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neuropathische pijn

voorwoord

“Zeuren heeft geen zin, kijken hoe je
de pijn te lijf kunt blijven gaan wel.”
Het is een prachtige zin uit het interview met Theo Kaandorp. Hij heeft een lange periode last van ernstige zenuwpijnen en hij weet uit ervaring wat pijn met je doet. Gelukkig
is hij in staat dit ook te verwoorden en elke zin is raak. “Pijn
is heel destructief, het pakt dingen van je af.” Hij heeft een
oplossing niet alleen voor pijnpatiënten maar ook voor een
ieder die bij de aanpak van pijnklachten betrokken is. “Voor
mij zijn bij de pakken neer zitten, en de regie aan een ander
laten, geen optie. Ik blijf zoeken naar oplossingen. Je moet
willen dat er iets verandert.” Theo geeft het duidelijk aan en
doet naar mijn mening een oproep aan een ieder betrokken
bij pijn en de behandeling van pijn. We moeten willen dat er
iets verandert.

Dr. ter Meulen en Dr. Dyrbye geven aan dat zenuwpijn
vaak voorkomt: 6-8% van de bevolking heeft er last
van. Een hoog cijfer en dat heeft zeker een invloed
op onze gezondheidszorg. De diagnose kan soms
moeilijk vast te stellen zijn, en de behandeling vereist
vaak een multidisciplinaire aanpak. Er zijn genoeg
mogelijkheden maar een goede samenwerking tussen
verschillende zorgaanbieders is van belang. Eigenlijk
geldt voor veel aandoeningen dat de onderlinge samenwerking tussen huisarts, paramedici, en medisch
specialisten het verschil in het voordeel van de patiënt
kan betekenen. Maar is dat in de dagelijkse praktijk
altijd zo?
Dr. Deen beschrijft zijn worsteling met zijn rolmodel
als arts en als patiënt. Het lijkt me ook moeilijk om in
een afhankelijke positie te komen en een deel van je
privédomein in te moeten leveren als je in een ziekenhuis wordt opgenomen. Misschien is het ook meer de
worsteling om je eigen identiteit te behouden tussen
andere patiënten. Ieder zelfstandig mens heeft recht op
respect en waardering, en wil dit ook. Dr. Deen geeft
ons een waarschuwing mee: de getergheid van het
leven geeft niemand het recht om medemensen (medepatiënten) onvriendelijk en denigrerend tegemoet te
treden.
Ook in dit nummer aandacht voor andere behandelmethodes voor zenuwpijn. TENS is een behandelmethode met weinig bijwerkingen, die goed kan
werken bij zenuwpijn. Een eenvoudige behandeling die

extra aandacht behoort te krijgen. Ook het gebruik
van cannabis bij zenuwpijn is een discussie waard.
Vooral in de volksmond en op internet worden
zeer positieve resultaten van dit middel genoemd,
maar echt goed wetenschappelijk onderzoek
ontbreekt. Hierdoor wordt het voor artsen moeilijk om het voor te schrijven.
Het is een open zenuw in de pijnwereld: er moet
veel meer en beter wetenschappelijk onderzoek komen om de tand des tijd te weerstaan.
Vooral onderzoek naar behandelmethodes
en medicijnen kan zorgen dat de patiënt
mogelijkheden krijgt om van hun
ondragelijke en ontwrichtende pijn
af te komen. Echter, professor Bert
Joosten geeft aan dat dit tegenwoordig een groot struikelblok is.
Er is geen geld voor constructief
wetenschappelijk onderzoek.
Misschien is Theo Kaandorp wel
een goed voorbeeld voor ons.
“Ga daar bewust naar op zoek
en verander wat je wilt en kunt
veranderen.” Een uitdaging
voor pijnpatiënten en zorgaanbieders om dit probleem gezamenlijk aan te pakken.
Pijn werkt op je zenuwen is de
boodschap van Frits Winter. Hij
geeft tips om zo veel mogelijk je
eigen therapeut te worden. Het lijkt
me duidelijk en begrijpelijk, maar
om dit te doen terwijl je slachtoffer
bent van een (continue) verstoring van
je functioneren lijkt me niet eenvoudig.
Frits ondersteunt dit: het is een zeer lastige klus,
maar als het lukt dan heb je wel meer controle over je
situatie. Diep respect voor alle mensen met pijn die
hun leven blijven proberen zo goed mogelijk in te vullen, en blijven kijken hoe je de pijn te lijf kunt blijven
gaan. “Je moet willen dat er iets verandert.”
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column

Door John P. Deen
Huisarts John Deen bemande 12,5 jaar de
huisartspraktijk op Vlieland. De columns uit
zijn boek Huisarts op Vlieland, verhalen van
dokter John Deen vormden de inspiratie voor
de TV-serie met in de hoofdrol Monique van
der Ven. Voor het PijnPeriodiek schrijft hij
elke editie over zijn ervaringen als huisarts.

Dokter in het
Ziekenhuis
Hoe is het nou om geen dokter meer te zijn op Vlieland en toch tussen je vroegere pa
tiënten te wonen? Dan zeg ik altijd: “Ik mis de mensen wel, maar ik mis de verantwoor
delijkheid niet”. Want u weet het hè: als je het goed doet, ben je de held, één fout en je
ben de man “met de korte achternaam”. Op Vlieland is dat niet alleen van toepassing
op de huisdokter.

E

igenlijk is er niet zo veel veranderd, vind
ik, althans het voelt niet als een wezenlijke
verandering. Hoe zou dat komen? Ik denk
dat ik me nooit echt “de dokter” gevoeld heb op
Vlie. Het is veel meer de entourage die je die status
neigt toe te dichten. Ik voelde en voel me gewoon een
eilander onder de eilanders, die zijn werk doet zoals
elke Vlielander een al of niet omschreven taak in de
gemeenschap heeft. En een gemeenschap met een
mentaliteit van “doe maar gewoon”, verwacht niet
anders. Zo beschouwd is er dus niet veel veranderd.
En, een universele wijsheid luidt: als er ergens een
weg gesloten wordt, openen zich altijd weer nieuwe
wegen. Elke nieuwe levensfase is spiritueel een
nieuw begin.

Natuurlijk, ouder worden is voortdurend een beetje
afscheid nemen en “Partir, c’est mourier un peu”. Ouder
worden is loslaten. Allerlei acties worden nu eenmaal
trager en kosten meer moeite. Daar heb ik echt wel
moeite mee. Maar vooral heb ik moeite met steeds
meer situaties waarin je de regie over je eigen leven uit
handen heb te geven.
“Pap, ik ga nu een opname voor je regelen,” aldus mijn
jongste dochter, in opleiding tot arts ouderengeneeskunde. En ja hoor, een half uur later het ziekenhuis aan
de telefoon. Ik word over een half uur verwacht. Ho, ho,
zuster, ik woon op een eiland. Dat bel je toch de heli?
Nou, zuster, dat gaat zo maar niet... En zo lig je, voor
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je het weet op een afdeling waar niemand op je ligt te
wachten, waar je een nummer bent in de rij van zovelen,
in een hectiek waar witte pakken met dikke stapels
papier en geheimzinnige instrumenten naar aandacht
snakkende patiënten zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn.
Naast praktische voordelen brengt het streven naar
gelijkberechtiging, mannen en vrouwen op één ziekenzaal, kamer 8. Vleugel west. De droomwereld van
Vlieland inruilen voor de realiteit van de eigenzinnige
minicultuur van een ziekenhuis, nou dat is toch wel
even wennen hoor. Rechts naast mij een frêle dame,
die ogenblikkelijk de status van haar indrukwekkende positie op een raadselachtig ministerie trachtte
duidelijk te maken met luide telefoongesprekken over
haar rol in allerlei gewichtige commissies. Maar waar
ik van schrok waren de deerniswekkende figuurtjes in
de twee bedden tegenover mij, te oordelen aan de wijze
van omgaan met het ziekenhuispersoneel, overduidelijk
maandenlang gehospitaliseerd. Met hun verwrongen
gewrichten en hoog rode prednison gezichten staarden
zij mij continue aan met een blik die het midden hield
tussen verbazing, argwaan en nieuwsgierigheid. Hun
mimiek verraadde pijn en een voortdurend gevecht
tegen reumatische agressie. Ik krimp van schaamte, wat
doe ik hier met mijn simpele aangezichtspijntjes?
De tweede dag van de opname in de minicultuur van zaal
8, greep de tactische hoofdzuster in om de ongemakkelijke stille ‘staarsessie’ van mijn overbuurmeisjes te
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doorbreken en lanceerde het idee om de bemanning (oh nee, bemensing) van kamer 8 gezamenlijk aan tafel de warme maaltijd te
laten gebruiken. In een hierarchische organisatie staan voorstellen van de zuster gelijk aan opdrachten en dus zaten wij een half
uur later met z’n vieren aan de kleine tafel. Daar zit je dan in je
blauwe slipje tussen drie dames. Ik zag één van de ‘meisjes’ koken
van nieuwsgierigheid. De blijkbaar meest assertieve van de twee
hield zich niet meer in en verbrak plotseling de gespannen stilte
door met twee vuisten tegelijk hard op tafel te slaan: “Zo en nu
willen wij toch wel eens eindelijk weten, wat voor vlees wij in de kuip
hebben”. Dat kan er ook nog wel even bij, ben je al gereduceerd
tot het basisbestaan, voel je je ook nog hangen als homp
vlees bij de slager. Zelfs de topambtenaar van het
ministerie veerde op, haar gespeelde hooghartigheid kreeg iets van vragende menselijkheid. Of
het nu was om de impasse te doorbreken of uit
een impulsieve schrikreactie, probeerde ik:
“Weet je wat, ik stel voor dat jullie daar naar
raden!” Het ijs was gebroken en na enig aarzelen begon de vraagstelster: “Nou, ik denk dat
u ..... een directeurtje bent”. De ander “Nou, ja, ik
denk dat je meer een .... burgermeestertje bent”. Ik
kreeg er lol in en richtte me vragend tot de ministeriële
ijsmeesteres. “Nou nee, ik denk dat u meer een antarcticoloog bent”, sprak ze gearticuleerd. Slik! Weten jullie wat dat is?
“Een koude deskundige”, verduidelijkte ze. Vermoedelijk heeft zij
meegeluisterd met het telefoongesprek met mijn vrouw Helga, die
een vlucht probeerde te boeken vanuit Noorwegen.
Die nacht leek Klaas Vaak geen vat op me krijgen door het
gesnurk van de topambtenaar. Het leek wel of mijn slapie elke
vijf minuten haar brommer met afgezaagde knalpijp wilde
opstarten. Direct na de hardvochtige weksessie volgens ziekenhuisprotocol op het onmogelijke tijdstip van 6 uur, bitste zij me
toe: “Nou Deen, je kan er wat van met je gesnurk”. Ik probeer zo
beleefd mogelijk te blijven: “Ach mevrouw, als ik uw huisdokter
geweest zou zijn, dan zou ik u naar de snurkpoli verwezen hebben”. “Maar je bent m’n huisdokter niet”, gifte zij terug.
Er zijn van die mensen voor wie die de getergdheid van het leven

