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Anesthesioloog,
DCKlinieken Almere
en Lairesse, Amsterdam
Hoofdredacteur PijnPeriodiek
Voorzitter PijnPlatform
Nederland

bewegen

voorwoord

Laat je horen

N

pijnpatiënten in Nederland verwachaar aanleiding van mijn verhuizing naar
ten van hun zorgverzekeraars, van hun
Amsterdam had mijn vrouw voor mij als
zorgaanbieders, en van alle betrokre-integratie een avondje Toppers bedacht.
In een volle Arena en onder luid applaus van een dol kenen dat ze al hun kennis en kunde in
dienst stellen van het maatschappelijk
enthousiast publiek kwamen ze swingend binnen
belang om de zorg voor pijnpatiënten
met hun kreet: “Laat je horen”. Het werd een zeer
in Nederland naar een goed niveau te
bijzondere avond waar geen onvertogen woord viel
brengen. Het is ook bij de HIV en de
en iedereen bezig was om met zijn allen een leuke
cardiologie gelukt, en nu bij pijnpaavond te hebben.
tiënten.
Kort geleden brachten de heren Gordon en Gerard
Het PijnPlatform laat al jaren de
Joling weer hetzelfde gevoel bij me terug. Voor de
stem van de pijnpatiënt horen,
televisie maakten ze een programma-reeks over
maar het kan veel beter, moderner,
de ouderenzorg in Nederland. Ze lieten zien wat
en vooral luider. We hebben een
je een plezier met elkaar kan maken en daardoor
nieuwsbrief klaar,
iets goeds voor elkaar kan betekedie 6 per jaar kan
nen, onafhankelijk leeftijd, ziekten,
verschijnen, samen
of belemmeringen. Het was een
Bepaal het
met een elektroniaanleiding voor een forse toename
maatschappelijk
sche versie van het
van vrijwilligers voor ouderenzorg,
belang, doe het
PijnPeriodiek. In de
wat regeringen, gemeentes, zorgsamen met veel
nieuwsbrief hebben we
verzekeraars, of ouderen-instanties
plezier, en laat je
de mogelijkheden om uw
voorheen niet voor elkaar kregen.
stem te laten horen en deze
Het unieke concept van deze toppers
vooral horen
ook naar buiten te brengen.
is in de kern: bepaal het maatschapDit proberen we gratis aan te
pelijk belang, doe het samen en met
bieden.
veel plezier, en laat je vooral horen.
Echter, deze plannen kunnen we niet uitvoeAls PijnPlatform nemen we dit concept over en het
ren door gebrek aan financiële middelen. We
ligt klaar voor de uitvoer. Echter, voor de uitvoer
hebben uw steun op dit moment hard nodig en
zelf hebben we u nodig.
hopen op een vrijwillige bijdrage. Dus, bent u
In de vele discussies tussen zorgaanbieders en
erg blij met het PijnPeriodiek, wilt u dit jaar 4
zorgverzekeraars komt het maatschappelijk belang
nummers van het PijnPeriodiek ontvangen, wilt
veel te weinig aan de orde. De indruk is dat ze
u ook een gratis nieuwsbrief 6 maal per jaar,
elkaars tijd en ons geld verkwisten met discussies
wilt u dat de pijnpatiënten in Nederland hun
over de wetenschappelijke waarde van behandestem kunnen laten horen, en/of bent u blij met
lingen, terwijl het hoort te gaan om de waarde die
de bedoelingen en inzet van het PijnPlatform:
het kan hebben voor de desbetreffende patiënt. En
“Laat u horen” en maak een bijdrage over op
nieuwe aanpak, maar nu gezamenlijk en met veel
gironummer 10034 ten name van Stichting
plezier proberen te komen tot betere zorg. De stem
PijnPlatform Nederland.
van de pijnpatiënten is daarom nu hard nodig. De
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nieuws

Ridder & Officier

Hilda Wieberneit-Tolman
na het opspelden van haar
koninklijke onderscheiding
door burgemeester Lenferink
van Leiden.

O

Professor Zuurmond

p vrijdag 25 april jl. ontvingen
Prof. Dr. Zuurmond en mevrouw Hilda Wieberneit-Tolman
elk een koninklijke onderscheiding. Professor Zuurmond werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau onder
andere als erkenning voor zijn jarenlange
inzet op het gebied van pijnbestrijding.
Hilda Wieberneit-Tolman werd benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ook Hilda is bijzonder actief op het

Persbericht/
bekend
making
Louk de Both - voorzitter
van de Whiplash Stichting Nederland - legt zijn functie neer
Op 10 december 2013 jl. heeft de
voorzitter van het bestuur van
de Whiplash Stichting Nederland
(WSN), de heer Louk de Both,
aangegeven zijn functie ter
beschikking te stellen.
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gebied van pijnbestrijding. Zij is:
• 1988 tot op heden: vrijwilliger bij
de Stichting Pijn-Hoop, bestaande
uit leden met een beperking die door
chronische pijn wordt veroorzaakt.
• 1991: secretaris van de Dutch Pain
Society, de voormalige Vereniging ter
Bestudering van Pijn.
• Van 1999 tot 2005: medeoprichter
van en beleidsmedewerker bij de
Stichting Samenwerkingsverband

Na de afgelopen 3 jaar leiding te
hebben gegeven aan het bestuur
van deze patiënten-organisatie
en de bezuinigingen van het
Ministerie te hebben geïmplementeerd, is het volgens Louk de Both
tijd dat anderen de WSN naar de
volgende fase van haar bestaan
brengen. Het zittende bestuur
dankt Louk de Both voor het vele
werk dat hij sinds 2010 voor de
WSN heeft verricht en zal alles
in het werk stellen om op korte
termijn een waardige vervanger
aan te trekken.

Pijndisciplines/het platform Pijn en
Pijnbestrijding.
• 2004: initiatiefneemster van het driemaandelijkse blad PijnPeriodiek.
• 2008: oprichtster en directeur van de
Stichting PijnPlatform Nederland.
Vanuit deze functie werd mevrouw
Wieberneit medeoprichter van Pain
Alliance Europe.
Namens de voltallige redactie van het
PijnPeriodiek: Van harte proficiat!

Wil u PijnPlatform
Nederland steunen?

Uw bijdrage* is zeer welkom!
* Richtbedrag €.25,Rek.nr. 10034
T.n.v. PijnPlatform Nederland
O.v.v. ‘Steun’
NL58 INGB 000 00 10034

bewegen

Door John P. Deen,
huisarts op Vlieland

G

column

Pijn zonder
Woorden

isteravond geboeid naar ‘De Passion’ gekeken. De nadruk op de tijdloze, onaantastbare,
onbeschreven en onvoorwaardelijke liefde
tussen moeder en kind, heeft mij het meest aangegrepen. Onwezenlijk intens. Het kind in het besef van een
onafwendbare sterfelijkheid. En moeder, wie voelt een
grotere intuïtieve verbondenheid met haar kind als zij?
Wie kent de emoties, de betekenis van zijn gebaren en
houding in een basale diepte? De zielenpijn en fysieke
pijn. De strijdbare gelatenheid. Onvoorwaardelijk vertrouwen. De blindelingse overgave aan het levenseinde
en de machteloze liefde van een moeder.
Onze jaarlijkse winterse reis naar Noord-Noorwegen,
is deze keer onderbroken met een stop in Oslo, niet
zonder missie. Gerd-Mari, hoe toepasselijk, moet zo’n
25 jaar geweest zijn, toen zij in het kader
van haar specialisatie tot huisarts, zich
meldde voor haar stage huisartsengeneeskunde in mijn praktijk op het
Waddeneiland Vlieland. Leergierig,
kritisch, enthousiast en actief vond
zij met haar donkere krullen al snel
haar weg in de bijzondere eiland samenleving, tussen
mensen en dieren en voelde zich als een vis in het water
in de schoonheid van de Vlielandse natuur. Met haar
openheid en aandacht verwierf zij zich voor eeuwig
een plekje in menig Vlielands hart. Een duidelijk doel
voor ogen: met haar Noorse wortels zou zij huisarts
worden, naar Vlielands model. Een kleine inspirerende
samenleving binnen de rust van een ongerepte natuur,
waar niet alleen protocollen het medisch handelen zou
bepalen, maar vooral de individuele aandacht voor haar
patiënten. Waar de dokter als gelijkwaardig lid van de
gemeenschap werkzaam mag zijn.
In één van de nabesprekingen vertelde zij hoezeer zij
zich het lot aantrok van “Onske”, een jonge Vlielander
die na een herseninfarct, rond tuffend in zijn aangepaste scooter, zijn woordenschat noodgedwongen moest
beperken tot een minimaal doe-bie-doe-bie-doe, waarin

