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Van de voorzitter

Hoe lang is een
doodlopende
weg?
B

ovenstaande vraag kwam bij me op
toen ik de teksten voor dit nummer
van het PijnPeriodiek las. Het verhaal
van Marcha van den Berg maakte veel indruk
op mij. Een ongeval in een flits van een
seconde en erna jarenlang belemmeringen,
vervreemding van je omgeving, en uiteindelijk
een heel ander leven. Bij haar zal zeker het
gevoel overheersen van ‘kon ik die ene
seconde maar overdoen’.
Heel duidelijk verwoordt ze de manier waarop
ze zich staande probeert te houden. Dat
haar privé-omgeving heel erg belangrijk is
om het zo goed mogelijk vol te houden.
Dapper is ze zeker, want ze keert terug in haar
werkomgeving, ondanks alle onzekerheden.
Bij het lezen dacht ik tegelijkertijd aan de
vele andere mensen bij wie dit ook het
geval is. Ondanks al je belemmeringen, pijn,
slaapstoornissen, gerotzooi met instanties
en andere ongein je toch nog verdienstelijk
maken, zowel privé als op je werk. En je hebt
geen keus.
Toch wil ik als zorgaanbieder ook kritisch
kijken naar de medische kant van dit verhaal.
Natuurlijk heb ik niet alle informatie, maar
het geeft mij wel een teleurstellend beeld
van de huidige medische zorg in Nederland.
Hoort het in een moderne maatschappij als
Nederland niet zo te zijn dat iemand met zulke
klachten en met zoveel impact op haar leven

Een adequate aanpak van klachten is
wat de patiënten van ons willen
en wat de maatschappij van ons verwacht

op een korte termijn van een goede diagnose
wordt voorzien, gevolgd door een juiste
behandeling met ondersteuning en advies?
Jammer genoeg komen we dit veel te vaak
tegen, ook in mijn praktijk. Marcha’s verhaal
deed mij denken aan een Amsterdamse
actrice die ik jaren na een scooterongeval met
soortgelijke klachten zag. Toen pas hebben
we de juiste diagnostiek, de juiste medicatie
en de juiste behandeling uitgevoerd, waardoor
ze haar leven deels weer kon oppakken. Een
vertraging van jaren in een voor haar zeer
belangrijke levensperiode.
Een slechte of te laat uitgevoerde medische
behandeling is jammer genoeg een veel
voorkomende oorzaak van chronische
pijnklachten. Misschien moeten we dit
maatschappelijk besef bij zorgaanbieders en
zorgverzekeraars veel meer aanwakkeren.
Veel wetenschappelijke discussie over een
onsje meer bio, psycho of sociaal in ons
denkmodel beheerst ons denken, maar een
goede, adequate aanpak van klachten is
wat de patiënten van ons willen en wat de
maatschappij van ons verwacht. Hopelijk
zorgt het betoog van Marcha van den Berg
ervoor dat een ieder van ons dit veel meer
gaat beseffen.
Dr. Henk Koning, hoofdredacteur
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Nieuws & mededelingen

Wat wordt
het thema
van 2014?

D

e reacties die wij na de afgelopen
uitgaven mochten ontvangen,
bevestigen ons in de overtuiging dat
het PijnPeriodiek velen aanspreekt. We willen
uiteraard op de ingeslagen weg voortgaan
en stellen verdere reacties zeer op prijs.
Daarnaast is het ons voornemen om elk
jaar (en dit jaar zal dat in de volgende, half
september te verschijnen uitgave zijn) een
speciaal onderwerp met betrekking tot pijn
uitgebreid aan de orde te laten komen. Voor
2013 hebben wij gekozen voor doorbraakpijn.
Mocht u suggesties hebben voor de behandeling van een speciaal onderwerp in 2014,
dan kunt u dit vanzelfsprekend aan ons
doorgeven. In september zal hierover dan
in de redactieraad een beslissing genomen
worden.
info@pijnplatform.nl
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Wanted:
websites

D

e laatste tijd worden wij overspoeld met vragen over
het toevoegen van links op www.pijnplatform.nl. Tot
nu toe deden we dat alleen als het een vereniging of
organisatie betrof waar al samenwerking mee bestaat. In een
van de volgende uitgaven van het PijnPeriodiek willen we
echter ook aandacht gaan besteden aan andere websites.
Kent u sites die volgens u in aanmerking komen? Laat het
ons dan weten, bij voorkeur met argumenten waarom deze
website waardevol zou kunnen zijn voor anderen.
info@pijnplatform.nl

PP-nieuwsbrief

H

et succes van het PijnPeriodiek en de hoeveelheid
onderwerpen die onze aandacht vragen heeft ons
doen besluiten om behalve het blad zelf ook een aantal
malen per jaar een digitale nieuwsbrief samen te stellen en
die te sturen naar diegenen die kenbaar hebben gemaakt hier
belangstelling voor te hebben. Let wel: deze nieuwsbrief komt
niet in de plaats van het PijnPeriodiek. In de volgende uitgave
zullen we u hierover verder informeren.

Pijn en de huisarts

Pijn-Hoop:
wisseling van
de wacht

Z

oals duidelijk is gebleken in de vorige
uitgave van het PijnPeriodiek heeft
Elly Roetering haar voorzitterschap
van de Stichting Pijn-Hoop neergelegd.
Volgens onze informatie wordt deze taak nu
overgenomen door Hans van Dongen, tevens
penningmeester van Pijn-Hoop. Wij zijn heel
erg blij dat Elly Roetering ons heeft laten
weten betrokken te blijven bij het project Zicht
Op Pijn, waarvoor zij zich overigens vanaf het
begin heeft ingezet.

O

p 14 juni j.l. vond in het Leids Universitair Medisch
Centrum de jaarlijkse wetenschapsdag van het
Nederlands Huisartsen Genootschap plaats. Na de
opening door Rob Dijkstra, de bestuursvoorzitter van het
NHG, en een voordracht door Sue Dopson (University of
Oxford) kwam in 36 voordrachten een enorme diversiteit
aan onderwerpen aan de orde gekomen. Een kleine
greep: ‘empathie in de communicatie tussen huisarts en
patiënt’, ‘oncologie, vitamine D en stoppen met roken’,
‘zorgorganisatie’ en ‘hart- en vaatziekten’.
Desondanks (en hoewel heel veel patiënten met pijnklachten bij de huisarts komen) hebben we alleen bij
enkele posterpresentaties het woord pijn in de titel kunnen
ontdekken. Dit zegt vanzelfsprekend niets over de kwaliteit
van het totale programma, maar mogelijk wel iets over het
thema pijn in relatie tot de huisarts.
Gelukkig hebben we begrepen dat een werkgroep binnen
het NHG zich momenteel bezighoudt met de ontwikkeling
van een richtlijn met betrekking tot pijn. Wij hopen dat er
mede hierdoor een goede aansluiting zal ontstaan met de
kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief en de CQ-module
pijn waar het project Zicht Op Pijn zich op richt.

Overlijden van
prof.dr. H.G.M. Rooijmans

B

Leestips?

ehalve boeken, tijdschriften en nieuwsbrieven zijn er
door de jaren heen vele proefschriften verschenen
waarin het onderwerp pijn een rol speelt. Zijn er uitgaven
waarop u onze aandacht wilt vestigen of die mogelijk voor een
bericht in het PijnPeriodiek in aanmerking komen, dan stellen we het zeer het op prijs als u ons daarover informeert via
info@pijnplatform.nl. We zien uw reacties met belangstelling
tegemoet!

IAPO:
gezondheidszorg
voor allen

D

e International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO)
is de enige wereldwijde organisatie die patiënten van
alle nationaliteiten vertegenwoordigt, in alle ziektegebieden, en die wereldwijd gezondheidszorg promoot waarin
de patiënt centraal staat.
De leden zijn patiëntenorganisaties die op lokaal, nationaal,
regionaal en internationaal niveau ondersteuning bieden aan
patiënten en hun families en verzorgers. De IAPO heeft meer
dan tweehonderd leden verspreid over zestig landen en vijftig
ziektegebieden. Patiëntenorganisaties geven patiënten een
stem bij het uiten van zorgen en behoeften, alsmede bij het
begrijpen van de mogelijkheden en verplichtingen van duurzame gezondheidszorg.
Om het werk van patiëntenorganisaties te bevorderen,
heeft de IAPO een reeks aanbevelingen ontwikkeld en die in
december 2012 met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
gedeeld. Veel van de aanbevelingen zijn gebaseerd op de
ervaringen van de IAPO met het werken met intergouvernementele instellingen. Het is essentieel dat degenen die beïnvloed worden door besluitvorming in de gezondheidszorg een
stem hebben in de forums waar het beleid wordt gemaakt,
ongeacht of deze forums nationaal, regionaal of internationaal
zijn. Geen stem is zo belangrijk als de stem van de patiënt, en
patiëntenorganisaties zijn hun legitieme vertegenwoordigers.
Voor het waarborgen van de legitimiteit en de geloofwaardigheid van alle stemmen is het belangrijk dat de criteria voor
consultatie, samenwerking en accreditatie rekening houden
met het brede scala van belanghebbenden die betrokken zijn
bij de gezondheidszorg. Ook is belangrijk dat de criteria gericht zijn op het betrekken van diverse meningen bij de
discussie, in plaats van op het uitsluiten van meningen.
Dit kan alleen worden bereikt door volledige openheid en
transparantie. De IAPO geeft haar volledige steun aan activiteiten die de transparantie en het afleggen van verantwoording
verbeteren en streeft naar een nauwe samenwerking met de
WHO in het tot stand brengen van gezondheidszorg voor allen. (Bron: IAPO)

