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Van de voorzitter

Aan de
Amsterdamse
grachten…
I

n het vorige nummer van het PijnPeriodiek
waren pijnlijke voeten en rugklachten
de belangrijkste onderwerpen, maar in
dit nummer richten we onze aandacht op
pijnlijke aandoeningen van het hoofd, en
vooral op de inhoud van het hoofd. Neem
migraine, een aandoening waar veel mensen
aan lijden en waarvan medici slechts de top
van de ijsberg zien. Met andere woorden:
velen ondergaan deze klachten in stilte. Naar
mijn mening onnodig, want er zijn goede
medicijnen en ook goede behandelingen. Ook
het zogenoemde placebo-effect en de invloed
van pijn op de hersenen zijn zeer interessante
onderwerpen die meer aandacht verdienen.
We hopen dat dit nummer u hierover aan het
denken zet.
Ook wetenschappelijk gezien zijn de hersenen
aan de beurt in het vak pijnbestrijding. In
het verleden is er veel aandacht geweest
voor de oorzaak van pijn in de weefsels,
erna kwamen de zenuwbanen, gevolgd
door het ruggenmerg. Elk onderwerp
heeft behandelmogelijkheden voor de
pijnpatiënt opgeleverd. Tijdens het recente
wereldpijncongres in Milaan waren het
de hersenen die de boventoon voerden.
De geheimen van de hersenen worden
langzamerhand meer ontrafeld, onder andere
door de komst van de functionele MRI. Peter
Theuvenet en Jan van Ree beschrijven dit
proces. We verwachten dat deze aandacht
voor de hersenen bij pijn in de toekomst ook

de mensen met langdurige pijn ten goede
komt.
Al deze ontwikkelingen op het vakgebied
geven me een speciaal gevoel. Dit speciale
gevoel komt uit mijn eigen idee voort
dat de basis van al deze ontwikkelingen
ontstaan is aan de Amsterdamse grachten.
Omstreeks 1630 woonde in de Kalverstraat
te Amsterdam René Descartes, een Franse
natuurfilosoof en misschien wel een van de
grootste wetenschappers ooit. De Kalverstraat
was in die tijd, zoals de naam al aangeeft,
een verzamelplaats van abattoirs. René
Descartes kocht dieren bij de Munttoren
en via de grachten nam hij ze mee naar
huis. Zijn anatomisch onderzoek heeft een
wereldberoemd plaatje opgeleverd van
een man die zich met de voet aan een
vuurtje brandt. Dit plaatje beschrijft het
pijnvoortgeleidingssysteem in de mens.
Inmiddels is er veel nader onderzoek
uitgevoerd naar de verschillende onderdelen
van het pijnsysteem. Zou het niet geweldig
zijn als na het onderzoek van de hersenen
de behandeling van mensen met ernstige
of langdurige pijn opeens naar ieders
tevredenheid verloopt? Een prachtige
gedachte, maar dan verdient Descartes
wel een groot standbeeld. Ik weet wel een
plekje…
Dr. Henk Koning, hoofdredacteur

Het anatomisch onderzoek van Descartes heeft een
wereldberoemd plaatje opgeleverd van een man die zich
met de voet aan een vuurtje brandt
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Nieuws & mededelingen

Voucher en
samenwerking
n het kader van de vouchersamenwerking

E-health bij
chronische ziekten

I

E

Vragen, reacties,
verzoeken…
D

Het heft in
eigen hand

(een subsidieregeling vanuit PGO-Fonds/
CIBG in opdracht van VWS) is door enkele
patiëntenorganisaties een initiatief in het
leven geroepen om hier eveneens gebruik
van te maken en werd een project ingediend
waarvan een deel ‘Pijnpatiënten naar één
stem’ genoemd is en een deel ‘De kracht van
aandacht’. Zodra bekend is of de financiele
toewijzing wordt verstrekt, volgt er meer informatie over dit project.

e afgelopen maanden zijn wij
in de vorm van telefoontjes,
e-mails en brieven bedolven
onder reacties, verzoeken en
vragen. Onvoorstelbaar! Gezien
het feit dat het PijnPeriodiek
een uitgave is van de Stichting
PijnPlatform Nederland, die
zonder overheidssubsidie en
voornamelijk met vrijwilligers en
vrijwillige bijdragen werkt, zijn
wij jammer genoeg niet in de
gelegenheid om op korte termijn
overal op in te gaan. Het spijt ons
dat u hierdoor soms wat lang op
een reactie moet wachten.
Met name de tweedelige bijdrage
van Lodewijk Kist over rugpijn,
het stukje over de peperpleister, het artikel over
pijnlijke voeten van Bella van Dalen en Robert
Wonink en niet te vergeten het onderwerp
mindfulness zijn aanleiding voor veel vragen en
berichten.
In deze uitgave van het PijnPeriodiek overigens
opnieuw aandacht voor mindfulness (zie
pagina 22). Mogelijk wordt de discussie hierna
voortgezet op www.pijnplatform.nl.

r is in de politiek en bij zorgverzekeraars veel gaande
over e-health. Gegeven de verwachte toename
van het aantal chronisch zieken wordt e-health niet
zelden gepropageerd als panacee voor het tekort aan
bemensing in de zorg. Het lijkt essentieel om bij implementatie en opscholing van de vaak zeer complexe
e-health-toepassingen goed na te denken over de effectieve componenten en de exacte groep bij wie gunstige
effecten te verwachten zijn.
Zie verder www.ntvg.nl/opinie.

D

it was de titel van het symposium dat onlangs
in Utrecht werd gehouden door NVVR De
Wervelkolom. Het was een goed bezochte en
prima verzorgde bijeenkomst. Wel is het jammer
dat dergelijke bijeenkomsten in de regel slechts
mensen trekken die al lid zijn van de desbetreffende
patiëntenvereniging of op een andere wijze al over
meer informatie beschikken. Zeker bij dit symposium
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De
Wervelkolom, met zulke deskundige sprekers als
Michiel Eckhaus, Wilco Peul en Rob Smeets, zou
men een grotere opkomst verwachten, temeer daar
rugklachten zeer veel mensen treffen. Er was in
het programma ook ruimte voor een bijdrage per
onderwerp van een patiënt die bij een van de sprekers
onder behandeling was. Een boeiende en leerzame
combinatie, die zeker navolging verdient.
De voorzitter van De Wervelkolom, Leen Voogt, gaf bij
de aanvang van het symposium een korte weergave
van de geschiedenis van de patiëntenvereniging,
introduceerde de nieuwe huisstijl en overhandigde het
jubilieumnummer van het ledenblad aan de voormalige
voorzitter, Nico Stenvers. Helaas bereikte ons onlangs
het bericht dat de heer Stenvers is overleden.

Wat betekent ‘de patiënt centraal’?

O

ndanks procollen en richtlijnen is de dagelijkse
praktijk van het artsenvak vaak verre van
eenduidig. Tegenwoordig wordt ook regelmatig
gebruikgemaakt van de uitdrukking ‘de patiënt
centraal’. Dat klinkt geweldig, maar wat wordt ermee
bedoeld? Recent vond in de Glazen Zaal in Den
Haag een door Nefarma georganiseerde bijeenkomst
over dit onderwerp plaats. Hoewel er verschillende

pogingen werden ondernomen om aan de hand van
stellingen scherp te krijgen wat de diverse panelleden
(onder wie drie vertegenwoordigers van grote
patiëntenorganisaties) hieronder verstaan, bleef het
onduidelijk. Met andere woorden: in de praktijk zal de
uitvoering van het principe ‘de patiënt centraal’ nog
veel voeten in de aarde hebben.

Aangezichtspijn
I

n oktober heeft de Werkgroep Aangezichtspijn haar
jaarlijkse voorlichtingsdag
gehouden in het UMC te
Utrecht. Het was een ontspannen, interessante en druk
bezochte bijeenkomst. Na een
voorstelronde van de bestuursleden kregen de standhouders de gelegenheid om zich kort
voor te stellen. Daarna werd het spits
afgebeten door neurochirurg Guus
Beute. Hij vertelde uitgebreid, en met
beeld en humor, over de verschillende behandelingen die hij toepast
(zoals Gamma-knife en Jannetta) en

de risico’s en resultaten daarvan.
Gedurende het tweede deel van de
dag gaf epidemioloog en fysiotherapeut Pieter Dijkstra een toelichting.
Hij had voorafgaand uitgebreid
speurwerk gedaan via de PubMeddatabase en was tot de ontdekking
gekomen dat de zoekterm facial
pain heel weinig literatuur opleverde.
Ook met aanvullende zoektermen
(kauwspierkracht, triggerpoints) bleef
de oogst uiterst mager. Uiteindelijk
werd er onder andere gesproken
over sensitisatie en wat de rol van de
fysiotherapeut zou kunnen zijn.

Pijndagboek als app
V

oor mensen met chronische pijnklachten (volgens onderzoek één op de
vijf volwassenen) is er een nieuw hulpmiddel op de markt: de Pijndagboek-app. Het farmaceutische bedrijf MSD heeft hem laten ontwikkelen, in
eerste instantie als ondersteuning voor patiënten met artrose die vaak langer
op zoek zijn naar de juiste behandeling. De app is echter ook bruikbaar voor
alle mensen met pijnklachten. Via de app kunnen ze bijhouden waar ze pijn
ervaren en (op een schaal van 1 tot 10) hoe ernstig de pijn is. Verder kunnen gebruikers relevante notities maken en noteren hoeveel pijnmedicatie
ze hebben gebruikt. De app geeft het klachtenpatroon over een bepaalde
periode weer, wat waardevolle informatie is voor de patiënt. De gebruiker
van de app kan de informatie met de huisarts of de specialist bespreken en
eventueel per e-mail doorsturen.

