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Het Pijnperiodiek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een voorspoedig en gelukkig 2007!
Professor dr. W.W.A. Zuurmond
In de periode tussen uitgave 3 en 4 hebben
diverse vermeldenswaardige activiteiten
plaatsgevonden al dan niet in
samenwerking met het Platform Pijn en
Pijnbestrijding. Onderstaand informeer ik u
in het kort over enkele belangrijke
ontwikkelingen.

Koninklijke onderscheiding

Chronische pijn en sport

Op 22 september heeft professor dr. B.J.P. Crul (voorzitter van
de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn) afscheid
genomen als hoogleraar van het Universitair Medisch
Centrum Nijmegen. Bij deze gelegenheid ontving hij een
koninklijke onderscheiding.

Op 16 oktober heeft het Nationaal PijnFonds een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd, waarbij er gekozen is voor
het thema ‘Chronische pijn en sport’. Tijdens deze bijeenkomst zijn een drietal projecten gepresenteerd en is er een
aftrap gegeven voor het werven van donateurs (elders in deze
uitgave vindt u een uitgebreider verslag). Het Nationaal
PijnFonds is voornemens om jaarlijks een bijeenkomst te
organiseren om alle geïnteresseerden te informeren over datgene wat is gerealiseerd en welke projecten prioriteit hebben
het komend jaar.

Subsidie
Medio september heeft het Ministerie van VWS, net als dit
eerder het geval is geweest voor het Platform Pijn en
Pijnbestrijding, besloten geen subsidie meer te verstrekken
aan de Pijnkenniscentra. Dit besluit wordt betreurd. Wat
betreft de subsidie voor het Platform Pijn en Pijnbestrijding:
er is nog geen beslissing genomen naar aanleiding van een
bezwaarschrift en beroepsprocedure die sinds 2005 lopen
tegen het stopzetten van de subsidie.

Initiatieven op een rij
Het is duidelijk dat de voorlichting, onderzoek, onderwijs en
de behandeling ten aanzien van chronische pijn nog lang niet
optimaal is. Het is dan ook de hoogste tijd om de handen
ineen te slaan. Hiertoe zijn verschillende initiatieven genomen.

Nationale Pijndagen
Zo organiseerde uitgever Bohn Stafleu van Loghum op 11 en
12 oktober 2006 de Nationale Pijndagen, waarmee de uitgever het belang van scholing op het gebied van chronische pijn
benadrukt. De ene dag was speciaal voor huisartsen, specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen en apothekers. De andere dag was bedoeld voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen. Het voornemen bestaat om
in 2007 opnieuw dergelijke bijeenkomsten te organiseren.

Diabetes
Samenwerking met de DVN (Diabetes Vereniging Nederland)
heeft geleid tot een eerste voorlichtingsbijeenkomst voor diabetespatiënten over chronische pijn op 26 oktober in Den
Haag. Hierbij bleek de steun van de Stichting Pijn-Hoop
onontbeerlijk.

De handen ineenslaan
De huidige kennis over chronische pijn is nog beperkt en
daarom is er behoefte aan meer onderzoek, betere voorlichtingsprogramma’s en verspreiding van (nieuwe) kennis.
Een wereld zonder pijn is misschien geen haalbare kaart,
toch kunnen en moeten we de handen ineenslaan om in
Nederland pijn te bestrijden.
Steun daarom (ook) in 2007 het Nationaal PijnFonds!
Tot slot wens ik u, mede namens het Platform Pijn
en Pijnbestrijding en het Nationaal PijnFonds, een heel
gezond en gelukkig 2007!
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Pijn bij kinderen in de praktijk
Pijn bij kinderen wint de laatste tijd steeds meer aan belangstelling in de
gezondheidszorg. Het proces pijn bij kinderen vraagt om een
multidisciplinaire aanpak waar de (kinder)verpleegkundige een spilfunctie
vervult. Onderstaand artikel beschrijft een stuk geschiedenis en licht de rol
van de verpleegkundige toe.
Ilse van Gorp, Ria Fransen, José Groeneveld, Dr. Walther Tjon A Ten

Het recht op de best mogelijke zorg is een fundamenteel
recht, en zeker voor kinderen. Zo lezen we in het ’Handvest
van de rechten van het gehospitaliseerde kind’ (Unesco). Dit
recht krijgt in Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) concreet vorm in een kwaliteitszorgproject met als doel de implementatie van het pijnprotocol bij kinderen .

Korte terugblik
Allereerst een korte terugblik. In 1993 verscheen de consensus
’Acute pijn bij kinderen’ van het Kwaliteitsinstituut voor de
Gezondheidszorg CBO. In 1994 vervulde de verpleegkundige
al een centrale rol bij de uitvoering van de pijnbestrijding volgens deze CBO-consensus. Het protocol ’Pijn bij kinderen’
van de VVKV (Vereniging Van KinderVerpleegkundigen) verscheen in 1997. Beide CBO-richtlijnen vormden de basis bij
het ontwikkelen van het protocol Pijn bij Kinderen (PBK) dat
van toepassing is op kinderen met pijn, in het ziekenhuis, in
de leeftijdscategorie van 0 tot 16 jaar. In maart 1999, na
inventarisatie van de knelpunten bij de pijnbestrijding bij
kinderen, ging het project Pijn bij Kinderen in Máxima
Medisch Centrum van start.
Vervolgens werd een protocol opgesteld waarin de taken en
verantwoordelijkheden van alle betrokken disciplines werden
vastgelegd. Een werkgroep, bestaande uit kinderverpleegkundigen, anesthesisten en kinderartsen, formuleerde de kwaliteitseisen waaraan pijnbestrijding bij kinderen moet voldoen.
De volgende hulpmiddelen werden ontwikkeld: een zakboekje met pijnmedicatieschema’s, een pijnanamnese, een pijnmeetkaart op zakformaat met de ’gezichtjesschaal’, de visueel
analoge schaal (VAS), de pijnobservatieschaal voor jonge kinderen (POKIS) en de sedatiescore, een voorgedrukte pijn-
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medicatieopdracht in stickervorm met de verschillende pijnmedicatieschema’s en een pijnevaluatieformulier. Daarnaast
werd er een informatiefolder Pijn bij kinderen opgesteld.

Bijscholing
De menselijke pijnervaring heeft een multidimensioneel
karakter en vraagt dan ook om een multidisciplinaire aanpak.
Hoewel pijninterventie wezenlijk een verpleegkundige competentie is, en hij/zij een spilfunctie vervult, voorziet het pro-

’Hoewel het onderzoek nog een lange weg te gaan heeft,
durven we te stellen dat de invoering van het pijnprotocol en
het gebruik van de pijnmeetinstrumenten er zeker toe bijgedragen hebben dat kinderen in het Máxima Medisch Centrum
minder pijn lijden. Hierover bestaat een algemene consensus
bij de ondervraagden.
Het werken met een pijnprotocol op de kinderafdeling heeft
een duidelijke meerwaarde voor het zorgaanbod. Kinderen
moeten niet meer pijn lijden dan nodig. Zij hebben recht op
adequate pijnstilling. Het zou mooi zijn indien dit gegeven
– in samenwerking met andere partners – ingang kon
vinden in een ruimer en breder veld van de gezondheidszorg.
Geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op. Ik sta u graag
te woord!’
(Ria Fransen, lector kwalitatief onderzoek, contactpersoon
voor het onderzoeksdomein ’Moeder- en kindzorg’ van de
Katholieke Hogeschool Kempen en projectverantwoordelijke)

tocol in taken en verantwoordelijkheden voor het hele team
van zorgverleners. Alleen door een integrale en interdisciplinaire benadering kan pijn bij kinderen die in het ziekenhuis
zijn opgenomen, efficiënt worden voorkomen en bestreden.
Alle betrokken medewerkers hebben bijscholing gekregen.
Deze scholingssessies waren van essentieel belang want pijnbestrijding op basis van persoonlijke ervaring is niet meer op
zijn plaats. Tijdens de scholing namen de verpleegkundigen
en de medewerkers uit andere disciplines kennis van de
bestaande theorieën over pijn, pijnmaatregelen en de toepassing van het protocol.