De vogels trekken weg.
De bladeren ruisen in de wind
De storm steekt even op
…en toen werd het stil.
Op 26 juni 2013 werd een tochtje op de
fiets Harry Rooijmans fataal. Dit betekent
voor velen niet alleen een groot persoonlijk
verlies. Wij verliezen in hem ook zowel de
voormalige voorzitter van het Platform Pijn
en Pijnbestrijding als de voorzitter van de
Stichting Nationaal PijnFonds.
Met een enorme inzet heeft Harry deze
activiteiten vele jaren gestimuleerd en
gesteund. Het zijn beslist geen gemakkelijke jaren geweest en toch bleef hij
geheel belangeloos uiterst betrokken. Tot
op de laatste dag was hij geinteresseerd in
alle nieuwe ontwikkelingen, in de activiteiten van het PijnPlatform Nederland,
en zeker niet in de laatste plaats in alle
personen die zich ook voor deze zaak
inzetten.
Verdrietig over het overlijden van Harry
Rooijmans rest ons niets anders dan
Nel, Arnold, Matthijs, Ester, Sandra en
de kleinkinderen veel sterkte te wensen,
steun aan elkaar en vertrouwen in de
toekomst.
Hilda Wieberneit-Tolman
Stichting PijnPlatform Nederland

Vrijwillige bijdrage

I

n dit nummer van het PijnPeriodiek treft
u een brief met acceptgiro aan over een
vrijwillige jaarlijkse bijdrage ten behoeve van
het tijdschrift.
Ontbreekt deze brief en wilt u ons toch steunen? Maak dan een door uzelf bepaald
bedrag (€ 15,- geldt als richtbedrag,
maar elke bijdrage is welkom!) over op
rekeningnummer 10034 t.n.v. PijnPlatform
Nederland, o.v.v. ‘gift’.
Bij voorbaat hartelijk dank!

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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Pijnconsulenten
krijgen papieren
Sinds 2011 bestaat er een officiële
Nederlandse opleiding voor de functie
van pijnconsulent. Zowel aan de
Zorgacademie Erasmus in Rotterdam
als de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen hebben inmiddels de eerste
lichtingen cursisten het diploma
uitgereikt gekregen. En er zullen er
nog velen volgen.
6

Door Rianne van Boekel en Marion Giesberts, fotografie: Willy Wijers (HAN)

N

a een intensieve opleiding kreeg de
tweede groep pijnconsulenten van
de Zorgacademie Erasmus op 12
september vorig jaar hun diploma. Door
middel van toetsen en opdrachten in de
praktijk hebben zij bewezen competent te zijn
op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs
en innovatie en praktijkgericht onderzoek,
specifiek voor pijn en pijnbehandeling.
Een van de eindopdrachten van deze groep
was het organiseren van een pijncongres voor
verpleegkundigen en verzorgenden. Op 5 april
van dit jaar werd deze opdracht afgesloten
met een uitverkocht en succesvol congres!
Ook de cursisten die in januari 2012 aan
de opleiding tot pijnconsulent aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn
begonnen, hebben hun diploma behaald. Dat
gebeurde op 18 juni 2013. Dit betekent dat
zij allen voldoen aan de eindtermen van de

Het is niet de bedoeling dat
pijnconsulenten alleen in het
ziekenhuis werkzaam zijn

opleiding zoals deze goedgekeurd zijn in het
Landelijk Platform opleiding Pijnconsulent.

Breed takenpakket

Er zijn in Nederland steeds meer gespecialiseerde pijnverpleegkundigen en consulenten.
Deze functie wordt zeer divers ingevuld: van
alleen assisterend tot coördinerend. Vanuit
de beroepsverenigingen wordt al jaren meer
duidelijkheid en eenduidigheid in de functie
nagestreefd. Een goede opleiding kan daarbij
een belangrijke steun zijn.
De functie van pijnconsulent is niet nieuw, maar
sinds 2011 bestaat er een officiële Nederlandse
opleiding voor. Pijnconsulenten worden klaargestoomd voor een coördinerende, adviserende en uitvoerende rol bij multidisciplinaire zorg
voor en begeleiding van pijnpatiënten. Dat kan
acute, postoperatieve of chronische pijn zijn,
maar ook pijn bij kanker, of pijn in de palliatieve
fase.
Naast coördinerende en adviserende taken,
heeft de pijnconsulent ook binnen het
eigen zorgdomein een aantal taken, zoals
het diagnosticeren, plannen, behandelen,
evalueren en bijstellen van zorg voor patiënten
met pijn en hun naasten. De pijnconsulent is
verder in staat om voorlichting te geven aan de
patiënt, zijn naasten of aan patiëntengroepen.
Ook levert de pijnconsulent een bijdrage
aan de ontwikkeling van het eigen beroep
door het opzetten, meewerken en uitvoeren
van vakinhoudelijk en/of beroepsinhoudelijk
onderzoek, of het zelf uitvoeren van kwaliteitsprojecten en het initiëren en verzorgen van
onderwijs.
Toch is het niet de bedoeling dat de pijnconsulenten alleen in het ziekenhuis werkzaam
zijn. Nadrukkelijk wordt ook ingezet op het
opleiden van pijnconsulenten in andere
sectoren, zoals de thuiszorg, hospices of
de gehandicaptenzorg. Pijn komt immers bij
nagenoeg alle patiënten en cliënten voor.
Gelukkig blijkt dat steeds meer verpleegkundigen uit andere sectoren belangstelling
krijgen voor deze opleiding. Zo studeren er op
dit moment twee palliatief zorgconsulenten uit
de thuiszorg af, en een verpleegkundige met de
gecombineerde functie wond- en pijnconsulent

van een revalidatie- en wooncentrum waarin
onder anderen veel patiënten met MS verblijven.
Ook in de nieuwe groep, die afgelopen januari
is gestart, blijken de diverse achtergronden en
werkplekken van de pijnconsulenten. Gezien
het feit dat in Nijmegen alweer een groep is
afgestudeerd en er nieuwe groepen worden
opgeleid, en de nauwe banden van de
opleiding met de V&VN Pijnverpleegkundigen
en de Nederlandse Vereniging van Anesthesie
Medewerkers, mogen we hopen dat de
kwaliteit van de pijnzorg in Nederland de
komende jaren steeds meer toe kan nemen.

open werkveld als pijndeskundige.
Bestuurslid Kees Besse sprak namens de
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.
Hij bevestigde dat een goed opgeleide
pijnconsulent onmisbaar is in het huidige
multidisciplinaire team. De anesthesiologen
verwachten dat de pijnconsulenten hun rol
nemen en gelijkwaardige gesprekspartners
zijn op hun deskundigheidsgebied. Hij
wenste de gediplomeerden succes en
meldde bovendien dat zij nu startbekwaam
zijn als opgeleide pijnconsulent en dat de
daadwerkelijke vaardigheden in de praktijk
verder ontwikkeld en ontplooid zullen worden.

Woorden van waardering

Direct toepasbaar

De opleiding tot pijnconsulent is gemaakt
voor en door de praktijk. Tijdens de diplomauitreiking van 18 juni op de HAN werd
daarom tijd ingeruimd voor een reactie
vanuit de diverse beroepsverenigingen die
bij de opleiding tot pijnconsulent betrokken
zijn. Namens de NVAM sprak de voorzitter
van de Commissie Pijn, Remco Terriet, zijn
waardering uit over de wijze waarop dat
in het geval van zijn organisatie gebeurt.
Verder vertelde hij dat het deelprofiel
pijnconsulent in het nieuwe beroepsprofiel
van de anesthesiemedewerker is opgenomen
en dit najaar wordt uitge-geven. De rol van
pijnconsulent die de anesthesiemedewerker
kan innemen als specialisatie op de
basisopleiding werd toegelicht.
V&VN Pijnverpleegkundigen werd vertegenwoordigd door voorzitter Rianne de Wit.
Zij versterkte de woorden van haar voorganger door te melden dat de pijnconsulent
een belangrijke positie inneemt in het
multidisciplinaire pijnbehandelteam. In het
licht van de steeds complexer wordende
patiënt en het lagere opleidingsniveau van
veel afdelingsverpleegkundigen in vergelijking
met twintig jaar geleden ligt er voor de
gespecialiseerde verpleegkundige een

Namens de pas gediplomeerden gaf Tineke
Hooijer een korte voordracht over hoe de
opleiding door haar en haar medecursisten
was ervaren. Zij gaf aan veel waardering
te hebben voor de wijze waarop de
opleiding in elkaar stak en hoe deze werd
neergezet. Verder liet ze duidelijk blijken dat
ze het ondanks het harde werken en de
vele opdrachten een leuke opleiding had
gevonden en dat veel van wat ze opgestoken
had direct toepasbaar was in de praktijk.
De groep gediplomeerden blijft contact
houden met elkaar via het inmiddels
opgestarte alumni-traject, waardoor
een continue aanvoer van bijscholing en
netwerkcontacten gegarandeerd is.
Meer weten over deze opleidingen?
Stuur dan een e-mail naar
info@pijnplatform.nl

Rianne van
Boekel is
coördinator
van de
opleiding tot
pijnconsulent
aan de Hogeschool van
Arnhem en
Nijmegen en
verpleegkundig
pijnconsulent
van het UMC
St Radboud.
Marion Giesberts is
programmacoördinator
van de opleiding tot
pijnconsulent
aan de
Erasmus MC
Zorgacademie
in Rotterdam.