Eerste lichting
pijnconsulenten
afgestudeerd

M

arion Giesberts, programmacoördinator
van de opleiding tot pijnconsulent aan de Erasmus MC
Zorgacademie in Rotterdam,
meldt ons dat de eerste groep
pijnconsulenten in Nederland
klaar is met de studie en op
27 september j.l. het diploma
heeft ontvangen. In deze opleiding kwamen alle aspecten
van pijn- en pijnbestrijding aan
bod, zowel gericht op patiëntenzorg als op onderwijs en
onderzoek. Multidisciplinair
werken, klinisch redeneren
en werken volgens het Total
Pain-concept fungeerden als
rode draad. Verder is er veel
aandacht besteed aan farmacologie. Hierin werd maar liefst
veertig uur contactonderwijs
gegeven.
De pijnconsulenten kregen
theorie- en praktijkles van
experts uit het hele land,
zoals pijnspecialisten, verpleegkundig specialisten,
fysiothera-peuten en psychologen. Contactonderwijs werd
gecombineerd met e-learningmodules en zelfstudie.
De kersverse pijnconsulenten
merkten al tijdens het volgen van de opleiding dat ze
meer en betere voorlichting
aan patiënten gingen geven,
alsmede een beter advies
op maat over leven met pijn.
Verder merkten ze onder meer
dat ze kritischer werden op
hun eigen handelingen, een
betere gesprekspartner van de
behandelend arts werden en
met een bredere blik naar het
pijnprobleem konden kijken.
Op dit moment is een tweede
cursusgroep alweer vergevorderd, en in januari start een
derde groep.

Heeft u op- en aanmerkingen, aankondigingen van congressen en andere zaken met betrekking
tot pijn die u zo snel mogelijk geplaatst wilt hebben op www.pijnplatform.nl, stuur dan een
berichtje naar info@pijnplatform.nl
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PAE: nieuwe
initiatieven voor 2013
van de invloed die het hebben van
chronische pijn op iemands leven
heeft. Deze landelijke wedstrijd zal
verder uitgroeien tot een Europese
wedstrijd, met de beste inzendingen vanuit elk deelnemend land.
De bedoeling ervan is om chronische pijn zichtbaar te maken in de
samenleving. Begin volgend jaar
komt hierover verdere informatie op
zowel de website van de PAE als
op de websites van alle betrokken
organisaties.

Rapportage

De andere activiteit is de samenstelling van het rapport On the assessment of the EU patient right of
avoiding unnecessary suffering and
pain. Dit betreft een inventarisatie
aan de hand van een vragenlijst,
met als doel duidelijk te maken hoe
het in de diverse Europese landen
is gesteld met het lijden door pijn
en de rechten van de patiënt. Het
gaat hier om een samenwerkingsproject van de PAE en het Active
Citizenship Network (ACN)
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Coördinatie

B

egin november was er in
Aken weer een bijeenkomst
van de Pain Alliance Europe
(PAE). Nederland is daarin vanaf
het begin vertegenwoordigd door
de Stichting PijnPlatform Nederland, de Stichting Pijn-Hoop en de
patiëntenvereniging Fibromyalgie
en Samenleving (F.E.S.).
Nadat eerder dit jaar de verschillende noodzakelijke stappen
zijn ondernomen om de PAE te
legaliseren en te registreren bij het
Europese Parlement, werd er deze
keer gesproken over de initiatieven
die vanuit de PAE in 2013 ondernomen zullen worden.

Om een tipje van de sluier op te
lichten kunnen we alvast bekendmaken dat er behalve uitbreiding
van het aantal deelnemende
organisaties en het aanpassen van
de website twee nieuwe activiteiten
gestart zullen worden.

Fotowedstrijd

De eerste activiteit is het uitroepen
van een landelijke fotowedstrijd
met foto’s die een beeld geven

Namens de drie uit Nederland bij
de PAE aangesloten organisaties
zal Hilda Wieberneit-Tolman van
het PijnPlatform Nederland dit
project in Nederland coördineren.
In de komende maanden wordt
met verschillende organisaties in
Nederland contact opgenomen
om medewerking voor beide initiatieven te vragen.
Over beide activiteiten is tevens
contact gelegd met de organisaties
EFIC (European Federation of IASP
Chapters) en IASP (International
Association for the Study of Pain).

Het aantal organisaties dat aan de PAE
deelneemt, zal worden uitgebreid

Boeken Een andere aanpak
De patiënt als partner De zoektocht van het UMC St Radboud
Onder redactie van Lucien Engelen; Bohn Stafleu van
Loghum (2012); ISBN 978-90-313-9835-5
“Als de patiënt mag bepalen welke zorg hij of zij wil, dan
betekent dat volgens mij gemiddeld minder invasieve
zorg, minder diagnostiek, en dus minder opbrengsten.
Maken we als ziekenhuis die keuze?” Het Radboud
REschape & Innovation Center nodigde de journalisten
Cindy Cloïn en Piet-Hein Peeters uit om de kanteling van het
ziekenhuis in kaart te brengen. Zij spraken met sleutelfiguren
binnen het UMC St Radboud.
Veel gestelde vragen over hoofdpijn en migraine
E.G.M. Couturier/J.A. Carpay; Bohn Stafleu van Loghum
(2012); ISBN 978-90-313-9194-3
In dit boek komen de verschillende soorten hoofdpijn,
de epidemiologie, pathofysiologie en diagnostiek van
hoofdpijn, de behandeling en enige capita selecta aan
bod. Dit boek kan helpen bij het zowel in kwalitatieve
als kwantitatieve zin optimaliseren van de behandeling
van patiënten met migraine. Migraine is een chronische
neurovasculaire polygenetische hersenziekte. Het is niet iets dat
je krijgt, maar dat je hebt.
Omgaan met onverklaarde lichamelijke
klachten
Astrid Blok/Jan Houtveen; Bohn Stafleu van Loghum
(2011); ISBN 978-90-31-3900-21
Van alle lichamelijke klachten waar mensen mee naar
de huisarts gaan, blijft 30 tot 50 procent onverklaard.
Dit boek geeft informatie voor iedereen die met onverklaarde lichamelijke klachten te maken heeft. Het geeft
inzicht in de mogelijke oorzaken van het ontstaan en het
blijven voortduren van de klachten. Daarnaast wordt beschreven wat je zelf kunt doen om de gevolgen van de klachten te
beperken en het lijden eronder te verminderen.
Pijn - Een biografie
Sytze van der Zee; De Bezige Bij (2012);
ISBN 978-90-234-5764-0
Journalist en schrijver Sytze van der Zee werd in 2005
geconfronteerd met een ernstige aandoening. In dit boek
behandelt hij het fenomeen pijn in al zijn facetten en
onderzoekt hij hoe in onze westerse samenleving met pijn
wordt omgegaan. Van der Zee duikt in de geschiedenis
van het denken over pijn, laat zien wat er in het lichaam
gebeurt wanneer iemand pijn heeft, woont operaties bij in
pijnpoliklinieken, verdiept zich in talloze behandelmethoden,
inclusief alternatieve geneeswijzen, en spreekt met mensen die
lijden aan chronische pijn of juist aan pijnloosheid, sm-adapten
en sporters die door de pijngrens heen gaan. Pijn is het verslag
van een fascinerende zoektocht.

Congressen,
symposia
en bijeenkomsten
NATIONAAL

INTERNATIONAAL

16 januari 2013
Congres niet-aangeboren
hersen-letsel: omgaan met
gedragsmatige en emotionele
gevolgen
De Reehorst, Ede
www.reedbusinessevents.nl/
NAH

21-23 maart 2013
A Joint Meeting of the 3rd
International Consultation
on Interstitial Cystitis
Kyoto (Japan)
www.painful-bladder.org

24 januari 2013
Congres multimorbiditeit:
onze uitdaging
Mediq, Utrecht.
www.vilans.nl
13-15 maart 2013
Zorg & ICT 2013
Jaarbeurs, Utrecht
www.zorg-en-ict.nl
17 april 2013
25 jaar Stichting Pijn-Hoop
www.pijn-hoop.nl
20 april 2013
Eerste congres Dutch Pain
Society
www.dutchpainsociety.nl
5 oktober 2013
Voorlichtingsdag Werkgroep
Aangezichtspijn
UMC, Utrecht
www.werkgroep
aangezichtspijn.nl
8 april 2014
V&VN Pijnverpleegkundigen
De Reehorst, Ede
www.pijnverpleegkundigen.nl

23-26 mei 2013
4th International Congress
on Neuropathic Pain
Toronto (Canada)
www2.kenes.com/neuropathic/
Pages/home.aspx
30 mei-1 juni 2013
1st World Congress on
Pelvic Pain
Amsterdam
www.pelvicpain-meeting.com
17-20 juni 2013
9th International Symposium
on Pediatric Pain
Stockholm (Zweden)
www.ispp2013.org
9-12 oktober 2013
EFIC Congress: Pain in
Europe VIII
Florence (Italië)
www.efic.org
27-31 oktober 2013
8th Interdisciplinary World
Congress on Low Back and
Pelvic Pain
Dubai
www.worldcongresslbp.com
7-11 oktober 2014
15th World Pain Congress
Buenos Aires (Argentinië)
www.iasp-pain.org
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Kan een proactieve
benadering van
migrainepatiënten
tot meer gebruik van
profylaxe en minder
overgebruik van triptaan
leiden, en daarmee tot
minder hoofdpijnklachten
en lagere kosten?
Dat was de vraag die
ten grondslag lag aan
een studie die in 64
huisartspraktijken in
8

Leiden en omgeving
plaatsvond. In
dit PijnPeriodiek
een samenvatting
van onderzoek en
bevindingen.
Door Antonette Smelt e.a.

Is voorkomen
echt beter dan
genezen?

