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‘Chronische pijn is een ziekte op zich’

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

D

it is de eerste keer dat ik u namens het
PijnPeriodiek welkom mag heten. Dit
tweede nummer van 2012 is voor mij
daarom heel bijzonder, maar ik hoop dat voor
u de inhoud bijzonder is.
Mijn voorganger op deze plek, Hilda
Wieberneit, heeft de afgelopen jaren met veel
inzet geprobeerd om pijn en pijnbestrijding
goed op de agenda te krijgen. Vooral haar
streven om dit in samenspraak met patiënten,
patiëntenverenigingen én zorgprofessionals
te doen is een uniek concept gebleken.
Inmiddels heeft ze een hecht team om
haar heen verzameld om dit doel met
het PijnPeriodiek en de uitgever daarvan,
de Stichting PijnPlatform Nederland, te
bewerkstelligen. Hilda verdient veel lof. We
kunnen dankbaar zijn dat ze zich zo inzet
voor de medemens: betere informatie en
een betere behandeling voor pijnpatiënten.
Ze doet dit op een zeer plezierige manier en
daarom slaat het motto boven dit stukje ook
op haar en haar team.

In deze tijd is het van groot belang om
als patiënt maar ook als zorgprofessional
goed geïnformeerd te zijn. Kennis over de
aandoening en de bijbehorende behandeling
kan tot een betere aanpak ervan leiden.
Zeker bij pijn, waarvan zowel de lichamelijke
belemmeringen als de psychologische
gevolgen voor problemen met jezelf en met je
omgeving kunnen zorgen. Onbegrip geeft in
zo’n situatie vaak onrust en een verergering
van de klachten.
Ook in dit nummer van het PijnPeriodiek
besteden we uiteraard aandacht aan
verschillende aspecten van pijn. Een nieuwe
benadering voor de psychologische kant
van pijn is tegenwoordig mindfulness. Onze
expert Frits Winter plaatst deze methode in
perspectief. De arts Lodewijk Kist heeft zijn
best gedaan om een inventarisatie te maken
van de problemen bij de behandeling van
lage rugpijn. Daarnaast zijn er tal van andere
bijdragen waarvan ik vrijwel zeker weet dat ze
u zullen interesseren.
Dr. Henk Koning, hoofdredacteur
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Maagbeschermers
effectief bij
pijnbestrijding

Jubileumsymposium
De Wervelkom

O

p zaterdag 22 september
2012 bestaat de Nederlandse
Vereniging van Rugpatiënten
De Wervelkolom vijfentwintig jaar. Ter
gelegenheid hiervan wordt op die
dag een symposium gehouden in het
Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht.
Meer informatie vindt u op pagina 13.

P

4

Er zijn nog exemplaren beschikbaar

ijnbestrijding moet gepaard gaan met
maagbeschermers. Als dat niet secuur
gebeurt, kan dat tot complicaties in
maag en dunne darm leiden. Dit blijkt uit
onderzoek van drs. Vera Valkhoff, artsonderzoeker in het Erasmus MC.
Patiënten met bijvoorbeeld artrose krijgen
vaak pijnstillers, zoals Ibuprofen, Diclofenac
en Naproxen. Deze middelen worden NSAID’s
genoemd, waaronder nieuwere COX-2remmers als Celebrex of Arcoxia vallen.
De COX-2-remmers kunnen als vervelende bijwerking hebben dat zij het spijsverteringskanaal irriteren. Maagbeschermers,
ook wel maagzuurremmers genoemd,
zijn dan nodig, zegt Valkhoff: “Het risico
op complicaties is vermijdbaar door de
maagbeschermers trouw te gebruiken.
Therapieontrouw ten aanzien van maagbeschermers kan worden veroorzaakt door
het feit dat mensen er zelf voor moeten
betalen. Dat kan leiden tot onnodige
bloedingen en maagzweren met soms
ziekenhuisopname of de dood tot gevolg.
Juist nu de maagzuurremmers niet meer
vergoed worden, is er een rol weggelegd
voor artsen en apothekers om het belang
van maagbeschermers te benadrukken.”
(Bron: Erasmus MC)

van de dvd’s Waar doet het pijn? en de
documentaire Pijn. En natuurlijk is de dvd
Over leven met pijn uit voorraad leverbaar.
U kunt ze bestellen via
info@pijnplatform.nl.

Hebt u een
vraag?
Stuur hem!

I

n het volgende PijnPeriodiek willen we met een rubriek
beginnen waarin telkens één vraag betreffende pijn en
pijnbehandeling wordt beantwoord. Hebt u zo’n vraag?
Stuur hem dan naar info@pijnplatform.nl. Vermeld daarbij
duidelijk uw naam en adres. Bij de beantwoording van de
vraag zullen we desgewenst de anonimiteit in acht nemen.

Pain Alliance
Europe
2012

V

oorafgaand aan het SIP-congres dat eind mei
in Kopenhagen plaatsvond, is de Pain Alliance
Europe (PAE) opnieuw bijeen geweest. Er zijn
veel nieuwe plannen ontstaan om tot uitbreiding
van de samenwerking te komen! In de volgende
uitgave van het PijnPeriodiek volgt een verslag van de
bijeenkomst. Zie ook www.pijnplatform.nl/Nieuws/sip31-05-2012.html.

Pelgrimstocht
naar Compostela

Sarcoïdose-p
maakt pelgrimatiënt
stocht

O

p dit moment maakt sarcoïdosepatiënt Ange van Ommen een
wandeltocht van haar woonplaats
Harderwijk naar het Spaanse Santiago de
Compostela. Voor het volgende nummer
van het PijnPeriodiek zal zij een verslag over
deze reis schrijven. Maar haar belevenissen
zijn nu al te volgen op www.sarcoidose.nl/
pelgrimstocht.

Op weg naar
Santiago de Com
postela

Na een period
e
maakt Ange van van ziek zijn met sarcoïdose
Ommen een pelgrim
dankbaarheid
stocht uit
voor haar herste
Belangenvere
l én om de
vertrekt zij vanuit niging Nederland te steune Sarcoïdose
n. Begin april
haar woonplaats
Harder
het Spaanse Santiag wijk te voet naar
o de Compostela.
Vanaf half maart

kunt u haar tocht

Volg de tocht
onderweg
en de voorbe
reidingen volgen
via www.sarcoid
ose.nl.

Vooraankondiging

O

p zaterdag 29 september vindt
een informatiebijeenkomst
over het thema pijn plaats. Het

betreft een bijeenkomst van en voor de
Fibromyalgie Patiënten Vereniging (FES),
de Stichting Pijn-Hoop en de Whiplash
Stichting Nederland.
Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan 1,
Utrecht.
Tijd: van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Binnenkort zult u hierover meer
informatie aantreffen op:
www.fesinfo.nl
www.pijn-hoop.nl
www.whiplashstichting.nl

Help het PijnPeriodiek
met een vrijwillige
bijdrage

P

ijn en pijnbestrijding gaan ons allemaal aan. Op dit terrein is er een
wereld te winnen door onder meer goede informatievoorziening. Om het
PijnPeriodiek te kunnen blijven uitgeven, vragen wij u om een vrijwillige
financiële bijdrage. Met deze bijdrage geeft u tevens aan dat u sympathisant
bent van het PijnPlatform Nederland en haar activiteiten.
Voor slechts € 10,- per jaar blijft u op de hoogte van ontwikkelingen op het
gebied van pijn en pijnbestrijding. Dit onderwerp verdient in het belang van
de patiënten immers ons aller aandacht. Mogen wij op u rekenen? U kunt uw
bijdrage overmaken op rekeningnummer 10034 t.n.v. PijnPlatform Nederland,
o.v.v. ‘gift’.
De informatie betreffende de giften wordt niet gebruikt voor correcties van het
adressenbestand. Het gaat tenslotte om een vrijwillige bijdrage en wij willen de
uitgave kosteloos aan iedereen ter beschikking blijven stellen.
Mocht u het PijnPeriodiek niet wensen te ontvangen, wilt u ons daarover dan
bij voorkeur per e-mail (info@pijnplatform.nl) informeren? Tevens stellen wij het
zeer op prijs om een berichtje van u te krijgen als de adresgegevens moeten
worden aangepast.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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Wat patiënten
graag zouden willen