Balans opmaken
Een jaar na introductie van het protocol werd het gebruik van
het pijnprotocol bij kinderen geëvalueerd met als doel knelpunten te signaleren en verbeteringen te initiëren. Uit de
effectmeting bleek dat het toekennen van de spilfunctie in het
proces ’Pijn bij kinderen’ aan de kinderverpleegkundige een
goede beslissing was geweest. De kinderverpleegkundige
controleerde of iedere hulpverlener de taak vervulde zoals
omschreven in het protocol en maakte dit bespreekbaar als
dit niet gebeurde. Verpleegkundigen wilden deze rol ook
graag vervullen. Een aantal praktische zaken, zoals de afwezigheid in variatie van de pijnmeting, een nauwgezette registratie van de pijnscores, de keuze van een leeftijdsadequaat
meetinstrument en het tijdstip waarop andere disciplines
moesten worden ingeschakeld, bleken minder goed te werken
dan verwacht. Diverse acties werden hierop ondernomen om
het protocol correct en nauwgezet uit te voeren. Om het
effect van deze corrigerende acties te toetsen, werd besloten
een verpleegkundig onderzoek op de werkvloer te laten
plaatsvinden.

Grensoverschrijdende
samenwerking
Het verpleegkundig onderzoek naar de corrigerende acties
inzake het pijnprotocol startte op 1 april 2006. Het is een
samenwerkingsverband tussen het Vrouw-Moeder-Kind
Centrum van MMC én het onderzoekscentrum ’moeder en
kindzorg’ van de Katholieke Hogeschool Kempen. Het project
wil via deze weg grensoverschrijdende zorgverlening en
samenwerking in de gezondheidszorg realiseren.
Het project kreeg financiële ondersteuning van Interreg, een
Europees subsidiekanaal voor kleinschalige grensoverschrijdende contacten en samenwerkingsverbanden. Beide partners
krijgen de kans om een platform te ontwikkelen van waaruit
’tools’ zullen worden gevonden om grensoverschrijdende
kwaliteitsprojecten betreffende pijn- en comfortzorg bij kinderen in het werkveld te implementeren. De kracht van het
project ligt in de synergie tussen kennis en kwaliteitszorg in
de sector van de kinderverpleegkunde en -geneeskunde.
Hoe verloopt het project?

Resultaatgerichte werkwijze
Het onderzoek beslaat een periode van twee jaar waarin diverse onderzoeksmethodieken worden ingezet. Via kwantitatieve
onderzoeksmethodieken brengt men kennis en gedrag van
verpleegkundigen op het gebied van pijninterpretatie, het
gebruik van pijnmeetinstrumenten en het door hen aangepaste pijnbeleid in kaart.
Op deze manier moet een aantal duidelijke knelpunten in
beeld worden gebracht. De daaruit volgende inzichten
vormen de basis van de aanbevelingen voor het kwalitatieve
onderzoek.
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’Pijnbestrijding op basis van persoonlijke
ervaring is niet meer van deze tijd’
Het kwantitatief onderzoek behelsde o.a. het laten beoordelen van 21 videobeelden. De respondenten moesten een
meetinstrument kiezen en een pijnscore toekennen. De
respondenten kenden alleen de leeftijd van het kind en wisten dat het pijn had. In totaal bleek 61,8% van de respondenten te kiezen voor het juiste meetinstrument terwijl 54,2%
van de respondenten een score noteerde die overeen kwam
met de score die de pijnverpleegkundige als referentie noteerde. De totale groep respondenten was samengesteld uit kinderverpleegkundigen met verschillende ervaringsjaren, leerlingen (LL KA), een kinderverzorgende en een pedagogische
medewerker. De verschillende groepen lieten een variatie in
uitkomst zien. Wel werd in de meeste gevallen voor het juiste
instrument en de juiste score gekozen.
Zoals eerder genoemd volgt na het kwantitatieve een kwalitatief onderzoek waarbij wordt gekeken naar beïnvloedende

’Het herkennen, erkennen van een kind met pijn is een verpleegkundige competentie aangezien hij/zij 24 uur per dag bij het kind
aanwezig is. Als kinderverpleegkundige ben je de aangewezen
persoon om te zorgen dat de patiënt (het kind) zich comfortabel
voelt, te helpen de pijn te verzachten of zelfs geheel weg te
nemen zowel medicamenteus als niet-medicamenteus. Hij/zij is
een volwaardige partner in het multidisciplinaire team, waar de
arts de eindverantwoordelijkheid draagt voor de patiënt in kwestie.
De medicamenteuze pijnbestrijding zoals beschreven in de CBOconsensus was heel goed uit te voeren. Pijnvoorlichting, pijnpreventie en niet-medicamenteuze pijnverlichting konden minder
goed worden uitgewerkt omwille van logistieke belemmeringen.
Dit is vooral te wijten aan het feit dat kinderen op de meest
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factoren in het hanteren en toepassen van pijnmeetinstrumenten door de verpleegkundige op de afdeling.
Hierbij wordt getracht:
– de onderlinge verschillen in de pijnmeting bij het zieke
kind te verminderen
– de beïnvloedende omstandigheden betreffende het gebruik
van de bestaande pijnschalen te beheersen
– de kwaliteit van de pijnbestrijding door verpleegkundigen
aan gehospitaliseerde kinderen te verbeteren.
Vervolgens wordt de implementatiestrategie op basis van de
verkregen inzichten bijgestuurd. Het protocol wordt uiteindelijk ’op maat’ van de afdeling geïmplementeerd. Dit is ongetwijfeld de meest complexe uitdaging voor de onderzoekers.
De verwezenlijking hiervan vraagt immers om veranderingen
op het niveau van de zorgorganisatie, het interdisciplinaire
team, de afdeling en de professionals zelf.

diverse plaatsen in het ziekenhuis worden behandeld: dagbehandeling, polikliniek, operatiekamer, enz.
Op de kinderafdeling werd getracht om van elk kind een pijnanamnese af te nemen die zowel door de ouder als door het kind
kon worden ingevuld. Pijnvoorlichting werd gegeven om ouders
en kind te informeren over de gang van zaken rondom pijnbestrijding. Wanneer het kind al pijn had bij de opname, maakte de
verpleegkundige afspraken met de behandelende arts over de
pijnmedicatieschema’s die van toepassing waren. Daarbij werd
door de verpleegkundige de pijn gemeten volgens de afspraken
in het protocol.’
(Ilse van Gorp, kinderverpleegkundige, verbonden aan het
Máxima Medisch Centrum, en docent Pediatrische Verpleegkunde
verbonden aan de Katholieke Hogeschool Kempen)
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’Voor mij als kinderarts is het zo klaar als een klontje.
Pijnbehandeling bij kinderen moet multidisciplinair worden
benaderd. Alleen door snel en adequaat te reageren op de
signalen die het kind uitzendt, kan pijn goed worden behandeld. Aangezien de verpleegkundige de persoon is die continu in contact staat met ouder en kind, is zij/hij het beste op
de hoogte van de actuele toestand van het kind. Zij/hij dient
dan ook de regie van de pijnbehandeling te voeren. Waarbij
de arts de eindverantwoordelijke blijft.
(Dr. Walther Tjon A Ten, kinderarts Máxima Medisch Centrum
– Veldhoven)

Het kwalitatief onderzoek bevindt zich in de fase van de dataverzameling. Via participerende observaties, documentanalyse
en focusgroepen proberen de onderzoekers de vinger aan de
pols te krijgen. Hierbij focust men op de subjectieve factoren
die van invloed zijn op het meten van pijn bij kinderen en op
de keuze van het interdisciplinaire team om de volgens het
protocol voorgeschreven richtlijnen al dan niet toe te passen.
Een aantal onderliggende mechanismen van de manier waarop verpleegkundigen het bestaande protocol hanteren, kunnen momenteel reeds in kaart gebracht worden.