M

igraine is een veel voorkomende,
invaliderende aandoening die leidt tot
verlies van kwaliteit van leven en van
productiviteit, zowel tijdens de aanvallen als
tussendoor. Veel migrainepatiënten hebben
onnodig klachten omdat zij hun medicatie niet
correct gebruiken of onbekend zijn met de
mogelijkheid van profylactische behandeling.
In Nederland gebruikt 10 procent van de
patiënten die triptanen gebruiken twaalf of
meer doses per maand. Deze patiënten
veroorzaken bijna de helft van de kosten
die verbonden zijn aan triptaangebruik in
Nederland.
Hoewel meer dan 25 procent van de
migrainepatiënten twee of meer aanvallen
per maand heeft, en dus volgens de NHGstandaard Hoofdpijn in aanmerking komen
voor profylactische behandeling, gebruikt
slechts 8 tot 12 procent profylaxe. Meer
dan de helft van de migrainepatiënten in de
Nederlandse huisartspraktijk die een indicatie
voor profylaxe hebben, heeft deze optie nog
nooit besproken met de huisarts.
Het doel van onze studie was te onderzoeken
of een proactieve benadering van migrainepatiënten tot meer profylaxegebruik en
minder triptaanovergebruik leidt, en daarmee
tot minder hoofdpijnklachten en lagere
kosten. We kozen voor een proactieve
benadering omdat eerdere studies lieten
zien dat een proactieve interventie gericht
op overgebruikers (van respectievelijk
benzodiazepinen en zuurremmers) tot een
afname van het medicijngebruik leidde.
In onze studie werden patiënten die twee of
meer triptanen per maand voorgeschreven
kregen, door hun huisarts uitgenodigd voor
een consult om hun huidige behandelingsregime te evalueren en hun te adviseren
over eventuele andere opties voor de
behandeling van hun migraine. De huisartsen
ontvingen voorafgaand aan de interventie een
nascholing over de behandeling van migraine.
We richtten ons op patiënten die twee of
meer aanvallen per maand hadden, omdat
in deze groep de meeste verbetering was te
verwachten.

Methode

De studie vond tussen 2007 en 2009 plaats in
64 huisartspraktijken in Leiden en omgeving.
Om contaminatie te voorkomen, gebruikten
we een cluster gerandomiseerd design,
met de huisartspraktijk als eenheid van
randomisatie. De studie werd goedgekeurd
door de Ethische Commissie van het Leids
Universitair Medisch Centrum.

Meer dan 25 procent van de
migrainepatiënten die twee of meer
aanvallen per maand hebben,
komen in aanmerking voor
profylactische behandeling
De deelnemende huisartsen stuurden de
patiënten die in aanmerking kwamen een
uitnodiging met informatie over de studie,
een toestemmingsformulier en een baselinevragenlijst. De patiënten werd verteld dat het
doel van de studie was om de behandeling
van migraine in de huisartspraktijk te
verbeteren en dat ze mogelijk zouden
worden uitgenodigd voor een consult bij
hun huisarts. De deelnemers stuurden het
toestemmingsformulier en de baselinevragenlijst terug naar de onderzoekers.
De huisartsen in de interventiegroep kregen
twee trainingssessies van drie uur die werden
geleid door twee huisartsen met ervaring in
de behandeling van migraine. De training was
gebaseerd op de NHG-standaard Hoofdpijn
en omvatte diagnostiek van hoofdpijnklachten
(migraine, spanningshoofdpijn en medicatieafhankelijke hoofdpijn), acute en profylactische behandeling van migraine, en
behandeling van medicatie-afhankelijke
hoofdpijn.
Na de training nodigden de huisartsen
de deelnemende patiënten uit voor een
evaluatieconsult. Tijdens dit consult volgden
de huisartsen een stapsgewijze aanpak.
Eerst stelden ze vast of er daadwerkelijk
sprake was van migraine. Daarna gaven ze
de patiënt advies over het correcte gebruik
van aanvalsmedicatie. Met patiënten die
twee of meer migraineaanvallen per maand
hadden, bespraken ze de mogelijkheid van
profylaxe. Als de patiënt met profylaxe wilde
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en consultgegevens verzameld uit het
elektronisch patiëntendossier.

Resultaten

Eerdere studies lieten zien
dat een op overgebruikers
gerichte proactieve interventie tot
een afname van het
medicijngebruik leidde
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starten, kreeg hij of zij een bètablokker in een
lage dosering die geleidelijk werd verhoogd
naar de dosis met maximaal effect en
minimale bijwerkingen. Als deze behandeling
niet effectief was, werd natriumvalproaat
voorgeschreven. Aan patiënten met medicijnafhankelijke hoofdpijn werd geadviseerd drie
maanden te stoppen met alle pijnmedicatie,
waarna hun hoofdpijnklachten opnieuw
werden geëvalueerd.
Huisartsen in de controlegroep werd
gevraagd hun gebruikelijke zorg te
continueren. Ze ontvingen geen verdere
informatie over de diagnose en de
behandeling van migraine en werden niet
geïnformeerd welke patiënten ermee hadden
ingestemd om deel te nemen aan de studie.
Controlepatiënten werd niet verteld in welke
groep zij waren ingedeeld.
Patiënten werd gevraagd om naast
het invullen van de vragenlijst een
hoofdpijndagboek bij te houden waarin
zij gedurende een periode van vier weken
de frequentie, ernst en duur van de
migraineaanvallen, hun medicijngebruik en
hun werkverzuim door migraine bijhielden.
De deelnemers kregen vragenlijsten op
baseline en drie, zes en twaalf maanden
na het evaluatieconsult. De vragenlijst kon
worden ingevuld op papier of via internet.
Non-respondenten ontvingen na vijf weken
een schriftelijke herinnering en na zes weken
een telefonische herinnering. Op baseline en
na twaalf maanden werden prescriptiedata

We vonden geen klinisch relevant effect van
een proactieve aanpak van migraine in de
huisartspraktijk voor patiënten die twee of
meer doses triptanen per maand gebruikten.
In de subgroep van patiënten die bij aanvang
geen profylaxe gebruikten en die twee of meer
aanvallen per maand hadden, zagen we een
significant, maar niet klinisch relevant verschil.
Patiënten met een laag niveau van psychische
distress leken meer profijt te hebben van de
interventie dan patiënten met een hoog niveau
van psychische disstress, maar het effect was
niet klinisch relevant.
De interventie was niet kosteneffectief.
We zagen geen effect van de interventie
op hoofdpijnklachten bij zes maanden. De
negatieve resultaten konden niet worden
verklaard door selectiebias, selectief verlies
in follow-up van patiënten of gedragsveranderingen van huisartsen in de
controlegroep.
Er is een aantal mogelijke verklaringen te
geven voor deze resultaten. In de eerste
plaats was de drempel van twee of meer
voorgeschreven doses van triptanen per
maand te laag om vooral patiënten te
vinden die twee of meer migraineaanvallen
per maand hadden. In de tweede plaats
gebruikten veel patiënten al profylaxe en
was de ruimte voor verbetering bij deze
patiënten kleiner dan verwacht. In de derde
plaats werd de drempel van twee of meer
migraineaanvallen per maand door de patiënt
of de huisarts wellicht te laag geacht, wat
resulteerde in de beslissing om geen profylaxe
te starten. Ten slotte is de effectiviteit van de
op dit moment beschikbare profylactische
middelen niet overtuigend bewezen.
Geschat wordt dat minder dan 50 procent
van de patiënten goed reageert op deze
behandelingen.
Andere studies suggereren dat een educatief
programma voor huisartsen tot betere diagnostische accuratesse en betere behandeling
van migraine leidt. Deze studies hebben
echter niet het effect met betrekking tot
patiëntuitkomsten gemeten, of ze hebben
geen controlegroep. Een recente studie die
een educatieve interventie voor huisartsen
evalueerde met als doel het gebruik van
profylaxe te verhogen, leidde ertoe dat 30
procent van de patiënten in de zes maanden
erna ten minste één prescriptie voor een
profylactisch middel ontving. Dit resultaat is

vergelijkbaar met onze bevindingen.
Deze interventie resulteerde in een toename
van het voorschrijven van profylaxe voor
migraine. We zagen echter geen klinisch
relevant positief effect van deze aanpak op
hoofdpijnklachten bij zes maanden. Mogelijk
resulteerde de interventie in een betere
behandeling van patiënten die geen profylaxe
gebruikten op baseline en die twee of meer
migraineaanvallen per maand hadden.
Toekomstige gelijksoortige interventies in de
huisartspraktijk moeten zich vooral richten
op deze patiënten. Hierbij moet in gedachten
worden gehouden dat een interventie mogelijk
minder effect heeft bij patiënten met een
hoger niveau van psychische distress.

Beperkingen

Een mogelijke beperking van onze studie
is het feit dat huisartsen en deelnemers
niet geblindeerd konden worden. Hoewel
huisartsen in de controlegroep niet geïnformeerd werden over de inhoud van de
interventie kan de deelname aan onze studie
hen hebben aangezet om hun kennis over
de behandeling van migraine op te frissen.
Patiënten zijn door de uitnodiging om deel
te nemen mogelijk op het idee gekomen
om hulp te zoeken voor hun aandoening.
Deze attentiebias heeft mogelijk geleid tot
een onderschatting van het effect van de
interventie.
Een andere beperking is het pragmatische
design van onze studie, waarvoor we
hebben gekozen om externe validiteit te
garanderen en om latere implementatie te
vergemakkelijken. We hebben geen toezicht
gehouden op de behandeling door de
huisartsen en konden de behandeling die de
patiënten ondergingen dus niet beïnvloeden.
Patiënten hebben op die manier mogelijk een
suboptimale behandeling gekregen.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van
A.F. Smelt, J.W. Blom, F. Dekker,
M.E. van den Akker, A. Knuistingh Neven,
F.G. Zitman, M.D. Ferrari en P. Assendelft:
‘A proactive approach to migraine in primary
care: a pragmatic randomized controlled
studie’; Canadian Medical Association
Journal, 6 maart 2012, en verscheen in
uitgebreide vorm in Medisch Contact.
Publicatie gebeurt met toestemming van
de uitgever.
Een literatuurlijst en referenties zijn op te
vragen bij de redactie (info@pijnplatform.nl).