‘Begrijp de pijn’
gepresenteerd

O

6

p 9 mei jongstleden nam de
Australische neurowetenschapper
Lorimer Moseley in het Museum
Boerhaave in Leiden het eerste exemplaar
van Begrijp de pijn in ontvangst. Dit boek is
de vertaling van Explain pain, dat Moseley en
zijn co-auteur David Butler negen jaar geleden
voor het eerst publiceerden en sindsdien veel
lof heeft geoogst.
In Begrijp de pijn wordt in begrijpelijke taal
en door middel van eigenzinnige illustraties
duidelijk gemaakt hoe het brein pijnreacties
produceert, hoe reacties van autonome
bewegings- en immuunsystemen in het
lichaam op verwonding bijdragen aan pijn,
en waarom pijn kan blijven voortduren als
de lichaamsweefsels voldoende tijd hebben
gehad om te herstellen.
De Nederlandse vertaling, verzorgd door
de fysiotherapeuten Bart van Buchem en
Mark Langerhorst, kwam tot stand met
medewerking van LSJ Medisch Projectbureau
(Leiden) en Astellas Pharma. Het voorwoord
werd gescheven door prof. dr. Frank Huygen,
anesthesioloog en pijnbehandelaar van het
Erasmus MC.
Later dit jaar zal het PijnPeriodiek uitgebreider
aandacht besteden aan Begrijp de pijn en de
denkbeelden van Lorimer Moseley.

Boeken en proefschriften
Een andere aanpak van chronische lage
rugklachten

Dr. H.M. Koning
In eigen beheer uitgegeven; ISBN 9090176306
Chronische lage rugklachten zijn een volksaandoening.
Mensen die nog nooit rugklachten hebben gehad, zijn gauw
geneigd een ieder die ze wel heeft als aansteller te betitelen.
Maar de kans dat iemand rugklachten krijgt is groot! De
systematiek bij de behandeling van chronische rugklachten
is in veel gevallen afwezig, terwijl daar grote behoefte aan
bestaat. Deze uitgave kan voor iedere arts én patiënt als
leidraad dienen om de klachten op wetenschappelijke wijze
in kaart te brengen, te analyseren en op passende wijze te
behandelen.

Chronic, unexplained pain

T.J. Snijders
Proefschrift, Utrecht, juni 1012; ISBN 9789039357750
Chronische, onverklaarde pijn is een veel voorkomend
probleem, met een onzekere kans op verbetering. Er bestaat
een duidelijke samenhang tussen verschillende (vooral
psychische) klinische patiëntkenmerken enerzijds en de
ernst van de pijn en de kwaliteit van leven anderzijds, maar
deze kenmerken blijken niet erg geschikt om de prognose te
voorspellen. Mogelijk hangt de variatie in prognose niet zozeer
samen met de bekende klinische kenmerken, maar vooral
met de onderliggende pathofysiologische mechanismen van
chronische pijn: individuele verschillen in de manier waarop
pijnlijke stimuli in het zenuwstelsel verwerkt en bewust ervaren
worden.

Als ik gek ben wil ik niet gestoord worden

Helen Eikenaar & Linda Kramer
Arkin; ISBN 9789461907677
Dit boek staat vol met prachtige (ervarings)verhalen en foto’s.
Bewustwording is een belangrijk thema. In de gesprekken
wordt verteld hoe de deuren opengaan in de psychiatrie en
de verslavingszorg. Jolijn Santegoeds van de actiegroep
Tekeer Tegen De Isoleer zegt: “Ik ben zeer positief onder de
indruk van dit boekje. Het benoemt precies waar het over
hoort te gaan in de zorg, namelijk mensenlevens. En de
korte persoonlijke verhalen maken het zo breed en toch zo
gefocust.”
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Door Ellemijn Caro

E

en paar jaar geleden kwam tijdens een
lotgenotenbijeenkomst aan de orde
dat veel mensen nogal zenuwachtig
zijn voor een bezoek aan de huisarts of de
specialist. Aan de bezoekers is toen gevraagd
wat er nodig zou zijn om hen minder nerveus
te maken.
Het belangrijkst vonden ze dat ze serieus
genomen wilden worden en dat de dokter de
tijd zou nemen om naar hen te luisteren. Ze
wilden ook graag goede informatie krijgen om
daarmee verstandig te kunnen meebeslissen.
Ze hoopten dat ‘meedenken’ in de behandeling niet gezien zou worden als
‘eigenwijsheid’, maar als een poging om
samen tot een zo goed mogelijke oplossing
te komen.

Op de vraag hoe artsen en andere
hulpverleners hun patiënten wat meer op hun
gemak zouden kunnen stellen, kwamen de
volgende antwoorden:
◆ Medisch studenten, verpleegkundigen
en andere hulpverleners zouden vanaf het
begin van hun studie moeten leren dat
luisteren belangrijk is. Er zou veel meer tijd
besteed moeten worden aan communicatieve
vaardigheden.
◆ Artsen (en vooral huisartsen) zouden
voldoende tijd moeten hebben voor een
gesprek en niet “net moeten doen alsof ze
luisteren”. Ze zouden de aandacht meer op
de patiënt moeten richten in plaats van op de
computer waar ze hun gegevens in opslaan.
Ze kunnen beter nog een afspraak maken
voor een extra gesprek op een moment dat
daar wél tijd voor is.
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Frank Huygen het
eerste exemplaar
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Artsen zouden tijdens een
gesprek meer aandacht voor
de patiënt moeten hebben
dan voor hun computer

◆ Wanneer een behandeling is afgerond, of
niet meer hoeft te worden voortgezet, kan
veel medisch winkelen worden voorkomen
met een goed afsluitend gesprek. Als een
patiënt nog vragen heeft als hij/zij thuis is,
geeft dat vaak een heel ontevreden gevoel.
Bij een specialist is het zelfs vaak een reden
om op zoek te gaan naar een volgende
behandelaar.
◆ Artsen zouden weleens wat vaker het
adres van een patiëntenorganisatie mogen
doorgeven. Daar vind je in elk geval mensen
met dezelfde problemen en ervaringen. Vaak
kan dat de gezondheidszorg veel geld, de
dokter veel tijd en de patiënt veel onnodige
onderzoeken of nieuwe teleurstellingen
besparen. Bovendien stuur je de patiënt dan
niet met lege handen naar huis.
◆ Er zou meer tijd besteed moeten worden
aan uitleg over medicatie. En patiënten die
zeggen geen baat bij de voorgeschreven
medicatie te hebben, moeten serieus worden
genomen. Soms zijn de bijwerkingen van
een medicijn erger dan de aandoening zelf.
Patiënten moeten dan niet te horen krijgen dat
het ‘suggestie’ is of dat het ‘tussen de oren
zit’. Door samen naar een zo goed mogelijke
vervanging te zoeken, wordt voorkomen dat
de patiënt de medicatie helemaal niet meer
inneemt!
◆ Er zou ook weleens wat meer aandacht
mogen zijn voor privacy tijdens een gesprek.
Vaak kunnen patiënten in de wachtkamer of in
de spreekkamer ernaast horen wat er gezegd
wordt!
◆ Laat artsen meer taken overdragen aan
gespecialiseerde verpleegkundigen.
◆ Behandel een patiënt zoals je zélf
behandeld wilt worden als jij ‘aan de beurt’
bent. (En dat kan sneller het geval zijn dan je
denkt!)
Misschien moeten artsen nu in het volgende
PijnPeriodiek eens vertellen wat zij graag
zouden willen van hun patiënten…
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‘Blijf maar bewegen, het gaat wel over’
luidt vaak het advies

W
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Lage
rugpijn
anno 2012
onder
de loep

ist u dat op dit moment 25 tot
30 procent van de Nederlandse
bevolking in meer of mindere mate
last van de onderrug heeft? Wist u dat er per
jaar in Nederland ongeveer één miljoen nieuwe
gevallen van lage rugpijn voorkomen, waarvan
75.000 met beenpijn? En wist u dat de kans
dat u in uw leven een episode van lage rugpijn
doormaakt 80 procent is?
De meeste rugklachten komen voor bij
mensen tussen de 35 en 55 jaar. Maar er zijn
al meerdere studies die aantonen dat onder
tieners van 12 tot 17 jaar 26 procent één
periode en 44 procent verschillende periodes
van rugklachten heeft doorgemaakt.
Rug- en nekklachten staan volgens cijfers van
het RIVM uit 2005 dan ook bovenaan de topdrie van duurste aandoeningen in Nederland.
Naast de grote ziektelast voor de patiënt
vormen rugklachten zo door medische kosten,
werkverzuim en arbeidsongeschiktheid
een groot maatschappelijk en economisch
probleem.