het recht verleent medemensen onvriendelijk en denigrerend
tegemoet te mogen treden. Elke dag komen vrijwilligers de patiënten opvrolijken door voor hen het door familie meegebrachte
fruit klaar te maken. Een vriendelijke Turkse vrijwilligster vroeg
elke middag aan mijn buurvrouw: “Heeft u fruit?” Aanmatigend
grof stuurde zij haar telkens weg: “Nee ik heb geen fruit.” Na
drie keer moest de hoofdzuster komen: “Ik begrijp niet dat jullie
toestaan hier zwervers om fruit te laten bedelen. Kan dat mens
zelf geen fruit kopen?”
Lang hoefde ik het pact van de gewapende vrede niet vol te
houden. Twee dagen later werd haar plaats ingenomen door
een rasechte Jordanees, je kent ze wel, het type dat in
elke situatie de humor herkent. Tijdens het eerste
onderzoek bij opname wordt routinematig met
een echoapparaat de blaasinhoud gemeten met
de standaardvraag: “Heeft u uw baarmoeder
nog?” Zonder ook maar enigszins te aarzelen,
pareerde zij:
“Hoe zo, wil je ‘m hebben?”
Na een hartelijk afscheid mocht één van de
meisjes terug naar het verpleeghuis en werd
haar bed ogenblikkelijk verruild door een oude
uitgebluste buitenlandse vrouw, kennelijk een mater
familias uit één van de Oostblok landen. Dat bracht boeiende onrust van heel veel bezoekende familie met zich mee. Wij
overlegden uit oprechte belangstelling welke taal er eigenlijk gesproken werd. Plotseling stond een jongeman uit het gezelschap
rond oma op en vuurde met agressieve intonatie de woorden: “Jij
discriminiere”. Meneer, wij hebben alleen maar belangstelling.
“Nee, jij discriminiere” en hij liep met zijn handen achter de rug
en dreigende blik in de richting van mijn bed. Even speelde ik
met de gedachte dat hij een pasgeleerde messenwerptruc op mij
zou uitproberen. Gelukkig riep de doodvermoeide oma hem met
zichtbare ergernis tot de orde.
Geef mij maar Vlieland....
Vlieland, John P. Deen

5

Nieuws

Paneldiscussie
‘Pijn? Praat erover!’
Eigen casemanager kan
onnodige pijn bij kanker
helpen voorkomen
Kankerpatiënten lijden vaak
onnodig veel pijn door fouten,
onwetendheid en gebrekkige
communicatie bij zorgverleners. Zij zouden daarom
een ‘eigen’ casemanager,
een vertrouwde professional
met veel kennis over pijn bij
kanker (bijvoorbeeld een pijnverpleegkundige) toegewezen
moeten krijgen. De casemanager moet fungeren als
een centraal aanspreekpunt
tussen specialist, huisarts en
patiënt, die in verschillende
fasen van het ziektetraject
de patiënt en zijn naasten

Pijnbijeenkomsten
PAO Heyendael organiseert
in samenwerking met het Expertisecentrum Pijn- en Palliatieve Geneeskunde van het Radboudumc
en het Rijnstate ziekenhuis de
onderwijscyclus Pijn en last bij
tumoren. Tijdens elke bijeenkomst komt een tumorsoort
aan bod. Er wordt een korte
update gegeven over voorkomen,
diagnostiek, behandeling en de
gevolgen van behandelen. Deze
geaccrediteerde bijeenkomsten
zijn bedoeld voor huisartsen,
medisch specialisten, verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten.
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informeert en begeleidt. En
bij wie ze terecht kunnen met
hun vragen en angsten. Hij of
zij let er op dat alle zorg en alle
behandelingen goed op elkaar
zijn afgestemd.
Dat is de belangrijkste
uitkomst van de paneldiscussie ‘Pijn? Praat erover!’ die
zaterdag 17 januari jl. werd

PIJN EN LAST BIJ TUMOREN
2015

Donderdag 12 februari 2015
Donderdag 25 juni 2015
Donderdag 24 september 2015
Donderdag 17 december 2015

gehouden tijdens de tweejaarlijkse Pijndagen in het nieuwe
Muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht. De paneldiscussie was belegd door de
Stichting Pijn bij Kanker. Onder leiding van wetenschapsjournalist Diederik Jekel (o.a.
bekend van zijn tv-optredens
in ‘De wereld draait door’)
discussieerden ca. 100 anesthesiologen, pijnspecialisten,
pijnverpleegkundigen en
andere geïnteresseerden over
de (on)mogelijkheden om de
pijnbestrijding bij kanker te
verbeteren.

Neuropathische
pijn

Om een completer beeld
te krijgen, moet de huisarts
doorvragen
Oorzaak, aard
en medicatie

Ondanks alles
dwars door
de pijn heen

Het Pijnperiodiek wordt
gemaakt voor de lezers,
maar er bestaat ook zeker de
mogelijkheden om bijdragen
op te nemen van lezers!
Info@pijnperiodiek.nl
of
PijnPeriodiek
T.a.v. redactie PijnPeriodiek
Postbus 2254
2301 CG Leiden

Worldwide
day
100 cities against pain
zaterdag 3 oktober 2015.
Voor informatie:
international@fondazioneisal.it

Wil u PijnPlatform
Nederland steunen?

Uw bijdrage* is zeer welkom!

Pijn en last bij nier- en
blaascarcinomen

* Richtbedrag €.25,Rek.nr. 10034
T.n.v. PijnPlatform Nederland
O.v.v. ‘Steun’

Donderdag 24 september
Pijn en last bij colonrectale
carcinomen
Pijn en last bij zeldzame
carcinomen
Informatie (o.a. over locatie) en
inschrijven: www.paoheyendael.
nl/pijnenlast2015

3e jaargang nummer 3 – augustus 2006
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Voor het volledige verslag
zie www.stichtingpijnbijkanker.nl

Donderdag 25 juni 2015

Donderdag 17 december

Neuropathische pijnspecial
Neuropathische pijn heeft ook centraal
gestaan in PijnPeriodiek nummer 3,
augustus 2006. De
periodiek
digitale versie van
dit nummer vindt u
op pijnplatform.nl
(nummer 8 in de lijst).

Worldwide Day

Hundred Cities against pain
Saturday, 3h october 2015
You can be the protagonist

of a great project of solidarity and civilization.

Organize the Worldwide Day
“Hundred Cities against pain”
in your city or in your hospital!

For information: international@fondazioneisal.it - phone number +39 0541 725166

NL58 INGB 000 00 10034

neuropathische pijn

nieuws

Uniek samenwerkingsverband
huisartsen en groep hielpijnexperts
Hielpijn-netwerk op 1 september 2014 van start gegaan
Eén op de tien mensen krijgt
te maken met een periode van
hielpijn. Over het algemeen
geldt dat hoe langer de klachten
duren, hoe lastiger het wordt om
volledig klachtenvrij te worden.
Het is daarom erg belangrijk dat
de huisarts goed op de hoogte is
waardoor deze klachten kunnen
worden veroorzaakt, en wat de
beste behandelingsstrategie is.

Mensen met een staand beroep krijgen
vaker klachten van hielpijn. Daarnaast
hebben mensen met overgewicht en
platvoeten een verhoogd risico om hielklachten te ontwikkelen. Een speciale
groep vormt de hardlopers, bij wie de
ambitie groter is dan de conditie (van de
voeten). De laatste groep is vaak wel het
gemakkelijkst van zijn of haar klachten
af te helpen.
Wie dit overkomt, vindt in het Hielpijncentrum de kortste route naar de
meest optimale behandelaar. Het juiste
zorgtraject wordt bij de meest geëigende
zorgverlener in gang gezet en de behandeling wordt zoveel mogelijk in de eerste
lijn gehouden.
Tot nu toe werd er meestal van uit

gegaan dat als iemand hielpijn had, dit
werd veroorzaakt door een ‘hielspoor’
(de medische term hiervoor is fasciitis
plantaris). Inmiddels zijn er echter meer
dan 35 oorzaken gevonden voor hielpijn,
en slechts in de helft van de gevallen
blijkt er sprake van een ‘hielspoor’. Die
andere oorzaken van hielpijn moeten op
een andere manier worden behandeld.
Uit onderzoek blijkt dat 80 à 85 procent
van de hielpijnklachten gelukkig meestal
met conservatieve (niet operatieve)
maatregelen kan worden behandeld.
Welke behandeling gekozen moet worden, is sterk afhankelijk van de oorzaak
van de hielpijn.
Interactief portaal met poortwachter
Het Hielpijncentrum biedt een interactief portaal waar de behandelmogelijkheden van hielpijn online verkend kunnen
worden en snel een afspraak kan worden
gemaakt met een hielpijn expert, ofwel
de poortwachter. Deze kan voor elk type
hielpijn het meest optimale zorgtraject
bij de meest geëigende zorgverlener
inzetten. Hierdoor wordt de hielpijn
patiënt zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis gehouden en is de behandeling
veel meer gericht op het specifieke type
hielpijn waar de patiënt mee komt.
Afspraken tussen disciplines
In het netwerk van het Hielpijncentrum zijn tussen de diverse disciplines
afspraken gemaakt over wie wanneer het

beste in actie kan komen. Die disciplines
zijn: een registerpodoloog/echografist,
een fysiotherapeut, een orthopedisch
schoentechnicus, een sportarts, een
gips/verbandmeester, een huidtherapeut, een orthopedisch chirurg, een
pijnspecialist en de huisarts. De poortwachter, een speciaal hiervoor opgeleide
echograferende registerpodoloog,
spoort de oorzaak van de hielpijn op met
onder andere een echografisch onderzoek en bepaalt het behandeltraject. Hij/
zij blijft tevens het aanspreekpunt voor
de patiënt en zet in samenspraak met de
huisarts het behandeltraject in.
Patiëntvoordelen
Het netwerk en samenspel van de
verschillende hielpijn specialisten is een
nieuwe en bijzondere samenwerking in
de strijd tegen hielpijn klachten met veel
voordelen voor de patiënt. Naast een
snellere en effectievere opsporing van de
klacht wordt direct het juiste zorgtraject
bij de meest geëigende zorgverlener in
gang gezet en kan de patiënt bij vragen
terecht bij de poortwachter die ook
contact met de huisarts onderhoudt.
Op www.hielpijncentrum.nl staan veel
voorkomende oorzaken van hielpijn
vermeldt, samen met een ‘klachtenwijzer’ en wordt uitleg gegeven over
de specialisaties en werkwijze van het
Hielpijncentrum.
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interview