Een paar ideeën waar je
mensen met chronische
pijn mee kunt helpen
Door Ellemijn Caro

◆ Neem mensen met chronische pijn altijd serieus.
Mensen bedenken geen pijn, ze voelen pijn!
◆ Mensen die langdurig pijn hebben, zijn meestal heel
kwetsbaar. Neem de tijd om te luisteren. En als het je op dat
moment niet schikt, maak dan een nieuwe afspraak.
◆ Mensen met chronische pijn kunnen er ondanks hun pijn
goed verzorgd uitzien en nog weleens lachen. Iedereen ervaart
pijn anders! Denk dus niet van een ander “dat die geen pijn
kan hebben”.
◆ Leg steeds weer uit dat medicijnen, en dus ook pijnstillers,
van naam kunnen veranderen. Vertel dat de werkzame stof
er dan wel in zit, maar dat hetzelfde middel door een andere
fabrikant wordt gemaakt.
◆ Mocht de patiënt toch met klachten komen “dat het
middel niet zo goed helpt” als het meestal langdurig gebruikte
bekende middel, doe dat dan niet direct af met “dat het
suggestie is”, of “dat dat niet kan” en “dat het tussen de oren
zit”.
◆ De patiënt ervaart het, en mensen die lang pijn hebben zijn
meestal heel bedreven in het merken van veranderingen.
◆ Zorg, wanneer alle mogelijke oorzaken van de pijn zijn
onderzocht en alle mogelijke behandelingen geen succes
hebben gehad, voor een goed afsluitend gesprek.
◆ Alleen een handdruk plus de boodschap dat de patiënt
“er maar mee moet leren leven” is niet voldoende!
◆ Op die manier gaat de patiënt teleurgesteld en
verdrietig naar huis en zoekt hij of zij binnen korte tijd een
nieuwe behandelaar (al dan niet alternatief) en belandt zo
in een vaak eindeloos traject van medisch winkelen.
◆ Geef een folder mee van een patiëntenorganisatie, dan
doe je in elk geval nog iets! Bij patiëntenorganisaties werken
mensen met dezelfde problemen en lotgenoten kunnen van
elkaar leren. Vaak hebben die voor dezelfde problemen al
oplossingen gevonden.
◆ Behandel patiënten zoals je zelf graag behandeld zou willen
worden als je pijn hebt die niet wil overgaan. En realiseer je
vooral dat je dat zelf ook kan overkomen!
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Meten is weten
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CRPS I en CRPS II hebben een enorme invloed op de levens van de mensen
die eraan lijden. Het gaat bovendien om niet altijd goed te behandelen
ziektebeelden. Nieuwe technieken maken beter onderzoek mogelijk, en
daarmee komt er meer kennis over gebieden in de hersenschors die bij de
verschillende vormen van chronische pijn betrokken zijn.
Door Peter Theuvenet en Jan van Ree

D

eze bijdrage kwam tot stand in het
kader van het proefschrift Chronic pain
and evoked responses in the brain. A
magnetoencephalographic study in patients
with Complex Regional Pain Syndrome I
and II, verdedigd aan de Universiteit Utrecht
op 25 april 2012. In deze studie ging het
om functioneel hersenonderzoek naar de
pijnstillende effecten op de hersenschors
van ruggenmergstimulatie (neuromodulatie).
Vervolgens werden de pijnstillende effecten
van een zenuwblokkade met een plaatselijk
verdovend middel bij patiënten met een
zenuwletsel en chronische pijn (CRPS II) en bij
patiënten met CRPS I (ook wel aangeduid met
posttraumatische dystrofie of reflexdystrofie)
onderzocht. Deze twee groepen patiënten
werden vergeleken met een groep gezonde

proefpersonen. Beide ziektebeelden zijn nog
steeds niet altijd goed te behandelen, zorgen
voor veel verlies van kwaliteit van leven en
leiden soms tot gedeeltelijke amputatie van
een arm of been.

Magnetische veranderingen

Functioneel hersenonderzoek bij mensen als
een vorm van niet-invasief hersenonderzoek
is een relatief recente meettechniek waarbij
op basis van een individuele MRI (magnetic
resonance imaging) hersenactiviteit kan
worden bestudeerd na stimulatie (bijvoorbeeld
elektrische stimulatie van een zenuw of
pijnlijke laserstimulatie op de huid). De zo
opgewekte hersenschorsactiviteit kan onder
andere worden gemeten door magnetoencefalografie (MEG).

MEG International Services Ltd.

A) Een SQUID is een sensor die veranderingen in extreem kleine magnetische velden kan meten.
B) De sensoren in de helm waarin het hoofd van de patiënt wordt geplaatst.
C) Drie spoeltjes bij de neus en voor de beide oren vormen een x-, y- en z-assenstelsel.
D) Apparatuur voor MEG (magneto-encefalografie), met boven het bed de helm en het heliumvat.

Met MEG wordt de van nature aanwezige
hersenschorsactiviteit gemeten, of de activiteit
in reactie op een toegediende prikkel. In de
hersenschors van mensen zorgt gelijktijdige
activering van hersenschorscellen voor
meetbare elektrische stromen en magnetische
velden.
Het meten van de opgewekte, zeer kleine
veranderingen in het magnetische veld
in de hersenen werd mogelijk door twee
uitvindingen. Ten eerste door de ontwikkeling
van zogenoemde superconducting quantum
interference devices (SQUIDs), die in een sterk
geïsoleerd vat omgeven zijn met vloeibaar
helium, en waarbij supergeleiding bereikt
wordt. Een SQUID is een zeer gevoelige
sensor die de verandering in sterkte en
richting van extreem kleine magnetische
velden kan meten. Ten tweede door de MEG
te plaatsen in een shielded room, waardoor
sterke vermindering wordt bereikt van omgevingsruis. Hierdoor verbetert de kwaliteit
van de meting sterk.
Technische ontwikkelingen maakten metingen mogelijk met behulp van een whole
head-MEG, waarbij het hoofd van een
patiënt stabiel in een helm is geplaatst.
In de helm in ons onderzoek waren 151
sensoren opgenomen. MEG heeft sinds de
introductie in 1964 zijn waarde bewezen
doordat opgewekte activiteit in de hersenen
in tijd (minder dan 1 milliseconde) en plaats
op de hersenschors (1 tot 2 millimeter) zeer
nauwkeurig kunnen worden gemeten.
Een MEG-meting vereist relatief weinig
voorbereidingstijd. Voor de meting worden
bij de proefpersoon of patiënt drie spoeltjes
op de huid geplakt, net boven de neuswortel

en op een vaste plaats voor ieder oor. De
positie van de spoeltjes op het hoofd wordt
elektronisch vastgelegd. De plaats van
de spoeltjes wordt met een markeerstip
aangestipt; op drie plaatsen staat een
zwarte stip. Op deze drie stippen wordt later,
voordat een individuele MRI wordt gemaakt,
een vitamine E-pil geplakt die op de MRI
zichtbaar is. Op die manier krijgen MEG en
MRI precies hetzelfde ruimtelijke x-, y- en
z-assenstelsel en kunnen MEG-gegevens
op een bijbehorende MRI ‘geprojecteerd’
worden, zodat plaats en functie aan elkaar
kunnen worden gekoppeld.

Elektrostimulatie

Twintig jaar geleden verrichtte Maria Peters,
natuurkundige aan de Universiteit Twente,
voor deze studie de eerste MEG-meting bij
een patiënt die na meerdere handoperaties
na een ongeval aan chronische zenuwpijn
(neuropathische pijn) leed. De studie
werd in 1992 gestart onder leiding van de
psychofarmacoloog prof. dr. J.M. van Ree
(Rudolf Magnus Instituut, Universiteit Utrecht).
Bij deze patiënt werd een stimulatie-elektrode
ingebracht ter hoogte van de tweede en
derde borstwervel, waarna de elektrode in de
halswervelkolom lag.
Nadat elektrostimulatie (ruggenmergstimulatie
als vorm van neuromodulatie) succesvol

Het zenuwstelsel en onze
hersenhelften communiceren
onderling voortdurend
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2A) ‘Brain maps’ van een gezonde
proefpersoon na stimulatie van de nervus
medianus bij verschillende latenties.
M-RH zijn de maps na linker medianusstimulatie, M-LH na rechter medianusstimulatie. De x-as en de y-as zijn afgebeeld.
Tussen twintig (M20) en dertig (M30)
milliseconden draait de polariteit van het
veld. Een tweede polariteitswissel is bij deze
persoon tussen 90 en 150 milliseconden
zichtbaar.
2B) Identieke situatie, maar dan na stimulatie
van de nervus ulnaris.
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was gebleken, de patiënt amper pijn meer
had, de hand weer warm was en hij ook
weer handfunctie kreeg, werden MEGmetingen verricht. Er werd gemeten in een
toestand van pijn en in de periode nadat
ruggenmergstimulatie de pijn geheel had
doen verdwijnen. Nadat eenmaal de pulsegenerator was geïmplanteerd, werden enkele
maanden later metingen door middel van
elektro-encefalografie (EEG) herhaald.
Deze patiënt was onderdeel van een grotere
groep, waarbij steeds werd vastgesteld dat
activiteit op de hersenschors op identieke
wijze veranderde wanneer de patiënt pijn
had, of in de situatie na ruggenmergstimulatie
pijnvrij was geworden. Deze veranderingen
waren ook aanwezig wanneer de metingen
door middel van EEG na enkele maanden tot
een jaar werden herhaald.
Na een tweede pilotstudie in Amsterdam,
waarbij de bevindingen werden bevestigd, kon al worden gezegd dat de veranderingen vooral plaatsvonden in de eerste
gevoelshersenschors (primaire somatosensorische cortex), en wel na 30 tot
70 milliseconden.
Deze twee studies hebben aanleiding gegeven tot de hoofdstudie, die feitelijk pas in

Bij CRPS-patiënten verloopt
de verwerking van elektrische
prikkels anders

2004 kon beginnen. Tijdens deze hoofdstudie
werd bij drie groepen gemeten: twintig
gezonde proefpersonen, twintig patiënten met
CRPS I, en twintig patiënten met CRPS II,
voor en na een zenuwblok met lidocaine
1 procent, waardoor de patiënt tijdelijk geen
pijn meer had. De meetopstelling was voor
alle drie groepen volledig identiek.
Om op de hersenschors een opgewekte
reactie te verkrijgen, werd op internationaal
gestandaardiseerde wijze elektrische
stimulatie van twee handzenuwen toegepast,
waar van toepassing de nervus medianus
en/of de nervus ulnaris. Het doel was de
kenmerken van de opgewekte reactie op de
hersenschors te beschrijven op basis van tien
variabelen.