Aspecifieke rugpijn

Lodewijk Kist

Kijken we wel
goed genoeg?
Bij 90 procent van alle lage rugklachten is de precieze oorzaak onduidelijk. Mede
daardoor worden miljoenen Nederlanders nooit echt goed geholpen. In twee
artikelen belicht het PijnPeriodiek de problemen én de mogelijke oplossingen.
Deze keer: hoe de huidige visie op en de aanpak van lage rugklachten is ontstaan
en welke gevolgen dit voor de patiënt en voor de behandeling heeft.
Door Lodewijk Kist, arts / Foto: Willemien Timmers

Lage rugpijn wordt ingedeeld in specifieke
en aspecifieke rugpijn. Bij slechts 10 procent
van de rugpijnklachten vindt men een
aanwijsbare anatomische oorzaak die tot een
specifieke rugpijndiagnose leidt. Hiervoor is
dan ook een bijpassende specifieke therapie
voorhanden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om hernia, kanaalvernauwing, infectie,
tumoren en uitzaaiingen, wervelfracturen,
reumatische aandoeningen en (gedeeltelijke)
wervelafglijding.
Verreweg de bekendste specifieke rugklacht is
de hernia. Hierbij bestaat er een uitstulping van
de tussenwervelschijf die een zenuw in meer
of mindere mate bedrukt en zo rugpijn en/of
bilpijn en beenpijn kan veroorzaken. Meestal
betreft het de onderste of één na onderste
tussenwervelschijf. Gelukkig geneest het
merendeel van de hernia’s in een paar weken
tot een paar maanden vanzelf, met eventueel
pijnmedicatie en aangepast ruggebruik. In
Nederland worden nog ongeveer 11.000
hernia-operaties per jaar verricht door
vooral neurochirurgen en orthopedische
wervelkolomchirurgen.
Maar wat aspecifieke rugpijn betreft weten we
nog opvallend weinig over onder andere de
ontstaanswijze, de precieze pijnlokalisatie, de

diagnosestelling, de redenen van het voortduren
of van nuttige therapeutische oplossingen.
Waarom lage rugpijn bij de één kort duurt en bij
de ander langer of sluimerend aanwezig blijft,
of bij weer een ander in episodes terugkeert,
weten we ook nog niet goed. Dat het zo
onduidelijk blijft, komt mede door de complexe
bouw van de lage rug en het daar aanwezige,
zeer fijn vertakte pijnzenuwsysteem dat op
meerdere niveaus in de rug overlappingen
heeft. Daarnaast (en mede daardoor) vertonen
de klinische signalen en symptomen van
verschillende soorten rugpijn veel gelijkenis. Ook
röntgenfoto’s of MRI-scans kunnen niet altijd
uitsluitsel geven.
Het is dus moeilijk om een precieze en goede
diagnose te stellen of om de verschillende
onderliggende aandoeningen klinisch onder
te verdelen. Daarom wordt 90 procent van de
rugklachten aspecifieke rugklachten genoemd.
Opvallend is wel dat het hier een internationaal
geaccepteerd diagnostisch classificatiesysteem
betreft, waarbij de grootste groep (90 procent)
de term aspecifiek als ‘diagnose’ krijgt
toebedeeld.
Kort gezegd: een scheurtje in de tussenwervelschijf, een overrekt bandje, een ‘bijnahernia’, prikkeling van het tussenwervelgewricht,
pijn uit het SI-gewricht, acute spit en een
overbelaste, licht uitpuilende tussenwervelschijf
geven min of meerdezelfde rugklachten (met
of zonder bil- of beenpijn) en worden dus
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Diverse aandoeningen
geven min of meer dezelfde rugklachten
aspecifieke rugklachten genoemd.
De onderliggende oorzaak blijft in meer
of mindere mate onduidelijk of kan niet
duidelijk ‘bewezen’ worden. In deze enorm
grote groep (alleen al in Nederland zijn er
miljoenen patiënten met deze aspecifieke
rugklachten!) zit dus een veelvoud aan
uiteenlopende aandoeningen. En dan ook nog
eens met verschillende ontstaanswijzen en
genezingsneigingen. We praten dus eigenlijk
over een ongelijksoortige groep, allemaal
met het ‘symptoom’ lage rugpijn, en zonder
diagnose.

Goedaardige aandoening?

10

Uitkomsten van oudere wetenschappelijke
studies (nu nog steeds aangehaald en
gebruikt in de richtlijnen) laten zien dat ongeacht wel of geen therapie - acute,
aspecifieke rugklachten snel weer over
zouden zijn: 50 procent van de patiënten is
binnen een week beter en 90 procent binnen
zes weken. Slechts 5 tot 7 procent zou
chronische rugklachten (die langer dan twaalf
weken duren) ontwikkelen. Deze gunstige
‘genezingsgetallen’ en goede prognoses
hebben mede geleid tot de richtlijnen voor de
aanpak van acute rugpijn die doorgegeven
worden aan specialisten, huisartsen en
paramedici. Zo ontstond onder andere de
wijdverspreide en hardnekkige opvatting dat
acute lage rugpijn een goedaardige en vanzelf
herstellende aandoening met een goede

prognose is! Maar is dat wel zo?
Nieuwere studies tonen aan dat, wanneer er
gekeken wordt naar de mate van waarneembare
verbetering, na één week inderdaad 40 tot
85 procent van de patiënten met rugpijn een
bepaalde mate van herstel heeft doorgemaakt.
Maar indien men naar de aanwezigheid van
resterende klachten kijkt, blijkt na één jaar
meer dan de helft van de patiënten in meer
of mindere mate nog steeds last te hebben,
zonder of ondanks therapie. Langdurig followup-onderzoek van patiënten met acute lage
rugpijn laat zien dat na één jaar 33 procent
nog matige pijn heeft, 20 procent aanzienlijke
activiteitsbeperkingen en 14 procent ernstige
pijn. Het blijkt zelfs dat slechts 25 procent van
de patiënten die de huisarts voor lage rugpijn
hebben geconsulteerd na twaalf maanden
volledig hersteld was. Dat is een heel ander
geluid dan “50 procent binnen een week beter
en 90 procent binnen zes weken”.
Er zijn verschillende recente studies naar het
herstel van acute rugpijn die deze nieuwe
waarnemingen ondersteunen. Daar komt
nog bij dat rugklachten, als het herstel heeft
plaatsgevonden, heel vaak recidiveren: uit
onderzoek blijkt een herhalingspercentage
binnen één jaar van 50 tot 80 procent.
Acute lage rugklachten zijn bij het leeuwendeel
van de patiënten dus géén goedaardige en
vanzelf herstellende aandoening met een goede
prognose! Deze grote groep met blijvende
chronische rugpijn van wisselende pijnintensiteit
of steeds terugkerende rugklachten is veel groter
dan verondersteld wordt. De genezingstendens
en prognose, zoals gecommuniceerd in richtlijnen, zijn vele malen minder gunstig. Voor
een betere aanpak van lage rugpijn lijkt dit

belangrijke nieuwe informatie, die wellicht een
plaats zou moeten krijgen in de communicatie
met de patiënt.