Rol van de verpleegkundige
Pijn is een individueel bepaald fenomeen en het protocol is
een goed hulpmiddel voor de verpleegkundige om de pijn te
’meten’ en te ’behandelen’. Het geeft meer zelfbeslissingsrecht
en vrijheid aan de verpleegkundige. Er is een duidelijk causaal verband tussen de mate van jobtevredenheid en de motivatie tot het registreren van pijnmetingen. Adequaat toepassen van het protocol verhoogt de jobsatisfactie. Echter werkdruk en communicatiestoornissen met de diverse disciplines
worden als belangrijke stoorzenders genoemd. Verbetering
van de communicatie en de organisatiestructuur kan een
belangrijk hulpmiddel zijn bij het efficiënter uitvoeren van
het protocol.
Niet alleen het zelfbeeld, de jaren werkervaring, het referentiekader, maar vooral de attitude (die deels wordt bepaald
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Ondraaglijke
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door de voorgaande factoren) van de verpleegkundige lijken
een rol te spelen bij de interpretatie van de ervaren intensiteit
van de pijn en de daarop afgestemde interventie. Er is immers
een belangrijke mate van zelfdiscipline nodig niet alleen om
de pijnscores af te nemen om de pijnscores te noteren zodat
het verloop in de tijd geëvalueerd kan worden. Bevestiging of
bekrachtiging door collegae is van invloed bij het starten of
continueren van pijnverlichtende maatregelen. De aanwezigheid van een pijnreferentieverpleegkundige wordt algemeen
ervaren als een stimulerende en motiverende factor. Zij kan
een essentiële kerntaak vervullen als coach binnen een multidisciplinair team. Het stimuleren van de betrokkenheid van
de artsen enerzijds en het ontsluiten van de non-farmacologische pijninterventiemaatregelen anderzijds staan hoog op het
lijstje van de ondervraagde respondenten.
Meer dan verwacht worden de ouders betrokken bij de pijnbeoordeling van hun kind. Voor de ouders wordt het werken
met het pijnprotocol als geruststellend ervaren. De tevredenheid van de ouders wordt beïnvloed door de manier waarop
de verpleegkundige snel en alert reageert op de ’distress signals’ van hun kind en de manier van communicatie hierover.

Constant in beweging
Een eerste tussentijdse rapportering vond plaats op 23 juni
2006 tijdens de tiende landelijke studiedag van de Stichting
Kind en Pijn. Onder het motto ’maximale inzet, minimale
pijn, comfort voor allen’ werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Op 16 februari 2007 zal er in een symposium over pijn de rol van de verpleegkundige binnen het multidisciplinaire team op het vlak van pijnbeheersing bij kinderen plaatsvinden. Voor inschrijvingen en het voorlopige programma kan men op de volgende mailadressen aanvragen
voor Nederland: I.Vangorp@mmc.nl en voor België:
ilse.van.gorp@khk.be. Dit symposium gaat door op de locatie
van de hogeschool in Turnhout. In het najaar zullen diverse
lezingen en trainingen gegeven worden aan kinderverpleegkundigen en verloskundigen zowel vanuit het MMC als vanuit de hogeschool. Als vanzelfsprekend zullen de onderzoeksinzichten geïmplementeerd worden in de opleidingen
verpleeg- en vroedkunde van het departement Gezondheidszorg Turnhout.
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Redactioneel
’Zijn we op de goede weg?’
Deze uitgave is alweer de 10e uitgave van
het Pijnperiodiek. Tijd voor een gedegen
lezersonderzoek. Hiertoe werd een enquête
– in opdracht van het PijnFonds, uitgevoerd
door Eldering Studios – gehouden onder
275 lezers. De respondenten worden
hiervoor nogmaals bedankt. Een gering
aantal? Ik hoor het u bijna denken, maar
deze lezersenquête moet worden gezien
als een eerste stap naar een uitgebreid
interactief onderzoek.
De centrale ’enquêtevraag’ was:
’Zijn we op de goede weg?’

Als eerste conclusie kunnen we gerust stellen dat we op de
goede weg zijn!
Het Pijnperiodiek kreeg van de lezers gemiddeld een 7,8 voor
vormgeving, inhoud en lezenswaardigheid. Een ruime voldoende, maar er kunnen zeker verbeteringen plaatsvinden.
Verbeteringen die wij in de komende jaren met uw hulp willen gaan uitvoeren. Lezers hebben daar tal van suggesties voor
gegeven. Opvallend positief is ook dat veel lezers bereid zijn
om het Pijnperiodiek financieel te ondersteunen. Het feit dat
lezers bereid zijn ook financieel een ’steentje bij te dragen’
illustreert echter ook welke mate van waardering de ontvanger
heeft voor het Pijnperiodiek. Terugkijkend op de enquête
kunnen we concluderen dat deze zeer waardevol is gebleken.
In de uitgave van maart 2007 (07/01) komen we uitgebreid
terug met een verslag van deze enquête.
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In deze editie kunt u onder andere een uitgebreid verslag
lezen over Pijn en Kinderen vanuit het Máxima Medisch
Centrum Veldhoven.
Naast een sfeerimpressie van het in oktober gehouden
congres ’Chronische pijn en sport’ vertelt een chronisch
pijnpatiënt over zijn ervaringen omtrent pijn en meditatie.
Verder wordt u op de hoogte gebracht van de stand van
zaken betreffende pijnregistratie in ziekenhuizen.

Tot slot wens ik u, namens de gehele Redactieraad van het
Pijnperiodiek, een gelukkig en voorspoedig 2007.
Pim Meijler, hoofdredacteur

Europees Pijn Netwerk:
de stand van zaken
In oktober 2004 vond na twee jaar voorbereiding de officiële oprichting plaats van het
European Pain Network (EPN) oftewel het Europees Pijn Netwerk.
Dit artikel beschrijft de missie van het EPN en de stand van zaken.

Hilda Wieberneit-Tolman
Het European Pain Network (EPN) is een overkoepelende
organisatie waarbij nationale pijngroepen en pijnorganisaties
uit 12 Europese landen zijn aangesloten om de belangen van
mensen met pijn te behartigen. Het doel is te strijden tegen
de ongelijkheid in Europa wat betreft de behandelmogelijkheden van pijn. Het EPN beoogt de spreekbuis te zijn voor
alle Europeanen die aan chronische pijn lijden en door onze
activiteiten streven wij naar gelijkheid en ’best practices’ in
heel Europa.

Missie en positie
De missie van het (EPN) is het vertegenwoordigen en actief
ondersteunen van mensen met pijn, het vergroten van de
bekendheid bij het publiek van hun behoeften, en het voeren
van campagnes om hun leven te verbeteren. Het netwerk is de
Europese stem voor mensen met chronische pijn en door
samenwerking met nationale pijnorganisaties heeft het EPN
een strategische positie om de belangen van mensen met pijn
te behartigen. Daarnaast streeft het EPN naar erkenning in
heel Europa van chronische pijn als een afzonderlijke aandoening.