vraag en antwoord verhuld bleef. “Als mij dit ooit zal
overkomen, John, dan wil ik niet meer leven”. Nooit
zullen we weten of Gerd-Mari voorspellende waarde
voorvoelde in deze woorden.
In het voorjaar bleek haar hoofdpijn en dalend gezichtsvermogen te berusten op een kleine hersentumor
vlak naast de hypofyse. De neurochirurg in Oslo achtte
begin september snel ingrijpen noodzakelijk. Het
angstzweet brak Gerd-Mari’s moeder uit, het besluit
voelde impulsief en niet goed, maar Maria, ondertussen getrouwd en moeder van twee kindertjes, stelde
haar gerust: “Nee mam, ik ben na een week weer
thuis”.
Nog tweemaal was her-ingrijpen om de oplopende
hersendruk te normaliseren, levensreddend. Acht
maanden na de eerste operatie, zagen wij haar volledig
hulpeloos in haar ziekenhuisbed. Weerloos en afhankelijk. Kon Gerd-Mari zien?
Kon ze horen? Bewegen en praten in ieder
geval niet. Diep geroerd waren wij toen
haar moeder binnenkwam: “Oh, hun har
smerte”, ze heeft pijn, alleen zij voelde de
pijn van haar kind..
Samen met mijn vrouw Helga vervulde Gerd-Mari’s
moeder routineus een aantal verpleegkundige handelingen en inderdaad: er verscheen een tevreden uitdrukking.
Hoe kunnen we pijn meten bij uitgebreide neurologische schade? Zijn alleen moeders daar toe in staat?
Uitzichtloze situaties als deze roepen alleen maar dilemma’s op. In het overgeorganiseerde Noorse land is alles
geprotocolleerd, ook het omgaan met leven en dood. Levensverlenging is een absolute voorwaarde. Maar protocollen zijn een kaalslag voor maatwerk. Genadeloos.
Aan het einde van de rit wordt de mens aldus ernstig
onderschat. Niemand weet beter dan Gerd-Mari hoe
onze aanwezigheid op aarde maar een tijdelijk arrangement is. Hoe we dat arrangement kunnen invullen, staat
dat ergens beschreven? Als de wetenschap daar toch
eens een protocol voor zou kunnen ontwerpen…
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oproep

Neurostimulatie onderzoek
Stimulatie van de achterhoofdzenuw voor medicamenteus
onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn

Start ICON study
Na uitgebreide voorbereidingen is de
ICON study ‘Stimulatie van de achterhoofdzenuw voor medicamenteus onbehandelbare chronische cluster hoofdpijn’
in het LUMC van start gegaan. Wij zijn
op zoek naar geschikte patiënten voor
dit onderzoek. In totaal zullen ongeveer
140 patiënten in verschillende centra in
Nederland, België, Verenigd Koninkrijk,
Denemarken, en eventueel Duitsland,
deelnemen. We verwachten dat de inclusie
tot in 2014 zal lopen.
Wat is het doel van het onderzoek?
Cluster hoofdpijn is in de meeste gevallen goed met medicijnen te behandelen.
Helaas is er een groep van patiënten met
de chronische vorm van cluster hoofdpijn
bij wie deze medicijnen onvoldoende werkzaam zijn of te veel bijwerkingen geven. Er
zijn goede wetenschappelijke argumenten
om te veronderstellen dat elektrische stimulatie van de achterhoofdzenuw bij een
deel van deze patiënten met medicamenteus onbehandelbare cluster hoofdpijn,
werkzaam zou kunnen zijn. De resultaten
van enkele kleine studies in Nederland
en het buitenland zijn veelbelovend. Er
werden geen belangrijke bijwerkingen geconstateerd en bij veel patiënten nam het
aantal aanvallen, of de ernst van de aanvallen, aanmerkelijk af. Alvorens deze nieuwe
behandelingsmogelijkheid voor cluster
hoofdpijn op grotere schaal bij meerdere
patiënten te kunnen gaan toepassen, moet
eerst de werkzaamheid en veiligheid in
grotere studies wetenschappelijk worden
aangetoond. Daarnaast willen we weten
op welke wijze de achterhoofdzenuw het
beste gestimuleerd kan worden. Om dit te
onderzoeken willen wij de werkzaamheid
en veiligheid van verschillende vormen
van stimulatie van de achterhoofdzenuw
bestuderen.
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Welk medisch hulpmiddel
wordt onderzocht?
Het onderzoek wordt uitgevoerd met
een door een batterij gevoede elektrische
stimulator van de firma Medtronic, die
onder de huid geplaatst wordt. Er is met
deze stimulatoren al ruime ervaring. Ze
worden bijvoorbeeld al vele jaren veelvuldig toegepast bij de behandeling van
medicamenteus onbehandelbare vormen
van pijn in benen of armen. Hierbij wordt
het ruggenmerg gestimuleerd. Voor het
onderzoek naar de werkzaamheid bij cluster hoofdpijn worden deze stimulatoren
gebruikt om de zenuwen op het achterhoofd te stimuleren. De batterij die nodig
is om de stimulatoren van stroom te voorzien wordt in het buikvet of in de onderrug
geplaatst. De batterij en de stimulatoren
worden verbonden met kabels die onder
de huid van de buik of onderrug naar het
achterhoofd lopen. Deze procedure zal
plaatsvinden op de operatiekamer, onder
volledige narcose.
Welke patiënten kunnen meedoen
aan het onderzoek?
• U voldoet aan de officiële criteria
voor chronische clusterhoofdpijn.
• U heeft minstens 4 aanvallen per
week.
• U voldoet aan de criteria voor medicamenteus onbehandelbare clusterhoofdpijn.
• U bent minimaal 18 jaar oud.
• U bent het ermee eens om geen
nieuwe onderhoudsmedicatie voor
clusterhoofdpijn te starten tijdens de
studie.
Er moet voorafgaand aan de implantatie
van de stimulator een MRI scan van de
hersenen gemaakt zijn in het kader van de
reguliere patiëntenzorg. MRI staat voor
Magnetic Resonance Imaging en is een
onderzoeksmethode waarbij afbeeldingen

van de inwendige mens gemaakt kunnen
worden met behulp van magneetvelden. Er
komen dus géén röntgenstralen aan te pas
en er zijn ook geen schadelijke gevolgen
van deze techniek bekend.
Wat wordt er van u verwacht?
U houdt gedurende totaal 15 maanden
een hoofdpijndagboek bij. Dat wil zeggen
iedere aanval noteren met intensiteit. Ook
wordt u 2 keer telefonisch geïnterviewd. Er
zijn geen beperkingen wat betreft roken,
eten of drinken. Vrouwelijke deelnemers
aan het onderzoek moeten er rekening mee
houden dat ze tijdens het onderzoek niet
zwanger mogen zijn of worden.
Gebruikt u voor de start van het onderzoek
onderhoudsmedicatie, dan blijft u die in
dezelfde doseringen doorgebruiken. Bij
eventuele bijwerkingen mag u de doseringen, in overleg met de onderzoeksarts,
uiteraard wel aanpassen. Medicijnen om
aanvallen te onderdrukken kunt u gewoon
blijven gebruiken. Het gebruik van de
aanvalsmedicatie en veranderingen van
onderhoudsmedicatie houdt u bij in het
dagboek. Als u een prednisonkuur krijgt,
betekent dit dat voor u de studie beëindigd
wordt.

Bent u geïnteresseerd in
deelname of wilt u meer weten?
De coördinator van het onderzoek,
mevrouwe Drs. I.F. de Coo, kunt u
bereiken via email: i.f.de_coo@lumc.nl
(Leiden Universitair Medisch Centrum,
Afdeling neurologie, K5-104)Leiden
Universitair Medisch Centrum
Afdeling neurologie, K5-104
Leiden
Email i.f.de_coo@lumc.nl

agenda
NATIONAAL

INTERNATIONAAL

10 september 2014

2–6 september 2014

Congres Palliatieve Zorgverlening, ReeHorst, Ede

PAINWeek 8th, Las Vegas,
United States

18 september 2014

3–6 september 2014

Symposium De Knie,
Beatrixgebouw, Utrecht

33rd ESRA Congress,
Seville, Spain

18 september 2014

27 september 2014

Hét Grote Pijn Congres,
Postillion Bunnik

International Day
Against Pain

27 september 2014

1–4 oktober 2014

International Day
Against Pain

4th Biannual International
Multidisciplinairy
Pain Congress,
Eindhoven, Nederland

30 september 2014
Congres Kleinschalig
Zorgen, ReeHorst, Ede

10 oktober 2014

6–11 oktober 2014

Het Medicatiecongres
2014, ReeHorst, Ede

15th World Congress
on Pain (IASP), Buenos
Aires, Argentina

28 oktober 2014

22–25 oktober 2014

Het Verpleeghuiscongres
2014, ReeHorst, Ede

Deutscher Schmerz
kongres 2014, Hamburg,
Germany

7-13 november 2014
Week Chronisch Zieken,
thema Innovatie

28 november 2014
Congres Zorg ICT
(rol van patiënt in EPD),
Hotel Mitland, Utrecht

10 december 2014
MMV Congres
Voortdurend Bewegen,
NBC, Nieuwegein

17–18 november 2014
5th European Symposium
SIP, Brussels, Belgium

boeken
Lieve Help!
Steunen en gesteund worden bij chronische pijn en
ander onzichtbaar leed.