De ene gok na de andere

Ondanks het gebrek aan een diagnose is
er toch heel veel onderzoek gedaan naar
de beste therapeutische behandeling van
het ‘symptoom’ aspecifieke rugpijn. Er
zijn honderden onderzoeken en vooral
vergelijkende studies naar allerlei therapieën
verricht. Ze hebben mede geleid tot
aanbevelingen, richtlijnen en aanpak van lage
rugklachten.
Kort gezegd komen de aanbevelingen
die artsen en behandelaars aan patiënten
doorgeven op het volgende neer: het is niet
ernstig, het gaat vanzelf over en je kunt het
best in beweging blijven. Behandeling kan
bestaan uit pijnmedicatie en na een aantal
weken onder andere uit oefentherapie,
massage en manipulatie. Als na zes weken
geen verbetering is opgetreden, kunnen de
behandelaars overwegen om psychosociale
factoren, die remmend kunnen werken, samen
met de patiënt onder de loep te nemen, en
met oefentherapie te starten of doorgaan.
Opmerkelijk is dat het advies betreffende
deze richtlijnen en behandeling dus een
‘eenheidstherapie’ is voor alle verschillende
aandoeningen die aanwezig zijn in de grote,
ongelijksoortige groep van de aspecifieke
rugklachten zonder diagnose. Voor de
behandeling ontstaat daarmee de volgende
situatie: het is onbekend wat er precies
behandeld wordt, en daarmee is het
logischerwijs een gok of de behandeling
helpt. En als de behandeling werkt, blijft het

onduidelijk welke aandoening daar dan beter
van werd, want de onderliggende aandoening
was onbekend. Daarmee is een volgende
behandeling eveneens weer een gok. Wat voor
de één goed is, kan voor de ander juist niet
goed zijn, de genezing belemmeren of zelfs tot
meer pijn leiden! Daar komt nog bij dat wanneer
onbekend is om welke aandoening het gaat, we
11
ook niet weten hoe en waardoor de aandoening
precies is ontstaan.
Hierdoor kan de patiënt gedurende de gewone
dagelijkse belasting de aandoening onbewust,
onwetend én steeds opnieuw blijven irriteren,
met als resultaat het voortduren van de
klachten. Op deze manier kunnen ook, na
(gedeeltelijke) genezing, klachten zo opnieuw
opvlammen en weer meer pijn en belemmering
voortbrengen. Dit kan ook een belangrijke reden
zijn waarom de herhalingskans op rugklachten
binnen één jaar 60 tot 80 procent is!
Het is daarom niet verwonderlijk, ook gezien
bovenstaande overwegingen, dat uit veel
recent onderzoek blijkt dat de resultaten van
deze aanpak (“blijf maar bewegen, het gaat
wel over”) en behandeling met eenzelfde
standaardtherapie van zo’n ongelijksoortige
groep erg tegenvallen. Zitten we dan wel op
het goede spoor als lage rugpijn al twintig jaar
de duurste aandoening is en de adviezen en
de aanpak uit de richtlijnen tot deze matige
resultaten leiden?
Drs. Lodewijk
Kist heeft in
Het tweede deel van dit artikel verschijnt in
Oegstgeest een
de volgende uitgave van het PijnPeriodiek.
gespecialiseerde
Dan zal onder meer worden ingegaan op
artsenpraktijk met
nieuwe onderzoeken en ontwikkelingen die
röntgenapparatuur
voor rug- en
mogelijk een andere richting kunnen geven
gewrichtsklachten.
aan de aanpak van lage rugpijn.

DVDaanbieding
‘Waar
doet
het pijn’?
WAAR DOET HET

W
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aar doet het pijn? is
een bewerking van de
door Suzanne Raes
gemaakte tv-documentaire
Pijn. Naast drie inleidende
thematische filmpjes bevat deze
dvd zeven filmische portretten
van mensen met chronische pijn,
die steeds beginnen met hun
bezoek aan de huisarts.
Waar doet het pijn? kan onder
andere worden gebruikt
als aanvullend lesmateriaal
binnen onder meer de
huisartsenopleiding. Verder
kunnen de filmpjes als startpunt
dienen voor discussie en reflectie
over pijn.
De dvd ‘Waar doet het pijn?’
is te bestellen door € 7,50
(inclusief verzendkosten)
over te maken op giro 10034
t.n.v. PijnPlatform Nederland,
Leiden onder vermelding van
‘dvd-casus’.

Congressen, symposia en bijeenkomsten
NEDERLAND

INTERNATIONAAL

11 en 18 september 2012
Cursus pijn- en
stressmanagementtechnieken
Vergadercentrum Vredenburg,
Utrecht
www.psychfysio.nl

23-25 augustus 2012
Pain, Mind and Movement IV
Nottwill (Zwitserland)
www.pain.ch

20 september 2012
Nationaal Congres Gezondheidszorg
Kurhaus, Scheveningen
www.gezondheidszorgcongres.nl
22 september 2012
Symposium van NVVR De Wervelkolom
Jaarbeurs, Utrecht
www.ruginfo.nl
29 september 2012
Voorlichtingsmiddag over pijn voor
en door patienten
Mitland Hotel, Utrecht
www.pijn-hoop.nl
11 oktober, 8 november
en 13 december 2012
Pijn, mij ’n zorg
Onderwijscentrum UMCG,
Groningen
www.wenckebach.nl
1-2 november 2012
Congres Nederlandse Vereniging
van Revalidatieartsen
www.revalidatiegeneeskunde.
nl/home/vra-annual-congress/
welcome
2-3 november 2012
FysioCongres en FysioExpo
MECC, Maastricht
www.fysiocongres.nl
20 november, 27 november
en 4 december 2012
Cursus Acceptance and
Commitment Therapy bij pijn
Vergadercentrum Vredenburg,
Utrecht
www.psychfysio.nl
23-24 november 2012
Multidisciplinair Pijn Congres
Papendal, Arnhem
(nog geen website)

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

22 september 2012

Symposium NVVR
De Wervelkolom
‘Het heft in eigen hand - keuzes en
consequenties’: dat is het thema van het
symposium dat binnenkort ter gelegenheid

VOORLOPIGE AGENDA
2013/2014
20 april 2013
Eerste congres Dutch Pain Society
www.dutchpainsociety.nl/index.
php?page=congressen
30 mei-1 juni 2013
1st World Congress on Pelvic Pain
Amsterdam
www.pelvicpain-meeting.com
17-20 juni 2013
9th International Symposium on
Pediatric Pain
Stockholm (Zweden)
www.ispp2013.org
9-12 oktober 2013
EFIC Congress: Pain in Europe VIII
Florence, Italy
www.efic.org
8 april 2014
V&VN Pijnverpleegkundigen
Reehorst, Ede
www.pijnverpleegkundigen.nl

van het vijfentwintig jaar bestaan van de
Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten
De Wervelkolom plaatsvindt

T

ijdens dit symposium
staat de patiënt centraal.
Van patiënten wordt
tegenwoordig verwacht dat
zij mondig zijn, begrijpen wat
een behandeling inhoudt én
overzien wat de lichamelijke en
emotionele gevolgen van een
behandeling kunnen zijn.
In de dagelijkse praktijk wordt de
inhoudelijke informatie over een
behandeling over het algemeen
door deskundigen verstrekt. Er
is weinig of geen mogelijkheid
om te horen welke ervaringen
andere patiënten met zo’n
behandeling hebben.
Dit is precies wat wij op dit
symposium beogen. Drie
specialisten (een neurochirurg,
een anesthesioloog en een
revalidatiearts) zijn uitgenodigd
om een veel voorkomende
behandeling vanuit hun discipline
toe te lichten. Deze artsen
hebben een patiënt gevraagd
om hun ervaring met deze
behandeling met het publiek te
delen.
Tijdens de interactieve delen van
het symposium kunt u zowel de
artsen als de patiënten vragen
stellen over de betreffende
behandeling.

