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Van de voorzitter

We vieren het
leven tot het
laatste moment….
Deze zin in het artikel van Ruben van
Coevorden over palliatieve zorg in Immanuel,
een joods hospice, trof me. Natuurlijk prachtig
als je gezond bent en geen belemmeringen
kent, maar in ziekte en tegenslag kan dit voor
de persoon in kwestie en zijn naasten anders
uitpakken. Wat in voorspoed geldt, kan in één
klap veranderen in het tegendeel en ernstige
consequenties hebben. Het verhaal van Ernst
Daniël Smid geeft dit op een indrukwekkende
wijze weer.
Opvallend is het verschil van beleving tussen
patiënt met naasten, en de zorgaanbieders.
Bij de patiënt heerst de machteloosheid
maar ook de focus op de meest essentiële
zaken: blijven leven en geen pijn hebben. De
naasten die in hun liefde de patiënt op alle
manieren willen helpen en daarbij mogelijk zelf
de eenzaamheid van het bestaan ervaren. De
bittere teleurstelling als het bericht komt dat er
geen kans meer bestaat op herstel treft hen
allen hard. En toch blijft de pijn, en dit hoort
niet in de laatste levensfase. Pijn belemmert
een waardig afscheid.
Zorgaanbieders geven aan dat goede
pijnbestrijding bij iedereen met kanker niet
mogelijk is. Anno 2013 is er bij 10-20%
van de pijn niet of nauwelijks verlichting
mogelijk. Gelukkig komen er nieuwe middelen
beschikbaar die snel pijn kunnen verlichten,
maar misschien is doorbraakpijn slechts een
deel van het probleem. Betere methodes om
pijn continu te verlichten zodat doorbraakpijn

voorkomen wordt, verdienen aandacht.
Palliatieve sedatie is een mogelijke oplossing
voor therapieresistente pijn, maar dit hoort niet
de enige mogelijkheid te zijn.
Behoud van waardigheid en autonomie
horen in de laatste fase voorop te staan, en
de pijnbestrijding hoort zich te richten op
de wensen van de patiënt. Misschien is dat
niet in alle gevallen mogelijk maar het hoort
wel een uitdaging te zijn in de palliatieve
zorg. Mogelijkheden zijn er zeker met
zenuwblokkades vroeg in het ziekteverloop
of epidurale c.q. spinale toediening van
opïoiden of van langwerkende anesthetica
(BAB). Misschien geeft Bas Smallenbroek
het wel aan in zijn artikel ‘Krachtbron
voor verandering”. Veranderingen in de
oncologische pijnbestrijding horen voort te
komen uit de samenwerking tussen patiënten
en zorgaanbieders.
Ernst Daniël Smid verdient veel waardering
met zijn constatering dat het echt anders
moet en dat hij weigert zich er bij neer
te leggen. Echter, hij verbindt er ook
consequenties aan en neemt, samen met
medische specialisten en betrokkenen, het
initiatief voor Stichting Pijn bij Kanker. Hulde,
en genoeg reden voor veel steun aan dit
initiatief.
Henk Koning, anesthesioloog
DC Klinieken Almere en Amsterdam

Veranderingen in de oncologische pijnbestrijding
horen voort te komen uit de samenwerking tussen patiënten
en zorgaanbieders
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Nieuws en mededelingen
Opioïd-rotatie
ter vermindering van
bijwerkingen en
verbetering van pijn
bij kanker

P
Huisarts klaagt over
communicatie
met ziekenhuis

C
4

ommunicatie en informatievoorziening
zijn de achilleshiel in de samenwerk ing. Dat geldt ook voor communicatie
tussen huisartsen en ziekenhuizen. Dat vinden
huisartsen zo blijkt uit een onderzoek van
onderzoeks- en adviesbureau MediQuest.
Medische specialisten zijn volgens de huisart sen vaak moeilijk bereikbaar en specialisten brieven komen te laat of blijven zelfs helemaal
achterwege. Ook zijn er klachten over de
wachttijden. Het onderzoek laat zien dat er
binnen elk ziekenhuis grote verschillen in de
beoordeling van communicatie zijn per spe cialisme. “Dit biedt afdelingen de mogelijkheid
om bij elkaar te kijken en te leren waar en hoe
verbetering mogelijk is, en hoe bestaande pa tronen doorbroken kunnen worden om betere
afstemming tot stand te brengen”, zegt Jon
Schaefer, directeur van MediQuest.