Brain maps

De bevindingen na stimulatie van twintig
gezonde proefpersonen werden vergeleken
met de uitkomsten bij de de CRPS I-groep en
de CRPS II-groep. Ook werden de uitkomsten
van deze beide patiëntengroepen onderling
vergeleken. Alleen de parameters die voor
het uiteindelijke resultaat van belang zijn,
worden hier kort besproken. Opgewekte
reacties op de hersenschors leveren in de
tijd (na toedienen van een elektrische prikkel)
een aantal pieken op. Bij iedere piek in de
tijd (de pieklatentie) werd een topografisch
plaatje gemaakt. Deze brain maps laten de
verdeling en de oriëntatie van het opgewekte
magnetische veld op de hersenschors zien.
In de afbeelding hierboven zijn de brain

Anesthesiology

3A) GFP (global field power) na stimulatie van de nervus medianus (zwarte en rode curve) en
nervus ulnaris (blauwe en groene curve) van de gezonde proefpersonengroep.
3B) Reacties na stimulatie van de nervus medianus in de CRPS II-groep. De rode curve
geeft de GFP weer van de activiteit over de ‘aangedane hersenhelft’, de zwarte over de ‘nietaangedane helft’.
3C) Zelfde als 3B, maar dan na stimulatie van de nervus ulnaris. Horizontaal is de tijd afgebeeld
van 0-400 milliseconden, verticaal de power in fT2 (femto-Tesla-kwadraat).

maps afgebeeld na stimulatie van de nervus
medianus en de nervus ulnaris. M20, M30
enzovoort geven de reacties weer bij 20
milliseconden, 30 milliseconden enzovoort.
Ook te zien is dat de polariteit van de magnetische velden (de rode en de blauwe
gebieden) tussen M20 en M30 wisselt, en
later weer tussen M90 en M150.
In vergelijking met gezonde proefpersonen
vertonen de opgewekte reacties bij CRPS
I- en CRPS II- patiënten een afwijkend
beeld. Zowel het aantal brain maps als de
polariteitomslagen waren onregelmatig
geworden. Dus zowel het aantal brain maps
als de ruimtelijke configuraties vertoonden
afwijkend gedrag, met als conclusie dat de
wijze van verwerking van de toegediende
elektrische stimulus bij CRPS anders verloopt.
Van alle groepen werd de global field power
(GFP) bepaald. De GFP is een maat voor de
verdeling op de hersenschors van opgewekte
hersenschorsactiviteit en geeft de omvang
van het geactiveerde hersengebied weer.
De GFP van de groep proefpersonen laat
over beide hersenhelften en voor beide
gestimuleerde zenuwen een congruent beeld
zien. Bij patiënten ligt dat anders, zoals te zien
in de afbeeldingen hierboven voor patiënten
met een CRPS II. In de figuur valt op dat
zowel na stimulatie van de nervus medianus
als de nervus ulnaris de opgewekte reactie in
de ‘niet-aangedane hersenhelft’ veel en ook
significant kleiner is dan bij proefpersonen (de
zwarte curves). Na stimulatie van de nervus
medianus is er een significant verschil tussen

de reactie in de ‘aangedane hersenhelft’ en
die in de ‘niet-aangedane hersenhelft’; een
verschil dat verdwijnt na een pijnstillende
blokkade.

Bronlokalisatie

De laatste fase in een bewerking is het bepalen van de positie van een bron ten opzichte van een MRI. Een bron is een cluster
van neuronen die simultaan activiteit vertonen
na elektrische stimulatie. MEG is vooral gevoelig voor tangentieel, naar het oppervlak
van de hersenschors gerichte bronnen.
Een bron wordt gekenmerkt door zes
parameters. Drie ruimtelijke positiewaarden
in millimeters ten opzichte van het x-, y- en
z-assenstelsel, declinatie en azimut als
ruimtelijke oriëntatieparameters in graden, en
ten slotte de sterkte in nano-ampèremeter.
De bronnen bij de verschillende latenties
kunnen elektronisch op basis van het gemeenschappelijke assenstelsel over een
individuele MRI heen worden geprojecteerd
(zie de afbeeldingen op de volgende pagina).
Op basis van de zes dipoolparameters
kunnen vergelijkingen worden gemaakt
tussen gezonde proefpersonen (als controlegroep) en patiënten. Bronlokalisatie wordt
op deze wijze bijvoorbeeld ook gebruikt
bij epilepsiepatiënten bij wie een neurochirurgische interventie plaats gaat vinden.
Afhankelijk van de onderzoeksvraagstelling
kunnen verschillende parameters worden
gebruikt voor vergelijkende studies en kan
een keus worden gemaakt uit meerdere
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De M70-bron (70 milliseconden na het begin
van de medianus-stimulatie), waarbij de
oriëntatie van de bron naar beneden en
naar achteren is gericht.
A: anterieur (hier de kant van de neus).
Axiaal: de afbeelding van het hoofd door
het x-y-vlak.
Coronaal: de afbeelding door het y-z-vlak.
L: links.
LH: linkerhersenhelft.
P: posterieur (hier naar het achterhoofd).
R: rechts.
RH: rechterhersenhelft.
Saggitaal: de afbeelding door het x-z-vlak.

onderzoeksmethoden. Bij sommige
onderzoeksmethoden (bijvoorbeeld de PETscan of de SPECT-scan) moeten isotopen
worden toegediend. Dat maakt herhaald
gebruik voor wetenschappelijk onderzoek
minder geschikt.
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Het ‘lichaamsschema’

Wat wij vonden was dat CRPS I- en CRPS IIpatiënten ten opzichte van elkaar en gezonde
proefpersonen andere functionele reacties
laten zien op de eerste gevoelshersenschors
wanneer een handzenuw bij de pols elektrisch
wordt gestimuleerd. Dat wordt temeer duidelijk na een pijninterventie, blokkade of medicamenteuze behandeling.
Tevens werd een andere belangrijke
vraag beantwoord die van meet af aan
gesteld werd. Namelijk: stel je hebt een
zenuwletsel aan de rechterhand (die ‘pijninformatie’ voornamelijk vervoert naar de
contralaterale linkerhersenhelft), mag je dan
de rechterhersenhelft (contralateraal aan de
gezonde linkerhand, dus de ‘niet-aangedane
hersenhelft’) als vergelijking gebruiken? Het
antwoord is: nee!
Deze niet-aangedane hersenhelft bleek
bij een enkelzijdige CRPS-I of CPRS IIpatiënt functioneel onderdeel van het
ziekteproces te zijn. Dit wordt neuronale
plasticiteit genoemd: het zenuwstelsel en
onze hersenhelften hebben grote functionele
herstelmogelijkheden en communiceren
onderling voortdurend. Functionele aspecten
kunnen zo ook worden vastgesteld en laten
bij een perifeer zenuwletsel en chronische pijn
plasticiteit in de hersenschors zien.

Maar als beide hersenhelften bij deze eenzijdige
ziekteprocessen betrokken zijn, dan kan dat
ook een verklaring geven voor het ‘verspringen’
van met name CRPS I. Dat kennen we uit de
praktijk: begint CRPS I aan een arm, dan kan
ogenschijnlijk spontaan een been gaan meedoen.
Bij patiënten heeft dit waarschijnlijk te maken met
het in stand houden van wat bekendstaat als het
‘lichaamsschema’. Linker- en rechterhersenhelft
werken daarbij samen. Het stelt ons in staat om
ons te kunnen aanpassen aan vereisten vanuit
onze omgeving, bijvoorbeeld het rijden met de
auto door een smalle straat. Daarbij werken al
onze zintuigen samen, waardoor onze auto een
deel wordt van ons eigen lichaamsschema en je
zonder schade kunt laveren.
In toenemende mate wordt basaal en functioneel
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
gebieden in de hersenen die betrokken zijn bij
chronische pijn en bij opgewekte pijn. Deze
ontwikkeling wordt steeds beter mogelijk gemaakt door de nieuwe generatie functionele
beeldvormende technieken of door combinaties
daarvan, afhankelijk van de onderzoeksvraag.
Kennis over de hersenschorsgebieden die
bij de verschillende vormen van chronische
pijn betrokken zijn, kan mogelijk onderscheid
tussen de vele pijnsyndromen maken en
werkingsmechanismen verduidelijken.
Een uitgebreide literatuurlijst is op te vragen bij
de redactie (info@pijnplatform.nl).
Dr. P.J. Theuvenet is anesthesioloog-pijngeneeskundige en prof. dr. J.M. van Ree is emeritus
hoogleraar psychofarmacologie.

Project Zicht Op Pijn
op de rit!
de betrokken organisaties en op hun websites

inventarisatieronde. De patiënten die in de
eerste ronde aangaven voor pijn in behandeling te zijn, worden opnieuw benaderd met
een kleine set vragen die gericht zijn op hun
ervaringen in de afgelopen maanden. De
resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een openbaar rapport en in een
CQI-module pijn.

kunnen lezen over het project Zicht Op Pijn.