Programma
✸ 10.00 uur: registratie/koffie/thee
en bezoek aan de exposanten
✸ 11.00 uur: opening door de
dagvoorzitter, dr. Jan-Paul van Wingerden
(Revalidatiecentrum Spine & Joint Centre,
Rotterdam)
✸ Inleiding van Leen Voogt, de voorzitter
van NVVR De Wervelkolom
Als sprekers volgen dan:

✸ Drs. Michiel Eckhaus, anesthesioloog/
pijnbestrijder
Thema: pijnbestrijding-ervaringsdeskundige
aan het woord, gevolgd door vragenronde
✸ Prof. dr. Wilco Peul, hoogleraar
neurochirurgie
Thema: operatie-ervaringsdeskundige aan
het woord, gevolgd door vragenronde
✸ Prof. dr. Rob Smeets, heogleraar
revalidatiegeneeskunde
Thema: revalidatie-ervaringsdeskundige
aan het woord, gevolgd door vragenronde
Verder is er de gehele dag (van 10.00 uur
tot 16.00 uur) een uitgebreide infomarkt.
Het symposium vindt op zaterdag
22 september 2012 plaats in de Juliana
Congreszaal van het Jaarbeurs
Congrescentrum te Utrecht.
Inschrijving/aanmelding:
door middel van het aanmeldingsformulier
dat te downloaden is van
www.ruginfo.nl/symposium/
(Let op: insturen is mogelijk tot
25 augustus 2012!)
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TENS-spreekuur door
verpleegkundig specialist
Wat betekent TENS?
TENS staat voor transcutane elektrische
neuro-stimulatie. Op de huid worden
elektroden aangebracht die de zenuwen
stimuleren. De elektroden zijn verbonden met
een klein, handig te dragen apparaat. Na
instructie en een proefbehandeling van de
verpleegkundig specialist kan de patiënt zelf
eenvoudig op ieder gewenst moment van de
dag de behandeling uitvoeren.
Welke klachten kunnen met TENS
worden behandeld?
Het indicatiegebied van TENS is erg groot.
Zowel acute als chronische pijnklachten
kunnen met TENS behandeld worden. In het
algemeen kan TENS worden toegepast bij:
- neurogene pijn, zoals neuralgieën,
neuropathische pijn, stomppijn, fantoompijn
- spier- en gewrichtspijnen, zoals reuma, lage
rugpijn, nek-schouderpijn, enzovoort
- postoperatieve pijnklachten
- pijn bij de bevalling
- angina pectoris
- doorbloedingsstoornissen en slecht helende
huidwonden
- pijn bij kanker
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS 1
en 2)
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Verpleegkundig specialist Eric de Roode
houdt een aantal malen per maand een
speciaal TENS-spreekuur op de afdeling
pijnbestrijding van het Medisch Centrum
Jan van Goyen (Amsterdam) en in het
DC Pijnbehandelcentrum (Alkmaar). De
behandeling maakt deel uit van het volledige
palet aan behandelingswijzen op het gebied
van pijnbestrijding.

Hoe werkt TENS?
Het pijnverminderende effect van TENS wordt
voornamelijk verklaard vanuit een tweetal
theorieën.
- De gate-control-theorie: via selectieve
prikkeling van dikvezelige sensorische
afferenten kunnen lokale inhibitoire circuits
in de achterwortel van het ruggenmerg
geactiveerd worden.
- Stimulus produced analgesia: via
prikkeling wordt de productie van endogene
opiaatachtige stoffen (endorfines en
enkefalines) gestimuleerd.
De werking van TENS wordt in grote mate
bepaald door een optimale plaatsing van de
elektroden. De meest effectieve plaats stellen
de verpleegkundig specialist en de patiënt
uiteindelijk proefondervindelijk vast. Ook
kunnen met behulp van elektrodiagnostiek
optimale stimulatiepunten of -locaties

opgespoord worden. Naast
lokale elektrodeplaatsing op
of rond de pijnlijke plaats
is het ook mogelijk om
via een segmentale
elektrodeplaatsing
te werken.
Waar wordt
TENS geplaatst?
Voor een
optimaal gebruik
is een goede uitleg door
de verpleegkundig specialist vooraf
noodzakelijk. Uitleg over de aard van de
te voelen sensaties (juist voelbaar of juist
pijnlijk), de instelmogelijkheden en de wijze
van gebruik moeten de optimale tevredenheid
van de patiënt garanderen. Vervolgens kan
per patiënt gedurende een proefperiode
de optimale TENS-instelling en toepassing
bepaald worden. De behandelduur kan
per patiënt verschillen: van vrijwel continu
de hele dag tot enkele keren per dag
kortdurend (afhankelijk van de soort TENS).
Na de proefperiode wordt samen met de
verpleegkundig specialist de behandelduur
besproken en bepaald.
Heeft TENS contra-indicaties en
complicaties?
Op zich zijn er weinig contra-indicaties voor
TENS. Als enige absolute contra-indicatie
geldt het gebruik van een on-demandpacemaker. Relatieve contra-indicaties zijn
huidaandoeningen, sensibiliteitsstoornissen
in het gebied waar de elektroden worden
geplaatst, de eerste drie maanden van de

CVZ: onderbouwd antwoord over de effectiviteit
van elektrostimulatie wenselijk
Op 15 maart j.l. heeft er overleg plaatsgevonden
tussen vertegenwoordigers van het KNGF (Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), de VRA
(Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen), de
NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie)
en de afdeling zorgadvies van het CVZ (College voor
Zorgverzekeringen). Het overleg betrof het rapport en
de reacties hierop over hulpmiddelen voor uitwendige
elektrostimulatie ter behandeling van chronische pijn.
Bij het overleg stond het voor het CVZ voorop om in
samenspraak met wetenschappelijke verenigingen te
komen tot een onderbouwd antwoord op de vraag bij
welke indicaties de inzet van elektrostimulatie bewezen
effectief is.

zwangerschap (abdominaal en lumbaal
gebied), stimulatie in het gebied van de sinus
carotis en stimulatie op de ogen.
TENS geeft bij gebruik nauwelijks bijwerkingen. Mogelijk kunnen er huidirritaties
optreden als gevolg van de elektrische
stroom zelf of op basis van het pleister- en/of
elektrodemateriaal. Dit komt voor bij een zeer
klein percentage van alle personen die TENS
gebruiken. Vaak is er vanwege de variërende
grootte aan elektrode- en pleistermateriaal
voor de meeste vormen van huidirritatie een
oplossing te vinden.
Hoe effectief is TENS?
Volledig pijnvrij worden is geen reëel
behandeldoel bij TENS. Wel is het vaak
mogelijk om een deel van de pijn te verminderen. Vermindering in de pijnmedicatie is
daardoor vaak mogelijk. Van de patiënten
in Nederland die TENS uitproberen, geeft
60 procent aan er baat bij te hebben. Na
inventarisatie onder de pijnpatiënten van Eric
de Roode blijkt dat dit percentage tussen de
70 en 75 procent ligt. In principe moet TENS
bij de behandeling van chronische pijn niet als
enige therapie worden gegeven. Het is aan
te bevelen om TENS te combineren met een
aanpak die gericht is op het uitbreiden van
de functionele activiteiten op het gebied van
ADL, vrijetijdsbesteding en werk.
Hoe wordt TENS verstrekt?
TENS wordt uitsluitend door de ziektekostenverzekeraar vergoed nadat het (na een
positieve proefperiode) is voorgeschreven
door een arts of verpleegkundig specialist
die verbonden is aan een polikliniek voor
pijnbestrijding.
Pijnbehandelcentra:
MC Jan van Goyen
info@jvg.nl
www.medischcentrumjanvangoyen.nl
DC Alkmaar
alkmaar@dc-groep.com
www.diagnostischcentrum.com/dc-centra/
dc_alkmaar
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Zin en onzin van
mindfulness

Psycholoog Frits Winter

je moet slim en doeltreffend vechten. De
Joegoslavische leider Tito kon Hitlers leger
niet in een directe confrontatie verslaan. Maar
Tito was voor de Duitsers onverslaanbaar
omdat hij met zijn partizanen op onnavolgbare
wijze guerrillatactieken toepaste.
Strijden tegen pijn is zinvol en succesvol mits
de strijd op de goede wijze wordt gevoerd.
Niet alles verwachten van medisch winkelen,
maar vooral inzetten op verandering van
levensstijl. Het is het gemakkelijkste om alles
bij het oude en vertrouwde te laten. Het
vraagt een verantwoorde aanpak en ook
moed, beleid en trouw om ondanks de pijn
kwaliteit in je leven terug te brengen. Geen
overwinning zonder strijd. Als de strijd tot nu
toe niet geholpen heeft, dan is de conclusie
niet dat je niet verder moet strijden. De juiste
conclusie is: je moet slimmer, effectiever en
met een succesvollere methode strijden.
Je moet alleen aanvaarden wat je niet kunt
veranderen. Een foute levensstijl en pijn
vragen echter net als kinderarbeid en onrecht
niet om aanvaarding, maar om gerichte actie.