Palliatieve zorg
rukt op in ziekenhuis

P

alliatieve zorgteams helpen patiënten bij
wie behandeling niet langer zinvol is, en
hun naasten, bij beslissingen rond de
laatste levensfase. Zorgverzekeraars juichen
de ontwikkeling toe omdat deze niet alleen
humaan maar ook kostenbesparend is.
Uit onderzoek van het Integraal Kankercen trum Nederland en Stichting Leerhuizen Pal liatieve Zorg, waaraan 57 van de 92 zieken huizen meewerkten, blijkt dat er bij nog eens
21 ziekenhuizen plannen bestaan voor het
oprichten van een palliatief zorgteam.

atiënten met matige tot ernstige pijn
krijgen sterke pijnstillende middelen:
opioïden. Bij sommigen werken die niet
goed genoeg of ze leveren nare bijwerkingen
op, zoals hallucinaties. Met opioïd-rotatie
wordt bedoeld dat er voor een andere opioïd
wordt gekomen, en dat met omrekenfactoren
de dosering wordt bepaald. De CBO-richtlijn
beveelt opioïd-rotatie aan bij kankerpatiënten
met onacceptabele bijwerkingen en/of onvol doende pijnstilling.

Ontwikkeling van een
CQ-index Palliatieve zorg

D

it door ZonMw gefinancierde onder zoek is gestart in 2008. Een CQ-index
is een vragenlijst die wordt ontwikkeld
voor het meten van kwaliteit van de palliatieve
zorg, in dit geval, vanuit gebruikersperspec tief. Op het moment dat deze uitgave van
het PijnPeriodiek uitkomt, is eveneens de
CQ-index–module PIJN beschikbaar. Deze
CQ-index is ontwikkeld in samenwerking met
het Nivel, het Pijn Platform Nederland en een
viertal patiëntenorganisaties.

Etnische achtergrond

I

n de palliatieve zorg wordt nog niet van zelfsprekend rekening gehouden met de
etnische achtergrond, opvattingen en
gebruiken van de verschillende culturen. De
vaak grote rol van de familie, taalproblemen,
andere zorgopvattingen en gebruiken, stellen
zorgverleners voor de vraag hoe zij palliatieve
zorg bij mensen uit andere culturen moeten
vormgeven.
Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit
van leven te verbeteren van patiënten met
een levensbedreigende aandoening, en hun
familie. Bij mensen uit niet-westerse culturen
zijn bijvoorbeeld problemen als obstipatie,
delier en depressie soms met nog meer
schaamte omgeven en vaak nog moeilijker
bespreekbaar dan bij mensen met een west erse achtergrond. Zorgverleners moeten zich
hiervan bewust zijn.

Zelf management
op YouTube

P

ete Moore (pijnpatiënt) wees ons op
een bijzonder YouTube filmpje over zelf
management. De moeite van het bekijken waard! Dit is de link: http://www.youtube.
com/watch?v=O5tFkHgbCdo (Nederlandse
versie)

Erratum

I

n editie 2, 2013 van het PijnPeriodiek bij
Mijn pijn, mijn leven staat de geïnterviewde
Marcha van den Berg foutief als auteur
vermeld. Tekst en fotografie van dit interview
zijn van de hand van Peter Koudstaal.

Benoemingen
& promoties

D

r. Suzanne van de Vathorst is benoemd
tot bijzonder hoogleraar Kwaliteit van
de laatste levensfase en van sterven
bij het Amsterdams Medisch Centrum. Deze
leerstoel is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en gepositioneerd bij de afdeling Huisartsgeneeskunde, in het bijzonder Medische
Ethiek. Zij zal zich bezighouden met het vergroten van wetenschappelijke kennis over een
waardig levenseinde, door het medisch en
verpleegkundig handelen in deze levensfase
te onderzoeken. De huisarts is in Nederland
de arts die het meest betrokken is bij de zorg
die in de laatste levensfase nodig is volgens
NVVL. Suzanne van de Vathorst studeerde
geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. In 2001
promoveerde zij in de wijsbegeerte aan de
Vrije Universiteit. Sinds 1998 werkt zij bij de
vakgroep Ethiek en Filosofie in het Erasmus
MC. Daar is zij vanaf de oprichting betrokken
bij de commissie levenseinde, een commissie
die binnen het ziekenhuis adviseert bij levenseindevraagstukken.