Kwaliteitscriteria pijn

Al eerder heeft u in de diverse berichten van

Dit project heeft twee deelprojecten:
het ontwikkelen van een CQI-module pijn
(door NIVEL) en het ontwikkelen van
kwaliteitscriteria pijn vanuit patiëntenperspectief
(door Vilans). Het PijnPlatform Nederland (PPN)
is penvoerder van dit project en werkt nauw
samen met de Stichting Pijn-Hoop, de
Whiplash Stichting Nederland, NVVR De
Wervelkolom en de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland. Zicht Op Pijn is 1 januari
2012 van start gegaan. Inmiddels zijn flinke
vorderingen gemaakt.
CQI-module pijn

De CQI-module pijn is een instrument om de
kwaliteit te meten van de zorg die patiënten
met pijn ervaren. Gestart is met een literatuuronderzoek en een aantal groepsbijeenkomsten waarin gediscussieerd werd over
wat goede kwaliteit van zorg is op het terrein
van pijnbeleving en pijnbestrijding en welke
verwachtingen, ervaringen en eventuele
knelpunten er zijn. Dit resulteerde in een
eerste vragenlijst Module Pijn. Deze versie is
in de zomer voorgelegd aan de achterban van
de samenwerkende organisaties. De voorlopige resultaten zijn verwerkt door het Nivel
en geven al een goede indruk van de behoeften en ervaringen die er leven.
In het voorjaar van 2013 volgt een tweede

Het tweede deelproject is het ontwikkelen en
implementeren van kwaliteitscriteria pijn vanuit
patiëntenperspectief. Hiermee zullen patiënten
en patiëntenorganisaties bij zorgaanbieders
en zorgverzekeraars onder de aandacht kunnen brengen aan welke criteria goede pijnzorg
moet voldoen. Ook kunnen zij met de set
betere keuzes maken voor een zorgaanbieder
en/of behandeling en de regie over pijn meer
in eigen handen krijgen.
Dit deelproject is gestart met deskresearch en
gesprekken met de achterban van de betrokken patiëntenorganisaties. De resultaten zijn
verwerkt in een eerste concept kwaliteitscriteria en voorgelegd aan een bredere groep
uit de achterban in consensusbijeenkomsten.
Op basis hiervan is een tweede versie van
de kwaliteitscriteria gemaakt. Deze versie is
voorgelegd aan een vijftal andere patiëntenorganisaties die met pijn te maken hebben. Alle resultaten worden verwerkt in een
eindversie, die dit jaar wordt afgerond. In
2013 zullen de criteria in de praktijk worden
getoetst.

Expertmeeting

In het voorjaar van 2013 worden de betrokkenen bij pijn in de gelegenheid gesteld om
alvast kennis te nemen van de voorlopige
resultaten van beide producten. Wij hopen
u half februari verder te kunnen informeren
over de wijze waarop en wanneer de beide
projecten gepresenteerd gaan worden.
Wij danken alvast allen die tot nu toe hun
medewerking hebben verleend aan het
project Zicht Op Pijn en hopen ook in het
vervolgtraject op u te kunnen rekenen!
Achtergrondinformatie is verkrijgbaar bij:
Stichting PijnPlatform Nederland
Postbus 2254, 2301 CG Leiden
info@pijnplatform.nl
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Het doet wél wat,
en soms zelfs veel!
Heel lang was het ‘placebo-effect’
omstreden, maar onderzoek heeft
18

aangetoond dat er in behandelingen
aantoonbare resultaten mee worden behaald.
Ook bij pijn. Daar zijn diverse oorzaken voor.
Verreweg de belangrijkste: een goed en open
contact tussen patiënt en arts.
Door Roel Gaymans

T

erwijl het woord placebo op veel
manieren uitgelegd kan worden, is in
dit verhaal met placebo bedoeld het
optreden van gezondheidsverbetering door een
behandelingssituatie die niet volledig verklaarbaar
is door de chemische of technische inhoud van
die behandeling. Placebo als wetenschappelijk
onderzoeksinstrument komt hier niet verder ter
sprake.
Iedereen wil over het placebo-effect kunnen
meepraten, want de resultaten van het placeboonderzoek bij pijn krijgen regelmatig aandacht
in de media. Terwijl het placebo-effect lang als
een onbetrouwbaar element in de medische
behandeling en een verstorend element in
klinisch en experimenteel pijnonderzoek gold,
wordt het nu als een volwaardig biologisch
fenomeen beschouwd. Er zijn aantoonbare
resultaten bij behandeling, waar veel onderzoek
naar gedaan wordt.
In de zoektocht naar de oorzaken van pijn, de
manieren om pijn te verminderen, of juist om
ervan af te komen, speelt het placebo-onderzoek
een belangrijke rol. De opvatting ‘het doet niks’
is volledig achterhaald. Het doet wel wat, en
soms zelfs veel! En placebo-verbetering treedt

natuurlijk niet alleen in het contact met artsen
op, maar ook in andere vormen van therapie.

Communicatie-effect

Pijnvermindering onder invloed van placebowerking blijkt verschillende oorzaken te hebben.
Het komt ten eerste door een samenspel van
aangeleerd gedrag, ten tweede als resultaat van
verwachtingen, en ten derde als een positieve
reactie op de communicatie tussen arts en
patiënt. In dat samenspel hebben zowel de arts
als de patiënt een rol te vervullen.
Het voorschrijfgedrag van (huis)artsen is bekeken in landen als Denemarken, Duitsland,
Israël en Zwitserland. Hier gaf 75 tot 80 procent
van de artsen aan weleens placebo’s aan hun
patiënten te geven om bewust dit aspecifieke
aspect te benutten.
De manier waarop de arts functioneert, draagt
belangrijk bij aan positieve, als placebo-effect
betitelde behandelresultaten. Dat ligt niet alleen
voor de hand; het is ook zorgvuldig bestudeerd.
Het ‘beste-dokter-profiel’ blijkt precies overeen
te komen met dat wat iedereen eigenlijk als
‘de ideale dokter voor mij’ beschouwt. Een
goed contact tussen arts en patiënt geeft
meerwaarde (placebo) aan de behandeling.
Jozien Bensing, professor in de klinische
psychologie aan de Universiteit Utrecht, noemt
dit het communicatie-effect.
Ook ‘aangeleerd reageren’ speelt een de
gezondheid bevorderende rol. Zoals: vorige
keer toen ik die pijn in mijn nek had, hielp
paracetamol ook heel goed en snel. Of: als
ik bij mijn dokter ben geweest, voel ik me al
direct beter. Positieve ervaringen in vergelijkbare
situaties spelen een belangrijke rol. Een patiënt
kan een aangeleerde ervaring benutten om
beter te worden.
Verder is ons organisme, ook beschouwd als
body/mind, best in staat om heel veel zelf op
te lossen, en de placebo-condities spelen daar
positief op in.

De V van verwachtingspatroon

Aan enkele vooraanstaande wetenschappelijke
onderzoekers op het gebied van placeboeffecten bij pijn en pijnbehandeling heb ik,
eerst in een gesprek en later via een schriftelijk

contact, twee vragen voorgelegd. Ten eerste
vroeg ik naar het nut van deze kennis voor de
patiënt zelf. En vervolgens: wat kan ik als patiënt
doen?
Felicity Bishop, gezondheidspsycholoog aan
de universiteit van Southampton en placeboonderzoekster, vestigt sterk de aandacht op
de uitleg aan patiënten die aan een placebogecontroleerd onderzoek deelnemen. Volgens
haar wordt daar bijna alle aandacht besteed aan
het ‘wel werkende’ product. De placebo-groep
is dan de ‘onwerkzame-pech-groep’. Onderzoek
toont echter altijd aan dat ook in de placebogroep positieve effecten optreden. Vaak zelfs in
bijna gelijke mate! Het is voor alle deelnemers van
betekenis om dit mee te geven en uit te leggen.
Overduidelijk wordt de plaats aangegeven die
het verwachtingspatroon inneemt. Denken alsof,
en doen alsof je klacht met de behandeling gaat
verbeteren, vergroot de kans op succes. Daar lijkt
dan een kans voor iedere patiënt te liggen: het
oppoetsen van de wensen en verwachtingen voor
het slagen van je behandeling. Dat kan de dokter
niet alleen doen. Dit moet je zelf doen door een
positieve instelling en breinactie (focussen).
Onderzoek leert dat andere dan actieve elementen in de therapie wezenlijke effecten kunnen
hebben op de symptomen van de patiënt.
Bijvoorbeeld als je een pijnstiller voorgeschreven
krijgt voor je hoofdpijn en die hoofdpijn wordt
beter, dan komt dat effect ten dele uit het recept
voort, maar gedeeltelijk ook uit het placebo- of
communicatie-effect. Deze bijkomstige factoren
in je verbetering hebben verder te maken met
de manier waarop je dokter naar je luistert en
overlegt, met het feit dat hij je iets geeft voor je
pijn, met je hoop en verwachting dat dit geneesmiddel gaat helpen, en met voorafgaande
positieve ervaringen met pijnstillers.
Wanneer je het beste resultaat voor je gezondheid
wilt bereiken en het meeste uit een behandeling
wilt halen, dan zou het een goed idee zijn om
positief met je voorgeschreven therapie om te
gaan en te hopen op een goed resultaat. Daarom
is het ook verstandig om een dokter te hebben

Patiënt en placebo

Wat kun je als patiënt? Beknopt weergegeven komt het
hier op neer:
◆ Alles doen voor een goed contact met de arts.
◆ Zorgen voor een helder verwachtingspatroon en dat
onder woorden brengen.
◆ Leren (en beseffen dat je geleerd hebt) van de keren dat
het vanzelf over ging of verbeterde.
◆ Positief omgaan met en vertrouwen hebben in de
behandeling.
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bij wie je je veilig voelt en die je vertrouwt. Dat
helpt je eigen genezingsvermogen door het
gevoel van zorg en begrip voor je kwaal.