betwijfelt dat. Zijn uitgangspunt:

Foute en goede gedachten

Bij mindfulness en een
therapie als ACT draait het
om aanvaarding en berusting.
Daar zou zielsrust uit voort
moeten komen. Maar is het
de juiste manier om met pijn
en depressies om te gaan?

geen overwinning zonder strijd.
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Door dr. Frits Winter

M

indfulness is een oosterse filosofische
stroming en levenswijze. Maar is het
ook de panacee voor zielenkwalen
als depressie, angst en pijn? Mindfulness
heeft elementen in zich van het boeddhisme,
zen en tao en logisch dan ook dat bewustzijn, meditatie, loslaten en aanvaarden sleutelwoorden zijn. Als je oosterse opvattingen en
technieken gebruikt om mensen te helpen,
dan is daar niets mis mee. Het is alleen de
vraag of deze therapie voldoet aan de criteria
die men aan wetenschap moet stellen.
De grote namen in de wereld van de
mindfulness zijn nog altijd: Osho (voorheen
Bhagwan Shree Rajneesh), zijn discipel
Swami Deva Amrito (Jan Foudraine) en
vele andere leermeesters. Dit zijn geen
wetenschappers, maar goeroes. Ook de
psycholoog Steven Hayes, de grote profeet
van de acceptance and commitment therapy
(ACT), wordt door zijn collega-therapeuten
als goeroe beschouwd. Zelf stelt hij in een
artikel van Edwin Oden in Psychologie
Magazine (december 2009) dan ook: “Ik ben
een kind van de jaren zestig, een tijd waarin

we erg bezig waren met oosterse tradities.
Ik heb zelfs toen in een religieuze commune
gewoond.”

Slim vechten

Zoals elk geloof kent mindfulness een
aantal dogma’s. En hoewel elk dogma
zijn toepassingsgebied kent, zijn er kanttekeningen bij te plaatsen.
Dogma nummer één: vechten mag niet,
aanvaarden moet. Kanttekening: drie criteria
bepalen mede of strijden zinvol is. Dat zijn
de manier van vechten, de aard van de
tegenstander en de kans op succes. Wat de
manier van vechten betreft: indertijd kwam
ik ’s nachts mijn bed uit om Muhammad Ali
tegen Joe Frazier te zien boksen. De manier
waarop Ali vocht was een lust voor het oog.
Nu wat de tegenstander betreft. De Britse
premier Neville Chamberlain beloofde ooit:
“Peace in our time.” Maar zijn opvolger
Winston Churchill beloofde: “Blood, toil,
tears and sweat.” Het verschil is dat Churchill
beter wist met welke tegenstander hij te
maken had. Wat de kans op succes betreft:

Dogma nummer twee: geen oplossingen
bieden, mensen in de creatieve hulpeloosheid
laten.
Bekend is dat de non-directieve methode
van de psycholoog en psychotherapeut Carl
Rogers prima geschikt is om een probleem
in kaart te brengen. Maar hoe belangrijk
zo’n inventarisatie ook mag zijn, de vraag
die beantwoord moet worden is uiteindelijk:
wat nu? De oplossing is dan realistische
doelstellingen formuleren, systematisch
gezond gedrag aanleren en pijngedrag
afleren, zoals de grote gedragspsycholoog
Bill Fordyce aanbeveelt.
Dogma nummer drie: een gedachte is maar
een gedachte, gevoel is maar een gevoel.
Volgens de Bhagwan leer je (hocus pocus
pilatus pas!) door het proces van egotranscendentie zonder verwachtingen in het
hier en nu te zijn, als een nieuwe mens, vrij
van alle conditioneringen uit het verleden.
Albert Ellis, de grondlegger van de
rationeel-emotieve therapie, benadrukt het
tegenovergestelde. Gedachten zijn niet
onschuldig; er zijn heel foute gedachten,
gevaarlijke gedachten, ziekmakende
gedachten. Maar er zijn gelukkig ook
heel goede gedachten. Dus je moet jezelf
afvragen: kloppen mijn gedachten, brengen
ze mij bij mijn doel? En: hoe zorg ik ervoor
dat de juiste aannames mijn uitgangspunt van
handelen zijn?

Belangrijke vraag:
voldoet deze therapie
aan wetenschappelijke
criteria?

17

Het is een foute aanname dat je alles
maar moet aanvaarden
de eminente wetenschapper en grondlegger
van de cognitieve psychologie. Met name de
directieve therapie ligt veel meer in de lijn van
de cognitieve gedragstherapie.

Oproep: doe mee
aan het DIA-project
Voor de pilotfase van het project Dialooggestuurde
Re-integratie (DIA) zijn wij op zoek naar zieke

Help het?

Osho (‘de Bhagwan’)
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Steven Hayes

Wat voor gedachten geldt, geldt evenzeer
voor gevoelens. Angst, depressiviteit en pijn
vragen om systematische desensitisatie
(minder gevoelig maken). Als gevoelens uit
de hand zijn gelopen, dan kan alleen de juiste
aanpak en een juiste setting ze tot de juiste
proporties terugbrengen.
Conclusie: vechten is prima, maar wel
met de juiste techniek en de juiste
methode en met het juiste doel voor
ogen. Vanuit kennis en ervaring
oplossingen aandragen is een must.
Dat je alleen maar moet aanvaarden,
is een foute aanname.
Mindfulness en
ACT zijn net als NLP
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De hamvraag is: werkt mindfulness?
Steven Hayes meldt dat het tot heilzame
processen leidt: grotere psychische flexibiliteit, meer acceptatie, afstand nemen
van je gedachtenstroom en bewust
volgens je waarden leven. Heel mooi,
maar hoe meet je dat betrouwbaar? En
wat meet je precies? Meet je het slagen
van een indoctrinatieproces, of een
geloofsontwikkeling? Het lijkt op de man
die elke dag een halve fles jenever moest
drinken tegen kaalheid. “Helpt het?” vroeg zijn
buurman. “Jazeker,” beweerde de man. “Ik
heb er geen haar bij gekregen, maar ik vind
het niet meer erg.”
Natuurlijk heeft mindfulness waardevolle
elementen. Ontspanning en aandachttraining
zijn voor iedereen goed. Maar Ronald Kaptein
schreef in 2008 in het tijdschrift Skepsis dat
het onderzoek naar de effectiviteit van ACT en
mindfulness vaak door de ontwikkelaars van
de therapie wordt uitgevoerden, met de kans
dat die daardoor minder objectief zijn.
Het is dus zinvol om elementen uit mindfulness in een therapeutische setting
te gebruiken, mits men echter ook de
betrekkelijkheid en de grenzen ervan onder
ogen blijft zien.
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werknemers met whiplash. Heeft u zich maximaal vijftien
maanden geleden (gedeeltelijk) ziek gemeld?
Is de diagnose gesteld en is uw bedrijfsarts eventueel
ook bereid aan dit project deel te nemen?

W

e willen u graag zes maanden lang
volgen in de gesprekken met uw
bedrijfsarts. Het doel hiervan: inzicht
krijgen in bevorderende en belemmerende
factoren voor een dialoog met de bedrijfsarts,
in knelpunten in de werksituatie, en in mogelijke oplossingen.
Wij bieden u een werkwijzer, een zelfmanagementtraining en een ervaringsdeskundige coach om u te ondersteunen in
de dialoog met uw bedrijfsarts. Wij zullen u
in deze periode tevens naar uw ervaringen
vragen.
Aan het eind van het traject wordt bij u nagevraagd wat u nodig heeft van een bedrijfsarts
om een actieve inbreng te kunnen leveren.
Ook wordt bij u nagegaan hoe en in hoeverre
u zich met de werkwijzer en training toegerust

voelde om uw eigen inbreng te leveren en
meer de regie te nemen in de dialoog met de
bedrijfsarts. Tevens zal er een evaluatie met
uw bedrijfsarts plaatsvinden over hoe hij/zij de
effecten van de training, de werkwijzer en het
proces ervaren heeft en wat zijn/haar ervaringen
zijn met de gebruikte instrumenten.

Informatie of meedoen?