Erkenning
Wij doen momenteel een beroep op de ministers van
Gezondheid van de Europese landen om chronische pijn als
afzonderlijke aandoening te erkennen, zoals in 2004 is vastgelegd in de Europese Verklaring van de European Federation
of IASP Chapters (EFIC). Tot nu toe erkennen alleen
Noorwegen en Duitsland chronische pijn als afzonderlijke
aandoening. Het feit dat chronische pijn in zo weinig andere
landen wordt erkend, vormt een belangrijke hindernis voor
de organisatie van pijnbehandeling. De problemen van mensen met chronische pijn worden nog verergerd door het feit
dat zo weinig artsen zich in pijnbehandeling hebben gespecialiseerd.

pijn lijden, krijgen ze doorgaans te horen dat dit nu eenmaal
hoort bij het ouder worden. Het EPN accepteert dit niet: je
wenst niemand toe om te moeten leven of sterven met pijn!

Chronische pijn
De diverse gezondheidszorgstelsels in Europa hebben zich in
de loop der jaren ontwikkeld tot hun huidige vorm, die meer
is gericht op de behandeling van acute ziekten dan op de
behandeling van chronische aandoeningen in het algemeen.
Chronische pijn wordt meestal over het hoofd gezien of
hooguit behandeld als een symptoom. Dit ondanks de grote
aantallen mensen in Europa die aan chronische pijn lijden.
Het is van cruciaal belang dat de belangrijkste betrokkenen
– behandelaars en chronische pijnpatiënten (verenigingen en
groepen) – samenwerken om de noodzakelijke veranderingen
van het stelsel door te voeren zodat het meer patiëntgericht
wordt. Pijn moet volgens het EPN worden beschouwd als een
aandoening, met voldoende toegang tot gespecialiseerde
behandelingen.
Chronische pijn is een van de meest voorkomende redenen
waarom mensen een beroep doen op de medische zorg en,
afhankelijk van de ernst van hun pijn, doen zij tot vijfmaal
zoveel een beroep op de gezondheidszorg als de rest van de
bevolking (Von Korff 1991, Management of Chronic Pain in
Adults, NHS 2006).

Samen sterk
Vertegenwoordigers van het EPN worden regelmatig uitgenodigd als sprekers tijdens bijeenkomsten van medici en van
patiënten in Europa. Ook zijn zij betrokken bij belangrijke
campagnes als de European Chronic Wound Pain Campaign
en vergroten zij de algemene bekendheid van de verschillende
aspecten van chronische pijn.

Lobbycampagne
Het European Pain Network is onlangs in het Europese
Parlement een lobbycampagne begonnen om de afgevaardigden over EPN en chronische pijn te informeren. Ouderen vormen een groep die voortdurend wordt genegeerd. Wanneer zij
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Dynamisch congres over Sport en chronische pijn

Voormalig wereldkampioen
sprint Nelli Cooman weet een
zaal vol genodigden als geen
ander te inspireren. En dat ook
nog eens in een recordtijd.
Zo bleek tijdens het congres
Chronische pijn bij sport/
Sport en chronische pijn, op 16 oktober gehouden in de Hortus
Botanicus in Leiden, waar Nelli haar opwachting maakte als eerste
van vijf uiterst boeiende sprekers. Een korte sfeerimpressie.

Van Nelli Cooman
tot professor Mosterd
Na de inleiding van dagvoorzitter prof. dr. J.Th.A. Knape, is
het de beurt aan de sympathieke Cooman. Lydia Verburg,
voorzitter van de Whiplash Stichting Nederland, zat achterin
de zaal. ’Cooman is whiplashpatiënt en ik keek daarom erg
uit naar haar presentatie. Wat heeft Nelli een ongelofelijk
positieve uitstraling! Tot mijn verbazing, en die van de zaal,
deed ze al snel haar jurk uit en begon in haar sport-outfit
oefeningen voor te doen. Al die (veelal) mannen in kostuums
die opstonden en enthousiast met haar meededen. Dat was
onvergetelijk!’ Daarnaast maakte Nelli’s persoonlijke relaas
diepe indruk. Verburg: ’Ze vertelde over hoe leven met pijn
ook betekent leven met onbegrip. Zo herkenbaar. Onbegrip,
omdat pijn onzichtbaar voor anderen is en vaak ongrijpbaar
voor de patiënt zelf. Die worstelt daardoor zowel fysiek als
mentaal met pijnproblemen. Nelli vertelde verder over hoe ze
met haar dochter van destijds zes jaar ’s middags op bed ging
liggen omdat ze het niet meer kon uithouden van de pijn en
hoe moeilijk ze het hier mee had. Je kon een speld horen vallen.’ Wat Verburg verder als bijzonder positief ervoer is het feit
dat de pijnpatiënt steeds meer wordt betrokken bij het hele
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proces van pijn en pijnbestrijding. ’Daar ben ik als voorzitter
van een patiëntenorganisatie natuurlijk ontzettend blij om.’
Het congres had als belangrijkste doel een breed publiek, van
sporters tot artsen tot patiënten en zakenmensen, kennis te
laten maken met het Nationaal PijnFonds. Onder de genodigden ook Ewald Kist, o.a. voormalig bestuursvoorzitter ING en
ex-hockey-international.

Sportman
’Ik ben nogal een sportman. Dat was voor mij een goede
reden om te komen,’ legt Kist uit. ’Allereerst wil ik duidelijk
maken dat het organiseren van een dergelijk congres een
goede actie is geweest om het Nationaal PijnFonds meer
onder de aandacht te brengen. Hier mag het natuurlijk niet
bij blijven. Het PijnFonds moet zich blijven profileren om te
kunnen rekenen op steun. Het moet me ook van het hart dat
ik het jammer vind dat de overheid zich terugtrekt door de
subsidie voor het pijnplatform stop te zetten. Je moet als
overheid niet de stekker willen trekken uit zulke nuttige

dingen.’ Het congres ervoer Kist als zeer positief. ’Ik heb een
aantal ideeën over pijn inmiddels bij moeten stellen. Nooit
geweten dat het begrip pijnbestrijding zo breed is. Wat me
ook verbaasde, is dat beweging voor elke ziekte of aandoening aan te raden is.
Of je nu reuma, hoofdpijn of Parkinson hebt, voor elke
aandoening is een geschikte beweging te vinden. Ook patiënten die langdurig aan chronische pijn lijden, hebben baat bij
bewegen. Een ware eye-opener.’

Sportblessures
Theo Stoel, anesthesiemedewerker en vice-voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers, moest
heel even nadenken of hij wel naar het congres toe zou gaan.
’Want anesthesie heeft immers niet zoveel raakvlakken met
pijn. Toch ben ik blij dat ik ben gegaan. Ik was verrast door
alle verstrekte informatie zoals het duidelijk uitgedragen concept van het Nationaal PijnFonds en de presentaties. Stuk
voor stuk helder en erg goed. De presentatie van professor
Mosterd over sportblessures sprong er voor mij iets uit. Nooit
geweten hoeveel sporters er jaarlijks precies geblesseerd raken.
Bij vlagen was het technisch maar het bleef goed te volgen.
De statistieken en röntgenfoto illustreerden het verhaal
prima. Als anesthesist zie je natuurlijk vaak sporters op de
operatiekamer met bijvoorbeeld knie- en schouderblessures.
Ik heb me nooit zo gerealiseerd dat geblesseerde sporters zich
relatief vaak regelmatig en gedurende langere tijd ziek melden
bij hun werkgever. Allemaal als gevolg van die blessure.
Verrassend om te ervaren hoe breed pijn uitwerkt in onze
maatschappij en hoe alles met elkaar in verbinding staat.’
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Meditatie en het accepteren
en beheersen van pijn
’Dokter, ik heb zo’n verschrikkelijke pijn. Overdag, maar
vooral ook ’s nachts. Doordat ik geen rust krijg, wordt de pijn
alleen maar erger.’ Een herkenbaar verhaal dat artsen dikwijls
optekenen uit de mond van hun pijnpatiënt. Het is in de
medische wetenschap nog maar kort bekend dat meditatie
hersenactiviteit kan beïnvloeden. Ook is duidelijk dat je ook
met gedachten de hersenactiviteit kunt sturen en beïnvloeden. Dat hield men tot voor kort voor onmogelijk.