Tekst Monique de Mijttenaere
Foto’s Thomas Eldering

neuropathische pijn

Professor Dr. Bert Joosten, hoogleraar Experimental Pain, over zenuwpijn

Met het oog
op de toekomst
Wie chronische (zenuw)pijn heeft zou graag wel eens vooruit willen
reizen in de tijd om te kijken of deze pijn ooit nog ophoudt. We gingen
op bezoek bij professor Bert Joosten, hoogleraar Experimentele Pijn,
verbonden aan het Maastricht UMC+. Als gerenommeerd pijnwetenschapper legt hij uit en werpt hij voor het PijnPeriodiek een blik op de
toekomst. “De ontwikkelingen zijn veelbelovend.”
Wat is pijn?
“Dat is een makkelijke vraag die verschrikkelijk moeilijk te beantwoorden
is. Pijn is persoonlijk. Wat de een als
ondraaglijk ondergaat, kan de ander als
hooguit storend ervaren. Ik leg pijn vaak
als volgt uit: je hebt de reactie op pijn
(“au-reactie”) en het gevoel van pijn (“augevoel”). De “au-reactie” is een reflex: je
stoot je voet en dat doet pijn, er wordt een
signaal naar de hersenen gestuurd met als
response ‘au’ en je trekt je voet bijvoorbeeld terug. Het “au-gevoel” ontstaat
door activatie van verschillende gebieden
in de hersenen die te maken hebben met
emotie, angst en affectie. Na het stoten
van de voet kan de eerste emotie bijvoorbeeld zijn ‘Waarom overkomt mij dit nu
weer!’ Maar het kan ook leiden tot schelden of huilen uit onmacht. Elke patiënt
heeft naast het fysieke deel ook te maken
met het psychologische deel van pijn.”
Nociceptieve en neuropathische
of zenuwpijn
“Pijn is in te delen in twee hoofdtypen:
nociceptieve en neuropathische pijn. No-

8

ciceptieve pijn wordt veroorzaakt door actieve of dreigende weefselschade. Bijvoorbeeld verrekte of ontstoken pezen, spieren
of weefsel. Wanneer je de ontstoken of
geblesseerde plek aanraakt volgt er een
pijnprikkel (“au-reactie”). Nociceptieve
pijn is over het algemeen goed te behandelen met Non Steroidal Anti-Inflammatory
Drugs (NSAID’s) zoals onder andere
ibuprofen, diclofenac en naproxen. Deze
werken ontstekingsremmend, temperen de
koorts en stillen de pijn.”
“Bij neuropathische of zenuwpijn is sprake
van blijvende zenuwschade. Neuropatische zenuwpijn ontstaat vaak na een
operatie (en is dus eigenlijk postoperatieve pijn) waarbij zenuwen kapot zijn
gesneden. Een aantal van deze patiënten
ontwikkelt na de operatie chronische of
langdurige neuropathische pijn. Wanneer
een zenuw kapot is gesneden volgt meestal
genezing. De kapotte zenuw stuurt in die
context signalen naar de hersenen om dit
helingsproces in werking te zetten. Echter
(chronische) neuropatische pijn ontstaat
wanneer het kapotte zenuwuiteinde niet
herstelt en steeds signalen af blijft vuren

richting de hersenen. Of de plek in kwestie
wordt aangeraakt maakt niet uit, de zenuw
blijft signalen afvuren. Deze signalen worden in de hersenen als pijn geregistreerd.
Wat er uiteindelijk ontstaat is: Je doet niks
maar je hebt wel pijn (“au-gevoel”).”
“Een sprekend voorbeeld daarvan is
fantoompijn. De uiteinden van de afgesneden zenuwen blijven signalen afvuren.
Dat weten we omdat we met behulp van
fMRI (functionele Magnetic Resonance
Imaging) kunnen zien welke gebieden in
de hersenen oplichten wanneer iemand
pijn heeft. Bij fantoompijn zien we dat het
hersengebied geactiveerd is dat het been
representeert. Terwijl het been er eigenlijk niet meer is. Meten van geactiveerde
hersengebieden die te relateren zijn aan
pijn met behulp van de fMRI is objectief
en heel anders dan bij gebruik van de
subjectieve Visual Analogue Schaal (VAS)
pijnschaal zoals nu in de (pijn)kliniek
wordt gebruikt.”
Voorkomen beter dan genezen
“Chronische neuropatische pijn ontstaat
niet van het ene op het andere moment,

interview

Prof. Dr.
E.A.J. (Bert) Joosten
• 1 985, biologie, afgestudeerd (Drs.)
aan de Universiteit van Nijmegen
• 1989, gepromoveerd (Dr.) aan de
Faculteit der Natuurwetenschappen en Wiskunde (KU Nijmegen) op
het onderwerp: ontwikkeling van de
pyramidebaan bij de rat
• Was als wetenschapper onder andere
verbonden aan de Georgetown University in Washington DC (VS)
• Was in 1997 Wetenschapper van
het jaar, Rudolf Magnus Instituut,
Hersencentrum (UMC Utrecht)
• Vanaf 2003 Senior Hoofd Onderzoekers, belangrijkste onderzoeker
(Principal Investigator) en Hoofd
Experimenteel onderzoek, afdeling
Anesthesiologie MUMC Maastricht en
Universiteit van Maastricht, School of
Mental Health and Neuroscience
• Sinds 2012 Professor Experimentele
Anesthesiologie, in het bijzonder pijnbehandeling, MUMC Maastricht en
Universiteit van Maastricht, School
of Mental Health and Neuroscience

het is een proces dat je doormaakt. Op
verschillende momenten tijdens dat proces
kun je ingrijpen om deze pijn te voorkomen
of om te proberen het ‘ontregelde’ systeem
te resetten en zo de pijn weg te halen of
te dempen. Op dit moment doen we veel
onderzoek naar de rol van angst bij de
ontwikkeling van chronische neuropatische (of chronische postoperatieve pijn)
veroorzaakt door operatielittekens. Bijna
iedereen is in meer of mindere mate bang

voor een operatie. Vanuit die angst kunnen
patiënten het allemaal zwaar en moeilijk
zien, met alle gevolgen van dien. Ze durven
bijvoorbeeld na de operatie niet te bewegen, terwijl dat wel wordt geadviseerd voor
een goed herstel.”
Healing environment, voor de operatie
ter voorkoming van zenuwpijn
“Het is dan ook belangrijk om te zorgen
dat patiënt zich voor de operatie zo goed

Was (co)auteur van meer dan 135 publicaties in toonaangevende wetenschappelijke journals.
Onderzoeksgebieden zijn onder andere
neuropathische pijn, interventie pijnbehandelingen, neuromodulatie, ontstekingspijn, ontwikkeling van hersenonderzoek en het chronisch worden van
(postoperatieve) pijn.
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mogelijk voelt en geen irreële angsten
heeft. Het concept “Better in –Better out”
houdt in dat de patiënt beter voorbereid en
verzorgd de operatie ingaat en er daardoor
ook beter uitkomt. Dit kunnen we bereiken
door goed met de patiënt te communiceren
en alle stappen goed uit te leggen. Een
belangrijke ontwikkeling daarbij is het
creëren en bieden van een Healing Environment, oftewel een prettige en helende
omgeving binnen het ziekenhuis. In de
Verenigde Staten is deze trend al verder en
vind je bankjes, planten en muziek in veel
ziekenhuizen. Alles is erop gericht om patiënten zo relaxt mogelijk de operatie in te
laten gaan (“Better in”). Het doel hiervan
is onder andere om de kans dat de patiënt
na de operatie zenuwpijn gaat ontwikkelen
zo klein mogelijk te maken (”Better out”).
De onderzoeksresultaten op dit vlak zijn
veelbelovend.”
Profiel
“Genetische analyses en onderzoek geven
soms richting aan de oorzaak van de pijn.
Ofschoon veranderingen in een enkel
gen meestal niet de oorzaak vormen voor
de pijn maar het vooral een samenspel
van meerdere genen is. Op basis van
dit samenspel kun je komen tot genprofielen. Deze genprofilering kan gebruikt
worden om te voorspellen of patiënten een
verhoogde gevoeligheid hebben voor het
ontstaan van (chronische) pijn. Daarnaast
zijn er ook andere profileringen mogelijk:
bijvoorbeeld de aanwezigheid van diabetes : tussen de 20-30 % van de diabeten
ontwikkelen chronische neuropatische
pijn.”
Elektromagnetische gepulseerde radio
frequente interventie, bij chronische
postoperatieve pijn
“Naast de Healing Environment, gericht
op het voorkomen van chronische neuropathische zenuwpijn, is er een relatief
nieuwe techniek die goede resultaten geeft
wanneer een patiënt zenuwpijn heeft. Het
gaat om gepulseerde elektrische interventie of gepulseerde radiofrequente laesies
(PRF), ontwikkeld door Prof. Dr. Menno
Sluijter aan de Universiteit van Maastricht,
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in de jaren 90 van de vorige eeuw.
Bij de PRF techniek wordt de naald naast
of op een zenuwknoop geplaatst waarna
kleine gepulseerde stroompjes het doorsturen van de (pijn-)signalen door de zenuw
naar de hersenen proberen te reguleren.
De behandeling duurt vier tot zes minuten.
Kleine stroomstootjes worden afgewisseld met korte pauzes. Er komt dan ook
geen hitte vrij. Het effect is gebaseerd op
een puur elektromagnetisch veld principe
waarbij nagenoeg geen beschadiging of
onderbreking van de zenuwen optreedt.
Dit in tegenstelling tot de eerdere generatie
radio frequente (RF)-interventie.”
De toekomst
“Ik werk zowel in het ziekenhuis als in
het laboratorium van de universiteit van
Maastricht. De aanleidingen en vragen
voor onderzoek komen vaak rechtstreeks
uit het ziekenhuis zoals bijvoorbeeld bij
het gebruik en de ontwikkeling van ruggemergstimulatie bij diabeten. We lopen
in de praktijk ergens tegen aan (Waarom
werkt een bepaalde therapie niet bij alle
patiënten? of: Kan ik voorspellen of de
therapie gaat aanslaan?) en gaan dat
vervolgens onderzoeken in een poging het
probleem op te lossen.”
“Op mijn wensenlijst staat uiteraard dat
we steeds meer ontdekken over pijn, de
voorspelbaarheid en de oorzaken ervan zodat we zo vroeg mogelijk in het proces kun-

nen ingrijpen. Verder zou het fantastisch
zijn als we op een bepaald moment kunnen
zeggen: dit gebied in de hersenen is het
pijngebied of deze molecuul heeft met pijn
te maken. Maar die kans acht ik niet groot.
Het multidimensionale proces ‘pijn’ is te
complex van aard en vertoont teveel interacties met andere gemoedsstaten zoals
angst, depressie. Het is dan zeer onwaarschijnlijk dat er slechts één hersengebied
verantwoordelijk is voor pijn. Het huidige
fMRI onderzoek bevestigt dit beeld.
En wat betreft pijnmedicatie zijn we wel
klaar met de middelen met een enkelvoudige werking. Die kennen we nu wel. Het
wordt, zeker gezien het multidimensionale
karakter van pijn, tijd voor medicatie met
meervoudige werking!”
“Of er genoeg geld is voor pijnonderzoek?
Als je alleen al kijkt naar hoeveel mensen
te maken hebben met lage rugpijn dan is
en blijft onderzoek heel belangrijk. Tien
jaar geleden zijn de Pijn Kennis Centra
(PKC’s) gerealiseerd met behulp van
subsidie vanuit Den Haag. Zo’n zes jaar
geleden is men ermee gestopt terwijl het
probleem ‘pijn’ niet verminderd is. Er is
geen andere financiering van Klinisch en
Experimenteel Pijnonderzoek voor in de
plaats gekomen. Het geld voor onderzoek
komt nu bij het bedrijfsleven vandaan,
waarbij steeds meer geld beschikbaar komt
voor onderzoek naar oncologische pijn. De
situatie is in die context niet gelijkmatig
verdeeld en daarmee niet ideaal.”