Zelfgenezende capaciteiten

20

Professor Robert Jütte is de hoofdauteur van
het boek Placebo in de geneeskunde. De
overkoepelende artsenorganisatie in Duitsland
heeft heel intensief gekeken naar de placebogebeurtenissen in medische behandelingen.
Het boek is daar het verslag van. De officieel
aanvaarde uitkomst van het werk van de
commissie is voor Nederlandse begrippen
verbazingwekkend en leerzaam. In Placebo
in de geneeskunde wordt als aanbeveling
aan artsen gesteld dat placebo-toepassing
aanvaardbaar is onder de voorwaarde dat
er een goed en actief contact tussen arts
en patiënt bestaat. En voorts wanneer er
geen bewezen werkzame behandeling voor
de kwaal in kwestie is, wanneer het over
geringe klachten gaat en de patiënt toch om
behandeling vraagt (mede met het oog op het
voorkomen van bijwerkingen), of wanneer er
een mogelijk positief effect te verwachten is
van deze behandeling bij deze klacht.
Jütte zegt: het woord placebo heeft een
zodanig negatieve en onduidelijke bijklank
dat het eigenlijk niet gebruikt zou moeten
worden. In plaats daarvan is het beter om

Mijlpalen in het het placebo-onderzoek

In 1955 vond de eerste grote wetenschappelijke
doorbraak plaats. Na een series injecties met morfine
vertoonden pijnpatiënten ook een positief effect toen
ze een injectie met een zoutoplossing kregen. Alsof
de echte spuit was gegeven. Dit zette het verschijnsel
placebo op de agenda!
1977 Angstvermindering verklaart het placebo-effect
bij pijn.
1978 De rol van emoties bij pijn, en het omgaan
daarmee, draagt veel bij aan het placebo-effect.
1980 Verband geconstateerd tussen pijnvermindering
door placebo en endorfine-werking.
1982 Het placebo-effect kan via het immuunsysteem
werken.
1993 Positieve verwachtingen van de patiënt
over dokter en behandeling verhogen de kans op
verbetering door het placebo effect.
1995 Het placebo-effect is een essentieel onderdeel
van elk medisch handelen. Ook bij een gewone
behandeling van bijvoorbeeld rugpijn.
1996 Leerprocessen zijn aantoonbaar belangrijk voor
placebo-effect. Alsof hetzelfde gaat gebeuren als de
vorige, vergelijkbare keer.

te spreken van een ‘aspecifiek effect’.
Ted Kaptchuk, hoogleraar complementaire
en alternatieve geneeswijzen aan de Harvard
University, is beroemd vanwege zijn publicaties
over placebo bij pijn en andere klachten. Hij geeft
als reactie: patiënten hebben zelfgenezende
capaciteiten die ondersteund en aangemoedigd
worden door de relatie tussen hulpvrager en
verzorger. Verbetering treedt niet alleen op door
geneesmiddelen of andere behandelingen, maar
juist door de genezende situatie.
Van het grootste belang is het vinden van een
dokter die naar je luistert en die je het gevoel geeft
voor je te zorgen. Terwijl artsen natuurlijk aandacht
aan evidence based medicine moeten geven,
zijn behandelingen voor de patiënt aanvaardbaar
zolang er verbetering optreedt en schade uitblijft.
Professor Jens Gaab houdt zich aan de universiteit van Basel met klinische psychologie en
psychotherapie bezig. Hij vindt dat het geloof
in een interventie en het verwachtingspatroon,
in combinatie met gerichte aandacht voor
kleine verbeteringen, belangrijk zijn voor het
succes ervan. Als patiënt zou ik letten op de
professionaliteit van de dokter en heel goed
luisteren naar wat hij zegt. En praat vooral over
de positieve effecten van de behandeling!
Dr. Roel Gaymans is oud-huisarts met
pijndeskundigheid.

2000 Het placebo-effect wordt direct in verband
gebracht met de betekenis die de behandeling voor
de patiënt heeft.
2002 Hersenonderzoek toont aan dat placebowerking aanwijsbaar is en vergelijkbare hersengebieden activeert als bij pijn en pijnbehandeling
met morfine.
2004 Placebo door een leerproces (onbewust)
werkt via andere hersenacties en via andere
hersengebieden dan wanneer het opgeroepen wordt
door verwachtingspatronen (meer bewust).
2004 Het zelfgenezend vermogen van de patiënt
wordt gestimuleerd in placebo-processen. Ze vullen
elkaar aan.
2007 De placebo-werking wordt beschreven als het
‘communicatie-effect’ in het geneeskundig contact.
Communicatie heeft een meetbaar effect als medicijn.
2008 Placebo-verbetering heeft ook een positieve
toegevoegde waarde bij gewone therapie.
2010 De Duitse beroepsorganisatie voor artsen geeft
placebo als mogelijk zinvolle therapie aan.
2011 Het ritueel en de symbolische handelingen bij
een consult blijken een grote rol te spelen bij placeboeffecten.
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namen kennis van of presenteerden de laatste wetenschappeljke stand van zaken op het gebied van pijn.
Door Pim Meijler

H

et grote aantal deelnemers aan het 14th World
Congress of Pain geeft wel aan dat het onderzoek naar pijn zeer in de belangstelling staat.
Dit is mede te danken aan nieuwe methoden om pijn
‘zichtbaar’ te maken met biomarkers en hersenactivatie (PET en fMRI). Daardoor zijn de inzichten van de
pathofysiologie en van de psychologie van pijn sterk
verbeterd.
In grote lijnen kan geconstateerd worden dat het onderscheid tussen nociceptieve pijn (als gevolg van
beschadiging) en neuropathische pijn (veranderde pijngevoeligheid) aan het vervagen is. Hoe langer pijn door
schade bestaat, hoe duidelijker er bij elke nociceptieve
pijn ook een neuropathische pijn is. Bij neuropathische pijn worden ‘slapende’ pijnzenuwen actief. Veel
onderzoek wordt gedaan naar welke receptoren hierbij
betrokken zijn. Dat zijn vooral natriumkanaalreceptoren.

Chronificatie

Ook pijn bij kanker is het gevolg van beide componenten. Als voorbeeld werd pijn door uitzaaiingen in de
botten genoemd, waarbij door groei van tumorweefsel
pijnzenuwen gaan uitgroeien en aanleiding geven tot
neuropathische pijn. Hierbij speelt de neurotransmitter
nerve growth factor een belangrijke rol. De consequentie van deze bevinding is dat adequate pijnbehandeling
dus bestaat uit een combinatie van middelen die beide
vormen van pijn aangrijpen.
Postoperatieve pijn kan ook samengaan met neuropathische pijn. Bij patiënten die een open hartoperatie
hebben ondergaan, heeft 40 tot 50 procent aanhoudende pijn. Het blijkt dat de zenuwbanen uit de
hersenen naar het ruggenmerg (corticospinale zenuwbanen) betrokken zijn bij de ‘chronificatie’ van acute
pijn. Verder zijn er gerede aanwijzingen dat een genetische component voor een belangrijk deel bepaalt
waarom de ene patiënt wel en de andere geen chronische pijn krijgt na een operatie.
Er waren uitgebreide presentaties over de opioïden
en hun receptoren bij pijn. Door meting van hersenactivatie kan men opioïde-receptoren zichtbaar maken
en een ‘receptor-atlas’ samenstellen. Nieuw is de
bevinding dat de delta-receptor vooral betrokken is bij

chronische, nociceptieve en neuropathische pijn en
geen invloed heeft op ‘beloningsprocessen’, in tegenstelling tot de opioïden die aangrijpen op de mureceptor. Deze combinatie van aangrijpingspunten
zijn er de oorzaak van dat de mu-opioïden naast hun
sterke pijnstillende werking ook aanleiding kunnen
geven tot verslaving en gewenning. Langdurig gebruik
van opioïden voor chronische pijn blijkt niet effectief en
geeft aanleiding tot een verminderde lichamelijke conditie. Anders gezegd: ze hebben een averechts effect.

Erfelijke factoren

Veel is men te weten gekomen over hersenactivatie door pijn. Er wordt vooral onderzoek gedaan
bij patiënten met fantoompijn door een amputatie.
Daarbij is vastgesteld dat er verschillende hersengebieden actief worden bij pijn als sensatie (prefrontale
hersenschors) en pijn als emotie (area cingulata). Er
zijn verschillende hersengebieden betrokken bij pijn
als symptoom en pijn als ziekte. Ook het effect van
geneesmiddelen kan zichtbaar worden gemaakt met
hersenactivatie. Daarnaast kan men de hersendelen
zichtbaar maken die bij denkprocessen bij pijn (cognities) betrokken zijn. Positieve gedachten remmen
hersenactivatie door pijn.
Zoals hierboven al genoemd wordt, vindt er veel onderzoek plaats naar de erfelijke factoren bij pijnregulatie.
Op dit moment is bekend dat bij zenuwbeschadiging
niet minder dan tweeduizend genen actief worden.
Daarbij is er een aanzienlijke overlap met de genen die
betrokken zijn bij immuunreacties. Deze complexiteit
geeft wel aan waarom onderzoek naar pijn zo moeilijk
is. Een wirwar van biologische processen speelt een
rol bij pijn en de gevolgen daarvan. Maar er is vooruitgang. Vandaag de dag wordt er heel anders naar pijn
gekeken dan voorheen. Het is echter ook duidelijk dat
dit morgen weer anders zal zijn.
Dr. W.J. Meijler is voormalig neuroloog en thans
werkzaam als klinisch farmacoloog. Voorheen was hij
hoofdredacteur van het PijnPeriodiek. Dit verslag van
het veertiende wereldpijncongres is geschreven vanuit
zijn eigen deskundigheid.
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Niet opgeven, maar
actie ondernemen
Het artikel van Frits Winter over
mindfulness en ACT in het julinummer
van het PijnPeriodiek blijft de gemoederen
bezighouden. Twee ACT-deskundigen
formuleerden op ons verzoek enkele
stellingen om hun aanpak toe te lichten.
Door Marco Kleen en Ben Reitsma

N
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aar aanleiding van het artikel van Frits
Winter, waarin hij naar onze mening
overmatig kritisch, ongefundeerd en
tendentieus kritiek leverde op nieuwe behandelmethoden als mindfulness en met name
de Acceptance and Commitment Therapy (ACT),
hebben we een reactie geschreven. Daarop
werden we door de redactie van het PijnPeriodiek
gevraagd vijf stellingen te formuleren waarmee
we mensen die aan chronische pijn lijden,
zouden kunnen overhalen om te kiezen voor
ACT. Aan dat verzoek wilden we uiteraard graag
voldoen. Hierbij onze stellingen, te beginnen met
een korte beschrijving van wat ACT inhoudt.