De cursisten
vertegenwoordigen allerlei
achtergronden en werkplekken
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Waar is de ‘bio’ in het
BPS-model gebleven?
Veel mensen met lage rugpijn hadden geen baat bij de traditionele
behandelvormen. De introductie van het biopsychosociale model
betekende voor hen een zegen. Maar nu lijkt de nadruk weer te veel
op omgevingsfactoren en gedragsverandering te liggen.
Door Jan-Paul van Wingerden

B

ijna iedereen heeft weleens lage
rugpijn. Meestal gaat die pijn snel
over. Soms blijft de pijn hangen. Van
alle vormen van chronische pijn komt lage
rugpijn het meest voor. Tot een jaar of veertig
geleden werden klachten verklaard via het
biomedische model. Volgens dit model was er

een direct verband tussen ziekte, fysieke
en/of chemische bevindingen en pijn.
Bij toepassing van dit model op rugklachten
kunnen er twee groepen onderscheiden
worden, die ook verschillend reageren
op behandeling. De eerste groep heeft
anatomische veranderingen, zoals een

uitpuilen van een tussenwervelschijf, een
fractuur of benige veranderingen die leiden
tot stenose (het inklemmen van de uit het
wervelkanaal komende zenuwtakken).
Deze specifiek pathologisch-anatomische
bevindingen maken een adequate
(conservatieve of non-conservatieve)
interventie mogelijk, vaak met een resultaat
naar tevredenheid. Met toenemende
technische ontwikkelingen, zoals minimaal
invasieve technieken, verbeteren de resultaten
voor deze patiëntengroep nog steeds.
In de tweede groep van patiënten met lage
rugklachten kunnen dergelijke anatomische
veranderingen niet worden aangetoond; zij
hebben de zogenoemde niet- of aspecifieke
lage rugklachten. Het gebrek aan een
duidelijke relatie tussen veranderingen aan
anatomische structuren en de klachten
belemmert de therapeutische mogelijkheden.
In deze groep kan geen anatomische structuur of weefsel aangewezen worden dat
geopereerd kan worden. De resultaten van
de conservatieve aanpak bleken voor deze
doelgroep vaak teleurstellend.
De beperkte therapeutische mogelijkheden
en resultaten bij aspecifieke rugklachten
worden ook gevonden bij andere klachten
of aandoeningen. De traditionele modellen
konden geen adequate verklaring geven
voor het ontstaan van deze klachten. Er was
behoefte aan een beter ziektemodel.

Complexe interactie

Een alternatief model werd in 1977 voorgesteld door de Amerikaanse psychiater
George Engel: het biopsychosociale model
(BPS). De essentie van dit model is dat
ziekte niet wordt gezien als slechts een
fysiek proces, maar als het gevolg van een
complexe interactie tussen biologische,
psychologische en sociale factoren. Door
dit model toe te passen op chronische lage
rugpijn kunnen naast fysieke ook mentale
en sociale factoren betrokken worden in
het ontstaan en in stand houden van deze
klachten. Deze nieuwe benadering van
chronische, aspecifieke rugklachten maakte
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe
therapeutische interventies mogelijk.
Vooral het psychologische domein maakte
dankbaar gebruik van deze mogelijkheid.
Vanuit het psychologisch perspectief werd
aangetoond dat een aanzienlijk aantal
rugpatiënten activiteiten vermeed. Er werd
verondersteld dat dit soort vermijding het
gevolg kon zijn van angst om te bewegen.
Deze gedachtegang volgend werden

psychologische behandelingen tegen
overmatige vrees (fobieën) omgevormd voor
het behandelen van chronische rugpatiënten.
De eerste resultaten van deze op een
psychologische aanpak gebaseerde
behandelvormen (cognitief-gedragsmatig,
graded exposure en graded activity) waren
veelbelovend en in scherp contrast met de
teleurstellende resultaten van meer traditionele
behandelvormen. Hierdoor is de nadruk bij
de behandeling van chronische aspecifieke
rugklachten de laatste jaren verschoven van
fysiek naar psychosociaal. Het gevolg is dat in
hedendaagse multidisciplinaire behandelingen
van chronische aspecifieke rugklachten
de focus ligt op de psychologische en
gedragsmatige aspecten. De nadruk ligt
hierbij op het veranderen van gedrag; vooral
sociaal gedrag zoals werk, huishouden, zorg
voor de kinderen en het deelnemen aan het
sociale leven.
Het fysieke is hieraan ondergeschikt en
de doelstellingen van fysiotherapie in deze
programma’s is zeer basaal: reconditioneren
en reactiveren van de patiënt. De focus ligt
primair op de kwantiteit van beweging (meer
doen) en niet op de kwaliteit (hoe wordt het
gedaan).

Heroverweging

De laatste decennia is de kennis over de
werking van het houding- en bewegingsapparaat, met name van het bekken en
de lage rug, aanzienlijk toegenomen. In
1990 introduceerden Vleeming en Snijders
het model van ‘vorm en krachtsluiting’,
waarmee begrepen kan worden hoe
synoviale gewrichten in het algemeen en de
sacro-iliacale gewrichten in het bijzonder
gecontroleerd worden door samenwerking
van een verscheidenheid aan structuren,
waaronder de ligamenten en spieren in de
omgeving van het gewricht. Dit model paste
uitstekend bij de nieuwe inzichten over
spiercoördinatie en de controle en stabiliteit
van de lage rug.
Het werd duidelijk dat veranderingen in de
neuromusculaire controle kunnen leiden tot
niet-optimale bewegingspatronen, waardoor
de fysieke capaciteit vermindert. Verminderde
fysieke capaciteit kan leiden tot lichamelijke

Er werd aangetoond dat een
aanzienlijk aantal rugpatiënten
activiteiten vermeed
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overbelasting en pijn. Het is van belang te
beseffen dat deze mechanismen plaatsvinden
zonder zichtbare weefselschade en over
langere tijd, soms jaren, kunnen voortduren.
In het licht van deze recente functioneel
anatomische ontwikkelingen kan men zich
dan ook afvragen of de rol van het fysieke in
de behandeling van chronische rugklachten
niet zou moeten worden heroverwogen.
In de hedendaagse multidisciplinaire
behandeling van chronische aspecifieke
rugpijn ligt de focus op psychologische- en
gedragsaspecten. Op het eerste gezicht
lijken deze resultaten beter dan die van de
traditionele conservatieve behandelvormen.
Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de
resultaten voornamelijk een weerspiegeling
zijn van hun oorspronkelijke doel: de terugkeer
naar werk en het sociale leven. Maar wanneer
parameters als pijnvermindering worden
meegenomen, worden de resultaten veel
minder positief. Het uitgangspunt dat het
doel van behandeling een genezing en niet
slechts het aanpassen van gedrag is, geeft bij
de gedragsgeoriënteerde behandelingen veel
ruimte voor verbetering.
Een belangrijke mogelijkheid tot verbetering
ligt in de herwaardering van de fysieke
aspecten in de multidisciplinaire aanpak van
chronische aspecifieke rugklachten. Nieuwe
wetenschappelijke informatie, vooral op
het gebied van functionele anatomie, biedt
mogelijkheden om de effectiviteit van op het
BSP-model gebaseerde behandelingen te
verbeteren. Dit kan door de kwaliteit van de
gedragsveranderingen, letterlijk het lichamelijk
bewegen, meer aandacht te geven.

een cognitief gedragsmatige behandeling.
Uitgangspunt is dat de pijnklachten waarmee
mensen komen in de eerste plaats een
signaal zijn dat er in het lichaam iets niet
goed gaat. De gedragsverandering van de
patiënt staat daarom vooral in het teken
van lichamelijk beter functioneren. Het
gaat niet om de kwantiteit, zoals bij een
zuiver gedragsmatige aanpak als graded
activity, maar juist om de kwaliteit van
het bewegen. Als het lichaam beter gaat
functioneren, neemt de pijn meestal af en
kunnen activiteiten worden opgebouwd. Ook
bewegingsangst kan op deze wijze effectief
bestreden worden.
Een belangrijk aspect van deze aanpak is dat
de patiënt zelf inzicht krijgt in de werking van
zijn rug. Hierdoor is hij of zij beter in staat te
begrijpen waarom bewegingen wel of juist
niet pijnlijk zijn. Naast kennis is een belangrijke
voorwaarde dat de patiënt lichamelijke
signalen opnieuw gaat leren her- en erkennen.
In onze huidige maatschappij, waarin veel
van ons geëist wordt in werk en privéleven,
verliezen we gemakkelijk het contact met
het lichaam. Het gebruik van pijnmedicatie,
bedoeld om lichamelijk ongemak en pijn te
verlichten, draagt daar aan bij. Pijnmedicatie
stelt ons in staat grenzen te verleggen en
door te gaan, terwijl het lichaam aangeeft dat
er een grens bereikt of zelfs overschreden
wordt.
Het is opvallend hoe slecht mensen voelen
en ervaren wat hun lichaam aangeeft. Een
van de voornaamste redenen voor een
beperkt resultaat van de behandeling is dat
de patiënt ervoor kiest te blijven doorgaan en
het lichaam onvoldoende rust kan geven. Een
groot deel van het psychologische aspect
van de behandeling bestaat dan ook uit het
vinden van die motivatoren van een patiënt
waarmee hij of zij het juiste gedrag, gericht op
herstel, op gaat pakken.