Wij zijn genoodzaakt geweest om een
selectie te maken uit de hoeveelheid
nieuwe uitgaven die wij in de afgelopen
periode mochten ontvangen.
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Over capsaïcine
 Capsaïcine kan (zeer) effectief zijn

Van etiket naar diagnose
Verklaren van rug-, nek- en schouderklachten



Jelle Kaptein
Uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum, 2014,
Houten
ISBN 978 90 368 0652 7 NUR 870

Op de omslag van dit boek weerspiegelen Senso
en Moto de inrichting en samenwerking van de
sensorische- en motorische cortex. Dat is het deel
van de hersenen waar sensorische informatie de
motoriek stuurt en automatiseert. Wat daarin
mis gaat, is van de motoriek af te lezen en in een
diagnose te vatten. Na lezing van dit boek heeft
zowel de professional als de leek meer inzicht in de
zin en onzin van interventies, een goede houding,
een veilige werkplek of ergonomisch verantwoord
meubilair en hulpmiddelen.

Leven met reumatoide artritis
Mieke Hazes, Annemarie de Vroed en Hetty
Wintjes











Uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum, 2013,
Houten
ISBN  978 90 313 9005 2 NUR 863


Wat is reumatoïde artritis? Wat zijn de behandelingsmogelijkheden? Wat kunt u er zelf aan doen?
Het boek is bedoeld om patiënten, partners en
mantelzorgers te informeren over reumatoïde
artritis. Daarnaast is het ook geschreven voor
hun behandelaars en begeleiders. Zij kunnen met
de hier geboden informatie hun behandeling en
benadering van de patiënt optimaliseren. Reumatoïde artritis is een vorm van reuma die wordt
gekenmerkt door ontstekingen in de gewrichten.
Van de ruim 150 verschillende ziektebeelden binnen de reumatologie valt de grootste groep binnen
de diagnose reumatoïde artritis (RA). Vroeger
betekende dit dat je mogelijk in een rolstoel kwam.
Tegenwoordig is er goede medicatie ontwikkeld
waardoor leven met RA een stuk gemakkelijker is
geworden.





*

tegen perifere neuropathische pijn
oftewel zenuwpijn.
Capsaïcine is de stof in Spaanse peper
die verantwoordelijk is voor het hete
en pittige aspect.
De medicinale werking van Spaanse
peper gaat terug tot de tijd van de
Maya’s en Azteken. De peper werd
toen onder andere gebruikt tegen
tandpijn.
Capsaïcine kan in crème (lage
dosering) of pleistervorm (hoge
dosering) worden opgebracht. De
crème breng je dagelijks 3 à 4 keer
zelf aan.
Het aanbrengen en verwijderen
van de capsaïcine pijnpleister
(behandeling duurt 1 à 2 uur) wordt
in het ziekenhuis gedaan door een
pijnverpleegkundige. Dus niet door de
huisarts!
Capsaïcine kan alleen worden
gebruikt of in combinatie met orale
pijnmedicatie.
Capsaïcine werkt tijdelijk bloeddruk
verhogend. Wanneer u een instabiele
hoge bloeddruk heeft en/of recente
hartklachten dan zal de arts de
risico’s op bijwerkingen afwegen.
Capsaïcine werkt in op de pijnlijke
zenuwen. Deze worden minder
gevoelig en trekken zich tijdelijk terug
uit het huidoppervlak.
Behandeling met capsaïcine kan een
branderig gevoel op de behandelde
plek geven. Dit is echter zeer tijdelijk.
Ongeveer 1 op de 2 patiënten is
geholpen met het inzetten van
capsaïcine pleisters bij neuropathische
pijn *.
Bronnen onder andere het
Hagaziekenhuis, Den Haag
en DC Klinieken, diverse locaties
in Nederland.
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neuropathische pijn

Door B.C. ter Meulen,
neuroloog, Zaans Medisch Centrum,
Zaandam en Sint Lucas Andreas
Ziekenhuis, Amsterdam
B. Dyrbye, anesthesioloogpijnspecialist, DC Klinieken Almere

Neuropathische pijn
Kenmerken, oorzaken, diagnose en behandeling

Neuropathische pijn komt voor bij 6-8 % van de bevolking. Bekende vormen
zijn pijn bij diabetes (polyneuropathie) of door gordelroos (herpes zoster).
Neuropathische pijn heeft doorgaans een chronisch karakter, patiënten kunnen
jarenlang last hebben. Ook kan de pijn sterk invaliderend zijn, met grote invloed
op het functioneren thuis en op het werk. In dit artikel wordt kort stilgestaan bij
de kenmerken, oorzaken, diagnose en de behandeling van neuropathische pijn.

P

ijn is doorgaans het gevolg
van weefselbeschadiging. Het
zenuwstelsel treedt daarbij
als boodschapper op en zorgt
ervoor dat de pijn in de hersenen wordt
waargenomen. Deze ‘normale’ vorm
van pijn heet ook wel nociceptieve pijn.
Echter wanneer het zenuwstelsel zelf
aangetast is, kan eveneens pijn optreden.
In dat geval spreekt men over neuropathische pijn of zenuwpijn. Vergelijk het met
een huis met een alarmsysteem: normaal
reageert het alarmsysteem op inbrekers,
echter door een fout in het systeem zelf
gaat het alarm voortdurend af (knipperlichten, lawaai) zonder dat er sprake is
van inbraak.
Kenmerken van neuropathische pijn
Patiënten beschrijven neuropathische
pijn vaak als ‘brandend’, ‘stekend’ of
‘schietend’. Deze pijn is heel anders dan
alle pijn die eerder gevoeld is, bijvoorbeeld door een kneuzing of hoofdpijn en
is daardoor een nieuwe, vreemde sensatie.
Neuropathische pijn gaat vaak samen met
gevoelsstoornissen: positieve symptomen
ontstaan door versterkte waarneming
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van prikkels (aanraking); negatieve
symptomen ontstaan door verminderde
waarneming van prikkels. In tabel 1 staan
een aantal van deze gevoelsstoornissen
genoemd die typisch zijn voor neuropathische pijn. Deze hoeven niet altijd op
te treden, maar hun aanwezigheid pleit
sterk voor zenuwschade als oorzaak van
de pijn.

voorbeeld is het carpaal tunnel syndroom,
een pijnlijke en tintelende hand als gevolg
van een beknelde zenuw in de pols. Vaak
zijn echter meerdere zenuwen aangedaan
en wordt gesproken over polyneuropathie.
Polyneuropathie komt bijvoorbeeld voor
bij de helft van alle patiënten met diabetes.
Een aantal veelvoorkomende oorzaken
van neuropathische pijn staan in tabel 2.

Oorzaken van neuropathische pijn
De beschadiging van het zenuwstelsel als
oorzaak van de pijn kan plaatsvinden op
het niveau van hersenen en ruggenmerg
(‘centraal’) of in de zenuwen van de armen en de benen (‘perifeer’). Bekende
centrale oorzaken zijn multipele sclerose
(MS) of een herseninfarct (CVA). Let
wel dat de pijn bij centrale schade op een
andere plaats gevoeld wordt, dan waar
deze opgewekt wordt: een beknelling van
zenuwen in de nek door een uitpuilende
tussenwervelschijf (‘hernia’) zal bijvoorbeeld pijnklachten in de hand geven. Dit
mechanisme heet ook wel ‘projectie’.
Bij aantasting van de zenuwen in armen
en benen kan het gaan om een enkele
zenuw (mononeuropathie). Een bekend

Het stellen van de diagnose
Het vaststellen door de arts of er sprake
is van neuropathische pijn, gebeurt in
eerste instantie op basis van het verhaal
van de patiënt. Past dit bij neuropathische
pijn? Is de pijn stekend of schietend van
karakter? Of betreft het eerder een zeurende, doffe pijn die uitgaat van spieren,
pezen of gewrichten (nociceptieve pijn)?
Vervolgens is de vraag of er bij lichamelijk
onderzoek gevoelsstoornissen zijn, die
typisch zijn voor neuropathische pijn.
Bijvoorbeeld het vinden van hyperpathie
of gevoelloosheid, maakt het aannemelijk
dat er sprake is van neuropathische pijn.
Bij klinische verdenking op zenuwschade
kan aanvullend onderzoek verricht worden. Voor het opsporen van centrale

achtergrond

Tabel 1. Gevoelsstoornissen die optreden bij neuropathische pijn

Tabel 2. Oorzaken van neuropathische pijn

Positieve symptomen

Centrale oorzaken

Hyperesthesie

Vergrote gevoeligheid voor prikkels

Hyper-algesie

Vergrote gevoeligheid voor schadelijke prikkels
(die normaal pijnlijk zijn)

Allodynie

Pijn die ontstaat door een prikkel die normaal
niet pijnlijk is (bijvoorbeeld lichte aanraking)