Dalai Lama
Oktober 2004. Wetenschappers, waaronder Richard J.
Davidson, hoogleraar psychologie en onderzoeker in neurowetenschappen aan de Universiteit van Wisconsin, psychologen en pijnbestrijders zijn op bezoek bij de Dalai Lama.
Deze wetenschappers waren verenigd in hun opvatting dat
fysieke processen in de hersenen ’alle wonderen van de geest’
kunnen verklaren zonder een beroep te hoeven doen op spiritualiteit of iets dat niet fysiek is. Tegenover deze gasten van de
Dalai Lama zaten Tibetaanse monniken. Eerder in 2001 en
2003 waren soortgelijke bijeenkomsten gehouden van het
’Mind and Live Institute’. Deze conferenties werden onder
andere bijgewoond door de hierboven genoemde wetenschappers en de Dalai Lama. Resultaten van verschillende onderzoeken werden tijdens de bijeenkomst in 2004 besproken onder
de noemer: neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit refereert aan het
vermogen van het centrale zenuwstelsel tot functieverandering
op biochemisch, fysiologisch en structureel niveau. In zijn
korte historie heeft de wetenschap over neuroplasticiteit
meestal veranderingen in de hersenen beschreven, die fysieke
ervaringen en informatie uit de buitenwereld weerspiegelden.
Jollie: ’Niemand is in staat om met zekerheid vast te stellen
dat de ander lijdt aan pijn. Toch beseffen we maar al te goed
dat de ’ingebeelde’ pijn (de pijn waar men bang voor is)
meestal veel smartelijker is dan een werkelijke pijnbeleving.
Hieraan gaat immers nog een subtiel moreel lijden gepaard:
het drukkende besef van een geheim schuldgevoel. Het gaat
in dit opzicht niet om concrete feiten maar om datgene wat
zich psychisch afspeelt.’

Boeddhisme
Vandaag de dag bestaat de mogelijkheid om middels functionele MRI-scans waar te nemen hoe wij op emoties reageren.
Pijn en angst gaan veelal hand in hand. Door deze techniek is
nu geconstateerd dat de amandelkernen in de hersenen actief
zijn wanneer wij negatieve emoties, zoals angst, ervaren.
Onlangs zijn wetenschappers zich af gaan vragen of de
hersenen kunnen veranderen in antwoord op inbeelding van
niet-gebeurde voorvallen. Dat is het moment dat de
boeddhisten in beeld komen. Hun eeuwenoude traditie van
meditatie biedt een experiment uit het echte leven aan, om
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Mediteren om pijn beheersbaar te
maken. Zweverig? Kort geleden is
wetenschappelijk aangetoond dat
meditatie de hersenactiviteit kan
beïnvloeden. Freek Jollie, chronisch
pijnpatiënt en boeddhist, beschrijft
zijn ervaringen en werpt een
’wetenschappelijke’ blik op pijn en
meditatie. Overigens wordt
in het volgende nummer
van het Pijnperiodiek
apart aandacht besteed
aan ’pijn en het brein’.

Freek Jollie

de feitelijke functie van de hersenen te veranderen.
’Van alle concepten in de moderne wetenschap, is het de
neuroplasticiteit die de grootste potentie heeft voor een
betekenisvolle interactie met het boeddhisme’, zegt neurowetenschapper Richard Davidson van de Universiteit van
Wisconsin. De Dalai Lama moedigde boeddhistische monniken aan hun hersenfunctie (tijdelijk) aan de wetenschap aan
te ’bieden’. De registraties van elektrofysiologische activiteit
van de hersenen die professor Davidson toonde, waren daarvan het resultaat. Ze werden vergeleken met vrijwilligers die
geen of weinig meditatie-ervaringen hadden, met die van de
boeddhistische monniken die duizenden uren in meditatie
waren geweest. De opdracht was compassie-meditatie te beoefenen en een gevoel van liefdevolle vriendelijkheid te genereren voor alle levende wezens.
Met een opvallend verschil tussen de beginners en de monniken, lieten de monniken een toename zien van hersenactiviteit
met een hoge frequentie, de zogenaamde gammagolven. De
monniken lieten een dusdanig grote toename zien, nog nooit
vertoond en in de neurowetenschappelijke literatuur gerapporteerd, aldus professor Davidson. Met gebruik van de hersenscan,
wezen de wetenschappers nauwkeurig de plaats aan van die
gebieden die actief waren tijdens de compassie-meditatie.
In bijna alle gevallen was de toegenomen activiteit groter in de
hersenen van de monniken, dan in die van de beginners.

Mijn verhaal
’Hier opende destijds voor mij een perspectief om een andere
weg te vinden om mijn chronische pijn te beheersen. Ik mediteer al jaren. Ik beoefen Zazen, een meditatiebeoefening die
beoogt het ik-bewustzijn stil en ontvankelijk te maken, zodat
het zich van alle verwachtingen en ideeën ontdoet. De werkelijkheid kan dan het individuele, maar onpersoonlijke
bewustzijn binnengaan, om vanuit deze ’inwoning’ het leven
van de Zazenbeoefenaar te beïnvloeden. Zazen vraagt om al
het willen, alle gedachten en bedoelingen achterwege te laten.
Toch kan en mag mijn hoop dat door het beoefenen van
Zazen mijn chronische pijn zal verdwijnen niet de bedoeling
zijn van de beoefening. Eerder legde ik immers uit dat de
pijn waar je bang voor bent of die je verwacht wellicht smartelijker is dan de werkelijke pijnbeleving. Door de beoefening
van Zazen kunnen we ons bewustzijn zo stil mogelijk maken
en de pijn accepteren als iets van onszelf. Daardoor leren wij
de pijn te beheersen en zijn we het ons niet meer bewust.
In 2004 moest ik kort achter elkaar drie oogoperaties ondergaan. Bij de tweede operatie sprak de arts zijn bezorgdheid
uit. ’Wat is dat oog ziek, het zal moeilijk zijn het te verdoven’,
zei hij. Van onder het groene laken deed ik of ik niets hoorde
en begon met het reciteren van een mantra die mij zeer lief is.
Constant en gedurende de hele operatie. Na ruim twintig
minuten was de arts klaar en werd het laken verwijderd. Mijn
oog werd afgedekt en de arts vroeg me hoe ik deze operatie
had kunnen doorstaan. ’U moet veel pijn hebben gehad en u
gaf geen enkele reactie.’ ’Dat kon ik niet’, antwoordde ik.
’Ik reciteerde mijn mantra en was daarom niet meer in de
geest aanwezig. Mijn ik-bewustzijn was stil.’ De arts keek me
verbaasd aan.’
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Heldere communicatie tussen
arts en patiënt over rugklachten
Wat verwacht een patiënt met rugklachten van een arts? Dat is de vraag die enkele
Noorse onderzoekers zichzelf gesteld hebben. Revalidatiearts Loes Swaan zet de feiten
en Noorse onderzoeksresultaten op een rij.