Anna Raymann
Uitgeverij Boek-en-steun, Amsterdam, 2014
ISBN nr. 9 789082 170306
Anna Raymann is fysiotherapeut en chronisch pijnpatiënt. Zij weet uit eigen ervaring hoe pijn je sociale
relaties kan beïnvloeden. Het boek omvat praktische
toepasbare tips, adviezen en handvatten voor mensen
met pijn en voor iedereen uit hun omgeving. Het is
duidelijk en op een leuke manier geschreven. Het
bevat veel onderdelen die op een eenvoudige en korte
wijze worden opgemerkt en teven korte weergaven
van ervaringsdeskundige. Het is opgesplitst; deel I
voor de persoon met pijn en deel II voor de ander. Er
is aanzienlijke aandacht voor de relatie met kinderen.
Zeker een aanrader voor mensen met chronische pijn
en hun omgeving.

Proefschrift van huisarts Antonette Smelt:

Treatment of Migraine
from clinical trial to general practice.
Promotie zal plaatsvinden op 14 mei 2014 in Leiden
ISBN nr. 978-94-6169-501-7

24-28 november 2014
4th Worldcongress of
Regional Anaesthesia &
Pain Therapy (WCRAPT),
Cape Town, South Africa

In een eerdere editie (4, 2012) van het PijnPeriodiek
is een bijdrage opgenomen over het onderzoek van
Antonette Smelt e.a. betreffende de behandeling van
migraine.

Het goede gesprek
Bas Smallenbroek
Eburon Uitgeverij
ISBN nr. 9789059728240

Wil u PijnPlatform
Nederland steunen?

Uw bijdrage* is zeer welkom!
* Richtbedrag €.25,Rek.nr. 10034
T.n.v. PijnPlatform Nederland
O.v.v. ‘Steun’
NL58 INGB 000 00 10034

Wat maakt een gesprek tot een goed gesprek? Het
draait daarbij niet om gesprekstechnieken of feitelijke
kennis. Vaak blijft in een gesprek de essentie buiten
beeld. Met prikkelende oefeningen en aansprekende
voorbeelden koppelt ‘Het Goede Gesprek’
toegankelijke informatie aan inzichten en praktische
tips en vaardigheden om in ieder gesprek tot de
kern te komen. Dit boek dat april 2014 verscheen
is een aanrader voor iedereen die het optimale uit
gesprekken wil halen.
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interview

Door Monique de Mijttenaere
Foto: Spine & Joint Centre

bewegen

Compensatiegedrag
nader bekeken
Bewust en met beleid bewegen bij het Spine & Joint Centre
Wie flink door zijn enkel gaat, gaat tijdelijk hinkend door het leven, al dan niet met behulp
van krukken. De andere voet, plus been, rug en nek maken in een gezamenlijke inspanning
dit hinken mogelijk. Een typisch voorbeeld van compensatie gedrag, dat indien te lang
volgehouden, kan leiden tot ongewenste andere klachten. Bij het Spine & Joint Centre
speelt het opheffen van deze vaak onbewust ontstane compensatiepatronen een cruciale
rol in het herstel van de patiënt. Dr. Jan-Paul van Wingerden, bestuurder van het Spine
& Joint Centre legt uit: “Het gaat om het hervinden van lichamelijke balans en daarbij is
bewust en kwalitatief goed bewegen essentieel.”

I

n het Spine & Joint Centre, opgericht in
1996, worden jaarlijks circa 800 patiënten aan rug-, bekken- en/of nekklachten
behandeld. Van Wingerden is vanaf de oprichting bij het centrum betrokken. “Onze
aanpak heeft inmiddels zijn effectiviteit
ruim bewezen. Naar mijn idee is het nu tijd
om te zorgen dat onze manier van behandelen breder bekend wordt in Nederland.
Niet om nog meer patiënten te werven,
maar om met zijn allen in een richting te
gaan die ervoor zorgt dat patiënten op een
goede manier bewegen. Bewegen zonder
compensaties, zodat klachten echt kunnen
afnemen.”
Weer in beweging
“Het belangrijkste verschil tussen het
Spine & Joint Centre en de meeste andere
centra is dat andere centra een veelal een
op het gedrag gericht beleid hanteren, met
als doel mensen vooral meer te laten doen
in het dagelijks leven. Neem voorbeeld
iemand die door zijn rug is gegaan. Zo iemand heeft veel pijn en een hoge spanning
in zijn rugspieren. De hoge spierspanning
is een compensatie, een manier van het
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lichaam om de rug te beschermen en het
verergeren van klachten te voorkomen.
Om op de been te blijven slikken mensen
dan pijnstillers en spierverslappers. Hoewel het werk wel kan worden voortgezet
wordt het lichaam gedwongen te functioneren in het compensatiepatroon. Deze
natuurlijke, beschermende reactie van de
rug wordt dan gewoonte: mensen blijven,
zelfs als het oorspronkelijke probleem al
lang hersteld is, op deze afwijkende wijze
bewegen. Zo ontstaat teveel rugspierspanning op bepaalde plaatsen en creëer je
secundaire klachten. Bij de meeste behandelcentra wordt het bewegen in principe
geleidelijk opgebouwd. Er is echter vooral
aandacht voor de kwantiteit van bewegen
(meer en langer) en weinig aandacht
voor de kwaliteit van bewegen. Wanneer
activiteiten toenemen zonder dat het lijf
uit de compensatiepatronen is gehaald is
de kans groot dat de patiënten tijdens deze
opbouw toenemend last krijgt. Hoewel zij
meer kunnen doen, ervaren ze vaak ook
meer pijn. Door aanhoudende pijn kunnen
patiënten gemakkelijk gedemotiveerd
raken. Bij deze aanpak is het afwachten

of het lichaam het anders gaat doen en
de compensaties kan los laten, zodat de
klachten uiteindelijk verminderen. Dat
kan soms goed uitpakken maar vaak haken
mensen voortijdig af. Voor een deel van
de patiënten werkt deze aanpak, voor een
groot deel niet. Wij willen mensen uiteindelijk ook weer in beweging krijgen maar
de weg naar het reactiveren toe is anders.”
Compensatie….
“In onze visie hebben mensen last omdat
ze hun lijf niet optimaal en op de juiste manier belasten. Wij zien dagelijks patiënten
met afwijkende bewegingspatronen die het
gevolg zijn van compensatie. In bepaalde
delen van het lichaam wordt dan teveel
(bovenmatig) spierkracht gebruikt om de
dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Het lijf is op die manier niet in balans.
Hoe die balans weer kan worden bereikt is
afhankelijk van een aantal factoren. In het
algemeen zijn er twee groepen patiënten.
Een klein deel van de mensen (zo’n 20%)
heeft bewegingsangst en is bang voor lijf
en pijn. Het grootste deel van de mensen
(80%) wil het liefste gewoon werken en

interview

Jan-Paul
van Wingerden
voor de kinderen zorgen ondanks hun
klachten. Zij gaan weer aan de slag zodra
ze kunnen. Zij gaan vaak , al dan niet met
behulp van pijnstillers, door de pijn heen
en hopen dat deze wegblijft.
Kwaliteit van bewust bewegen
“Om mensen meer te laten bewegen kijken
wij allereerst naar de kwaliteit van hun
bewegen. Waar in het lichaam is sprake
van bovenmatige spierspanning? Hoe zien
hun compensatiepatronen eruit? De eerste
oefening bij ons is liggen op een oefenbank
en ademhalen. Ademhaling is een belangrijke ingang om mensen te leren voelen hoe
zij compenseren (spieren teveel aanspannen). Om goed te kunnen ademhalen, met
gebruik van je diafragma, moet onder meer
de buik kunnen ontspannen. Met ademhalingsoefeningen kun je patiënten eenvoudig laten ervaren waar zij spierspanning
vasthouden. Voor veel mensen is het een
echt uitdaging om te ontspannen. Zodra
dit is bereikt kun je gaan opbouwen en
proberen zonder het teveel aan spierspanning te bewegen. Dat vraagt rust, aandacht
en bewust onder begeleiding bewegen. We
leren cliënten hun lijf anders te ervaren en
te letten op kwaliteit van bewegen. Een van
de tools die we hierbij inzetten is een videoopname (voor en na de behandeling).

‘We leren cliënten
hun lijf anders
te ervaren en te
letten op kwaliteit
van bewegen’
Mensen zijn zich vaak niet bewust van hun
soms bizarre compensatiepatronen. Beeld
werkt hierbij heel goed om ze te laten zien
wat ze doen. We werken met de patiënt aan
een hernieuwd lichaamsgevoel. Als jij je lijf
namelijk goed voelt, kun je uit uiteindelijk
weer normaal bewegen ook wanneer deze
jaren uit balans is geweest.”
‘Onverklaarbare’ klachten
“We zien geregeld cliënten met klachten
waar geen aanwijsbare oorzaak voor is.
Deze mensen hebben in hun historie
nogal eens de diagnose SOLK (somatisch
onverklaarbare lichamelijke klacht) gekregen. Dat er niets gevonden wordt is in
onze optiek lang niet altijd terecht. Neem
het voorbeeld van iemand die op een dag
wakker wordt met schouderpijn die niet
weg gaat. Zo’n klacht lijkt onverklaarbaar.