•
•
•
•
•

Hyperpathie

Herhaaldelijke prikkeling veroorzaakt onaangename pijn

Negatieve symptomen

Anesthesie

Verminderd tastgevoel

Analgesie

Afwezige waarneming van pijn

oorzaken als een herseninfarct of MS zal
gekozen worden voor een MRI scan. Voor
perifere oorzaken is een spier- zenuwonderzoek (EMG) het onderzoek van eerste
keus. Een polyneuropathie bijvoorbeeld
bij diabetes kan door middel van het EMG
worden aangetoond.
Behandeling
Het is belangrijk dat zowel de onderliggende aandoening als de symptomen worden behandeld. Het liefst met een multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat
naast een neuroloog en anesthesioloog,
ook een revalidatiearts, fysiotherapeut en
psycholoog betrokken zijn.
Neuropatische pijn reageert niet goed genoeg op gewone pijnstillers (paracetamol,
aspirine, diclofenac en dergelijke) die wel
helpen bij acute pijn/wondpijn. Morfineachtige medicatie kan een pijnstillend
effect geven in sommige gevallen. De pijn
reageert beter op zenuw blokkerende middelen en op medicijnen die in de hersenen
de verwerking van de pijnprikkel veranderen. Dat zijn vaak middelen die ook worden gebruikt bij depressie (bijvoorbeeld
amitriptyline, nortriptyline, cymbalta) of
bij epilepsie (bijvoorbeeld carbamazepine,

Herseninfarct of bloeding
Multiple sclerose (MS)
Tumoren van hersenen en ruggenmerg
Ongevallen/trauma
Vernauwing wervelkanaal

Perifere oorzaken

• Beschadiging meerdere zenuwen = polyneuropathie
(verscheidende oorzaken, oa diabetes, vitaminetekort, HIV)
• Beschadiging afzonderlijke zenuwen= mononeuropathie,
bijvoorbeeld carpaal tunnelsyndroom
• Hernia’s uitgaande van de wervelkolom

gabapentine of pregabaline). Helaas is de
pijn vaak niet voldoende onder controle te
brengen met slechts 1 medicijn en moet
er met meerdere middelen tegelijk behandeld worden.
TENS kan ook een optie zijn. TENS is
een afkorting voor de term Transcutane
Electro Neuro Stimulatie en houdt in dat
er elektrische stroompulsen door de huid
heen (transcutaan) worden gegeven die
de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden
(stimuleren) om de pijn te verminderen.
TENS kan de pijn verminderen maar
neemt de oorzaak van de pijn niet weg.
Als er sprake is van neuropathische pijn
waarbij de kleine oppervlakkige zenuwen
zijn aangedaan is een capsaicine pleister
een mogelijke oplossing. Door middel van
het aanbrengen van een dergelijke pleister
op het pijnlijke gebied van de huid treedt
er pijnverlichting op. Door de behandeling worden bepaalde nociceptoren in de
huid (= pijnprikkelontvangers) geïnactiveerd welke zich dan terugtrekken waardoor langdurig geen pijnprikkels meer
worden doorgegeven aan het centrale
zenuwstelsel.
Soms moet de zenuw worden geblokkeerd door een injectie met een pijnstiller

in combinatie met een ontstekingsremmer vlakbij de zenuw. Dit kan ook in
combinatie met een gepulseerde radiofrequente behandeling van de zenuw. Het
doel van deze behandeling is de zenuw
zodanig te beïnvloeden dat die de pijnprikkel niet meer kan doorgeven aan de
hersenen.
Ook kan een blokkade van de sympathische grensstreng plaatsvinden. De
lumbale sympathische grensstreng is een
zenuwstreng die een rol speelt bij de ervaring van pijn. We hebben twee van deze
zenuwstrengen, aan beide voorzijden van
de rugwervels. Dit wordt gedaan door een
anesthesioloog-pijnspecialist onder röntgendoorlichting.
Zenuwpijn die onvoldoende reageert op
behandeling wordt tegenwoordig ook behandeld via ruggenmergstimulatie (SCS).
Dit gebeurt binnen bepaalde centra, ook
door een anesthesioloog. Inwendige neurostimulatie is een geavanceerde methode
voor behandeling van chronische pijn,
waarbij met behulp van een apparaatje
elektrische prikkels aan het ruggenmerg
of een zenuw worden toegediend. Deze
elektrische pulsen zorgen ervoor dat de
pijn niet meer of minder wordt gevoeld.

13

mijn pijn mijn leven

Je moet willen dat
er iets verandert
Sinds midden jaren tachtig weet Theo Kaandorp (63) dat hij
diabetes type 1 heeft. Dat houdt dat zijn lichaam geen insuline aanmaakt en hij meerdere keren per dag insuline moet
inspuiten. De pijn begon in de jaren negentig en werd geleidelijk aan heftiger en grilliger. “Zeuren heeft geen zin, kijken
hoe je de pijn te lijf kunt blijven gaan wel.”

“H

et eerste teken van pijn was
kriebel in mijn benen als ik
ging rusten. Mijn man Roel
en ik zijn samen sinds 1978 en we hebben
altijd veel gewandeld in Nederland en in
het buitenland. Was de kriebel te wijten
aan het vele wandelen? Ik dacht het niet en
bovendien dacht ik dat het wel weer over
zou gaan. Maar dat gebeurde niet. Mijn
zoektocht begon en ging van anti-depressiva
voor zenuwonderdrukking tot middelen
tegen epilepsie. Allemaal in lichte dosering.
Daarnaast slikte ik de gebruikelijke pijnstillers zoals paracetamol, ibuprofen en diclofenac tot morfine-achtige middelen. Het as
uitproberen geblazen. Soms was er tijdelijk
verlichting, maar blijvend helpen deed geen
enkel medicijn. De pijn werd in de loop der
jaren erger, hij veranderde van ‘kriebel’ in
‘prikkeldraad’, was dan weer intens en dan
weer iets minder. De pijn schiet dan alle kanten op, brandend, stekend, plus benen die ik
niet stil kan houden. Dat grillige en heftige
pijnbeeld past bij diabetische neuropathie.
Diabetisch gerelateerde perifere poly neuropathische pijn. Dat staat sinds tien jaar op
mijn voorhoofd. Dat betekent chronische
zenuwpijn door beschadigde zenuwen als
gevolg van diabetes. Pijn die begint bij de
voeten en uiteindelijk handen en armen zal
bereiken. Op slechte dagen kan ik niet lopen
en weet ik niet wat ik moet. Op goede dagen
kan ik wandelen en tuinieren bij ons vakan-
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tiehuis in de buurt van Bakkum en Bergen.
Ik heb tal van specialisten gezien: van
internist tot neuroloog, van acupuncturist
tot fysiotherapeut en van diabetes verpleegkundige tot pedicure en pijnspecialist. En
ja, soms gaat er wel eens iets mis zoals een
specialist die me een middel tegen epilepsie
gaf met een onverwachte bijwerking. Terwijl
ik midden in Amsterdam aan het fotograferen was, kreeg ik uit het niets een epileptische aanval. Ik raakte buiten bewustzijn,
werd gereanimeerd door een voorbijganger,
en daarna met gillende sirene afgevoerd
naar het ziekenhuis, waar ik de volgende
ochtend weer een beetje bij kwam. Toch
houdt zo’n incident me niet tegen om verder
te zoeken naar verlichting van de pijn. Zo’n
voorval houdt me wel alert. Kort daarna had
ik mijn eerste ervaring met een pijnspecialist. Die had nauwelijks belangstelling voor
me en gaf me cortisone-injecties zonder
me te vertellen wat cortisone doet met de
bloedsuikerspiegel. Lag ik in no time weer
in het ziekenhuis. Hem hoef ik niet meer te
zien. Tussen mijn huidige pijnspecialist en
mij is vertrouwen, aandacht en respect, en
dat werkt uitstekend.
De pijn werd in de loop der jaren erger en in
2004 tijdens een wandelvakantie in Ierland
deed het lopen serieus zeer. Het ging niet
meer. Op mijn werk kreeg ik steeds meer
problemen. Ik woonde en werkte in Amsterdam. Fietsen ging op een zeker moment niet

Tekst & fotografie:
Monique de Mijttenaere

meer. Als ik op de fiets zat, was ik blij wanneer het stoplicht op rood stond, dan kon
ik mijn benen tenminste even stil houden.
Ik wilde me niet laten afkeuren en ben eerst
minder gaan werken. Tot het fietsen niet
meer ging en ik een parkeerplaats in de parkeergarage aanvroeg zodat ik met de auto
kon komen. Dat is nooit goedgekeurd en
uiteindelijk ben ik volledig afgekeurd. Ik was
blij dat het gedoe over was, dat ik niet langer
afhankelijk was van mensen die me niet
serieus namen. Later zei het verantwoordelijke hoofd personeelszaken: “O, wilde je een
parkeerplaats vanwege je gezondheid?” Dat
geloof je toch niet? Alsof ik voor de lol met
de auto wilde komen….
Nadat ik was afgekeurd zijn we verhuisd.
We woonden in het Oostelijk Havengebied
en de supermarkt aan de overkant van de
straat was het meest spannende in de buurt.
We verhuisden terug naar de binnenstad van
Amsterdam vlakbij de Hortus Botanicus.
Het was goed om van omgeving te veranderen. De pijn had ik niet in de hand maar het
veranderen van onze woonomgeving wel.
Volgens mij zijn er altijd dingen die je wel in
de hand hebt. Ga daar bewust naar op zoek
en verander wat je wilt en kunt veranderen.
Pijn is heel destructief, het pakt dingen van
je af. Ik snap zelfs dat mensen uit het leven
willen stappen en stappen vanwege ondragelijke en ontwrichtende pijn. Voor mij zijn
bij de pakken neer zitten, en de regie aan een
ander laten, geen optie. Ik blijf zoeken naar
oplossingen. Je moet willen dat er iets verandert. Met als doel dat de symptomen, al is
het maar voor even, zijn bestreden waardoor
je weer mee kunt doen aan het leven.
Het gaat op en neer. Als ik me goed voel,
geef ik me enthousiast op voor de sportschool om te ontdekken dat drie keer in de
week wel erg veel is. Dan ga ik terug naar
twee of een keer per week en dan slaat het

mijn pijn mijn leven

Op slechte dagen
kan ik niet lopen en
weet ik niet wat ik
moet. Op goede dagen kan ik wandelen
en tuinieren bij ons
vakantiehuis.
ineens weer toe en ben ik weer klaar met de
sportschool. Toch blijf ik doen wat ik doen en
waar ik me goed bij voel. Zo heb ik een paar
jaar als vrijwilliger gewerkt in de Hortus Botanicus en kort geleden heb ik me opgegeven
als vrijwilliger bij Gay Care, een thuiszorgorganisatie voor de oudere homoseksuele
mannen en vrouwen in Amsterdam. Voor
anderen lijkt het soms alsof het allemaal wel
meevalt. Je doet toch nog van alles, zeggen
ze dan. Gelukkig wel, zei ik dan, maar we
doen ook zoveel niet meer zoals die prachtige
wandelvakanties, en voor alle duidelijkheid
ben ik kapot aan het eind van elke dag. Roel
en ik zijn er onvoorwaardelijk voor elkaar.
We hebben heel wat doorstaan, in voor- en
tegenspoed. En natuurlijk maakt pijn ook
machteloos. Wanneer ik veel pijn heb dan
is Roel er voor me zonder dat hij iets hoeft
te doen. Ik kom er altijd weer bovenop. Dat
vertrouwen hebben we allebei.
De laatste behandeling was een MRI van
mijn beide enkels om te kijken of pees en
zenuw mogelijk verkleefd zijn en mede
daardoor pijn veroorzaken. Mogelijk dat
daar dan iets aan te doen is. Ook is er een
MRI van mijn wervels gemaakt in de hoop de
oorsprong te vinden van mijn plotselinge en
hevige pijnen. Op dit moment slik ik onder
andere oxycodon slow release, dat slaat vrij
goed aan. Tien dagen geleden was ik nog als
een dood vogeltje en nu ben ik er weer. Bij
de fysio kreeg een oefening waardoor mijn
benen minder verkrampen en wat kunnen
ontspannen. Een soort rek en stretch oefening voor als ik wakker word. Dat helpt ook
weer. En zo blijf ik mogelijkheden onderzoeken om de pijn te temmen. Omdat niets doen
voor mij geen optie is.”
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achtergrond