Patiënt krijgt inzicht

Zoeken naar de balans

Al sinds haar oprichting in 1996 integreert het in Rotterdam gevestigde
revalidatiecentrum Spine & Joint Centre
recente wetenschappelijke ontwikkelingen
op het gebied van functie van de rug met

Het fysieke is ondergeschikt
geraakt aan het reconditioneren
van de patiënt

Bij de behandeling van chronische
pijnklachten is het biopsychosociale model
zeker van meerwaarde. Het gebalanceerd
toepassen van het model is echter niet
gemakkelijk. Het is bij elke patiënt telkens
weer een uitdaging om duidelijk te krijgen
hoe de aspecten van het biopsychosociale
model interacteren. Waarom blijven
klachten voortduren en hoe is dit proces
te doorbreken? Dit is een lastig vraagstuk,
waarbij het ‘bio-aspect’ een grotere plek
verdient dan het nu vaak krijgt.

Boeken
Chronische pijn verklaard Oorzaken, advies en aanpak
Doeke Keizer en Paul van Wilgen
Lannoo Campus (2013);
ISBN 9789401406536
Chronische pijn verklaard beschrijft helder
en toegankelijk de nieuwste inzichten in
hoe pijn werkt. Uitgelegd wordt onder
andere hoe het zenuwstelsel overgevoelig kan worden, wat de rol is van pijnsensoren, de
invloed van culturele verschillen en stress op pijn,
het verschijnsel fantoompijn, en medicijngebruik
bij pijn. De theorie wordt afgewisseld met diverse
levensverhalen van bekende mensen met chronische
pijn. Zij vertellen hoe de chronische pijn, elke dag
weer, hun leven beinvloedt. Een uitgave voor mensen
met chronische pijn, voor hun omgeving en voor
hulpverleners.
Fybromyalgie Omgaan met weke-delenreuma
Huub Fest
Ankh Hermes (2012);
ISBN 9789020206296
Fibromyalgie is een ziekte die zich onder
meer uit in chronische spierpijn en vermoeidheid. Nog steeds is er veel onbegrip over deze ziekte, omdat je er ‘aan de
buitenkant’ nauwelijks iets van kunt zien. De meeste
mensen weten niet wat een fibromyalgiepatiënt
doormaakt of nog gaat doormaken. Ook voor de
patient zelf is het vaak onduidelijk wat hij of zij
mankeert. Uitgelegd wordt hoe je fibromyalgie kunt
herkennen en wat je eraan kunt doen. Verhelderend
zijn de verhalen van patiënten en de diverse tips en
ontspanningsoefeningen waarmee de klachten kunnen worden verlicht.
Complementaire zorg in de palliatieve
zorgverlening - Handboek voor de
professional
Madeleine Knapp Hayes-Wellhüner
Kicozo/De Levensboom (2013);
ISBN 9789081767408
Complementaire zorg begint meer aandacht
te krijgen in de zorg, en met name in het
aandachtsgebied palliatieve zorg. Dit boek geeft
handvatten, tips en adviezen voor het werken met
complementaire zorg, waarin een belangrijke rol is
weggelegd voor aromazorg. Het laat je kennismaken
met de toepassing van geurige oliën als aanvulling op de richtlijnen en gangbare praktijken in de
palliatieve zorg. Toepassingsgebieden als massage, aquazorg en ontspanning worden uitgebreid
besproken. Verder is er veel aandacht voor veiligheid
en voor de meningen en persoonlijke ervaringen van
zorgenden en zorgvragers.

Congressen, symposia
en bijeenkomsten
NATIONAAL
19 september 2013
Medicatiecongres 2013
(voor verpleegkundigen)
De Reehorst, Ede
www.congressenmetzorg.nl/
het-medicatiecongres-2013

9 november 2103
50 jaar Nederlandse Vereniging
van Doktersassisten: Lang leve zorg!
Theater Spant!, Bussum
www.nvda.nl/media/userfiles/file/
congres/PDF%20PP.pdf

19 september 2013
Masterclass Neuropathic Pain
Erasmus MC, Rotterdam
www.dutchpainsociety.nl/
files/masterclass_neuropathicpain.pdf

16 november 2013
Jubileumsymposium Sarcoïdose
Belangenvereniging Nederland
Hof van Wageningen, Wageningen
www.sarcoidose.nl

19 september 2013
Bijscholingsdag chronische pijn
& revalidatie De Fysiotherapeut
Vrije Universiteit, Brussel
nvrf.fysionet.nl

22 november 2013
Congres Nederlands Huisartsen
Genootschap: Huisarts en acute zorg
MECC, Maastricht
www.nhg.org/congres

5 oktober 2013
Voorlichtingsdag Werkgroep
Aangezichtspijn UMC, Utrecht
www.aangezichtspijn.nl

INTERNATIONAAL

5 oktober 2013
Landelijke Contact- en Informatiedag
Nationale Vereniging Sjögren Patiënten
De Reehorst, Ede
www.nvsp.nl
12 oktober 2013
Voorlichtingsmiddag complementaire
zorg en pijn
Aristo-zalencomplex, Utrecht
www.whiplashstichting.nl
7-9 november 2103
11th IASP Research Symposium:
Brain and pain - Researching pain
persistence after surgery
Congrescentrum Papendal, Arnhem
www.brainandpainnijmegen2013.nl
8-15 november 2013
Week Chronisch Zieken Thema:
mantelzorg en vrijwilligerswerk
www.chronischziek.nl

9-12 oktober 2013
EFIC Congress: Pain in Europe VIII
Florence (Italië)
www.efic.org
23-26 oktober 2013
Deutscher Schmerzkongress (IASP
Chapter)
Hamburg (Duitsland)
schmerzkongress2013.de
27-31 oktober 2013
8th Interdisciplinary World Congress
on Low Back and Pelvic Pain
Dubai (VAE)
www.worldcongresslbp.com
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Mijn pijn, mijn leven
Dit is de eerste aflevering van een nieuwe
serie waarin pijnpatiënten vertellen hoe zij
in het dagelijks leven met hun pijn omgaan.
Wilt u ook uw verhaal met de
lezers van het PijnPeriodiek delen?
Stuur dan een e-mail naar
info@pijnplatform.nl onder
vermelding van ‘Mijn pijn, mijn leven’.
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‘Ik was altijd een lolbroek,
maar nu ben ik
stil en in mezelf gekeerd’
Marcha is een hardwerkende trambestuurder,

populair bij collega’s, familie en buren. Dan gooit een ongeluk haar hele leven
ondersteboven. Sindsdien heeft ze pijn en weet ze

tegen welke problemen pijnpatiënten vaak aanlopen. Dit is haar verhaal.
Door Marcha van den Berg

“Op 29 april 2010 heb ik een ongeval gehad. Ik reed
met mijn scooter tegen een openslaande portier
aan. Vervolgens reed ik tegen een andere auto aan.
Ik gleed door, met mijn scooter bovenop mij. Na het
ongeval was ik in een shock. Ik had het gevoel alsof ik
er niet helemaal bij was. Ik heb mijn vriendin gebeld en
die was er binnen acht minuten. Daarna ben ik naar
het ziekenhuis gebracht en daar ging gelijk al het
nodige mis. Ik kreeg geen tetanusprik en er werden al-

leen foto’s van mijn pols gemaakt. Een wond aan mijn
been werd over het hoofd gezien. Daar heb ik nog een
jaar last van gehad.
Toen ik thuiskwam uit het ziekenhuis zette mijn nek
aan de rechterzijde op. De eerste pijnen kwamen:
hoofdpijn, nekpijn, een stekende pijn tussen mijn
schouderbladen, lopend naar het midden van mijn rug
en korte tijd later verder door naar mijn heupen.
De dag na het ongeval ben ik naar de huisarts gegaan

voor een tetanusprik. Ik heb toen verteld wat ik op dat
moment mankeerde.”