Loes Swaan, revalidatiearts
Het is bekend dat de communicatie tussen arts en patiënt
invloed heeft op patiënttevredenheid, ervaren gezondheid,
therapietrouw, bijwerkingen van medicijnen en het indienen
van klachten. Communicatievaardigheden zijn voor artsen
dan ook van groot belang. Hier is de laatste 20-30 jaar al de
nodige aandacht aan besteed. Algemeen geaccepteerde opvattingen hierover zijn dat arts en patiënt een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de behandeling.
Ook is het van belang dat de arts actief zoekt naar de opvattingen van de patiënt over zijn klachten. Voor patiënten met
rugklachten was hier nog weinig onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek
Aan dit onderzoek hebben 14 medisch specialisten meegewerkt (neurologen, neurochirurgen, revalidatieartsen, reumatologen en orthopedisch chirurgen) en 35 patiënten met rugklachten. Tijdens ieder consult was een observator aanwezig.
Deze lette op de manier waarop de arts vragen stelde aan de
patiënt, wat de arts aan lichamelijk onderzoek deed en of de
arts vroeg naar gedachten en beleving van de patiënt ten aanzien van de klachten.
Na afloop van het consult vroeg de observator aan de patiënt
hoe deze het consult had ervaren. Van de 35 patiënten waren
31 tevreden over de grondigheid van de vragen en van het
lichamelijk onderzoek.

Aanbevelingen
Patiënten die aan het Noorse onderzoek meewerkten, doen
de volgende aanbevelingen aan artsen met betrekking tot hun
patiënten met rugklachten:
• Neem de patiënt serieus oftewel geef de patiënt het gevoel
dat deze wordt gezien, gehoord en geloofd. Open vragen
werken beter dan gesloten (ja/nee) vragen. Ook lichaamstaal is hierin belangrijk.
• Geef begrijpelijke uitleg en daarbij helpt het om plastic
modellen of afbeeldingen te gebruiken. Moeilijke medische
termen geven slechts irritatie! Uitleg komt beter over als
deze bij verschillende behandelaars ongeveer hetzelfde is.
• Vertel tijdens het lichamelijk onderzoek wat er gaat gebeuren en wat de conclusies zijn, juist als deze positief zijn
(’uw rug maakt een sterke indruk, ondanks de pijn’).
• Zoek actief naar wat de patiënt zelf voor ideeën heeft over
de oorzaak van de klachten en de behandeling. Probeer
overeenstemming te bereiken over inhoud en doel van de
voorgestelde behandeling.
• Stel waar mogelijk gerust en geef een gunstige prognose.
Veel patiënten waren van tevoren bang dat zij een ernstige
ziekte hadden en in de rolstoel terecht zouden komen.
De beste geruststelling ervoeren zij als zij na uitleg door de
arts zelf de conclusie konden trekken dat hun klachten niet
gevaarlijk waren.
• Vertel de patiënt wat er gedaan kan worden, zowel door de
patiënt zelf als door behandelaars.
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Pijnregistratie in ziekenhuizen
Pijn is een veelvoorkomend probleem bij patiënten in ziekenhuizen. Onderzoek naar de
kwaliteit van de pijnbestrijding bij kankerpatiënten laat zien dat bijna 60% van de patiënten
geen adequate pijnbestrijding krijgt, terwijl 75-80% van de patiënten na een operatie
(ernstige) pijn heeft waarbij dit in 24% van de gevallen onvoldoende wordt bestreden.
Pijnregistratie in ziekenhuizen blijkt een grote rol te spelen bij het verbeteren van deze cijfers.
Ontoereikende kennis over pijn en pijnbestrijding bij artsen
en verpleegkundigen is de belangrijkste oorzaak van deze
confronterende cijfers. Uit onderzoek is gebleken dat de ernst
van de pijn bij bijna tweederde van de patiënten onjuist
wordt ingeschat als pijn niet dagelijks geregistreerd wordt.
Eveneens blijkt dat er bij meer dan 50% van alle patiënten die
pijn hebben, niet naar pijnklachten geïnformeerd wordt.
Nog te vaak heerst de opvatting dat pijn erbij hoort.
Dagelijkse pijnregistratie leidde tot een significante afname
van zowel de gemiddelde pijnintensiteit voor huidige pijn als
voor de gemiddelde pijn gedurende de voorafgaande week.
Effectieve pijnbestrijding leidt tot minder complicaties, verhoogt de kwaliteit van leven, verkort de verblijfsduur in het
ziekenhuis en kan chronische pijnklachten voorkomen.
Vanwege het belang van pijnregistratie is er een speciaal project opgezet. Het doel van dit project is verpleegkundigen en
artsen in staat te stellen de pijnklachten van patiënten te signaleren en te registreren teneinde de kwaliteit van de pijnbestrijding te verbeteren.
In 2003 heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid een lijst
opgesteld van onderwerpen als toetsing voor de kwaliteit van
zorg in ziekenhuizen. Pijn na een operatie is daarbij als één
van de ’prestatie-indicatoren’ opgenomen. In het document
van de inspectie wordt gesteld dat pijnbestrijding van belang
is voor zowel het welbevinden als het genezingsproces van de
patiënt en dat een gemiddelde pijnscore van vier of minder
op een schaal van 0 tot 10 gedurende de eerste tweeënzeventig uur na de operatie, zowel in rust als in beweging, acceptabel is. Het feit dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze
prestatie-indicatoren heeft aangewezen, stimuleert ziekenhuizen nog eens extra aan het (hieronder beschreven) pijnregistratieproject deel te nemen.

Pijnregistratieproject
Voorafgaande aan de start van het project wordt door een vertegenwoordiger van het management, de medische en de ver-

pleegkundige staf gevraagd een commitment te ondertekenen
waarin is opgenomen dat verdere uitrol over de andere afdelingen na de implementatie zal plaatsvinden.
In het project worden zowel verpleegkundigen als artsen drie
uur lang bijgeschoold over de theorie van pijn, (farmacologische) pijnbestrijding, pijnmeting en de rol van de verpleegkundige bij pijnbestrijding. Het gaat hier om een verplichte
scholing voor alle verpleegkundigen en artsen van deelnemende afdelingen. Daarna wordt het systematisch twee maal
daags registreren van pijn ingevoerd op minimaal twee afdelingen van een ziekenhuis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een beoordelingsschaal van nul tot tien. Deze ’Pijnschaal’ is
een eenvoudige, makkelijk toe te passen methodiek om pijn
te meten, waarbij 0 geen pijn is en 10 de ergst denkbare pijn
is. Naast de scholing van de verpleegkundigen en artsen heeft
er een onderzoek naar de effectiviteit van de genoemde
implementatie plaatsgevonden. Daartoe werd, voorafgaande
aan de scholing, de ernst van de pijn en de wijze van pijnbestrijding gemeten onder alle patiënten van de betrokken afdelingen. Tevens werd verpleegkundigen en artsen gevraagd een
vragenlijst in te vullen met vragen betreffende de attitude en
kennis betreffende pijn (voormeting).
Na een periode van minimaal zes maanden werd bij alle
patiënten die op dat moment op de betreffende afdelingen
lagen opgenomen en bij alle verpleegkundigen en artsen van
die afdelingen de meting opnieuw verricht (nameting).