Niet-medicamenteuze en niet-invasieve
pijnbehandeling in de lift

TENS Transcutane
Elektrische
Neuro-Stimulatie
De laatste tien jaar is belangstelling voor TENS (Transcutane
Elektrische Neuro-Stimulatie) toegenomen. Een betere
scholing van TENS therapeuten heeft geleid tot betere
resultaten. Tijd om TENS nader te bekijken. Wat is TENS,
wat zijn met name de contra-indicaties en wordt deze nietmedicamenteuze en niet-invasieve pijnbehandeling vergoed?
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Door Monique de Mijttenaere

neuropathische pijn

B

ij de TENS behandeling wordt,
met behulp van zelfklevende
elektroden aangebracht op het
pijnlijke gebied en zwakke elektrische
stroompjes, de pijn verminderd. TENS
kan op tal van indicaties worden ingezet
van onder andere lage rugpijn, sensomotorische neuropathie tot neuropathische pijn veroorzaakt door een operatielitteken en diabetische neuropathie.
In Nederland hebben meer dan 800.000
mensen diabetes (bron: RIVM 2013).
Diabetische neuropathie is één van de
meest voorkomende complicaties op
lange termijn bij diabetes mellitus. Zo’n
50% van de diabetes patiënten ontwikkelt neuropathie, 30% van de patiënten
ontwikkelt een pijnlijke neuropathie.
Anders gezegd: TENS wordt ingezet
bij de behandeling van chronische pijn,
bijv. lage rugpijn, nociceptieve pijn,
neuropathische pijn. De laatste jaren
wordt TENS met succes ingezet bij pijn
ten gevolge van polyneuropatie, een
complicatie die vaak voorkomt bij diabetes mellitus, maar ook bij en na bepaalde
chemotherapiëen.

achtergrond

TENS is zelden een mono therapie en kan,
bijvoorbeeld in het geval van diabetische
neuropathie een goede aanvulling bieden
op de medicatie. TENS is potentieel zinvol
voor de activering van extra pijnstillende
werkingsmechanismen, zoals het zelf
aanmaken van endorfine en de afleiding
van het pijngevoel door de zogenaamde
poort-theorie plus vermindering van de bijwerking van medicijnen. De dosis kan vaak
omlaag tot een niveau dat de bijwerkingen
van de pijnmedicatie niet of nauwelijks
meer optreden. Belangrijk is een goede instructie door de pijnconsulent of fysiotherapeut, het juiste behandelprogramma en
-schema, en een adequate stroomsterkte.

Casus
Casus CRPS patiënt en TENS
Zomer 2013. Een 14 jarig
meisje wordt verwezen naar de
polikliniek Fysiotherapie wegens
heftige pijnklachten en zwelling in
haar rechter pols en hand.

Anamnese
In 2006 is patiënte met haar
rechter hand door een ruit
gevallen, waarbij een snijwond
is ontstaan ter hoogte van haar
rechter pols, aan de ulnaire zijde.
Onder algehele anesthesie is in
het ziekenhuis zijn enige bloedvaten afgebonden en de wond
gehecht. De wond is ongecompliceerd genezen en heeft geen
pijnklachten gegeven tot 2009.
In 2009 is, om onduidelijke reden
of oorzaak, plotseling hevige pijn
opgetreden in de rechter pols
en gehele hand. De pijn breidde
zich uit naar de gehele onderarm.
Normaal gebruik van de hand
was niet meer mogelijk en in de
loop van de tijd is de rechterhand
a-functioneel geworden. De
neuroloog constateerde geen
kenmerken van CRPS. De sensibiliteit en intrinsieke handspiertjes
waren intact. MRI en EMG lieten
geen afwijkingen zien.

Reden om TENS in te zetten is vaak dat
andere therapieën vaak niet of onvoldoende helpen. De behandeling is thuis
na instructies eenvoudig te gebruiken.
Bijwerkingen komen zelden voor en liggen
meestal in de trant van een allergische
huidreactie op de elektroden. Er zijn echter
verschillende elektroden beschikbaar.
De vele positieve terugkoppelingen van de
TENS therapeut aan de verwijzer leiden
tot een nog altijd toenemend aantal aanvragen om een proef te doen. TENS is één
van de weinige therapieën die eerst met
goed resultaat geprobeerd moet zijn, voordat tot aanvraag wordt overgegaan. En
slot goed nieuws in deze woelige tijden in

Door Wim Wildeman
Manueel therapeut
/ fysiotherapeut,
gespecialiseerd in
CRPS

(Pijn)onderzoek
VAS score: in rust 83 mm, bij
bewegen toenemend tot < 90
mm. Pijn: de pijn wordt als diep
/ kloppend en stekend aangegeven, dag en nacht aanwezig.
Sensibiliteit oppervlakkig: het
aanraken van de huid provoceert
de aanwezige pijn ter hoogte van
het litteken. Waarschijnlijk is er
sprake van een beschadiging /
entrapment van een sensibele tak
van de nervus ulnaris, zodat hier
de diagnose CRPS type II (lichte
vorm) van toepassing is.

Zorgland: TENS wordt, mits aangewend
voor chronische pijn, vanuit de basisverzekering vergoed.
Contra-indicaties
TENS is niet mogelijk bij:
• Geïmplanteerde elektronische
apparaten zoals een pace maker
• Zwangerschap
• Epilepsie
• Huidaandoeningen op plaats waar
elektroden aangebracht moeten worden
• Ernstige hartritmestoornissen
• Kwaadaardige aandoeningen in het
gebied waar de elektroden moeten
worden aangebracht

De actieve elektrode wordt
geplaatst op de sensibele tak van
de nervus ulnaris, het door de
patiënte pijnpunt. De contra elektrode werd proximaal geplaatst
ter hoogte van de mediale epicondyl/ elleboogplooi. De Jenkner
blokkade is als proef 2 weken
behandeld, 6 maal per dag.

Effect / resultaat
De oorspronkelijke VAS pijnscore
van 83 mm is geleidelijk gedaald
naar beneden de 50 mm in een
periode van 2 weken. Gezien het
behaalde resultaat is een TENS
Tem Eco Basic aangevraagd en
toegekend door de verzekering.
De behandelfrequentie van
6 maal per dag is geleidelijk
verminderd naar 1 maal per
week,toen de pijn bleef afnemen

tot een niveau van VAS < 3 mm.
Door de gevolgde oefentherapie,
in combinatie met de Jenkner
blokkade, is de a-functionele
hand geleidelijk aan weer functioneel geworden in een periode van
ruim anderhalf jaar.
Uiteindelijk was 1 maal per week
de Jenkner blokkade toepassen
voldoende om een hele week
geen pijn meer te hebben.
Een schuchter meisje veranderde geleidelijk in een open en
blij meisje, dat weer uitging en
andere leuke dingen deed met
vriendinnen, zonder klachten.
Onlangs heeft patiënte haar middelbare school examen gehaald,
waarbij alle examens schriftelijk
zijn afgelegd.

Behandeling
Omdat de pijn voorop staat, is
gekozen voor een TENS, waarbij
het belangrijkste effect moet
zijn de pijndemping / analgesie. De TENS Tem Eco Basic is
geschikt omdat programma 16
een monofasische stroomvorm
(35Hz) heeft en geschikt is voor
de toepassing van een Jenkner
blokkade.
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Congres

Door Monique de Mijttenaere

Medicinale cannabis
Flevoland, bodem voor

2.800 jaar voor Christus
werd cannabis al beschreven in een Chinees geneesmiddelenboek. Het wietplantje met onder andere
pijnstillende krachten deed
begin 1900 in Europa zijn intrede. Vanaf 2003 is medicinale cannabis een feit
en verkrijgbaar via de
apotheek. Toch zijn we
er nog niet want nog altijd
is mediwiet niet geregistreerd
als medicijn en wordt het niet
door de zorgverzekeraars vergoed.
Onderstaand de hoogtepunten van
het congres Flevoland, bodem voor
organische pijnbestrijding.
Standaard kwaliteit
Bedrocan is het enige bedrijf in Nederland
dat door het ministerie van VWS is gecontracteerd voor de teelt en productie van
medicinale cannabis. Het standaardiseren
van de kwaliteit van cannabis is een lang
maar essentieel proces. Inmiddels zijn er
vier verschillende producten verkrijgbaar.
Het voornaamste verschil is het gehalte
aan THC en TBD. In totaal zijn er tien
verschillende mediwiet producten op de
markt. Er wordt veel mediwiet geëxporteerd naar Europese landen.
Indicaties en contra-indicatie
De indicaties voor medicinale cannabis
zijn onder andere MS en ruggenmergschade (spasticiteit en pijn), kanker en
aids (misselijkheid, braken, verminderde
eetlust), chronische neuropathische pijn
(pijn door beschadigde zenuwen), Gilles
de la Tourette (tics) en glaucoom (therapie
resistentie). Contra-indicaties zijn hallucinaties en psychoses.
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organische pijnbestrijding

Flevoland, bodem voor
organische pijnbestrijding
Congres over medicinale cannabis
7 november 2014, Lelystad.
Georganiseerd door Provincie Flevoland,
Spirocan en OMFL – Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.
Sprekers: Pieter André de la Porte,
Tinde van Andel, Marco van der Velde,
Arno Hazekamp, Henk Koning,
Jan-Nico Appelman en Thea Laffra.