Maar als je dóórvraagt blijkt er in veel
gevallen wel degelijk in het verleden een
of ander ongeval of lichamelijke schade
te hebben plaatsgevonden. Iemand is als
tiener bijvoorbeeld van de fiets gevallen.
Daar is in het verleden niet echt aandacht
aan besteed. Iemand sport gewoon door,
en heeft een drukke baan. Het lichaam
heeft de gevolgen van de val van de fiets al
die tijd op kunnen vangen door te bewegen
met compenserende spierspanning. Het
lichaam is al die jaren ongemerkt niet goed
in balans geweest. Pas rond de middelbare
leeftijd kan het lichaam die overmatige
spierspanning niet volhouden en ontstaan er allerlei klachten met een, op dat
moment, volkomen onduidelijke oorzaak.
Het in kaart brengen van compensatiepatronen, het leren ontspannen, je lijf leren
kennen en op een nieuwe manier bewust
leren bewegen kan ook bij dergelijke vage
klachten enorm veel verbetering geven. Als
een lichaam weer in balans kan bewegen
kunnen klachten, zelf na jaren, uiteindelijk
als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

Meer informatie:
www.spineandjoint.nl
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zicht
rubriek
op pijn

Door Hilda Wieberneit-Tolman,
PijnPlatform Nederland

Pijn samen te lijf
Wat vinden mensen met chronische pijn belangrijk?

NOOIT zonder pijn?
Hoofdpijn, spierpijn of buikpijn. Iedereen
heeft er wel eens last van. Meestal gaat het
gewoon weer over. Maar als je iedere dag
pijn hebt, betekent dat nogal wat voor je
dagelijks leven. Je bent snel moe, je moet
vaak nee zeggen tegen activiteiten, feestjes of cursussen en dikwijls kun je niet
meer werken of voor je kinderen zorgen.
Je moet dus veel inleveren en er komen
steeds meer en allerlei onverwachte problemen bij. Juist dan heb je erkenning en
steun ‘op maat’ nodig.

Drie miljoen patiënten
Meer dan drie miljoen Nederlanders hebben chronisch last van pijn. Twee miljoen
daarvan zelfs al langer dan zeven jaar.
Chronische pijn speelt bij veel verschillende aandoeningen een rol. bijvoorbeeld
kanker, reuma, sarcoïdose, fybromyalgie,
whiplash en diabetes veroorzaken veel
klachten. Ook problemen in de wervelkolom of gewrichten zorgen vaak voor
blijvende pijn. En als pijn lang duurt,
is de oorzaak vaak zelfs niet meer te
achterhalen.

Kwaliteitscriteria verwerkt in tien aanbevelingen
Ben je patiënt? Gebruik ze dan bij gesprekken en consulten met (hulp-)zorgverleners.
Het kan je helpen je verwachtingen en wensen duidelijk te formuleren zodat zorgverleners daar goed op kunnen aansluiten.
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Pijn ‘op de kaart’
Helaas krijgt chronische pijn nog steeds
niet de aandacht die het verdient. Bijna
40% van de patiënten blijkt geen afdoende
pijnbestrijding te krijgen! Reden voor
een aantal patiëntenorganisaties om de
handen ineen te slaan en pijn op de kaart te
zetten. Er is patiënten met chronische pijn
gevraagd naar hun verwachtingen en wensen over de zorg en er zijn met elkaar een
aantal kwaliteitscriteria geschreven met
als uitgangspunt: Het bereiken van zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven met pijn, door
een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg.

Tien kwaliteitscriteria voor patiënten met
chronische pijn, elk gevolgd door aanbeveBen je zorgverlener? Dan kun je de criteria
lingen voor (huis)artsen, verpleegkundigebruiken als aanbevelingen om de zorg
gen, fysio- en ergotherapeuten, psycholovoor mensen met chronische pijn te
gen, logopedisten en andere zorgverleners
verbeteren en de kwaliteit van leven te
betrokken bij de zorg voor mensen met
vergroten.
chronische pijn.

Zicht
Rubriek
op pijn

Meer informatie?

Wil je meer weten over de kwaliteits
criteria of ben je benieuwd naar het hele
rapport? Neem dan contact op met een
van de onderstaande patiëntenorganisaties. De kwaliteitscriteria zijn opgesteld
door Vilans in opdracht van PijnPlatform
Nederland (www.pijnplatform.nl) en in
samenwerking met volgende patiëntenorganisaties: Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN), Stichting Pijn Hoop
(PH), Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR) en Whiplash Stichting
Nederland (WSN). Vijf andere patiëntenverenigingen hebben de pijncriteria ook
beoordeeld en aangevuld: Borstkanker
Vereniging Nederland, Tietze patiëntenvereniging, NvvHP Werkgroep Aangezichtspijn, Diabetes Vereniging Nederland
en Fybromyalgie Vereniging FES.

De kwaliteitscriteria plus aan
bevelingen zijn verkrijgbaar in
twee handige formaten: A5 kaart
en visitekaartje. Beide zijn bedoeld als hulpmiddel tijdens uw
gesprek met een behandelaar.
Zowel de A5 aanbevelingenkaart als het visitekaartje
kunt u opvragen via info@
pijnplatform.nl

1

Je behandelaar
neemt je serieus

Mensen die (bijna) altijd pijn
hebben, voelen zich vaak miskend
door hun omgeving. Zij verwachten van hun behandelaar dat hij
hier oog voor heeft en hen altijd
serieus neemt.

2

Je behandelaar
luistert aandachtig

Patiënten willen graag voldoende
tijd bij elke afspraak. Zij hebben
behoefte aan een behandelaar die
goed luistert en alles duidelijk en
in begrijpelijke taal uitlegt.

3

Je behandelaar laat je
zelf beslissingen nemen
over je behandeling

Patiënten willen zelf bepalen hoe
hun pijnbehandeling eruit ziet. De
behandelaar geeft alle informatie
die nodig is om hierin goede
keuzes te maken.

4

Je behandelaar maakt
afspraken over ieders rol

Patiënten willen weten wie wat
doet. Zij verwachten van de behandelaar dat hij samen met hen

afspraken maakt over hun eigen
rol en die van hun naaste(n) in de
pijnbehandeling.

5

Je behandelaar kent
de nieuwste inzichten

Patiënten willen dat hun behandelaars op de hoogte zijn van
de nieuwste wetenschappelijke
inzichten en de laatste stand van
de praktijk van pijnbehandeling.

6

Je behandelaar weet
wat je wilt weten

De ene patiënt heeft meer behoefte aan informatie dan de andere. Behandelaars zorgen ervoor
dat de informatie die zij geven,
overeenkomt met wat de patiënt
wil weten. Belangrijk kan zijn:
• de aandoening
• wat de pijnklachten voor de patiënt betekenen in zijn dagelijks
leven
• alle behandel(on)mogelijkheden, ook trainingen en
alternatieve behandelingen
• voor- en nadelen, bijwerkingen
van medicatie en verwacht
resultaat van de behandeling

• welke zorgverlener wanneer
wat doet en wie de zorgcoördinator is
• waar de patiënt zelf verantwoordelijk voor is
• het belang van een gezonde
leefstijl
• mogelijke aanpassingen in en
om het huis (zo nodig verwijzen
naar het Wmo-loket)
• het belang van het delen van
ervaringen met lotgenoten,
bijvoorbeeld via patiëntenorganisaties
• waar de patiënt terecht kan
met meldingen van incidenten,
klachten of claims

8

Je behandelaar stemt
regelmatig af met
andere zorgverleners

Patiënten hebben behoefte aan
eenduidige informatie. Afstemming tussen de huisarts, specialist
en andere behandelaars is dus
belangrijk.

9

Je huisarts
kent je situatie

De huisarts weet wat chronische
pijn betekent voor het dagelijks
leven van de patiënt. Hij heeft
kennis van hedendaagse behandelingsmogelijkheden en verwijst
door als hij zelf de nodige kennis
en ervaring mist.

7

Je behandelaar
gebruikt de juiste
communicatiekanalen

10

Behandelaars zoeken uit hoe ze
de patiënt het beste kunnen informeren (mondeling, schriftelijk
of digitaal). Patiënten moeten
erop kunnen vertrouwen dat alle
informatie hen bereikt.

Een zorgcoördinator (ook wel pijnconsulent of pijnverpleegkundige
genoemd) is de schakel tussen
zorgverleners en patiënt. Hij weet
welke behandeling de patiënt
krijgt en let erop dat alles goed op
elkaar is afgestemd. Zorginstellingen kunnen zo’n zorgcoördinator
aanstellen.

Je zorgcoördinator:
een belangrijke schakel
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achtergrond

Door Leen Voogt,
voorzitter NVVR
“de Wervelkolom”

Belangrijke informatie
over uw behandeling
bij lage rugklachten

C

hronische lage rugklachten
worden vaak bestreden met pijnblokkades. Maar hoe effectief is
deze behandeling eigenlijk? Een nieuwe
studie moet daar meer duidelijkheid over
verschaffen. In een artikel in Pijnperiodiek nummer 2, juli 2013 heeft u al over
de Minimale interventionele Therapie
kunnen lezen. MinT staat voor “Minimal
interventional Treatment”. Voor deze
studie worden 3 jaar lang 8.000 patiënten
onderzocht in 16 centra door heel Nederland. Er wordt onderzocht of de behandeling van pijnklachten met ‘pijnblokkade’
effectiever is dan een compleet programma zonder ‘pijnblokkade’. Pijnblokkade
behandelingen worden ook wel minimale
interventionele interventies genoemd.
Door een wetswijziging van het ministerie
van VWS maakt de pijnblokkade vanaf 1
januari 2014 alleen nog maar deel uit van
het basispakket indien u meedoet aan dit
onderzoek.
Injectie- en denervatietechnieken bij
lage rugklachten niet meer vergoed.