Wilt u van het project op de hoogte blijven
of er zelf aan meedoen? Laat het weten
aan onze projectleider Astrid van Waart
(a.vanwaart@whiplashstichting.nl) of
projectmedewerker Karin van der Maas
(k.vandermaas@whiplashstichting.nl)
Wilt u reageren op dit project? Stuur dan een
bericht naar info@pijnplatform.nl.

Bruggen slaan tussen werknemers
en bedrijfsartsen
De Whiplash Stichting Nederland, de Steungroep ME & Arbeidsongeschiktheid en de Prikkelbare Darm
Syndroom Belangenvereniging zijn samen het project Dialooggestuurde Re-integratie (DIA) gestart
om onnodige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. Werknemers met whiplash, ME/CVS of het
prikkelbare-darmsyndroom (PDS) ervaren steeds meer knelpunten om met hun aandoening aan het werk
te blijven. De werknemer heeft de werkomgeving heel hard nodig om oplossingen te realiseren. Het project
wil daarom ook een brug slaan tussen werknemer en bedrijfsarts en zal een advies aan bedrijfsartsen
bieden voor opbouwende communicatie met de zieke werknemer. In de vorm van een werkwijzer, een
training en een e-learningmodule ontwikkelt het project Dialooggestuurde Re-integratie instrumenten
om zieke werknemers te ondersteunen,. Het project kan uitgevoerd worden dankzij een subsidie van het
ministerie van VWS.
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Verpleegkundigen zijn bij uitstek
geschikt om zorg te verlenen
aan pijnpatiënten. Helaas krijgen
werkers in de gezondheidszorg
tijdens hun opleiding te weinig
pijnonderwijs. De V&VN
Pijnverpleegkundigen heeft daarom
stappen gezet om tot een op de
Nederlandse praktijksituatie
gerichte pijnopleiding te komen.
Door Rianne van Boekel

Werkgroep
Onderwijs
is klaar
voor de
toekomst!
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in Nederland. Helaas kampen vele opleidingen
met een overmaat aan onderwerpen en
een tekort aan tijd, dus was de effectiviteit
van deze actie wisselend. Desondanks blijft
dit onderdeel een aandachtspunt voor de
vereniging, omdat de over pijn verworven
kennis in de basisberoepsopleidingen van
groot belang is.
Verpleegkundigen zijn bij uitstek geschikt
om zorg te verlenen volgens de holistische
mensvisie, die uitstekend past bij patiënten
met pijn als multidimensionaal probleem.
Mensen met pijn hebben naast adequate
pijnstilling ook behoefte aan hulp bij de
problemen die het gevolg zijn van de pijn.
Bovendien is de verpleging een van de
kerndisciplines in de gezondheidszorg en zijn
verpleegkundigen op alle terreinen van de
gezondheidszorg werkzaam. Waar we nu zien
dat de nadruk op goede pijnbehandeling zich
vooral in de ziekenhuizen afspeelt, weten we
dat een snellere herkenning en behandeling
van pijn ook buiten de ziekenhuizen (bij
huisartspraktijken, thuiszorg, verpleeg- en
verzorgingshuizen) van belang is.
Gespecialiseerde pijnverpleegkundigen of
verpleegkundig pijnconsulenten kunnen
een grote rol spelen bij de kennisoverdracht
aan collega’s op de dagelijkse werkvloer.
Daarnaast zijn zij op basis van hun expertise
in staat om in een multidimensionaal pijnteam
mee te werken in de diagnostiek en de
behandeling van patiënten met pijn, en bij
het coördineren, opzetten en ondersteunen
van kwaliteitsverbeterprojecten op basis van
nieuwe wetenschappelijke inzichten of best
practice en consultvoering.

Nederlandse opleiding

P

ijn is een multidimensionaal en complex
probleem. Vanwege de vele dimensies
van pijn, en omdat pijn verstrekkende
gevolgen heeft op het dagelijks functioneren,
is pijn een verschijnsel dat zorg vraagt voor
de gehele mens. Maar uit verschillende
studies blijkt dat pijn nog niet altijd even goed
herkend en behandeld wordt.
Dat pijn niet altijd goed herkend en behandeld wordt, komt onder andere doordat
er in opleidingen voor werkers in de
gezondheidszorg te weinig pijnonderwijs
wordt gegeven. In het in 2011 gepubliceerde
rapport Chronische pijn van de Regieraad
Kwaliteit en Zorg wordt dit erkend. De
gegeven aanbeveling luidde dat opleidingen
en onderwijs in de pijngeneeskunde binnen
alle curricula voor medewerkers in de

gezondheidszorg gestimuleerd dienen te
worden.
Een aanbeveling waar de V&VN Pijnverpleegkundigen veel aandacht voor heeft.
Onderzoek naar het curriculum met
betrekking tot pijn in de HBO-verpleegkundeopleidingen in Nederland liet zien dat er
een grote diversiteit was in het pijnonderwijs.
Bovendien was er sprake van een aantal
leemtes.

Kerndiscipline

In 2008 is in opdracht van de vereniging
(toen nog Landelijke Vereniging voor Pijnverpleegkundigen geheten) een curriculum
opgesteld om de kennis over pijn binnen de
HBO-V’s van Nederland te vergroten. Dit
curriculum is aangeboden aan alle HBO-V’s

Deze gespecialiseerde pijnverpleegkundigen
of pijnconsulenten zijn al jaren werkzaam
in een Acute Pijn Service, een pijnteam en/
of een pijnpoli. Veel van deze deskundigen
hebben het vak in de praktijk geleerd, met
interne scholing. Een aantal volgde de
opleiding tot verpleegkundig pijnspecialist
in Leuven (België). Omdat er binnen de
vereniging vele vragen en verzoeken
naar een dergelijke opleiding in het
eigen land binnenkwamen, werkte de
Werkgroep Onderwijs aan het opzetten
van een Nederlandse opleiding tot
pijnverpleegkundige. De Vlaamse situatie
komt namelijk niet altijd overeen met de
Nederlandse praktijk en de Leuvense
opleiding is niet in Nederland geaccrediteerd.
Twee jaar geleden bleek dat een tweetal
opleidingsinstituten al met een soortgelijk

Op de werkvloer kunnen
pijnverpleegkundigen een grote
rol spelen bij de kennisoverdracht
aan collega’s
initiatief bezig waren. Er werd samenwerking
met deze instituten gezocht. Dit resulteerde
uiteindelijk in een Landelijk Platform Opleiding
Pijnconsulent, waarbij de opleidingsinstituten
samen met een afvaardiging van de
relevante beroepsverenigingen en overige
onderwijsdeskundigen tweemaal per jaar
om de tafel zitten. In deze vergaderingen
wordt overlegd over de eindtermen van de
opleiding (die inmiddels landelijk vastgesteld
zijn) en over kwaliteit en accreditatie van de
opleiding. Verder werd de term pijnconsulent
gehanteerd, omdat naast verpleegkundigen
ook anesthesiemedewerkers in de opleiding
instromen.

Vervolgstappen

De leden van de Werkgroep Onderwijs zijn
ook betrokken bij de totstandkoming van
onderwijsvraagstukken binnen de opleiding tot
pijnconsulent. Vervolgstappen die de komende
jaren van belang zijn: het positioneren van
de pijnconsulent binnen instellingen, maar
ook de verkenning van overige terreinen
van de gezondheidszorg. Daarnaast de
beschrijving van het deskundigheidsgebied, een
beroepsdeelprofiel en de afbakening van taken
en verantwoordelijkheden in een multidisciplinair
team. Hierbij worden ook de verschillende
rollen en taakverantwoordelijkheden van de
pijnconsulent en de verpleegkundig specialist
meegenomen.
Kortom, er is de afgelopen jaren veel werk
verricht op het terrein van opleiding en onderwijs
aan verpleegkundigen en gespecialiseerde
pijnverpleegkundigen, maar er liggen nog een
aantal zaken die aandacht behoeven.
De Werkgroep Onderwijs is er klaar voor!
Rianne van Boekel is secretaris van de V&VN
Pijnverpleegkundigen en voorzitter van de
Werkgroep Onderwijs.

Snellere herkenning en
behandeling van pijn is ook buiten
de ziekenhuizen van belang
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‘Chronische pijn
is een ziekte op
zich, met zijn eigen
spelregels’

Albert Dahan

Op 26 april vond in de Amsterdamse Posthoornkerk
een bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de
fototentoonstelling The Pain Within/Pijn Verbeeld.
Tot de sprekers behoorden pijnpatiënt Ton Stam en
pijnbehandelaar Albert Dahan. Een impressie.