Toedieningsvorm
De meeste bekende toedieningsvorm van
cannabis is roken. Dat is een vorm die niet
bepaald ‘gezond’ is en bovendien blaas je
aanzienlijk deel weer uit. Daarnaast kun
je van cannabis ook thee maken maar dat
zet niet al teveel zoden aan de dijk. Zowel
roken als thee zijn niet optimaal effectief.
Spirocan heeft een effectieve cannabis
vaporizer (inhalator) ontwikkeld waarmee
je exact kunt doseren en waarbij aanzienlijk minder ‘werkzaamheid’ verloren gaat
dan bij thee en roken. De cannabis zit in
een pad, vergelijkbaar met een koffiepad.
Het plan is om ‘cannabis plus vaporizer’ te
registreren als medicijn.
De pijnspecialist
Pijnspecialist Dr. Henk Koning is helder
over wat hij nodig heeft voor zijn pijn patiënten: een evidence based medicijn oftewel
met aantoonbaar effect, met de nadruk op
veiligheid. Cannabis bevat 460 bekende
chemische bestanddelen waarvan er 60 de

structuur hebben van een cannabinoid.
Drie belangrijkste stoffen in cannabis
zijn THC, cannabidiol en cannabinol.
Cannabinoiden zijn effectief voor de
behandeling van chronische pijn, met
name neuropathische pijn, en met
name de subgroep van MS-patiënten.
THC is effectief bij pijn in patiënten met
musculoskeletale pijn,
fibromyalgie, ruggenmergletsel, of andere pijnsyndromen. Cannabis is te mild voor
kankerpijn, morfine is bijvoorbeeld
vele malen sterker. Beter onderzoek
is nodig om de veiligheid van medicinale
cannabinoiden te onderzoeken. Vooral
informatie over de langetermijn bijwerkingen is nodig. De ontwikkelingen - zoals
de vaporizer, combinatie van cannabis en
opioiden, ontwikkeling van selectieve CB1
en CB2 medicatie en modulatie van het
endocannabinoiden systeem - zijn echter
veelbelovend.
Vergoeding- verhaal van een moeder
Medicinale cannabis is nog niet geregistreerd als medicijn en wordt door de
zorgverzekeraars nog niet vergoed. Met
alle gevolgen van dien. Thea Laffra is
moeder van Manja (41) die al 24 jaar MS
heeft. Thea loopt naar eigen zeggen elke
maand de marathon van Amsterdam om
voldoende cannabis voor haar dochter te
kopen. Manja is gebaat bij het roken van
cannabis met het oog op ontspanning en
pijnstilling. Wiet-thee brengt nauwelijks
verlichting. Aangezien ze inmiddels geheel
verlamd is, is het de vraag hoe lang Manja
nog in staat is om te roken. De cannabisverdamper kan Manja mogelijk helpen.
Thea is blij met alle aandacht en de huidige
ontwikkelingen. “Eindelijk zullen patiënten op een fatsoenlijke manier worden
geholpen.”

Door Hilda Wieberneit-Tolman,
PijnPlatform Nederland

Initiatieven 2016
Momenteel zijn in Nederland
een aantal initiatieven ontstaan
die er toe kunnen bijdragen om
het onderwerp chronische pijn
in 2016 onder de publieke en
politieke aandacht te brengen.
Het samenwerkingsverband
pijnpatientennaar1stem (SWP)

Pain Alliance Europe,
www.pae-eu.eu president
dhr. J. van Griensven

International Painful
Bladder Foundation,
www.painful-bladder.org
Chairman mevr. J. Meijlink

en de Dutch Pain Society(DPS)
ontwikkelen samen een zorgstandaard chronische pijn. Zij
worden hierbij ondersteund
door het CBO. Implementatie
staat voorzien in 2016. Er wordt
gewerkt aan een documentaire
over chronische pijn die in 2016

Stichting Pijn Platform
Nederland, www.pijnplatform.nl
directeur mevr. H. WieberneitTolman, Founding member
of Pain Alliance Europe

Pijnpatientennaar 1 stem,
www.pijnpatientennaar1stem.nl
woordvoerder dhr. L. de Both

gereed zal zijn en in 2016 zal een
Nationale Pijnweek georganiseerd worden. Daarnaast zijn er
enkele kleinschalige initiatieven
vanuit een aantal organisaties
die zich richten op meer specifieke vormen van chronische
pijn.

The voice of people
with chronic pain

Het is verder van groot
belang dat de initiatieven die
tijdens het Italiaans presidentschap van Pain Alliance
Europe zijn gestart worden
voortgezet tijdens het presidentschap van Nederland
januari t/m juni 2016.

Stichting Pijn Hoop,
www.pijn-hoop.nl waarnemend
secretaris mevr. P. RoeteringGeenhuizen, Founding member of
Pain Alliance Europe

F.E.S. Fibromyalgie en
Samenleving, www.fesinfo.nl
voorzitter belangenbehartiging,
mevr. G.J. Schäperclaus, Founding
member of Pain Alliance Europe

Dutch Pain Society,
www.dutchpainsociety.nl voor
zitter mevr. G. Filippini-de Moor

• B
 reivik, - survey
publicatie Eur.J. of Pain,
• Rapport Regie Raad,  
• Rapport Epidemiology
of chronic pain in the
Netherlands

Pijn Samen
Pijn samen is een nieuw, onafhankelijk initiatief van
Stichting Happy Motion met als initiator Pim Giel.

Z

ij willen een samenwerking
tot stand brengen met
allerlei verschillende partijen
die op enigerlei wijze betrokken
zijn bij pijn, pijnbehandeling,
pijnbestrijding. Al in een heel
vroeg stadium is ook o.a. contact gezocht met Stichting Pijn
Platform Nederland. Er is een
aanbevelingsbrief geschreven

en het project wordt volmondig
gesteund. In het verleden heeft
de Stichting Happy Motion iets
soortgelijks gedaan voor dementie (www.mijnhoofd.com).
Stichting Happy Motion werkt
volledig onafhankelijk in de
opzet en realisatie van het
project en dragen zelf zorg voor
de financiering van het project.

Inmiddels is er een grote groep
van belangstellenden waar
zij een beroep op kunnen en
waarbij, zodra dit nodig of
wenselijk is, advies kan worden
ingewonnen.
Behalve het maken van een
documentaire PIJN waarin een
kind, volwassene en oudere zal
voorkomen, stelt het project
Pijn Samen zich tevens ten
doel om onderwijsmateriaal
te vervaardigen voor zowel
patiënten, behandelaars en

andere geïnteresseerden.
Het is de bedoeling om in 2016
een landelijke manifestatie te
organiseren in de Week van de
pijn waarin zowel de documentaire als andere producten
kunnen worden gepresenteerd
en waarbij er om herkenning en
erkenning zal worden gevraagd
voor chronische pijn en een
betere effectieve behandeling.
Meer informatie
www.pijnsamen.nl
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Uit de praktijk

Door
Winter
DoorFrits
Dr. Frits
Winter
Tekst
Directeur Medisch Centrum

neuropathische pijn

Winter, behandelcentrum
voor pijn, stress en burn-out.
Auteur van ‘De pijn de baas’.
www.fritswinter.nl

Pijn werkt
op je zenuwen
Er zijn verschillende vormen van pijn. Een heel gemene pijn is
zenuwpijn. Het is de moeilijkste pijn om mee om te gaan. Als je
weet hoe je deze pijn moet hanteren, dan lukt het met andere
pijnen ook wel. Vandaar dat het goed is om zenuwpijn nader
onder de loep te nemen.

B

ij zenuwpijn denk je aan de tandarts. Als je die pijn eenmaal een
keer hebt gevoeld, dan zal je liefst
het bezoek aan de tandarts eindeloos uitstellen. Als je er niet meer onderuit kunt
en op de tandartsstoel moet plaatsnemen,
dan staat gegarandeerd het zweet in je
handen. Nu is de oorzaak van deze zenuwpijn vaak duidelijk. Foto’s laten zien
dat er een ontsteking is en een zenuwbehandeling kan uitkomst bieden. Bij een
zenuwletsel of zenuwontsteking heeft de
pijn een duidelijke oorzaak en begin. Met
zenuwpijn is verschrikkelijk moeilijk te
dealen. Bij zenuwpijnen als aangezichtspijn of regionaal pijnsyndroom is er soms
geen duidelijke oorzaak. Dat maakt het
nog moeilijker.
Stel je maar voor dat het alarm van je
huis afgaat. Het blijkt vals alarm. Heel
vervelend voor jezelf, maar ook voor de
buurt, voor politie of brandweer. Zomaar
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piept en flitst het, zodat het voor iedereen in de omtrek hoorbaar en zichtbaar
is. De eerste keer is het schrikken, maar
als je alarm daarna vaker te pas en te
onpas afgaat, dan wordt het zorgelijker.
Eén keer is het nog acceptabel, maar
niet als het alarm steeds vaker en ook
nog steeds luider afgaat. Frustratie en
stress alom. Je haalt de elektromonteur
er maar weer bij en hij deelt na gedegen
onderzoek mee: maak je geen zorgen,
niks aan de hand, het systeem is in orde,
niets aan te doen, leer er maar mee leven.
Dit is natuurlijk te gek voor woorden.
Nog veel vervelender is het als je eigen
alarmsysteem zomaar op tilt slaat.
Gemene, onverwachte en onvoorspelbare zenuwpijn. Je schrikt je ongelukkig.
Wat is dit!! Wat als daarna die gemene
pijn nog regelmatig terugkeert. Je wordt
bang, dit MOET stoppen!! Dit kan en
mag niet doorgaan.

Je loopt allerlei doktoren af, je eet je stijf
aan medicijnen. Medisch onderzoek levert
geen specifieke oorzaak op en dus ook
geen specifieke oplossing.
Kan dat?
Ja!!
Is er wat aan te doen?
Ja!!
Je moet dan wel snappen wat er aan de
hand is en je moet weten wat te doen.
Wat is er aan de hand?
Eigenlijk is het niet zo moeilijk te begrijpen, wat pijn met je doet. Een simpel
experiment maakt dit kristal helder. Neem
’s morgens plaats op een punaise. Houd
dat een dagje vol. Wat is dan ’s avonds het
resultaat? Je bent bek en bek af. Je bent
zwaar gefrustreerd en prikkelbaar. Je hebt
je dankzij die rot punaise niet kunnen
concentreren en de dag duurde eindeloos
lang.

Wat gebeurt er echter als dit experiment
langer duurt. Je wordt hoogsensitief,
prikkelbaar, onrustig, geagiteerd, angstig, somber. Iedereen begint op je zenuwen te werken. Je merkt dat die punaise
steeds meer invloed op je krijgt:
• op je manier van denken (je was wel
eens positiever),
• op je humeur (je was wel eens minder
chagrijnig),
• op je gevoeligheid (je had weleens wat
meer incasseringsvermogen),
• op je energie (je was weleens minder
lamlendig).
Die kleine punaise begint steeds meer
als een grote steenboor te voelen, niet
alleen je bil, maar je heup en je bovenbeen
beginnen ook gevoelig te worden.
Bij de punaise is de pijn een keuze en
tijdelijk. Er is een begin- en een eindpunt.
Er is een eenduidige oorzaak. Strikt
mechanisch is er niet zoveel aan de hand
met die punaise.
Het is niet levensbedreigend. Het is
maar een heel klein letsel. Waardoor die
toenemende impact? De oorzaak ligt in
het feit dat je geen machine en geen dier,
maar een mens bent.