Niets helpt

“In de dagen daarna ben ik nog een aantal keren naar
de huisarts gegaan. Toen de klachten aanhielden,
volgden bezoeken aan de fysio, de manueel therapeut
en de chiropractor. Chiropraxie leek te helpen, met
name het ‘terugzetten’ van mijn nekwervels, maar na
stressmomenten ging alle winst elke keer weer verloren. Behandelingen door de acupuncturist boden
geen soelaas en mij werd aangeraden naar een psycholoog te gaan. Maar die was zo duur dat ik hem niet
kon betalen. Uiteindelijk ben ik bij de revalidatiearts
beland en deze heeft mij doorverwezen naar een centrum voor revalidatie en reïntegratie.
Geen enkele therapie leek immers echt te helpen.
Ook wandelen, het doen van oefeningen thuis op
ontspanningsmuziek, slapen op een speciaal kussen, het haalde allemaal niets uit. Ik had wel een goed
gevoel bij Cedarmassage-behandelingen en met de
juiste medicatie erbij bleven de pijnklachten binnen
de perken. Maar deze behandelingen kostten mij
uiteindelijk ook te veel geld. Ik moest er daarom mee
stoppen.
Ik heb een zorgverzekering met een uitgebreide
dekking. Maar om de een of andere reden moet ik
toch veel van de behandelingen die ik heb gehad zelf
betalen. Dus ik dacht: ik verzeker mezelf nog beter,
maar dat maakt helemaal niks uit. Aan codeïne moet
je inmiddels ook fors bijbetalen. Hetzelfde geldt voor
slaapmiddelen. Met een koophuis krijg je natuurlijk ook
je rekeningen binnen, en je moet ook nog leven en
eten.
Binnenkort heb ik het eindgesprek bij het centrum
voor revalidatie en reïntegratie. Dan is de revalidatie
afgerond. Bij mij heeft het niet erg geholpen. Er zijn
tijdens het traject een hoop sessies geschrapt omdat de specialisten die die sessies geven ook zoiets
hadden van: ja, wij weten niet hoe we jou nog kunnen
helpen. Want ik wist ze precies te vertellen wat bij mij
wel helpt en wat niet.
Op een gegeven moment word je ook een beetje moe
van al die behandelingen. Ik ben getrouwd; daar heb
ik ook rekening mee te houden. Ik was altijd onderweg
om behandeld te worden of ik kwam er net vandaan.”

Vergeetachtigheid

“De lichamelijke klachten die ik nu nog steeds heb:
druk achter mijn ogen, stekende hoofdpijn, pijn
hoofdzakelijk aan de rechterkant van mijn nek. Aan
de achterkant van mijn schedel heb ik een drukkende

pijn, alsof iemand aan mijn spieren trekt. Ik heb pijn in
mijn schouders tot in het midden van mijn rug en het
straalt uit tot onderin mijn rug, zelfs tot in mijn heupen.
Het lijkt alsof iemand daar continu iets vasthoudt.
Verder heb ik last van vergeetachtigheid. Ik moet alles
noteren, in mijn telefoon, op de kalender. Als ik een
brief aan het schrijven ben en iemand begint tegen me
te praten, dan ben ik kwijt wat ik aan het doen was. Ik
kan naar de gang lopen en kijken hoe laat ik morgen
op mijn werk moet beginnen. Dan kom ik terug en dan
ben ik het alweer vergeten. Verder heb ik moeite met
het volgen van moeilijke gesprekken en spring ik snel
van de hak op de tak. Bij het tv-kijken zag ik in het begin vaak dubbel. Ik heb ook moeite met het bewaren
van mijn evenwicht. Soms val ik gewoon om, vooral
als ik op mijn hurken zit.
Ik kan ook niet tegen drukte, licht en hard geluid. Ik
ben snel geïrriteerd en soms agressief. Volgens mijn
vriendin lig ik ook te trillen in mijn slaap en ben ik heel
onrustig. Van de week riep ik in mijn slaap tegen mijn
vriendin: “Zet die computer eens uit, ik hoor Najib
Amhali!” Maar die was er natuurlijk helemaal niet. Het
is wel iets verbeterd, maar nog steeds niet wat het
hoort te zijn.”

Pillen en ampullen

“Voor het ongeval slikte ik alleen ‘de pil’. Het enige
dat ik ooit heb gehad is een carpaal-tunnelsyndroom.
Daar ben ik aan geopereerd en daarna heb ik er gelukkig nooit meer last van gehad. Ook ben ik een keer
aan mijn neus geopereerd. That’s it.
Na het ongeluk slikte ik de geneesmiddelen Zaldiar,
Tramadol en Diclofenac, maar daarvan kreeg ik last
van mijn darmen. Voor de stoelgang kreeg ik Xpraepsiroop voorgeschreven. Daarvan sloegen mijn darmen
helemaal op hol. Van het antidepressivum Antriptaline dat ik kreeg werd ik erg onrustig. Daarom ben ik
ermee gestopt. Ik heb klysma’s gehad, met een soort
ampullen die je dan van achteren moest inbrengen.
Als ik uit bed kom, ga ik naar het toilet, pak een
maagtablet (Omeprazol, 40 mg), vervolgens paracetamol (500 mg) en codeïne (50 mg) en dat neem ik
dan om de drie uur in. Als ik dat niet doe, krijg ik pijn
waar ik verder de hele dag niet meer van afkom. Vlak
na het avondeten neem ik de laatste paracetamol/
codeïne-combinatie. Twee uur voordat ik ga slapen
neem ik op vrije dagen diazepam en melatonine met
codeïne en paracetamol of het slaapmiddel Temazepam met een tablet paracetamol. Om verslaving
te voorkomen gebruik ik nu drie varianten, want van
diazepam heb je steeds meer nodig voordat het weer
helpt. Toch slaap ik slecht. Per nacht word ik een keer

‘Op een gegeven moment word je ook een beetje
moe van al die behandelingen’
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‘Het kost mij veel moeite om te accepteren dat ik
op hulp van anderen ben aangewezen’
of tien wakker. Vandaar dat ik vaak op de bank slaap,
want anders doet mijn vriendin geen oog dicht.
Aan alternatieve middelen gebruik ik Toco-Tholine,
Tromba complex-sportgel (dat ook voor paarden
wordt gebruikt) en VSM gelei. Elke dag neem ik Brinta
met water en gebroken lijnzaad en ik eet veel extra
vezels, zoals mueslirepen, roggebrood; allemaal om
de stoelgang te bevorderen.”

Boze buurvrouw

14

“Sinds het ongeluk ben ik erg veranderd. Vriendinnen
hebben dat opgemerkt. Mijn schoonfamilie, zelfs de
buurvrouw, heeft gezegd dat ik ‘anders’ ben. Ik ben
veranderd van de aardige in de boze buurvrouw. Ik
ben heel stil en in mezelf gekeerd, en dat terwijl ik altijd
een lolbroek was. Vaak ben ik chagrijnig en lusteloos.
Ik heb dagelijks pijn. Als ik thuiskom van mijn werk ga
ik altijd het liefst direct naar bed toe.
Voor het ongeval hield ik van klussen, ik was altijd
lekker bezig in de tuin. Ik heb een bladblazer moeten
kopen omdat ik mijn tuin niet meer kan aanvegen. Het
is een tuin van zes bij twaalf meter, dus dat brengt veel
werk met zich mee. Dat zijn dingen die bijna niet meer
gaan. Als ik het wel doe, stop ik pas als het klaar is.
Dat is een valkuil, want dan ga ik mijn grens over en
dan kan ik vervolgens niet meer lopen van de pijn. Die
zit dan van mijn kruin tot aan mijn tenen. Dan maar
niet zelf doen, denk ik dan, maar uitbesteden. Zo heb
ik een schilder moeten inhuren om de woonkamer
te schilderen. Ik moet accepteren dat ik op hulp van
anderen ben aangewezen en dat kost mij veel moeite.”

Weer aan het werk

“Op mijn werk ben ik aanvankelijk tegengewerkt bij
mijn reïntegratie. Het UWV moest eraan te pas komen
en zij hebben mij in het gelijk gesteld. Ik ben trambestuurder van beroep en ik kan niet meer tegen de
trillingen die je in de tram voelt. Daarbij komt nog eens
de kaartverkoop in de tram; je hebt altijd veel geld op
zak en je zeult met een erg zware tas, de druk die het
omgaan met passagiers met zich meebrengt, en de
algehele werkdruk, die hoog is. Daarnaast moet je je
continu concentreren op het verkeer. Je gaat door,
want je bent bang je baan kwijt te raken. Totdat ik een
keer wakker schrok toen ik over een wissel reed. Dat
was voor mij het einde. Ik dacht: nu komt de veiligheid
van de passagiers in het geding.
Maar je hebt rekeningen te betalen, je wilt niet in de
schulden terechtkomen. Daarom ga ik door. En ik voel
mij verantwoordelijk voor mijn arbeidsongeschikte
partner. Ik zit al zeventien jaar bij mijn werkgever. Voor
het ongeval heb ik nooit problemen gehad, ik kwam
nooit te laat op mijn werk. Twee maanden voor het
ongeval heb ik nog een tevredenheidsbetuiging gehad
omdat ik mijn werk zo goed uitvoerde.