Het onderzoek
Inmiddels is in de periode 2001 – 2005 pijnregistratie in
12 ziekenhuizen in de Rotterdamse regio ingevoerd, in drie
andere is de implementatie gaande en zijn 1205 patiënten
benaderd. Van de 634 patiënten die aan de voormeting deelnamen, gaven 368 (61%) aan pijn te hebben. Hiervan gaven
206 patiënten (56%) een pijnintensiteit aan van 4 of hoger
voor hun pijn. Voor de nameting zijn tot nu toe 571 patiënten
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benaderd. Van hen gaven 305 patiënten (53%) aan pijn te
hebben. Van deze groep was het aantal patiënten met een
pijnintensiteit van 4 of hoger in vergelijking tot de voormeting significant gedaald.

Resultaten
Om het pijnregistratieproject succesvol te laten zijn, moet
pijnmeting door de verpleegkundigen in voldoende mate uitgevoerd worden. Het oorspronkelijke doel was dat de verpleegkundigen bij minimaal 75% van alle patiënten minimaal éénmaal daags pijn zou meten. Tot dusver blijkt in het
project dit doel gehaald. Tussen de 77 en 98 procent van alle
patiënten zijn in die periode geregistreerd. Alhoewel pijnregistratie in de praktijk wisselend wordt uitgevoerd, blijkt dat
in het merendeel van de ziekenhuizen de verpleegkundigen
de pijnregistratie ruim voldoende uitvoerden.
Meer dan de helft (56%) van de patiënten gaf aan het (redelijk) makkelijk te vinden om pijn in een cijfer uit te drukken.
Als ze het moeilijk vonden, werden hiervoor de volgende
redenen genoemd: ’de vertaalslag van pijn naar cijfer wordt
als moeilijk ervaren, pijn blijft subjectief en de pijnmeting is
een momentopname. Een aantal patiënten (7%) vindt pijnregistratie niet zinvol omdat zij van mening zijn dat de pijn er
niet door verandert.’
Het merendeel (89%) van de patiënten vond het redelijk tot

heel goed dat er minimaal één keer per dag naar hun pijn
gevraagd werd. Slechts een enkeling beoordeelde het dagelijks
vragen naar pijn als ’redelijk slecht’ of ’heel slecht’. Redenen die
men hiervoor aangaf, waren o.a. dat men het nut er niet van
inzag, pijn te veel individueel bepaald is of dat het slechts om
een momentopname gaat. Ook oordeelden sommige patiënten
(3%) dat er te weinig actie op de pijn werd ondernomen en dat
pijnregistratie om die reden als vervelend werd ervaren.

Conclusie
De overheid heeft pijn inmiddels als ’prestatie-indicator’ opgenomen. Uit onderzoek blijkt dagelijkse pijnregistratie tot significante afname van pijnintensiteit van patiënten te leiden.
Ook uit dit nog lopende project van pijnregistratie in de ziekenhuizen in de regio Rotterdam, blijkt dat het percentage
patiënten met erge pijn significant afneemt. In een recent verschenen rapport (IGZ-rapport, 2005) staat vermeld dat slechts
25% van de ziekenhuizen volledig aan deze prestatie-indicator
voldoet. Alhoewel deze bevinding voor heel Nederland geldt,
blijkt uit niets dat de Rotterdamse regio daar van afwijkt.
Implementatie van pijnregistratie zou in alle Nederlandse ziekenhuizen moeten plaatsvinden om meer inzicht te krijgen in
voorkomende pijn. De mogelijkheden voor pijnbestrijding
worden dan beter benut, waarna aan de vereiste prestatieindicatoren kan worden voldaan.

www: Wat Wil je Weten
Wie meer wil weten over pijn wordt heel wat wijzer via internet. Om daadwerkelijk goede informatie te vinden, valt
echter niet mee. Deze rubriek geeft een aantal www-adressen met heldere informatie. Dit keer over pijn bij kinderen.

Dr. R. Gaymans,
voormalig huisarts en pijndeskundige
Lange tijd was men van mening dat pasgeborenen en zuigelingen
’eigenlijk’ geen pijn voelen. Dat grote misverstand is gelukkig achterhaald. Ook al is dat opvallend kort. Zie voor pijnbestrijding bij pasgeborenen www.kindenziekenhuis.nl/content_162.asp Het hele
kleine kind voelt pijn, registreert pijn en onthoudt pijn, weten we nu.
Het verhaal hierover kunnen we ook vinden op
www.uzleuven.be/UZRoot/files/bram/pijnbeleid.pdf Alle reden om
heel aandachtig met dit onderwerp om te gaan!
Ook de schrijnende misvatting dat kinderen ‘wel wat minder’ pijn
hebben dan volwassenen lijkt te verdwijnen. Als hulpmiddel om een
kind pijn te laten aangeven is er een uiterst bruikbare afbeelding te
vinden op de lange titel:
http://patiented.goshenhealth.com/pte/turp/PainScale.gif De aangegeven gezichtjes zijn herkenbaar en duidelijk. Ook ter vergelijk,
met bijvoorbeeld een vorige keer, is deze gezichtjesschaal goed te
gebruiken. Voor vragen over buikpijn kunt u zoeken naar
www.kennisring.nl Op deze pagina gaan naar Gezondheidshulp. Dan
het blauwe balkje links Ziektes aanklikken. Vervolgens zoeken onder
Symptomen waar u buikpijn bij kinderen vindt. Ook is er rechts op de
pagina een doorklik-mogelijkheid naar Chronische pijn bij kinderen.
Een andere veel voorkomende pijn bij jonge kinderen is oorpijn.

14

Hoewel wat weinig aanmoedigend is
www.slechthorend.nl/eustachius.htm zowel uitgebreid als praktisch bruikbaar voor ouders.
Hoofdpijn bij kinderen en jongeren blijkt een gebied waar veel persoonlijke meningen worden gepresenteerd. Om buiten bereik van
zakelijk georiënteerde of gesponsorde sites te blijven, is
www.opvoedadvies.nl/hoofdpijn.htm overzichtelijk om te bekijken.
Het bespreekbaar maken van pijn bij jongeren kan moeilijk zijn.
Probeer voor tieners eens als bruikbaar instrument
www.YouTube.Com Op de bovenbalk Videos kiezen, en daarna in
zoekvakje rechts bovenin Frank Black headache intikken. Dit is een
videoclip over hoofdpijn die wellicht herkenning oproept, waarna een
beter wederzijds begrip voor de klachten kan ontstaan.
De heftigste pijnklachten, zoals bij kanker, vallen vaak onder universitaire begeleiding. Ingewikkelde oplossingen zijn daarbij nog al eens
gewenst. Daarom wil ik toch graag www.childcancerpain.org/
vermelden. Engelstalig, maar wel de moeite waard om te bekijken.
Op de bovenbalk zijn de verschillende thema’s aangegeven.
Het wachten is toch wel op een volledige, op ouders en kind gerichte,
belangloze internetsite over pijn bij zuigelingen, kleuters en opgroeiende kinderen. www.kindenpijn.nl

Voor u gesignaleerd
Leven met chronische
hoofdpijn

Pijn meten bij kleine
kinderen. Vooral doen!

Alexandra de Bruijn-Kofman
ISBN: 90 313 4846 5
Bohn Stafleu van Loghum 2006
Prijs: € 24,50 (incl. cd met
ontspanningsoefeningen)

(implementeren van de
Comfort Gedragschaal)
Uitgave: ZonMw in samenwerking
met Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis

De symptomen van spanningshoofdpijn
en migraine (de meest voorkomende
hoofdpijnsoorten) komen aan de orde. Verder het ontstaan,
de gevolgen van hoofdpijn, het beloop van de klachten en de
betekenis voor de omgeving. Naast een overzicht van behandelingsvormen worden enkele gedragstherapeutische technieken zodanig beschreven dat de lezer er zelf mee aan de slag
kan, onder andere met behulp van de bijbehorende cd met
ontspanningsoefeningen.