Als mens ben je je bewust wat er aan de
hand is. Je kunt er over nadenken. Waarom zit ik op dat ding en hoelang moet
ik er nog opzitten? Hoe zinvol is dit?
Vragen die bij het punaise experiment
nog enigszins te beantwoorden zijn.
Overwegingen kunnen zijn dat je wilde
weten hoelang je dat vol kon houden of
dat je wilde weten wat de impact zou
zijn. Bovendien kun je het experiment
stoppen, er is een escape. Veel moeilijker
wordt het als anderen je vast binden,
je op de punaise zetten en je niet weet,
of het stopt en wanneer het stopt. Je lot
ligt in de handen van anderen. Gevolg:
woede, angst en machteloosheid.
Chronische zenuwpijn heeft alle ellende die bij pijn hoort maar veroorzaakt
veel meer angst en onzekerheid. Je voelt
je machteloos en je wordt steeds meer
gefrustreerd en depressief. De pijn beïnvloedt je van kop tot teen, van binnen
en van buiten en evenzeer je denken, je
voelen en je gedrag. Deze veranderingen houden pijn in stand en versterken
de pijn. Nogmaals om dit goed tot je te
laten doordringen: Deze veranderingen

in denken, voelen en gedrag houden pijn
in stand en versterken de pijn.
Wat kun je doen?
• Je met hart en ziel wijden aan het beperken van de gevolgen. Voorkomen
dat de pijn een obsessie wordt, dat hij
je leven beheerst.
• Stoppen met te handelen alsof je een
machine bent, die gerepareerd moet
worden. Je bent een levend organisme en in de biologie gelden andere
wetten, dan in de mechanica.
• Compenseer! Zorg dat een boeiend,
zinvol leven tegenwicht biedt aan de
ellende die de pijn veroorzaakt.
Wat werkt wel en niet?
Je aannames (gedachten) en je gedrag
maken het verschil!!
Ineffectieve gedachten leiden tot ineffectief gedrag. Net zoals effectieve en
helpende gedachten leiden tot effectief
gedrag. Welke gedachten zijn effectief
en welke ineffectief. Op de volgende
pagina een overzicht met tal van voorbeelden….
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Ineffectieve gedachten
• Mechanisch denken:
Repareer mij
• Ik kan de pijn niet
beïnvloeden
• Ik moet de regie
uit handen geven:
- Iemand zoeken die
je beter kan maken
- Begrip, erkenning eisen
- Weinig doen en rust
zoeken
Ineffectief gedrag
• Heel hard je best doen,
op je tenen lopen
• Inactief / passief zijn
en veel rusten
• Wachten met actie tot
je je beter voelt
• Confrontaties vermijden
• Acties uitstellen en uit
de weg gaan
• Allerlei therapieën en
doktoren aflopen
• Te veel praten over pijn
en beperkingen
• Eenzaam en alleen knokken
Gevoel volgt gedrag
• Meer pijn
• Schaamte- en schuldgevoel
• Boosheid en frustratie
• Angst en zorgen
• Moe, machteloos, lusteloos,
depressief

Effectieve, helpende gedachten
• Ik neem de regie
in eigen hand
• Ik kan de pijn
draaglijk maken
- door mijn omgeving
te beïnvloeden
- door mijn gedrag
te veranderen
• Mijn gedrag
beïnvloedt de pijn
• Ik kan ervoor zorgen
dat ik steun krijg
Effectief gedrag
• Stem je draaglast
af op draagkracht
• Volg een dag- en
weekschema
• Begin, dan ga je je
beter voelen
• Wees assertief, ga
de confrontatie aan
• Zie activiteiten en werk
als therapie
• Maak je eigen therapieplan
• Benoem wat goed gaat
• Schakel anderen in,
samen gaat het beter
Gevoel volgt gedrag
• Je hebt minder pijn als
je iets beters hebt te doen
(Bill Fordyce)
• Warmte, troost, humor
• Lef, vertrouwen en
doorzettingsvermogen
• Meer energie

Wat hier staat beschreven, dat doe je niet zomaar. Het betekent dat je ondanks je pijn en alle stress die daar inherent aan is - een programma
maakt dat aansluit bij jouw pijn en jouw omstandigheden. Een
programma met daarin systematisch & structureel afwisseling tussen:
• Optimale inspanning, werken aan kracht en conditie
• Diepe ontspanning, zorgeloosheid en stimulerende afleiding
• Warme betekenisvolle relaties
Je eigen therapeut worden en de kennis en de vaardigheden die
daarvoor noodzakelijk zijn je eigen maken is A HELL of a JOB. Diep
respect voor degene die daarmee een begin durft en weet te maken.
Dr. Frits Winter
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congres

Samen beslissen
in de spreekkamer
Op donderdag 26 maart 2015 organiseerden de
Federatie Medisch Specialisten, Patiënten federatie
NPCF en Zorgvisie een congres in Utrecht met de
titel ‘Samen beslissen in de spreekkamer’. Artsen en
patiënten streven in de spreekkamer naar goede en
betaalbare zorg. Maar samen beslissen over de juiste
behandeling op het juiste moment is nog niet de norm
in de Nederlandse spreekkamers.

E

en kleinschalig onderzoek van de NPCF wijst
uit dat ruim 60% van de
patiënten niet betrokken zijn
of zich betrokken voelen bij beslissingen ten aanzien van hun
gezondheid. Artsen daarentegen denken dat de beslissingen
veelal in goed overleg met de
patiënten genomen worden.
Blijkbaar moet er toch nog iets
gebeuren om deze twee werelden bij elkaar te brengen. Het
congres ‘Samen beslissen in de
spreekkamer’ was een goede
stap om deze werelden bij elkaar te brengen. Samen met de
Orde van Medisch Specialisten
werkt de NPCF aan een plan
om samen beslissen in elke
spreekkamer vanzelfsprekend
te laten zijn.
Op het congres werd een goed
voorbeeld uit het Verenigd
Koninkrijk gepresenteerd, de
methode heet ‘3 goede vragen’.
Patiënten worden gestimuleerd om de volgende 3 vragen
te stellen bij een artsenbezoek:
• Wat zijn mijn
mogelijkheden?
• Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
• Wat betekent dat in mijn
situatie?

• W
 aarom is dit een goed
voorbeeld? Het zijn eenvoudig makkelijk te onthouden
vragen en de zorgverlener
nodigt de patiënten uit om
vragen te stellen.
De afdeling Cardiologie van
het RadboudUMC is eind
2014 gestart met een pilot om
deze methode in de praktijk
te onderzoeken. De eerste
ervaringen wijzen uit dat
de 3 goede vragen over het
algemeen als goed hulpmiddel
worden ervaren om:
• de drempel om vragen te
stellen te verlagen
• samen beslissen te bevorderen
De pilot is nog niet afgerond.
De presentaties van deze dag
zijn te downloaden via:
www.demedischspecialist.nl/
congres-samen-beslissen

personalia

Agenda

Benoemingen en promoties
Dr. Kees Besse –
promotie op 29 april
2015 in Nijmegen.
Titel proefschrift : Assessing and addressing
pain in patients with
cancer after the introduction of
a clinical practice guideline on
pain in patients with cancer.
Kanker is sinds enkele
jaren de meest voorkomende
doodsoorzaak in Nederland,
meer dan hart- en vaatziekten.
Door de toegenomen levensverwachting stijgt het aantal
nieuwe patiënten met kanker
jaarlijks met 3%. Het optreden
van pijn is bij patiënten met
kanker een vaak voorkomend
symptoom, dat ook in de
huidige tijd frequent onder-

behandeld wordt. Ter
verbetering van de behandeling van pijn werd
in 2008 de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van
pijn bij patiënten met kanker
gepubliceerd.
In dit proefschrift wordt de
ontwikkeling van deze richtlijn
beschreven, waarbij een aantal
mogelijkheden ter verbetering
van pijnmeting en pijnbehandeling uit de richtlijn verder uitgewerkt is. Onderzoek naar het
effect van de publicatie van de
richtlijn wordt beschreven, met
name de wijze waarop verschillende medisch specialistengroepen pijn bij kanker meten,
registreren en behandelen.

even voorstellen

NATIONAAL
11-12 september 2015
Pain Symposium – inter
professional Care, Cristofori
Concertzaal Amsterdam.

6–12 november 2015
Week Chronisch Zieken, diverse
bijeenkomsten in het land.

25 september 2015
Ned.Ver. voor Fysiotherapie in
Geriatrie, Muntgebouw, Utrecht.
INTERNATIONAAL
29 september 2015
Congres Kleinschalig Zorgen
voor Ouderen, Reehorst, Ede.
7 oktober 2015
Can Better Congres –
patientveiligheid, Eenhoorn
Amersfoort.
8-9 oktober 2015
Jaarcongres van V&VN VS,
Papendal, Arnhem.

31 augustus en
1 september 2015
CRPS congress, Zurich,
Zwitserland
2–5 september 2015
9th Congress of the
European Pain
Federation EFIC,
Wenen, Oostenrijk

14 oktober 2015
1ste Nationaal Congres
Hospicezorg, Reehorst, Ede.

2–4 oktober 2015
22nd Annual Conference
Dystonia Europe,
Rotterdam, Nederland.

5-7 november 2015
Dutch Congress of Rehabilation
Med., Doelen, Rotterdam.
dcrm@cimglobal.eu

21–24 oktober 2015
Deutscher Schmerzkongress
(iasp chapter),
Hamburg, Duitsland.
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p latf o r m
n e d e r land
Dat pijn een onderschat probleem in onze
samenleving is, wordt steeds meer bekend.
Eén op de vijf volwassenen lijdt aan
chronische pijn en van de patiënten met
kanker heeft 70% pijn.
Pijn na operaties wordt onder behandeld
en zelfs vroeg geborenen en zuigelingen
hebben nodeloos pijn.
In Nederland hebben meer dan 2 miljoen
mensen chronische pijn die al langer dan
7 jaar duurt.
De kosten zijn enorm. Alleen al lage
rugpijn zorgt in ons land voor een enorme
kostenpost.

Het PijnPeriodiek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Pijn belemmert het bestaan. Pijn is
veelal ondraaglijk. Pijn vreet energie,
Pijn is schadelijk. Pijn sloopt. Stel je voor:
altijd pijn!

Het Pijn Platform Nederland vraagt begrip,
steun en een betere pijnzorg voor iedereen.
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