Nu rijd ik op een ander type tram en die is een stuk
stabieler. Je zit in een afgesloten ruimte, dus je hebt
niet meer met passagiers te maken. Maar natuurlijk
nog wel met de werkdruk, het licht en het continu
moeten concentreren op het verkeer, wat veel energie
vergt.
Met geld dat gelukkig door de verzekeraar van de
tegenpartij beschikbaar is gesteld heb ik een tweedehandsauto gekocht. Zo kan ik ‘s ochtends vroeg op
tijd zijn in de remise, waar ik nu op de Randstad Rail
mijn dienst moet beginnen.
Werken gaat nu wel beter, maar ik ben niet zeker van
het aantal uren dat ik kan werken. Diep van binnen
weet ik dat ik fulltime niet zal volhouden. Ik werk wel
meer uren dan de revalidatiearts heeft geadviseerd.
In mijn situatie zou 28 uur per week het beste zijn.
Ik hoop dan ook mijn medicijngebruik te kunnen
verminderen, want ik krijg steeds meer last van de
bijwerkingen van de medicijnen. Zo heb ik nu elke dag
last van darmkrampen.
Bij de apotheek sprak ik pas met een mevrouw die
in dezelfde situatie had gezeten. Bij haar heeft korter
werken ook geholpen.“

Schuldgevoelens

“Ik ben nog steeds boos dat het ongeval door andermans onoplettendheid heeft kunnen gebeuren en
dat mijn leven nu helemaal overhoop ligt. Ik had een
gelukkig leven. Ik voel mij nu af en toe schuldig, ook
tegenover mijn partner, mijn schoonfamilie, en dat
terwijl mij niets te verwijten valt.
We huren elk jaar met de schoonfamilie een huisje
ergens in Nederland, maar als het dan heel gezellig
is, wordt het voor mij allemaal te druk. Ik heb niet veel
rust in mijn hoofd. Ik zonder me dan een beetje af
terwijl de anderen lekker aan het kaarten zijn.
De vergeetachtigheid en het feit dat ik af en toe
stomme dingen zeg, heb ik inmiddels geaccepteerd.
Om sommige uitspraken kunnen mijn vriendin en ik
achteraf wel lachen. Maar ik baal van die pijnen en
dat ik door een gebrek aan energie weinig dingen kan
ondernemen.
Zolang ik geen zekerheid over de toekomst heb, is het
voor mij lastig om te beginnen met verwerken en accepteren. Hoe moet ik me bij iets neerleggen als ik niet
weet waar ik me bij moet neerleggen? Als ik 28 uur
kan gaan werken en alles is ook financieel geregeld,
dan kan ik mijn leven daaromheen bouwen. Het mag
niet zo zijn dat mijn werk voor een groot deel bepaalt
hoe mijn privéleven eruit zal gaan zien.
Ik heb op dit moment geen dingen in het vooruitzicht
waarop ik mij verheug. Het enige dat mij gelukkig
maakt is mijn privéleven. Daar ligt mijn hart en ziel,
daar ligt mijn alles.”

SIP:
klaar voor de

volgende fase

De SIP Focusgroepen brachten
onlangs twee beleidsdocumenten voort over het verbeteren
van de pijnbestrijding binnen de
Europese Unie. Dit betekent een
stap verder in de richting van
concrete maatregelen.

T

ijdens de twee Societal Impact of Pain
Focusgroepen, die op 14 en 15 mei j.l.
in Brussel plaatsvonden, zijn de multistakeholdergroepen tot overeenstemming
gekomen over twee werkdocumenten voor
toekomstige beleidsmaatregelen: het SIP
Aanbevelingen Rapport over de Europese
implementatie van kwaliteitsindicatoren voor
chronische, niet kwaadaardige pijnbestrijding
(Focusgroep 1) en het SIP Voorstel voor Actie,
waarbij gebruik werd gemaakt van de Europese best practices voor de reïntegratie van
chronische pijnpatiënten in de beroepsbevolking (Focusgroep 2).
Beide documenten vormen een basis voor
verdere acties van de multi-stakeholdergroepen: het vergroten van het bewustzijn
betreffende de impact van chronische pijn,
de uitwisseling van informatie en best practices binnen de EU, het ontwikkelen van
beleidsstrategieën en activiteiten die de pijnzorg in Europa moeten verbeteren.

Uitdaging voor de samenleving

De onderwerpen van de SIP Focusgroepen,
die geselecteerd waren door het SIP Programma Comité, zijn gerelateerd aan een van
de zeven beleidsdimensies van de SIP Road
Map for Action, zoals professor Hans Georg
Kress, voorzitter van de European Federation
of IASP Chapters (EFIC), verklaarde: “Gedurende de laatste drie SIP-symposia is er
vooruitgang geboekt in de algemene discussies over en de erkenning van chronische pijn
als een uitdaging voor de samenleving. Wij

zijn nu in de volgende fase aangekomen: we
richten ons op de verschillende verzoeken die
zijn ontstaan door de Road Map for Action.”
Deze Road Map was de belangrijkste uitkomst van het SIP-symposium in 2011. Hierin
wordt weergegeven wat de zeven beleidsdimensies zijn, die aangeven hoe Europese
instellingen en lidstaten van de EU het
maatschappelijke effect van chronische pijn
op Europees niveau effectief kunnen aanpakken.

Nationale verschillen

Tijdens de eerste Focusgroep over de ontwikkeling van indicatoren om de kwaliteit van de
pijnbestrijding te meten, werd duidelijk dat
Europese landen met verschillende Europese
zorgstelsels verschillende vragen en voorwaarden hebben. Kress zei hierover: “Onze
Europese samenleving is geen eenheid. De
landen hebben verschillende geschiedenissen, tradities, gezondheidssystemen en ook
sociale systemen.”
Prof. dr. Kris Vissers van het UMC St. Radboud lichtte de situatie in Nederland toe: “Wij
werken hard aan een programma waarbij de
deelname van patiënten belangrijk is. In dit
programma is de patiënt de leider is en zijn
wij de coaches van de patiënt.”

SIP Voorstel voor Actie

1) Sterke, vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden om een holistische en collaboratieve
benadering van de succesvolle uitvoering van
toekomstige projecten te waarborgen.
2) Ontwikkeling van richtlijnen voor beroepsbeoefenaren
in de gezondheidszorg.
3) Ontwikkeling en implementatie van onderwijsprogramma’s en werkprogramma’s voor patiënten met
chronische pijn.
4) Continue monitoring, evaluatiesystemen en
risicobeheerprocedures om consistent hoge resultaten
te garanderen.
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De ‘pijn van
niemand’ moet
‘de pijn van
iedereen’ worden
Op 15 mei vond in Utrecht het congres
‘Chronische pijn; behandeling en begeleiding
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in de eerste lijn’ plaats. De behandelde
onderwerpen liepen uiteen van centrale
sensitisatie tot fantoompijn en van ACT
tot anderhalvelijnszorg voor pijnpatiënten.
Een verslag.
Door Margot de Waal

D

e dagvoorzitter, bewegingswetenschapper Albère Köke, opende het
congres en gaf onder andere de volgende boodschap mee aan de toehoorders,
(fysio)therapeuten, psychologen en in mindere
getale huisartsen: ben je je ook bewust van je
eigen attitude ten aanzien van pijn, heb je dan
ook een biopsychosociale visie?
Na een mooi overzicht over de epidemiologie
van chronische pijn gaf anesthesioloog prof.
Frank Huygen zijn visie op het probleem, en
hoe we naar een oplossing kunnen toewerken. Chronische pijn wordt onvoldoende
herkend. Pijn is van iedereen en van niemand.
Hoe kan dit omgevormd worden, hoe kan
‘pijn die van niemand is’ tot ‘pijn van iedereen’
gemaakt worden?

Hyugen stelt een verdieping én verbreding
van het specialisme pijngeneeskunde voor.
Een verdieping door een opleiding pijngeneeskunde, registers voor specialisten en
klinieken, en meer evidence based medicine.
Maar ook een verbreding: alle medewerkers in de gezondheidszorg dienen te worden
betrokken.
Op dit moment is er in de geneeskundeopleiding nog te weinig aandacht voor pijn;
dit moet veranderen. Voor verbetering van
zorg lijkt hem disease management een goed
model (denk aan diabetes), met een centrale
plek voor de huisarts. We kunnen een ketenzorg opzetten, waarvoor we professionals
trainen, richtlijnen ontwikkelen, met aandacht
voor de organisatie, zowel gericht op de
zorgverlener als op de patiënt, met financiële
prikkels, monitoring van kwaliteit en wettelijke
maatregelen.