ACT staat voor: accept, choose and
take action

Natuurlijk staat ACT eigenlijk voor Acceptance
and Commitment Therapy. Maar in de praktijk
valt vooral op dat ACT een heel actieve therapievorm is, die je door middel van oefeningen leert
hoe je kunt omgaan met pijnlijke ervaringen
die je niet kunt veranderen. Sommige pijnlijke
ervaringen in het leven zijn onvermijdelijk, en
in het geval van chronische pijn is dat onder
andere de pijn zelf. Pijn is als een onoplosbare
puzzel die je niet kunt wegleggen: het vormt een
onweerstaanbaar onderwerp voor je brein dat
continu de aandacht opeist. In ACT leer je hoe
je deze aandacht weer kunt richten op datgene
waar het leven eigenlijk om zou moeten draaien:
relaties, familie, kinderen, vrienden, werk,
sport en ontwikkeling. Deze zaken worden in
ACT waarden (values) genoemd en vormen in
principe de ultieme richtlijn voor elk gedrag dat je
vertoont.

ACT sluit aan bij je ervaring:
pijn bestrijden werkt vaak niet

Pijn is niet fijn en je zult het nooit leuk gaan
vinden. Het is niet meer dan normaal dat
je alles in het werk stelt om van je pijn
af te komen, door bijvoorbeeld dokters
of fysiotherapeuten te bezoeken, hulp
te zoeken in het alternatieve circuit of
naar een psycholoog te gaan om door
stressvermindering of positief denken de pijn
te verzachten. Helaas leert de ervaring dat
veel van deze behandelingen niet werken.
Daarom belooft ACT je niet wat veel andere
hulpverleners je wel beloven. ACT richt
zich niet op pijnvermindering, maar op
waardengericht leren functioneren met pijn.

ACT is een evidence
based-behandelmethode

In de afgelopen tien jaar is er zeer veel
grondig wetenschappelijk onderzoek gedaan
naar de effecten van ACT op het functioneren
van mensen met chronische pijn, maar
ook bij andere soorten problemen. Deze
resultaten zijn samengevat in zogenoemde
systematische reviews en deze reviews zijn
stuk voor stuk positief. ACT heeft dan ook de
status van empirically supported treatment.
Mensen met chronische pijn die ACT kregen,
functioneren beter dan mensen die geen
behandeling kregen en ze functioneren even
goed als mensen die klassieke cognitievegedragstherapie (CGT) krijgen. Kortom, als
je op zoek bent naar een bewezen effectieve
therapie, kun je met een gerust hart bij
een CGT-therapeut of een ACT-therapeut
aankloppen. Je kunt je keuze bepalen
op grond van iets anders dan verschil in
effectiviteit; bijvoorbeeld of de uitgangspunten
van de ene therapie je meer aanspreken dan
de andere. Dezelfde keuzevrijheid tussen
behandelingen bestaat voor psychologen die
bewezen effectieve therapie willen geven.

Acceptatie is geen opgeven,
mindfulness is geen ontspanning

Acceptatie wordt nog wel eens verward met
opgeven, zoals ook te lezen is in het artikel
van Winter. Dit berust op een misverstand,
want accepteren betekent aanvaarden wat
je niet kunt veranderen én actie ondernemen

op gebieden waar dat wel zin heeft. Acceptatie
bij pijn betekent dat je onder ogen leert zien dat
je de pijn niet zult kunnen veranderen en dat
vechten tegen pijn geen zin heeft. Stap twee
is je aandacht leren richten op wat je wel kunt
veranderen, en dat is precies waar mindfulnessoefeningen voor bedoeld zijn. Mindfulness staat
voor de vaardigheid om in het hier-en-nu te
pijnlijke ervaringen te ondergaan, te observeren
dat je brein je bestookt met goedbedoelde
adviezen om van de pijn af te komen en vervolgens het bewuste besluit te nemen deze
adviezen niet altijd op te volgen. Mindfulnessoefeningen zijn dus expliciet niet bedoeld als
ontspanningsoefening, zoals Winter suggereert,
maar als bewustzijns- of aandachttraining.
Een specifiek kenmerk van ACT is dat zowel
acceptatie als mindfulness ten dienste staan
van het actie ondernemen in de richting van je
waarden.

Mensen die aan chronische pijn
lijden, hebben niets aan vechtende
therapeuten

Je kunt ervan uitgaan dat het overgrote
deel van de therapeuten hun therapie met
de beste bedoelingen en inzet geeft.
Uit veel onderzoek blijkt dat het geloof
van de therapeut in zijn eigen therapie
bepalend is voor het succes van de
therapie. Maar overtuigd zijn van
je
eigen behandeling houdt niet in
dat andere behandelingen niet
effectief zijn, zelfs niet als je de
uitgangspunten van die andere therapie niet
onderschrijft of begrijpt. Wat je wel zeker weet,
is dat geen cliënt gebaat is bij het moedwillig
zwartmaken van andere therapieën, door ze nietonderbouwde claims voor te schotelen. In de
wetenschap geldt dan: show me the evidence.
Cliënten zijn gebaat bij het krijgen van eerlijke
informatie over behandelopties die bewezen
effectief zijn. We hopen dat deze stellingen
hieraan bijdragen.
Marco Kleen is GZ-psycholoog en gedragstherapeut VGCt. Ben Reitsma is klinisch
psycholoog en gedragstherapeut VGCt.
Beiden zijn werkzaam bij de psychologenpraktijk
BrainDynamics Groningen.
Wilt u op deze stellingen reageren?
Stuur dan een e-mail naar info@pijnplatform.nl.
Op www.pijnplatform.nl vindt u meer informatie over
deze discussie, alsmede een uitgebreide reactie op het
stuk van Frits Winter door prof. dr. Karlein Schreurs,
hoogleraar diagnostiek en behandeling van chronische
pijn en vermoeidheid aan de Universiteit Twente.

Vraag

&

Antwoord

Zeven jaar geleden ben ik geopereerd aan de
dikke darm. Er is toen een stuk van de darm
weggenomen en een stoma geplaatst. Negen
maanden na de operatie is de darm hersteld;
die operatie is geslaagd. Daarna is er doorlopend pijn, en na diverse behandelingen geen
resultaat. Men zegt dat het littekenpijnen zijn
en dat je daarmee moet leren leven. Diverse
artsen hebben het al bekeken. Is er echt niets
aan te doen? De medicijnen die ik tot nu toe
kreeg, gaven veel bijwerkingen en de pijn
bleef!
- Een lezer van het PijnPeriodiek
Het is erg teleurstellend voor u dat u na een
geslaagde operatie toch veel last van buikpijn
blijft houden, en misschien wel meer last hebt
gekregen dan voor de operatie. Waarschijnlijk maakt het u ook onzeker en krijgt u de
gedachte dat er iets mis is, zoals vergeten
gaasjes of verkeerde hechtingen. Dit is natuurlijk altijd mogelijk. Het kan ook zijn dat
het litteken of een buikzenuw geïrriteerd is
geraakt.
Maar als het litteken of een zenuw ter plekke
geïrriteerd is, betekent dat nog niet dat je met
de pijn moet leren leven. Er zijn genoeg mogelijkheden. Medicijnen zoals Pregabaline of
Tramadol bijvoorbeeld. En als die bijwerkingen
geven of niet helpen, zijn er alternatieven.
TENS is dan een optie. Door een elektrische
stroom wordt de zenuw tot rust gebracht.
Een TENS-apparaat is verkrijgbaar bij een
fysiotherapeut of bij een pijnpoli. Ook kan men
overwegen een pijnbehandeling uit te voeren:
een inspuiting in het litteken of een behandeling van de zenuw naar het litteken. Kortom,
een bezoek aan een pijnpoli kan de moeite
waard zijn.
Heeft u ook een vraag over pijn en
pijnbehandeling?
Stuur hem dan naar info@pijnplatform.nl.
Vermeld daarbij duidelijk uw naam en
adres. Bij de beantwoording van de vraag
zullen we desgewenst de anonimiteit in
acht nemen.
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PijnPlatform
Nederland…
… beoogt de belangen van mensen met pijn te behartigen.
… vormt daartoe een platform ten behoeve van aangesloten
organisaties, verenigingen en stichtingen die dagelijks met deze
problemen te maken hebben.
… benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat pijn één op de vijf
Nederlanders treft.
… vraagt aandacht voor het feit dat pijn, waarbij al dan niet een
oorzaak kan worden vastgesteld, veel gevolgen heeft voor mensen met
pijn en dat pijn los van dit persoonlijke lijden grote maatschappelijke
en economische lasten met zich meebrengt.
… doet dit in samenspraak met patiëntenorganisaties die pijn bij de
aandoening gemeen hebben.
… wil door samenwerking met de aangesloten partijen de
vraaggerichte zorg op het gebied van pijn, pijnbehandeling en
pijnbestrijding bevorderen door het verzamelen van informatie en deze
op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen.
… zal per kwartaal alle aangesloten partijen actief benaderen met het
verzoek om informatie en gegevens over activiteiten en zal eveneens
wetenschappelijke centra en verenigingen met het verzoek om
informatie benaderen.
… zal informatie verzamelen uit tijdschriften en berichten uit de media
en door het bijwonen van beurzen, congressen en bijeenkomsten.
… zal eens per halfjaar een thema-bijeenkomst organiseren voor de
aangesloten partijen en genodigden. Deze bijeenkomst dient eveneens
tot het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring.
… zal periodiek de website aanpassen met en voor de aangesloten
partijen.
… zal bij de overheid en zorgverzekeraars pleiten voor kennis over,
aandacht en begrip voor pijn en de problematiek van mensen met
pijn en stelt zich ten doel politieke erkenning te realiseren door het
onder de aandacht brengen van de pijnproblematiek bij politici en
beleidsvoorbereiders, teneinde bij te dragen aan een betere pijnzorg.
Stichting PijnPlatform Nederland
Postbus 2254
2301 CG Leiden
www.pijnplatform.nl
info@pijnplatform.nl