Lage rugklachten uitgaande van de
facet- of si- gewrichten of de tussenwervelschijf
Ongeveer 80 % van de chronische lage
rugklachten hebben een ‘mechanische’
oorzaak.
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Dit houdt in dat de pijn wordt veroorzaakt door blijvende veranderingen (bijvoorbeeld door veroudering en slijtage)
in en rondom de wervelkolom. Deze
mechanische oorzaken zijn verder uit te
splitsen in:
• Lage rugklachten uitgaande van de
facetgewrichten
• Lage rugklachten uitgaande van het
Sacro-Iliacaal gewricht (SI-gewricht)
• Lage rugklachten uitgaande van tussenwervelschijf (discuspijn)
• Een combinatie van twee of meerdere
van bovengenoemde oorzaken

Behandeling
Een deel van de patiënten komt in
aanmerking voor minimaal invasieve
pijnbestrijdingstechnieken om de pijn te
laten afnemen. Deze injectietechnieken
worden sinds 1 januari 2012 niet meer
vergoed. Denervatietechnieken worden
vanaf 1 januari 2014 niet meer vergoed.
In 2011 is samen met Het College voor
Zorgverzekeringen bepaald beter bewijs
te verkrijgen over het nut en effect van de
denervatiebehandelingen. Vanaf 2012 is
gestart met dit extra wetenschappelijk
onderzoek. Het bedoelde onderzoek
wordt uitgevoerd in 16 ziekenhuizen.
Afgesproken werd dat gedurende de
periode van dit onderzoek (tot 1 januari
2016) de behandelingen in alle andere
pijnklinieken vergoed zouden blijven.

De Minister van VWS heeft echter
plotseling besloten dit per 1 januari 2014
te wijzigen. Vanaf dat moment worden
injectie- en denervatietechnieken in de
lage rug alleen nog vergoed als patiënten
deelnemen aan dit wetenschappelijk
onderzoek. Dit betekent dat de genoemde
behandelingen alleen onder de verzekerde
zorg vallen in de 16 deelnemende ziekenhuizen en slechts een zeer beperkt aantal
patiënten kunnen meedoen.

Actie! Wat u kunt doen
Deze maatregelen van overheid en verzekeraars kunnen voor u grote gevolgen
hebben. De behandeling die u wellicht al
diverse malen hebt ondergaan wordt niet
meer automatisch vergoed. Wat kunt u
daartegen doen?
U kunt bij uw verzekeraar een aanvraag
tot machtiging (bereidheid tot vergoeding
van uw ingreep) indienen. Wij hebben
voor u een voorbeeldbrief opgesteld die u
kunt vinden op:
www.anesthesiologie.nl/
patienteninformatie/
wijziging-vergoeding-behandelinglage-rug-klachten

Ook beschikt uw pijnpoli over een exemplaar. Wij ontvangen graag een kopie van
deze brief via pijnpatienten@anesthesiologie.nl of Postbus 20063, 3502

nieuws
NIEUW

Brochure Pijnbestrijding
bij lage rugklachten
uitgebracht door de Nederlandse
Vereniging van Rugpatiënten,
(NVVR) “de Wervelkolom”

LB Utrecht. Daarmee kunnen wij het
probleem in kaart brengen en delen met
zorgverzekeraars en overheidsinstanties.
Bij onduidelijkheden helpen wij u graag
met het invullen van dit formulier.
Normaal gesproken krijgt u binnen zes
weken bericht van uw zorgverzekering of
de machtiging is goedgekeurd of afgewezen. Als uw machtiging is goedgekeurd
kunt u direct contact opnemen met de
pijnkliniek waar u een gesprek heeft
gehad. Als uw machtiging is afgewezen
neemt u contact op met uw pijnkliniek.
De pijnkliniek kan u informeren over de
kosten van de behandeling indien u die
zelf zou willen betalen. Hierna kunt u zelf
besluiten of u de behandeling wilt voorzetten of de behandeling stopzet. Als u het
niet eens bent met de afwijzing van de
machtiging kunt u tegen deze beslissing in
beroep gaan bij uw eigen zorgverzekering.
U moet dit dan doen binnen de wettelijke
termijn van zes weken.
Hebt u na het lezen van dit bericht verder nog vragen, stel ze dan gerust aan
de anesthesioloog- pijnspecialist uit uw
pijnkliniek.
Zie voor meer informatie de flyer en de
voorbeeldbrief van de
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR
ANESTHESIOLOGIE op:
www.anesthesiologie.nl/
patienteninformatie/
wijziging-vergoeding-behandelinglage-rug-klachten

Een op de vijf Nederlanders heeft wel eens
last van zijn rug. Meestal verdwijnen de
klachten vanzelf binnen enkele dagen tot
weken. Soms is de rugpijn chronisch. Als
de rugpijn een aanwijsbare oorzaak heeft,

Pijnbestrijding bij
lage rugklachten

zoals een wervelbreuk of een beklemde
zenuw, spreken we van specifieke rugpijn.
De meeste rugklachten (90 tot 95 %) zijn
niet-specifiek, dat wil zeggen dat onderzoek geen lichamelijke afwijking aan het
licht brengt.
De Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR) “de Wervelkolom”
voorziet met deze brochure in de behoefte
aan patiëntgerichte informatie over de
behandeling en pijnbestrijding bij specifieke lage rugklachten - zoals een hernia
of klachten van het SI-gewricht - en bij
aspecifieke of niet-specifieke rugklachten.
In deze brochure gaan we allereerst in
op de oorzaken van pijnklachten en het
belang van het stellen van een goede diagnose. Op basis daarvan gaan we in op de
mogelijke behandelingen bij rugproblemen. Vervolgens staan we uitgebreid stil
bij pijnstillende medicijnen, te beginnen

bij het stappenplan dat bij pijnbestrijding
wordt toegepast. Daarna vindt u informatie over de werking, bijwerkingen en
bijzonderheden van de medicijnen in dit
stappenplan en andere middelen die bij
pijn gebruikt worden. Tot slot gaan we in
op het belang van pijnmanagement en een
goede communicatie met uw behandelaar.
Beide zijn belangrijk voor het slagen van
de behandeling. Een lijst met aandachtspunten kan u hierbij ondersteunen.
De informatie in deze brochure kunt u
niet beschouwen als vervanging van een
consult of een behandeling bij een arts.
Raadpleeg daarom altijd een arts als u
twijfelt aan uw gezondheid.

13

rubriek
patiëntenverhaal

bewegen

Door Huub Fest
www.huubsfibromyalgiesite.nl

Bekijk het van
de positieve kant...
Toen ik de diagnose kreeg…fibromyalgie, was ik ineens niet positief meer.
Trouwens, ik had nog nooit van fibromyalgie gehoord. Dat was in 1994. De
reumatoloog vertelde me dat het een chronische ziekte was en dat deze
nooit meer over ging. Nou toen zakte de moed in mijn schoenen.

D

oor de vele pijn kreeg ik
stemmingswisselingen, sommige
mensen geloofden mij niet en
zeiden dat alles maar tussen de oren zat.
“Nou”, zei ik dan: “dan kan dat tussen de
oren zitten verdomde zeer doen.” Destijds
kon ik nog van alles. Fietsen met mijn
kinderen, uitgaan, bezoeken afleggen maar
ik werd depressief. Voor mij hoefde het
allemaal niet meer. Mijn kwaliteit van leven
ging steeds verder naar beneden. Door de
vele pijn en vermoeidheid en een aantal
lichamelijke klachten die ik er gratis bij
kreeg.
Mijn werk kon ik niet meer goed uitvoeren,
want ook mijn concentratie en geheugen
waren ver te zoeken. Ik merkte ook dat ik
geen krant of boek meer kon lezen. Als ik
een stukje gelezen had, wist ik nadat ik de
krant of boek had dicht geslagen niet meer
wat ik gelezen had.
In 1995 was ik acht weken naar een
revalidatiecentrum geweest waar ik de
cursus ‘De Pijn de Baas’ heb gedaan. Daar
werd ik enorm geholpen. Telkens werd me
een spiegel voor gehouden. Je gaat te ver.
Neem pauzes. Denk aan jezelf. Daarna
heb ik zelfs een rolstoel genomen om zo
afstanden te overbruggen en wat energie
over te houden om leuke dingen te doen.
Nadat ik het boek ‘Fibromyalgie- omgaan
met weke-delenreuma’ had geschreven
(uitgegeven in 2008, inmiddels zevende
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druk) werd me veel duidelijk. In reactie op
mijn boek ontving ik vele brieven en mails.
Ik ging lezingen geven. En daardoor kreeg
ik opnieuw zelfvertrouwen en weer energie.
Energie die ik destijds verloren had.
Nu is het 2014 en ik voel me goed. De
rolstoel gebruik niet meer. Ik kijk alleen
nog naar wat ik allemaal wel kan. En dat
is best nog veel. In 1998 ontdekte ik mijn
paranormale gave om mensen te kunnen
en mogen helpen. Nu komen veel mensen
bij mij thuis voor een reading en geef ik
readings via internet. Verder heb ik een uitgebreide, informatieve website met onder
andere een forum waar mensen herkenning
in vinden. Ondanks alles is een deel van
me toch positief gebleven waardoor ik later
alles van de positieve kant kon bekijken. Ik
ben niet meer die ziekte. Ik ben Huub Fest,
een waardevol mens. Een mens die ontzettend gelukkig is en mijzelf en anderen kan
en mag helpen.
Huisartsen, specialisten, medische
studenten, therapeuten en vele duizenden
lotgenoten weten mijn website te vinden.
Geregeld krijg ik onderzoeken en informatie toegestuurd. Daar word ik een blij mens
van. Het is ook belangrijk om bepaalde dingen los te laten. Ik zeg altijd, keer op keer:
“Wat vroeger is geweest, komt nooit meer
terug.” Zeg dan ook elke dag positieve
woorden tegen jezelf. Glimlach naar jezelf
in de spiegel en zeg dat je er wezen mag.