Ton Stam

Menno Wigman

Door Leo Polak
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A

ls monteur bij de marine vloog
Ton Stam de hele wereld rond. En
ook op latere leeftijd bleef hij in
de weer. Tot hij in augustus 2010
door gordelroos getroffen werd en als gevolg
daavan hevige zenuwpijn kreeg. Eind april
vertelde Stam over zijn ervaringen in de
Amsterdamse Posthoornkerk, tijdens de week
dat daar Alex Telfers intense fotoportretten
van Europese patiënten met zenuwpijn (onder
wie Stam zelf) te zien waren.
“Ik veranderde van een actieve man in een
passieve man, die alleen nog maar op de
bank kon hangen.” En wijzend op de achter
hem hangende foto zei Stam: “Continu,
vierentwintig uur per dag, voelde ik pijn
alsof ik gestoken werd door zo’n mes, dat
vervolgens in mijn lichaam rondgedraaid
werd.”
Medicijnen hielpen niet, en ook twee zenuwblokkades brachten geen soelaas. Stam
stuitte bovendien op veel onbegrip. Toen hij
vroeg of een voor december 2010 geplande
behandeling eerder plaats kon vinden, kreeg
hij van een ziekenhuismedewerker te horen
dat “er wel meer mensen met pijn rondlopen”.
Uiteindelijk kon Stam behandeld worden met
pijnpleisters op basis van capsaïcine (de hete
stof in rode pepers). Die boden wél uitkomst.

“Na zes maanden pijn was dat een enorme
opluchting.”
Nu hij weet dat de strijd ertegen geen
uitzichtloze zaak hoef te zijn, spant Stam
zich in om de aandacht voor zenuwpijn te
vergroten en tot een betere behandeling ervan
te komen. Hij hoopt vooral dat huisartsen
sneller zullen doorverwijzen naar de juiste
behandelaars. “Dat levert namelijk een kortere
en kostenbesparende behandeltijd op.”
Ter afronding van zijn voordracht gaf Ton
Stam zijn vrouw, als dank voor de steun
tijdens deze zware periode, een door hun
dochter ontworpen sieraard vol passende
symboliek.

Een stroomstoot van 220 volt

De volgende spreker die presentatrice
Hadassah de Boer aankondigde, was
Albert Dahan, hoogleraar anesthesiologie
aan de Universiteit Leiden. “Eén op de vijf
mensen,” zo begon hij zijn betoog, “heeft op
enig moment in zijn leven last van ernstige
chronische pijn. Kijk om u heen: elke vijfde
man of vrouw. Chronische pijn treft meer
mensen dan welke andere chronische ziekte,
zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of
kanker.”
Dahan legde uit dat chronische pijn de mens

verandert, dat voor de pijnpatiënt “het lichaam
de focus van het universum” is. “Als pijn
chronisch wordt, is er niet meer sprake van
een symptoom, maar van een ziekte op zich,
met zijn eigen spelregels.” Hij noemde daarbij
in het bijzonder de invaliderende gevolgen van
allodynie, oftewel de pijn bij het aanraken die
onder andere door suikerziekte veroorzaakt
kan worden. “Stelt u zich eens voor dat u met
uw vingers over de huid van uw eigen of uw
partners arm strijkt. Dit is een niet vervelend
en soms zelfs aangenaam gevoel. Een
chronische pijnpatiënt ervaart deze aanraking
echter alsof er een stroomstoot van 220 volt
op de huid wordt losgelaten.”
Nederland zit volgens Dahan wat de
bestrijding van chronische pijn betreft in
een paradoxale situatie. “Op dit moment
zijn er geen subsidieprogramma’s voor
de stimulering van onderzoek naar pijn.
Dit is jammer voor een aandoening die
het best omschreven kan worden als een
economische ramp. Nog niet zo lang geleden
schreven de kranten nog dat chronische
pijn de samenleving jaarlijks twintig miljard
euro kost.” Door dat gebrek aan fondsen
heeft Nederland internationaal gezien op dit
gebied een enorme achterstand. Maar aan
de andere kant maken “onze state-of-the

art-technologieën en onze innovatieve ideeën
het juist mogelijk om beter dan de rest van de
wereld dit moeilijke probleem te begrijpen en
op te lossen.”
Als pijnonderzoeker heeft Dahan bepaald
niet voor de weg van de minste weerstand
gekozen. “Het adequaat behandelen van
chronische zenuwpijn behoort tot de grootste
uitdagingen van de pijnbehandelaar. Het
bestrijden van de oorzaak of oorsprong
van de pijn, de beschadigde zenuw, is
moeilijk, het onderliggend mechanisme is
niet of onvoldoende bekend en de huidige
geneesmiddelen zijn maar matig in staat de
pijn adequaat te verminderen.” Niettemin
concludeert hij: “Ik heb er alle vertrouwen in
dat we pijn beter gaan begrijpen en beter gaan
behandelen.

Slapen op een mes

Tussen Ton Stam en Albert Dahan in kwam de
Amsterdamse stadsdichter Menno Wigman
aan het woord. Hij begon met te vertellen dat
hij jaren geleden vanwege netelroos menige
slapeloze nacht heeft gekend, “en daar
word je voor je omgeving niet aangenamer
op.” Vervolgens droeg hij een speciaal voor
deze gelegenheid gemaakt gedicht voor dat
simpelweg Pijn getiteld is en een doorwaakte
nacht beschrijft. Het begint aldus: “’s Nachts
slaap ik op een mes/Hoe ik ook vecht, een
zonderlinge pijn brandt me uiteen.” In de kamer
staat een lichaam. “Sterk is het, tanig, stoer en
jong, heel jong – sprekend mijn lichaam toen
het alles kon.” En de laatste regels luiden: “Half
zes. Hoe moet ik slapen op een mes? Half zes.
Hoe kom ik uit dit lichaam weg?”
De foto’s van Alex Telfer, het volledige gedicht
van Menno Wigman en aanvullende informatie
over zenuwpijn vindt u op www.pijnverbeeld.nl.
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PijnPlatform
Nederland…
… beoogt de belangen van mensen met pijn te behartigen.
… vormt daartoe een platform ten behoeve van aangesloten
organisaties, verenigingen en stichtingen die dagelijks met deze
problemen te maken hebben.
… benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat pijn één op de vijf
Nederlanders treft.
… vraagt aandacht voor het feit dat pijn, waarbij al dan niet een
oorzaak kan worden vastgesteld, veel gevolgen heeft voor mensen met
pijn en dat pijn los van dit persoonlijke lijden grote maatschappelijke
en economische lasten met zich meebrengt.
… doet dit in samenspraak met patiëntenorganisaties die pijn bij de
aandoening gemeen hebben.
… wil door samenwerking met de aangesloten partijen de
vraaggerichte zorg op het gebied van pijn, pijnbehandeling en
pijnbestrijding bevorderen door het verzamelen van informatie en deze
op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen.
… zal per kwartaal alle aangesloten partijen actief benaderen met het
verzoek om informatie en gegevens over activiteiten en zal eveneens
wetenschappelijke centra en verenigingen met het verzoek om
informatie benaderen.
… zal informatie verzamelen uit tijdschriften en berichten uit de media
en door het bijwonen van beurzen, congressen en bijeenkomsten.
… zal eens per halfjaar een thema-bijeenkomst organiseren voor de
aangesloten partijen en genodigden. Deze bijeenkomst dient eveneens
tot het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring.
… zal periodiek de website aanpassen met en voor de aangesloten
partijen.
… zal bij de overheid en zorgverzekeraars pleiten voor kennis over,
aandacht en begrip voor pijn en de problematiek van mensen met
pijn en stelt zich ten doel politieke erkenning te realiseren door het
onder de aandacht brengen van de pijnproblematiek bij politici en
beleidsvoorbereiders, teneinde bij te dragen aan een betere pijnzorg.
Stichting PijnPlatform Nederland
Postbus 2254
2301 CG Leiden
www.pijnplatform.nl
info@pijnplatform.nl

