijken
met fantoompijn na een amputatie, de pijn van
een wielrenner na een bergetappe, of met de
’levenspijn’ na het overlijden van je geliefde?
Pijn raakt ons in de kern van onze existentie. Het
kan dan ook geen toeval zijn dat het Latijnse woord
poena niet alleen voor pijn staat maar ook voor straf.
Pijn en lijden brengen ons, in de loop van ons leven,
dichter bij de dood, wellicht in die mate dat we ons
ermee kunnen verzoenen.
”Pijn is zozeer met het menselijk leven verweven,” zei

William Faulkner, ”dat de gedachte dat het leven op een
gegeven moment geen pijn meer doet eigenlijk niet te verdragen is.”
Pijn en mens-zijn zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Toch is er weinig vakliteratuur over het fenomeen pijn. Zelfs
in de literatuur wordt pijn veeleer gesignaleerd dan gekarakteriseerd of geduid. Is pijn niet
onder woorden te brengen?
Dit boek doet daartoe, bij
monde van 33 auteurs
(dichters, psychiaters, filosofen, artsen) een eerlijke
poging.
Hilda Wieberneit-Tolman
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Aankondiging Boekbesprekingen
Pijnbestrijding onder
spoedeisende omstandigheden
Auteur:

J.J.L.M. Bierens, J.J. de Lange, W.W.A. Zuurmond
(red.)
Uitgever: Elsevier Gezondheidszorg
ISBN:
9035226518
Prijs:
€ 17,50
In dit onlangs verschenen boek bespreken deskundigen de nieuwste behandelingsmogelijkheden op
het gebied van pijnbestrijding, waarbij vooral
acute pijn voorop staat.
Er worden twaalf innovatieve behandelingsmethoden uitgediept. Elke methode wordt uitvoerig besproken en ondersteund door duidelijke
infographics.
Achtergronden, karakteristieke pathofysiologische mechanismen en anatomische
banen van acute pijn worden uitgelicht.
Ook wordt er ingegaan op de psychologische aspecten van de acute pijnbeleving.
De ’pijnbestrijding op straat’ wordt
eveneens toegelicht. De relatie tussen
heftige acute pijn en het posttraumatische stresssyndroom wordt gedetailleerd besproken, evenals de pijn
en angst bij slachtoffers die langdurig bekneld hebben gezeten.
Dit boekje – het eerste deel in de
serie Urgentiegeneeskunde –
biedt tal van actuele behandelingsmethoden.
Hilda Wieberneit-Tolman

Chronische Pijnpatiënten
Auteur:
Uitgever:
ISBN:
Prijs:

Huub Fest
Ankh-Hermes BV
9020201409 (Ankertjesserie 265)
€ 4,95

Inzicht in de factoren die chronische pijn veroorzaken en
beïnvloeden en kennis van de gevolgen daarvan voor het
dagelijks functioneren, zijn van belang om te kunnen
omgaan met pijn die niet meer overgaat. Niet
alleen informatie, ook voorbeelden uit de
praktijk, van patiënten voor
patiënten, zijn
onontbeerlijk. Maar
dergelijke informatie
én voorbeelden zijn
slechts beperkt voorhanden.
Deze uitgave over patiënten met chronische pijn
bevat patiëntenverhalen en
geeft zicht op de worsteling
die patiënten doormaken.
De combinatie van beschrijvingen en handvatten voor een
aanpak maken het een zinvol
boekje voor patiënten. Het kan
ze helpen sneller conclusies te
trekken en zich open te stellen
voor het omgaan met en leren
accepteren van hun pijnklachten.
Behandelaars krijgen door het lezen
van dit boekje een beeld van dat wat
patiënten doormaken en met welke
problemen ze worstelen. Dit kan de
begeleiding van patiënten in de toekomst ten goede komen.
Hilda Wieberneit-Tolman
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Mevr. Dr. G.J. Versteegen

22e Nationaal Anesthesiecongres, Utrecht
5de Pijncongres voor Behandelaar en Patiënt, Den Haag

8 december 2004
22 januari 2005
najaar 2005

internationaal
Interventional Therapy for Acute and Chronic Pain,
Luzerne, Zwitserland

14 – 15 januari 2005

Partners in Pain Conference 2005, Sydney, Australië

18 – 19 augustus 2005

IASP 11th World Congress on Pain, Sydney, Australië

21 – 25 augustus 2005

The 4th International Conference on Orofacial Pain
and Temporomandibular Disorders, Sydney, Australië

26 – 28 augustus 2005

8th World Congress for Nurse Anesthetists
Lausanne, Zwitserland

10 – 13 juni 2006
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