Dan is er weer pijn en probeer ik het maar
te omarmen. Door mijn positieve (wils)
kracht wordt de pijn daardoor minder. Ik
ben weer leuke dingen gaan doen. Ben
bijvoorbeeld redacteur van het Kolping
Nieuws, begeleider van een patiëntengroep
in Nijmegen en zing ik met een groepje
van vijf als De Volle Kruuk. Verder zing
ik bij een smartlappenkoor, geniet van
mijn vrouw, kinderen en kleinzoon, geef
interviews voor allerlei soorten magazines.
Heerlijk om te doen!
Ik blijf schrijven, hou mijn website en forum bij en geef readings. Maar ik denk wel
aan mezelf en maak bewuste keuzes. En ik
merk dat ik door mijn positieve instelling
veel meer aan kan. Het is niet altijd even
gemakkelijk. Zeker niet. Soms kan de pijn
een flinke spelbreker zijn in mijn leven en
ik weet zeker dat anderen met de ziekte
fibromyalgie dit kunnen beamen.
Ik zeg ook altijd “Ga niet bij de pakken
neerzitten. Kijk eens bij jezelf wat je allemaal nog wel kan en profiteer daarvan.
Neem pauzes en maak keuzes wat je wel
en niet wilt. En bekijk het van de positieve
kant.” Weet dat je een belangrijk, waardevol en uniek mens bent en dat je hier
op aarde nog veel te doen hebt. Probeer te
genieten van de leuke dingen. Haal vaker
leuker herinneringen op. Laat los, wat je los
moet laten. Probeer het. Je zult merken dat
je er een rijker mens door wordt.

congresverslag

Door Paul Custers
PijnPlatform Nederland

Nursing Congres

De vele gezichten
van pijn
“Pijn kan heel verschillende uitwerkingen hebben, van apathie tot agressie.” Dat zei
Prof. Dr. Erik Scherder tijdens het Nursing Congres Pijn. De hoogleraar neuropsycho
logie, verbonden aan de VU Amsterdam, gaf een beeld van wat er zich allemaal in de
hersenen afspeelt als chronische pijn het leven in zijn greep heeft.
“Zonder brein, geen pijn”, hield Scherder
het gehoor van hulpverleners en behandelaars voor op 23 januari jongstleden.
Hij wees er op dat (chronische) pijn vaak
niet of nauwelijks onderkend wordt door
professionals. Vooral als mensen door
psychische beperkingen niet (meer) in
staat zijn om rechtstreekse pijnsignalen
af te geven. Scherder wil dat het professionele bewustzijn groeit dat gedrag van
cliënten en patiënten kan verwijzen naar
pijnbeleving. “Verzorgers zeggen nog wel
eens te vlug: “Meneer Pietersen, gaat u
maar weer even liggen.” Het gedrag van
meneer Pietersen wordt niet herkend als
zijn gevecht met de pijn, maar in verband
gebracht met de (bekende) psychische
aandoening.
Zorg op maat is essentieel
Aysim Akpinar, verpleegkundige van het
Wit-Gele Kruis Limburg, ging in op de
toenemende diversiteit aan culturen en
etniciteit in de zorg. “De manier waarop
pijn wordt verwoord hangt ook samen
met de verschillen in culturele achter-

grond. Er zijn psychosomatische oorzaken van pijn zoals heimwee naar het land
van herkomst, religieuze beleving van pijn
en pijnklachten of het gebruik van allerlei
middeltjes die generaties aan elkaar doorgeven.” Volgens Akpinar is het goed als
hulpverleners vanuit een holistische visie
werken. “We zullen een totaalbeeld van
patiënten moeten hanteren om effectieve
zorg op maat aan te kunnen bieden. Of ze
allochtoon of autochtoon, religieus of niet
religieus zijn, de individuele benadering
van patiënten is essentieel in de zorg.”
Naast lezingen werden workshops
aangeboden: Pijn bij dementie, Pijnwaarneming bij taalbarrières, Het gezicht van
pijn, Complementaire zorg, Catastroferen
van pijn, Pijn bij non-communicatieve
NAH patiënten, Pijn begrijpen en Pijn bij
mensen met een verstandelijke beperking.
Afvlakken of meelijden?
Deze uitdagende vraagstelling werd
voorgelegd door Dr. Pieternel Dijkstra,
sociaal psycholoog, wetenschapper en

schrijfster. Empathie met de pijnpatiënt
kan in het nadeel werken van de verpleegkundige. De VPK moet niet overgevoelig
zijn want het ‘meelijden’ helpt de patiënt
niet echt. Afstandelijkheid is evenmin een
goede professionele houding. Volgens
Dijkstra lopen verpleegkundigen meer
risico op burn out en stress omdat ze vaak
pijn zien. Ze spreekt van een ‘besmetting’
met negatieve emoties en pijn van de
patiënt. Dan is het de vraag hoe je je als
professionele hulpverlener kunt opstellen. “Je moet je in elk geval bewust zijn
van de empathie met de pijnpatiënt en
overgevoeligheid vermijden. Collegiale
toetsing is belangrijk.”
Nursing Congres Pijn gaf een helder
en boeiend inzicht in hulpverlening en
behandeling van chronische pijn. Inbreng
vanuit ervaringsdeskundigheid zou een
toegevoegde waarde hebben gehad voor
het geslaagde congres.
Misschien de volgende keer?
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congresverslag

Door Ineke Zekveld
PijnPlatform Nederland

Vroege diagnostisering en
effectieve zorg voor de
patiënt met chronische pijn
Eind november vond er op Paleis Soestdijk een symposium
plaats, over vroege diagnostisering en effectieve zorg voor de
patiënt met chronische pijn. Het symposium werd georganiseerd door OCA. OCA is gespecialiseerd in het behandelen van
mensen met lichamelijke en psychische klachten. Voor deze
avond waren 4 gerenommeerde sprekers uitgenodigd. Hier
onder vind u een kort verslag van deze zeer boeiende avond.
De eerste spreker is Prof. Dr. Frank Huygen, hoogleraar anesthesiologie in het
bijzonder pijngeneeskunde, Erasmus
MC te Rotterdam.
Chronische pijn! Wat is het probleem?
Na een uiteenzetting over de betekenis
van pijn en de impact die het heeft op
iemands leven, bespreekt Huygen de
problemen die zich voordoen op het gebied
van chronische pijn. Er is onvoldoende
kennis over pijn en te weinig aandacht
voor pijn educatie in de opleiding voor
artsen. Behandeling waar geen of weinig
bewijs voor is wordt toch voorgeschreven
en behandeling waar juist wel bewijs voor
is wordt weinig gebruikt. “Men doet maar
wat.” Huygen pleit voor een deltaplan.
Verbreding en verdieping in het specialis-
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me pijngeneeskunde vanuit verschillende
disciplines is noodzakelijk. Maar dat alleen
is onvoldoende, alle medewerkers in de
gezondheidszorg dienen te worden betrokken, diseasemanagement is noodzakelijk
ook op organisatieniveau, ondersteund
door voldoende financiële middelen en
wetgeving. Ketenzorg is vereist, waarbij de
patiënt een belangrijke rol heeft.
Daarna volgt Dr. Arno Engers, psycholoog/fysiotherapeut/bewegingswetenschapper, Radboud Universiteit te
Nijmegen.
The chronic pain cook book: ingrediënten voor voortdurende pijnklachten
Engers gaat in op mogelijke oorzaken
voor het chronisch worden van pijn. Er

is onderzoek gedaan naar factoren die
voorspellend zijn voor het ontwikkelen
van chronische pijn voorafgaand aan een
operatie, voordat er sprake is van pijn.
Naast andere factoren blijkt ongerustheid
de grootste voorspeller te zijn. Vervolgens
gaat Engers in op overtuigingen, verwachtingen en aannames die leven bij patiënten,
hulpverleners en omgeving, en welke van
invloed zijn op chronische pijnbeleving en
behandeling.
De volgende spreker is Dr. Paul van Wilgen, gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog.
Chronische pijn, hoe leg je dat uit aan
een patiënt? De rol van pijneducatie.
Na een inleiding over zijn visie op (chronische) pijn, gaat van Wilgen in op de
noodzaak om de eerstelijnszorg rondom
pijn anders te organiseren. Deze is nu te
versnipperd, er bestaan teveel modellen
die overleg moeilijk maken. Hij pleit voor
een transdisciplinair model. Een transdisciplinair team werkt samen vanaf de
intake vanuit één visie. Het team werkt een
patiënten analyse uit waarbij de patiënt en
zijn problematiek centraal staan en er een