Zorgboek Rugpijn
Uitgave van Stichting September,
tweede druk, 2006
ISBN: 10: 90-8648-004-7, 2006,
ISBN: 13: 978-90-8648-004/3
Naast het zorgboek Rugpijn is er tevens
een cd-rom Rugpijn beschikbaar.
Boek en cd-rom, bestemd voor patiënten,
geeft op duidelijke en overzichtelijke
manier informatie over b.v. acute en chronische rugpijn, aanpak, gevolgen, sociale regelingen, achtergronden en gegevens
over hulpverlening en organisaties. Rugklachten zijn een
belangrijke oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Daarom
wordt in deze uitgaven veel aandacht besteed aan werk en
werkhervatting.

Handboek
patiëntenparticipatie in
wetenschappelijk
onderzoek
Uitgave van Reumapatiëntenbond,
de Vereniging Samenwerkende
Ouder- en Patiëntenorganisaties en
ZonMw. ISBN: 10 90-5763-079-6,
ISBN: 13 978-905763-079-8
Dit handboek is speciaal ontwikkeld voor patiëntenorganisaties die op zoek zijn naar mogelijkheden voor meer zeggenschap in wetenschappelijk onderzoek. Het boek gaat in op
talrijke vragen. Hoe zit onderzoek in elkaar? Welke rol kun je
als patiënt daarin vervullen? Wat zijn de valkuilen? Hoe krijg
je toegang tot de onderzoekswereld en hoe leg je contact met
sleutelpersonen? Het boek bevat informatie, praktische tips,
checklists en verhalen uit de praktijk.

Deze uitgave en de bijbehorende cd-rom hebben tot doel
ziekenhuizen te ondersteunen om de Comfortschaal een plek
te geven binnen het pijnbeleid op de afdelingen. Als de
Comfortschaal wordt ingevoerd, vraagt dit om een verandering binnen de organisatie en in het handelen van mensen.
Deze uitgave zet de belangrijkste tips op een rij, die helpen de
Comfortschaal succesvol te implementeren. Deze tips worden
geïllustreerd met ervaringen uit de praktijk.

CD Gezonde verbeelding,
geleide visualisatie bij pijn
Martine Busch
Elsevier Gezondheidszorg / Van Praag
Instituut
ISBN: 90 3522-817-0, 2006
Deze cd maakt duidelijk dat geleide visualisatie een eenvoudige en aangename manier is om gezondheid
te bevorderen en klachten te verminderen. Door regelmatig
ontspannings- en visualisatieoefeningen te doen, brengt men
lichaam en geest in een ontspannen toestand. De oefeningen
op deze cd zijn gemaakt voor mensen met (chronische) pijn.
Ze helpen ontspannen en maken de luisteraar ’anders’ bewust
van zijn lichaam. Tegelijkertijd richten de oefeningen de aandacht op positieve beelden waardoor de pijn verzacht en
anders kan worden ervaren.

Televisiedocumentaire PIJN en
onderwijsversie Waar doet het Pijn?
Te bestellen à € 25 per stuk
(incl. administratie- en verzendkosten) bij
het Nationaal PijnFonds, Postbus 278,
2300 AG Leiden, tel. 071-5181895
of e-mail: info@pijnfonds.nl
Contactpersoon: Hilda Wieberneit-Tolman
De televisiedocumentaire Pijn (november 2005 uitgezonden
door de IKON) is nu verkrijgbaar op dvd. Voor deze documentaire filmde filmmaker Suzanne Raes onder andere tijdens het spreekuur van een huisartsenpraktijk. Ze volgde een
aantal mensen voor wie pijn in belangrijke mate hun leven
bepaalt. De documentaire ’Pijn’ laat zien wat pijn met mensen doet, en wat zij doen met hun pijn. Van ’Pijn’ is met de
titel ’Waar doet het pijn?’ een bewerking gemaakt voor het
onderwijs. Deze kan worden gebruikt als aanvullend lesmateriaal en is verkrijgbaar op VHS en dvd.
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Congressen / symposia /
bijeenkomsten
nationaal
Cursus Evidence-Based Medicine in de
Klinische Praktijk www.cochrane.nl
5e Groningen Sports Medicine Symposium
www.wenckebachinstituut.nl

26 januari 2007

Congres Patiëntveiligheid vraagt kennis
en leiderschap www.levv.nl

1 februari 2007

Training over seksuologie (revalidatie,
werken, onderzoeken, samenwerken)
www.dehoogstraat.nl
Symposium Handrevalidatie
www.wenckebachinstituut.nl
11e Anesthesiologendagen
www.anesthesiologie.nl
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feb. - mei of sept. 2007

26 april 2007
10 - 11 mei 2007

internationaal
Miami Headache Symposium / American Headache Society
Miami, Florida, USA
www.ash-net.org

9 - 11 maart 2007

15th World Congress on Disaster and
Emergency Medine, Amsterdam, Nederland
www.wcdem2007.org

13 -16 mei 2007

Second International Congress
on Neuropathic Pain, Berlin, Duitsland
www.kenes.com/neuropathic/

7 - 10 juni 2007

49th Annual Scientific Meeting
American Headache Society, Chicago, Illinois, USA
www.ahs-net.org

7 - 10 juni 2007

4th World Congress of the World Institute
of Pain (WIP), Budapest, Hongarije
www.kenes.com/wip

25 - 30 sept. 2007

5th Congress Euroneuro 2008
Maastricht, Nederland / www.euroneuro.eu

17 - 19 januari 2008

World Congress of Anaesthesia
Kaapstad, Zuid-Afrika / www.wca2008.com

2 - 7 maart 2008

14th World Congress of Anaesthesiologists
Durban, Zuid-Afrika / sasa@icon.co.za

25 - 30 mei 2008

12th World Congress on Pain
Glasgow, United Kingdom / www.iasp-pain.org
Ben Pais

24 - 26 januari 2007

17 - 22 augustus 2008

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

Giro 304050 Leiden
Nationaal PijnFonds: Wassenaarseweg 56, 2333 AL Leiden – T 071 - 5181895
Postbus 278, 2300 AG Leiden. info@pijnfonds.nl www.pijnfonds.nl

Het Nationaal PijnFonds wordt gesteund door

✁

en verder door bijdragen van SPON, RVVZ, ZonMw, Stichting Continuendo MusartE Foundation

Het PijnFonds vraagt om uw steun
Het PijnFonds vervult een cruciale rol tussen de Nederlandse pijnlijder en de pijnbestrijder. Draagt u het Platform Pijn en

Pijnbestrijding, het Pijnperiodiek en dus het Nationaal PijnFonds een warm hart toe? Word dan donateur! Immers Pijn Sloopt!
■ Ja, ik word donateur van het PijnFonds voor € 24,- per half jaar (€ 4,- per maand) tot wederopzegging
■ Ja, ik doe een éénmalige donatie aan het PijnFonds van

Ik machtig hiermee het PijnFonds

bovengenoemd bedrag af te schrijven (per half jaar/éénmalig) van mijn bank-/girorekening:

Voorletters:

Achternaam:

Straat en huisnummer:
Telefoon:
Handtekening:

M/V
Postcode:

Geboortedatum:

Woonplaats:

E-mail:
Datum:

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

periodiek
Uitgave van het Platform Pijn en Pijnbestrijding
Postbus 278, 2300 AG Leiden

Nationaal PijnFonds
Antwoordnummer 10107
2300 VB Leiden