Goed afgestemde voorlichting

Centrale sensitisatie of overgevoeligheid van
het centrale zenuwstelsel kan aan de basis
liggen van chronische pijnklachten. Uitleg en
gebruik van dit model stond centraal in het
congres. Hierbij een greep uit de sprekers.
Revalidatiedeskundige prof. Mira Meeus legde
uit hoe pijnprikkels niet voldoende onderdrukt
worden, door overactiviteit in de stijgende
banen in het centrale zenuwstelsel of in de
dalende banen. Hierdoor volgt een overstimulatie van het centrale zenuwstelsel, met een
hypersensitiviteit voor mechanische stimuli.
Symptomen van centrale sensitisatie zijn

Verdieping en verbreding
kan de pijngeneeskunde
vooruit helpen
bijvoorbeeld overgevoeligheid voor fel licht,
geluid en aanrakingen. Oefentherapeutische
aanrakingen zouden dan ook voorzichtig en
vooral met een lagere frequentie uitgevoerd
moeten worden bij patiënten met chronische
pijn die hier last van hebben.
De patiënt met chronische pijn wordt vaak van
het kastje naar de muur gestuurd, en krijgt
op zijn gang langs diverse specialisten steeds
weer een andere uitleg. Door onderling samen
te werken in de eerste lijn kan de patiënt in
een vroeg stadium en dicht bij huis worden
geholpen met goede (op elkaar afgestemde)
voorlichting, met als doel om te komen tot
pijnvermindering, adequate coping-strategieën en een betere kwaliteit van leven.
Huisarts-onderzoeker Doeke Keizer en
gezondheidspsycholoog dr. Paul van Wilgen
lieten zien hoe zij dit met collega’s georganiseerd hebben in het anderhalvelijnscentrum
Transcare. Er wordt veel tijd en aandacht
gegeven aan diagnostiek en pijneducatie.
Het sensitisatiemodel speelt hierin een centrale rol. De patiënt krijgt uitgelegd dat de
oorzaak van de pijn niet gerelateerd is aan
een beschadiging, maar aan overgevoeligheid
van het zenuwstelsel. Keizer en Van Wilgen
gebruiken hiervoor de metafoor van het
inbraakalarm. Na beschrijving van het kernprobleem wordt met het team bekeken wat
onderhoudende factoren zijn, en wordt samen
met de patiënt een behandelplan opgesteld.

Spiegeltherapie

Bij de behandeling van farmacotherapie
van chronische pijn vroeg anesthesioloog
dr. Sjouke Schiere zich af wanneer gespro-

ken kan worden van chronische pijn. Als
voorbeeld gaf hij een casus van een patiënt
met postoperatieve pijn na arthroscopie. De
wond geneest, maar de pijn blijft ook na drie
weken nog aanhouden. Stel dat bekend was
dat deze patiënt al fibromyalgie met mogelijk
centrale sensitisatie had, zouden we dan
niet direct al (zelfs preventief) pijnmedicatie
moeten geven? Uit onderzoek blijkt verder dat
catastroferen een rol speelt bij het al dan niet
krijgen van postoperatieve pijn. De spreker
laat de zaal met meer vragen dan antwoorden
achter…
Bij fantoompijn kan spiegeltherapie ingezet
worden. Fysiotherapeut en epidemioloog Andreas Rothgangel liet zien hoe dit in zijn werk
gaat, en waar de therapeut zoal op moet
letten.
Daarna kwam een veel breder inzetbare
therapie aan bod: prof. dr. Karlein Schreurs
liet zien hoe zij de acceptance & commitmenttherapie (ACT) inzet bij chronische pijn.
Hierbij ligt de nadruk op het nastreven van
de waardevolle aspecten van ons leven, met
aanvaarding van de negatieve zaken.
Tot slot lichtte prof. dr. Jo Nijs een tip van de
sluier op van het huidige onderzoek naar de
interactie tussen pijn en beweging. Beweging
kan een pijnstillend effect hebben, maar dit
mechanisme blijkt bij heel wat patiënten met
chronische pijn niet geactiveerd te worden.
Nociceptie ontregelt de beweegmatrix in ons
brein. De interactie tussen de pijnmatrix en de
beweegmatrix is onderwerp van voortgaand
onderzoek.

Niet langer van het
kastje naar de muur, maar
hulp dicht bij huis
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Margot
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verbonden
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Public health
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Reishoofdpijn
kun je
niet
thuislaten
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Vakantie is bedoeld als
een aangename
onderbreking van de
dagelijkse sleur.
Maar het betekent vaak
ook stress, een andere
omgeving, ander
voedsel en andere
temperaturen. En daar
zijn mensen met migraine
nogal gevoelig voor.
Door Dick de Scally

I

k weet bijna zeker dat reishoofdpijn niet
voorkomt tussen de twaalf hoofdsoorten en
tientallen subsoorten hoofdpijn uit de classificatie van de International Headache Society.
Of je nu per auto of vliegtuig reist, altijd zit je
na een klein halfuur in een benauwd hok waar
het zuurstofgehalte tot gevaarlijke waarden is
gedaald.
Laten we het alleen even over de auto hebben. Als het buiten de auto koud is, schroeit
de kachel je ogen, neus en keel woestijndroog. Is het buiten heet, dan veroorzaakt de
airconditioning ijzige temperaturen. Weg is
de frisse lucht. En sommige gevoelige types
krijgen daar hoofdpijn van.
Dus raadt Dokter ANWB je aan na twee uur
onafgebroken autorijden te stoppen en te
bewegen. Logisch, want bewegen zonder
te stoppen kan verkeerd aflopen. Net als je
erover denkt dat advies toch maar eens op
te volgen omdat je voet als eerste onderdeel
wil gaan slapen, helpt een blauw bord je uit
de droom: de volgende aire (parkeer- annex
pleisterplaats; ja, we rijden in Frankrijk) is nog
ver weg. Zucht...
Maar dan kun je je auto eindelijk de aire op
draaien, de broodtrommel gaat open en het
aroma van pindakaas en gepelde sinasappels
mengt zich met de geur van de draaiende
dieselbak voor je. Je voel je al een beetje
‘migraineus’ worden, want je hebt te lang
stil moeten zitten, de maaltijd is al te lang
uitgesteld, en tegen sommige luchtjes kun je
ook al niet.

Uit je ritme

Als je bij een volgende stop de drempel van
zo’n typisch Franse bistro overschrijdt, kom
je in de gevarenzone. Honger en dorst zijn
gevoelens die je alleen in de vakantie hebt,

omdat je ‘uit je ritme bent’. In de vakantie
wil je qua regelmaat juist van de gebaande
paden af en de plaatselijke producten eten
en drinken. Dat kan je duur komen te staan.
Ongewone voeding in een gewoon lijf is een
verkeerde beslissing voor migrainepatiënten.
Laten we aannemen dat je diep in het zuiden
van Frankrijk een huisje hebt gehuurd in een
pittoresk dorpje met zo’n echt Frans pleintje,
waar je ‘in één ruk’ naartoe rijdt. Dat kan, al
zijn die wit-blauwe koplampen van moderne
bolides in het donker wel erg triggerig voor je
vermoeide ogen.
Eenmaal op de plaats van bestemming heb
je een inspanning verricht waar havenarbeiders jaloers op zouden zijn. Dat moet je de
volgende dag bezuren, want de stress van het
vertrek en de ontspanning na die geweldige
inspanning… Ach ja, je weet wel wat je te
wachten staat. Je hebt het tenslotte ook ieder
weekend.

Eenmaal op de plaats van
bestemming heb je een inspanning
verricht waar havenarbeiders
jaloers op zouden zijn
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Om het ’s avonds toch nog
gezellig te maken, neem je twee of
drie glazen wijn, terwijl je
daar helemaal niet tegen kunt
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Die volgende dag denk je aan het bestrijden
van je migraine-aanval. Maar het blijft bij bij
denken, want je merkt dat je je medicijnen
vergeten bent. Pardon, dat de ander vergeten
is je medicijnen in te pakken. De knallende
ruzie daarna doet je hoofdpijn geen goed.

Zetpil in het Frans

Natuurlijk kun je wel de plaatselijke dokter
consulteren, maar je kennis van het Frans is
nou ook weer niet zo groot. Dan moet je met
handgebaren uitleggen dat je van dat en dat
medicijn de zetpillen wilt. Zetpillen, wijs maar
aan. Maar je had toch zo’n handig boekje
Hoe zeg ik het in…? Ook vergeten.

Kortom, je eerste vakantiedag is niet gevierd
maar vervlogen. De volgende dag zal het toch
wel over zijn? Die dag merk je dat je je beter
had moeten laten informeren. De zon
schijnt ongenadig en de temperatuur stijgt
nog harder dan je teleurstelling. Het huisje
blijkt geen airco te hebben. En een van je
meelevende gezinsleden merkt tactisch op
dat het pittoreske dorpje met dat karakteristieke Franse pleintje ook nog op grote hoogte
ligt, zodat de zuurstof er dunner gezaaid is
dan de bloeiende lavendel.
Om het ’s avonds toch nog gezellig te maken,
neem je een glas wijn. Of twee, of drie. Je vergeet even dat je daar niet tegen kunt. Santé!