congresverslag
Rubriek

biopsychosociale diagnose met onderhoudende factoren gesteld wordt. De samenwerking tussen de patiënt en hulpverlener
is daarbij erg belangrijk.
De laatste spreker is Dr. Kees Vos,
huisarts te Spijkenisse, huisartsgeneeskunde Erasmus MC .
Hoe kijkt de patiënt aan tegen de
chronische pijnzorg. Is verandering
noodzakelijk?
In 2010 werd een Nationale Pijnmeting
gehouden. Er is een enorm grote groep
Nederlanders die last heeft van chronische

pijn en dit als een ernstige en zeer beperkende last ervaren. De zorg voor deze
patiënten schiet tekort aldus Vos. Patiënten met chronische pijn wachten lang op
diagnose en behandeling. Vos benadrukt
dat opleiding voor artsen essentieel is.
Op dit moment is slechts iets meer dan de
helft van de huisartsen vertrouwd met het
beheer van chronische pijn. Dr. Vos pleit
voor ketenzorg waarbij de 1e lijn meer
ruimte krijgt om de patiënt te begeleiden.
De avond werd afgesloten door mevrouw
Hermine van Schaik, directeur van OCA.

Door Ineke Zekveld
PijnPlatform Nederland

E-health, zorginnovatie en
social media in de zorg
Op 28 november 2013 werd door Zorgvisie een event georganiseerd in Postillion,
Bunnik waarin e-health, zorginnovatie en
social media in de zorg centraal stonden.
Tal van trends en ontwikkelingen in de
digitale zorg passeerden de revue:
• De veranderende rol van de patiënt
• Digitale ontwikkelingen van
melden, wachten en verblijven in
zorginstellingen
• Veilig digitale zorg gebruiken; Wat
zijn de risico’s van digitale zorg?
• Wegwijs door de E-Health
toepassingen
• E-health in de thuiszorg
• Hoe krijg je je organisatie in beweging
voor social media?
• Hoe voer je zorginnovaties in?
• E-health in de (huisarts)praktijk:
Wat gebeurt er al?
Met name de ervaringen van zorggebruikers waren interessant. Door gebruik te
maken van een app waarop de zorggebruiker een aantal parameters invult
en kan aangeven hoe hij zich voelt, kan

de internist de patiënt op afstand ‘in de
gaten’ houden. Dit geeft een geruststellend gevoel aldus de zorggebruiker en
bovendien veel tijdswinst. In plaats van
om de 2 weken een lange reis naar het
ziekenhuis, wordt dit beperkt tot 1 maal
in de 3 maanden een controle.
Ook de partner van een MS patiënt was
enthousiast over de mogelijkheden die
zorginnovatie in de vorm van domotica
biedt. Door de nieuwe technologie is
haar partner in staat voor een groot deel
zelfstandig te functioneren thuis en is de
kwaliteit van leven enorm toegenomen.
Een aandachtspunt is wel een gebrek aan
duidelijkheid en communicatie van onder
andere verzekeraars en gemeenten. Nu
moet je nog alles zelf ontdekken, er komt
veel op de zorggebruiker af. Zorgverleners moeten zich meer verdiepen in
e-health en communicatie aldus de zorggebruikers.

in memoriam
Rubriek

Bas Smallenbroek
Directeur CIR, Revalidatie & Participatie

Auteur van onder andere Goede
Voornemens in uitvoering (2013) en
Het goede gesprek (april 2014)

Geschokt hebben wij kennis genomen van
het totaal onverwacht overlijden van Bas
Smallenbroek op 12 mei.
Bas Smallenbroek bekleedde binnen
de zorg al lange tijd diverse rollen, van
fysiotherapeut tot directeur van het CIR,
Revalidatie & Participatie. Hij was mede
verantwoordelijk voor het succesvolle
fysiotherapieproject bij vrachtwagenfabrikant Scania en voor de toekenning
van de status ‘best practise’ aan het CIR
op basis van behaalde behandelresultaten. Hij was geruime tijd betrokken
bij het PijnPlatform Nederland en eind
2013 werd een inspirerend artikel in het
Pijnperiodiek van hem geplaatst onder
de titel ‘Krachtbron voor verandering’
over het herstel van een patiënt die door
een ongeval zijn rug had gebroken. In
de afgelopen periode werd door hem in samenspraak met het PijnPlatform gewerkt
aan een nieuw project. Zijn enthousiaste,
positieve, creatieve en opgewekte inbreng
was daarbij heel stimulerend.
Onze gedachten gaan uit naar zijn
familie, vrienden, kennissen en collega’s. Het bestuur, directie, redactie van
PijnPlatform Nederland wensen hen veel
sterkte.

De patiënten zijn er klaar voor!
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mijn
rubriek
pijn mijn leven

Tekst & fotografie:
Monique de Mijttenaere

In mijn hoofd
bruis ik nog altijd
van de energie
Zes jaar geleden ging Peter van der Pol (60) naar zijn huisarts vanwege een
merkwaardig gevoel in zijn onderbenen. Peter had het gevoel dat hij slapende
onderbenen had. “Uiteindelijk bleek ik diabetes te hebben en waren de zenuwen in mijn onderbenen al grotendeels afgestorven.”
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mijn pijn mijn
Rubriek
leven

“Privé ben ik altijd actief en sportief
geweest. Zelf heb ik gezwommen, speelde
ik waterpolo op aardig niveau, volleybal,
basketbal en skiede ik elk jaar met veel
plezier. Onze kinderen - zoon van nu
33 en dochter van 30 – heb ik op allerlei
sportief gebied gecoacht. Daarna heb ik
altijd enorm van genoten.
Zakelijk werkte ik in de bankwereld bij
een van de grote, Nederlandse banken.
Mijn energie leek eindeloos en werkweken
van vijftig, zestig uur waren geen uitzondering. Stress? Nee, ik hield gewoon van
mijn werk. Zo’n tine jaar geleden vond
er een reorganisatie plaats en ik besloot
een nieuw avontuur aan te gaan. Ik keek
eens om me heen, keek bij andere banken
en werkte enige tijd zelfstandig. Het
was nieuw en spannend maar het kwam
allemaal niet echt van de grond en fysiek
voelde ik me niet zo fit als vroeger. Met
name mijn benen wilden niet goed functioneren leek het wel.
Dit alles begon zo’n zes jaar geleden.
Vanaf dat moment kwam ik geregeld bij
de huisarts. ‘Ik heb zo’n merkwaardig gevoel in mijn onderbenen. Alsof ze slapen,’
vertelde ik dan. De huisarts kon niets
vinden. Een keer per kwartaal werd mijn
suiker geprikt , nuchter, en dat was niet
schokkend. Er was een wat stijgende lijn
maar nuchter viel het mee. Er ging geen
enkele alarmbel rinkelen. Uiteindelijk
kwam ik bij de internist en
onderging tal van testen. Een van de
testen was gedurende 20 minuten de
bloeddruk meten. Mijn bloeddruk was
vrij hoog maar het vreemde was dat ze
mijn hartslag niet konden vinden. Op
dat moment besloten ze mijn suiker te
prikken, niet nuchter. Die was twintig,
dat is dus verschrikkelijk hoog. Na zeker
een traject van drie jaar bij de huisarts
heeft de internist uiteindelijk de diagnose
diabetes met neuropathie gesteld. Veel
te lang bleef diabetes onzichtbaar! Ik
was toen al dusdanig ver dat de zenuwen
in mijn onderbenen grotendeels waren