NVVR De Wervelkolom
steunt MinT-studie
Chronische lage

patiënten met mechanische
lage rugpijn. Dat wil zeggen:
pijn die veroorzaakt wordt
door de facetgewrichten,
tussenwervelschijven of
sacro-iliacale gewrichten.
Maar ook in deze groep is
het bewijs beperkt.

rugklachten worden
vaak bestreden met
pijnblokkades. Maar
hoe effectief is deze

Twee groepen

behandeling eigenlijk? Een nieuwe
studie moet daar
meer duidelijkheid
over verschaffen.
Door Leen Voogt

D

oor zitting te nemen in
een klankbordgroep
werkt NVVR De
Wervelkolom mee aan een
onderzoek naar minimale
interventionele procedures
(ook wel pijnblokkades
genoemd) bij patiënten met
chronische lage rugklachten.
In deze MinT-studie wordt
vergeleken of het uitvoeren
van een multidisciplinair pijnprogramma met pijnblokkade
(kosten)effectiever is dan een
multidisciplinair pijnprogramma
zonder pijnblokkade. Het
onderzoek, waaraan ongeveer
800 patiënten zullen deelnemen, vindt plaats in dertien
pijnklinieken in Nederland.

Leen Voogt
is voorzitter van de
Nederlandse
Vereniging
van Rugpatiënten
De Wervelkolom.

Geen sterk bewijs

Patiënten met chronische lage
rugklachten worden door de

huisarts vaak doorgestuurd
naar de pijnspecialist (anesthesioloog). De behandeling
daar bestaat uit een pijnprogramma waar fysiotherapie
en soms psychologische
hulp deel van uitmaken. Veel
pijnspecialisten maken ook
gebruik van pijnblokkades
om de chronische pijn te
bestrijden. In de Nederlandse
richtlijn bestaat overeenstemming over de effectiviteit van
deze behandeling. Overzichten van recente onderzoeken concluderen echter
dat er geen sterk bewijs
is voor de effectiviteit van
pijnblokkades bij patiënten
met chronische lage rugpijn.
Pijnspecialisten geven voor
deze tegenstrijdigheid de
reden dat zij slechts een subgroep behandelen, namelijk

In de MinT-studie worden
patiënten met mechanische lage rugklachten bij de
pijnspecialist in twee groepen
verdeeld. De ene groep krijgt
het multidisciplinaire pijnprogramma; de andere groep
krijgt het multidisciplinaire
pijnprogramma met daarnaast de pijnblokkade.
De MinT-studie wordt uitgevoerd door onderzoekers
van het EMGO-instituut van
de Vrije Universiteit en het VU
Medisch Centrum Amsterdam, het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam en de
Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie.
Het St. Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein had de eer
om de eerste patiënten in
de studie te verwelkomen.
Ook vanuit het Medisch
Centrum Leeuwarden doen
er al patiënten mee. Andere
klinieken zullen hopelijk
volgen zodra de laatste hobbels omtrent METC-goedkeuringen en het regelen van
de vergoedingen genomen
zijn.
Meer informatie over dit
onderzoek is te vinden op
mintstudie.nl.

Het onderzoek, waaraan ongeveer
800 patiënten zullen deelnemen, vindt plaats
in dertien pijnklinieken
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Alles wat aandacht
krijgt, groeit. Dat geldt
voor positieve gevoelens
als liefde en warmte.
Maar ook voor negatieve
gevoelens als pijn,
boosheid en verdriet.
Bedenk dus goed wat
je aandacht geeft, hoe
je dat doet en wat het
effect daarvan is.
Door Frits Winter
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Hoe staat jouw
tuintje erbij?
T

on zucht en steunt dat hij weer
zo’n beroerde dag heeft. Dood- en
doodmoe, pijn en alweer verschrikkelijk
slecht geslapen. Zijn vrouw en kinderen lijden
met hem mee. Ze zijn wisselend zorgzaam
en geïrriteerd. Kortom, Ton is nadrukkelijk
aanwezig als hij zich slecht voelt. Hij vraagt
direct en indirect de nodige aandacht. Na een
paar dagen voelt hij zich blijkbaar wat beter,
iedereen is opgelucht en gaat weer zijn eigen
gang.
Dus Ton voelt zich slecht: veel aandacht. Ton
voelt zich beter: minder aandacht. Aangezien
alles wat aandacht krijgt toeneemt, zullen
Tons slechte dagen toenemen ten koste van
zijn goede dagen. Wel of geen aandacht
geven doet veel, wakkert gedrag en emoties
aan, of doet ze verdampen. Dit geldt zowel

voor positieve gevoelens, humor, warmte,
liefde, als voor pijn, boosheid en verdriet.
Masja is verliefd. Ze raakt niet uitgepraat
over haar Romeo, vlinders in de buik, een
gelukzalige blik, ze straalt. Waag het niet
om af te dingen op het ideale plaatje in haar
hoofd. Masja is in de zevende hemel en de
vraag is: wanneer en hoe zal ze weer op
aarde belanden? Nu zwijmelt ze nog dat haar
Romeo zo invoelend is, zo’n rijk gevoelsleven
heeft, zoveel belangrijke mensen kent en zo
intelligent kan argumenteren. Ongelooflijk,
al die voortreffelijke eigenschappen in één
persoon…

Minpunt wordt breekpunt

Een halfjaar later is Masja weer op aarde
geland. Waag het niet iets positiefs over

Je visie en je gevoelens kunnen
in een korte tijd
spectaculair veranderen

blijken deze minpunten opeens breekpunten
te worden. Je komt tot de verrassende
conclusie dat Romeo, die eerst zo aardig
leek, zich uiteindelijk ontpopt als een
onuitstaanbaar individu. Je bent daarbij maar
al te zeer geneigd je eigen rol in een dergelijk
‘groeiproces’ te onderschatten.

Zout in de wonden

Romeo te zeggen. Zij heeft het over die
sentimentele slapjanus, die grote snob met
zijn gebral over al die belangrijke mensen,
die domme betweter, die zonodig altijd met
iedereen in discussie moet. Ongelooflijk,
zoveel verderfelijke eigenschappen in één
persoon… Romeo is niet veranderd. De
visie van Masja is veranderd. Zij ziet dezelfde
kenmerken, die eerst deugden waren, nu als
ondeugden.
Je visie en je gevoelens kunnen in een korte
tijd spectaculair veranderen. “Himmelhoch
jauchzend, zum Tode betrübt,” schreef
Goethe al. Als je verliefd bent, geef je
automatisch veel aandacht aan de ware en
vermeende, geweldige eigenschappen van
de ander. Deze positieve aandacht stuwt de
relatie op naar ongekende hoogte. Na verloop
van tijd merk je wel dat het niet allemaal
rozengeur en maneschijn is. Er zijn wat
minpuntjes die ook de aandacht ‘verdienen’.
Vervolgens ga je daarmee aan het werk, met
als doel de relatie optimaal te houden.
De aandacht voor de minpuntjes doet ze
groeien tot minpunten. Vooral omdat de
relatie zo goed en zo geweldig was, wil je
deze minpunten zo snel en zo goed mogelijk
opruimen. Je richt er je volle aandacht
op. Ondanks of dankzij al deze aandacht

Bedenk dus goed wat je aandacht geeft, hoe
je dat doet en wat het effect daarvan is. De
kwaliteit van je aandacht bepaalt namelijk
mede de kwaliteit van je leven. Als je wilt dat
je baas en je collega’s een pesthekel aan je
krijgen, vertel ze dan voortdurend wat ze niet
goed doen. Als je ook nog wilt dat je relatie
naar de knoppen gaat en je kinderen gestrest
en onzeker worden, trek dan die kritische lijn
door naar thuis.
Om te voorkomen dat men denkt dat je een
negatieveling bent, kun je het beste zeggen
dat je kritiek opbouwend en goedbedoeld is
en dat je gewoon eerlijk wilt zijn. Daardoor
krijgen anderen echt het idee dat ze niet
deugen en nog een hoop te leren hebben.
Dale Carnegie stelde: elke gek kan kritiek
leveren en de meeste gekken doen het ook.
Als je je al pijnlijk bewust bent van wat je
allemaal niet goed doet, dan zit je echt niet te
wachten op een gek die ook nog eens zout
in de wonden gooit. Je hebt er dan behoefte
aan te weten en te horen wat je goed doet,
zodat je daar het vertrouwen uit haalt om te
werken aan wat nog niet goed is.
Conclusie:
- Geen aandacht, negeren, verwaarlozen is
op den duur de dood in de pot.
- Negatieve aandacht, conflicten en strijd voelt
als overleven in een woestijngebied.
- Positieve aandacht brengt groei en bloei.
Hoe staat jouw tuintje erbij?

23

Dr. Frits Winter
is directeur van
het Medisch
Centrum Winter,
behandelcentrum
voor pijn, stress
en burn-out, en
auteur van het
boek ‘De pijn de
baas’.

We hebben vaak de neiging
onze eigen rol in dit
‘groeiproces’ te onderschatten

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