Fietsen geeft me
het gevoel dat ik in
beweging ben en al
fietsend kan ik mijn
hoofd leegmaken

afgestorven. Diabetes is met recht een
sluipmoordenaar.
En zo ging ik aan de insuline, inspuiten
en de nodige pillen. Na de diagnose
diabetes was vastgesteld zag mijn leven er
compleet anders uit. Ik leerde anders eten,
minder zout, geen suiker en met aandacht
voor koolhydraten. De pijn in mijn benen
varieerde van zwaar en gevoelloos tot het
gevoel in glas te staan. Deze pijn was er
altijd en had invloed op alles. Mijn werk
dat ik niet meer kon doen waardoor ik
60% werd afgekeurd, maar ook op mijn
relatie, mijn humeur en toekomstvisie.
Sporten, wat een groot deel van mijn
leven en mijn passie was, kan ik niet meer.
Lopen gaat moeizaam. Autorijden kan
en mag ik vanwege de zware medicijnen
niet. Mijn wereld is dan ook heel klein.
Van het vele reizen uit mijn bankperiode
en dagelijks in contact komen met tal van
mensen is mijn wereld nu beperkt tot om
en in het huis.
Fietsen gaat nog wel en van het samen
met mijn vrouw fietsen in de natuur
word ik blij. Het geeft me het gevoel dat
ik in beweging ben en al fietsend kan ik
mijn hoofd leegmaken. Mijn fiets met
trapondersteuning is daarbij een uitkomt.
Op de fiets kan ik alle zorgen even aan de
kant zetten. Het kost me veel moeite maar
ik ga ook geregeld naar de sportschool
om lichamelijk bezig te zijn. Niet zo
zeer met mijn benen maar wel met mijn
bovenlichaam. Ik weet, omdat ik vroeger
zoveel sportte, dat het kick geeft als je

lekker bezig bent. Adrenaline en endorfine komen dan vrij. Ondanks dat ik door
de pijngrens heen moet, is de beloning
heel fijn. Mijn diabetes hou ik hierdoor
beter onder controle. Mijn suikerspiegel
wordt rustiger omdat ik meer ‘verbrand’.
Schommelingen van mijn suikerspiegel
waardoor ik me beroerd voel, zijn dan veel
minder.
Mijn ziekteproces is een proces dat mijn
vrouw en ik samen doormaken. Vooral in
het begin was ik ontzettend boos. Want
waarom was het niet eerder ontdekt en
waarom ik? Ik doe werkelijk alles en bied
mezelf zelfs de eerste maanden gratis
tijdens sollicitaties, maar het lukt me niet
om aan het werk te komen. En het maakt
me allang niet meer uit wat voor werk. Ik
kan gewoon zittend part time werk doen.
Verder was ik altijd de degene die iedereen
hielp. Nu zelf hulp moeten vragen vind ik
heel moeilijk. Ik heb een nieuwe waardering gekregen voor het huishouden. Is
de boel net schoon, wordt het weer vies.
Maar ik doe het graag, al is dat binnen
mijn mogelijkheden.
Mijn vrouw is ziekenverzorgster en houdt
me scherp en positief. Ze is sturend en dat
is heel goed voor me. Ze heeft gelijk als
ze zegt dat in bij de pakken neer zitten de
situatie niet beter maakt.
Sinds drie jaar is mijn pijn ernstig geworden. Ik ben gestart bij de huisarts maar
middelen als gabapentine of duloxetine
doen het hem echt niet bij deze pijn. De
afgelopen negen maanden ben ik bij de
DC Kliniek in Almere om te kijken hoe
mijn pijn kan worden aangepakt. Elk
aanknopingspunt resulteert in actie. Zo
heb ik onder andere gewricht injecties
gekregen en injecties in de zenuwbanen
naar mijn benen om deze tijdelijk uit te
schakelen. Dit leidde tot tijdelijke verbetering. Zelfde geldt voor medicijnen, al zijn
de bijwerkingen vaak heftig. Tot nu toe
hebben we het ei van Columbus nog niet
gevonden, maar we blijven zoeken.
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UIT DE PRAKTIJK

bewegen

Door Dr. Frits Winter
Directeur Medisch Centrum
Winter, behandelcentrum
voor pijn, stress en burn-out.
Auteur van ‘De pijn de baas’.
www.fritswinter.nl

Ondanks pijn toch
naar het werk
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uit de praktijk

E

rnst Jansen maakte mij weer
kristal helder hoe goedbedoelende hulpverleners iemand
volledig op het verkeerde been kunnen
zetten. Ernst had al jaren rugklachten en
dit maakte het in toenemende mate lastig
zijn werk te doen. Hij hield van zijn werk,
maar merkte wel dat het hem steeds meer
moeite kostte zich te handhaven. Af en
toe nam hij een lang weekend, niet omdat
hij dat wilde, maar op die manier kon hij
weer even bijkomen. Aan ziek melden
had hij een broertje dood, dus dan maar
vrij nemen. Niet leuk voor vrouw en
kinderen, want op die vrije dagen hadden

Stap 1
Maak anderen deelgenoot
Ernst nam vrij en verhulde daarmee de
ware reden van zijn afwezigheid. Waarom
was hij niet open en eerlijk? Hij houdt zijn
omgeving niet zomaar voor de gek, daar
zitten foute gedachten en foute emoties
onder:
1. Je faalt als je je problemen zelf niet
kunt oplossen (valse schaamte en
trots)
2. Je moet anderen niet lastig vallen met
je problemen, ( domme vooroordelen)
3. Ze kunnen of willen je toch niet helpen, (wantrouwen, angst)
Voor die andere aanpak zijn andere,
betere overtuigingen nodig:
1. De kans dat problemen oplosbaar
blijken als ze op tafel komen en besproken worden is spectaculair groter, dan
wanneer je er mee blijf rondlopen.
2. Je kunt zichzelf niet helpen (je dat
bewust zijn, is goed voor de nederigheid). Je kunt wel een ander helpen en
samen gaat het beter.
3. Als je je niet wilt laten helpen, anderen
niet toelaat, dan ben je asociaal bezig.
Je doet dan tekort aan de meest funda-

Hoe hard je ook
je best doet, als je
methode niet deugt,
kom je er nooit

ze niets aan hem. Vervolgens kreeg hij in
de therapie te horen dat de pijn, in stand
werd gehouden en versterkt werd door
het op de tenen lopen, de druk, de stress.

mentele behoefte van anderen: belangrijk te mogen zijn. (William James de
grote Amerikaanse psycholoog stelt:
de meest fundamentele drijfsfeer in
de menselijke natuur is de hunkering
naar waardering).
Als het probleem op tafel komt, dan wordt
één ding duidelijk: als Ernst beter was
geworden van zijn best doen, dan was hij
allang beter geweest. Hoe hard je ook je
best doet, als je methode niet deugt, kom
je er nooit.

Stap 2
Anders werken
Te vaak wordt bij pijn en vermoeidheidsproblemen de oplossing gezocht in korter
werken. Waarom werkt dat vaak niet?
Als je van 8 uur naar 6 uur gaat, heb je
de neiging in die 6 uur meer te doen en
harder te werken, omdat je er maar 6 uur
bent. Tenslotte kun je daarna immers bijkomen. Helaas 6 uur intensiever werken
is slechter dan 8 uur minder intensief. Het
gevolg is, dat die 6 uur steeds meer gaat
knellen en je dan moet teruggegaan naar
4 uur. In die vier uur meen je nog meer je

Hij moest aanvaarden, de strijd op geven,
loslaten, zijn werk vaarwel zeggen. Als
hij dat zou doen, zou het met de pijn
een stuk beter gaan. Helaas bleek het
tegendeel het geval. Eerst had hij werk en
pijn, en nu alleen maar pijn. Het ging niet
beter met hem, maar slechter. Gelukkig
was hij nog niet te laat en kon hij het roer
nog omgooien.
Ernst stond open voor een andere,
betere methode. Hoe ziet die benadering
eruit? Een betere aanpak is dat je open
kaart speelt, en ontdekt wat voor jou
heilzaam is.

best te moeten en te kunnen doen, omdat
je meer (de hele middag en de hele avond)
hersteltijd hebt. Helaas op een bepaald
moment werkt op deze manier 4 uur ook
niet meer.
Korter werken is de oplossing niet, anders
werken wel. Lang en intensief belasten
is slecht, vaak en licht belasten is prima.
Korte herstelperiodes zijn prima, een lang
weekend bijkomen zoals Ernst dat deed,
is onzin. Het zorgde er alleen maar voor
dat hij verzwakte. Ernst ging steeds korter
werken en steeds meer zijn best doen, en
dat werkte niet. Loslaten, aanvaarden en
thuis gaan zitten, maakte de tragedie nog
groter. Hij is met zijn baas en collega’s
aan tafel gaan zitten. Hij heeft een dringend beroep op hen gedaan en begrip en
hulp gevraagd. De positieve reactie was
een geweldige opsteker. Samen hebben
ze duidelijk gekregen wat helpt bij zijn
rugprobleem.Vaker een korte pauze. Niet
lang achter elkaar staan of zitten, vaker
even lopen en het werk zo mogelijk afwisselen. Experimenteren met verschillende
schema’s, regelmatig evalueren, zelf de
regie houden. Het is niet moeilijk, mits
je maar durft te communiceren en het
samen organiseert.
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Ruim 3 miljoen Nederlanders hebben chronische en/of oncologische pijn.
Het PijnPlatform Nederland vertegenwoordigt de stem van deze
patiënten/lotgenoten en de behandelaars, onder andere richting
zorgprofessionals, onderzoekers & politiek. Samen staan we hierin sterk.
Dit is echter onmogelijk zonder uw steun!
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graag financieel gezien hun steentje bij willen dragen aan de
ondersteuning van het PijnPlatform.
Door uw donatie geeft u blijk van uw steun en zorgt u dat het
PijnPeriodiek blijft bestaan. Elke vrijwillige bijdrage wordt zeer
gewaardeerd en is bijzonder welkom!

Hartelijk dank!

Elke bijdrag
e
is meer dan
welkom!

Rekeningnum
mer 10034
T.n.v. PijnPlatf
orm Nederla
nd
o.v.v. ‘Steun’
NL58 INGB 0
00 00 10034

23

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.

p l a tf o r m
n e d e r lan d

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.

Stichting PijnPlatform Nederland
Postbus 2254
2301 CG Leiden
www.pijnplatform.nl
info@pijnplatform.nl

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.