A

ndre Rhebergen wordt bij Stichting
Agora opgevolgd door Clemence Ross
als bestuurslid. In haar eerdere functie
als staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport was zij sterk betrokken bij
de ontwikkeling van palliatieve zorg. Andre
Rhebergen is sinds de oprichting van Agora in
2002 bestuurder geweest. Hij zal zich verder
richten op realiseren van eigen regie voor
cliënten en mantelzorgers via Woondroom
Zorg BV (oudereninitiatieven) en Woondroomstede (kwetsbare ouderen)

Waardevolle websites!
Na de oproep Wanted: websites in de vorige editie
van het PijnPeriodiek, stroomde onze mailbox vol.
Onderstaand een selectie:
www.artrose.info
www.chronic-pain-science.nl
www.srz-nh.nl
www.onvz.nl
www.tcbeuningen.nl
www.fysiovoorjou.nl
www.huubsfibromyalgiesite.nl
www.mindfulgroesbeek.nl
www.netwerkchronischepijn.nl
www.herniakliniek.nl
www.boek-en-steun.nl
Graag ontvangen uw reacties op bovenstaande
websites bijvoorbeeld in de vorm van een
korte recensie!
Websites die betrekking hebben op het thema
van dit PijnPeriodiek: (doorbraak)pijn bij kanker
en palliatieve pijnzorg:
www.oncoline.nl
www.pallialine.nl
www.netwerkpalliatievezorg.nl
www.agora.nl

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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Mijn pijn, mijn leven
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Van machteloosheid naar pijn
als ziekte op zich zien
Ernst Daniël Smid over zijn
vrouw Roos
In deze tweede aflevering van Mijn pijn, mijn leven vertelt

nabestaande Ernst Daniël Smid over zijn vrouw Roos, die vorig jaar op
47-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

De pijn die zij heeft moeten doorstaan leidde in samenspraak met behandelaars
uiteindelijk tot de oprichting van de Stichting Pijn bij Kanker.

‘September 2011 werd een klein gezwel bij Roos
ontdekt aan de alvleesklier. Op zich was het niet direct
foute boel, maar onze wereld stond wel op zijn kop.
Dat gezwel is weggehaald, net als de 12-vingerige
darm. We zaten al snel in de medische molen en ook
al werd ik als partner wel bij alles betrokken, iedereen

richtte zich uiteraard vooral op Roos, die vastbesloten
was het gevecht tegen kanker te winnen.

Morfine en methadon

Het eerste half jaar had ze nog niet veel last van
pijn. Dat werd anders vanaf begin juni. De pijn kwam

Foto: privébezit Ernst Daniël Smid

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’.

opzetten en de eerste periode werd de pijn effectief
bestreden met morfine en morfinepleisters. Daarna
werd de pijn erger en erger. De pijn liep steeds meer
uit de hand. Roos had een heel eigen manier van
omgaan met haar ziekte. Hoe ziek ze ook was en
hoeveel pijn ze ook had, ze bleef overtuigd van haar
kansen en tolereerde geen enkele negativiteit om haar
heen. Niets mocht haar afleiden van het gevecht om
haar leven. Dus geen zware gesprekken over hoe nu
verder, geen realiteitscheck, geen gepraat over de
voor- en nadelen van zware pijnstillers, consequenties
en ga zo maar door. Die gesprekken heb ik alleen met
de artsen gevoerd. Roos wilde maar één ding en dat
was leven. Dus knokte ze. Daar had ze al haar energie
voor nodig. Van de morfine gingen ze over op methadon, zonder resultaat. De laatste twee maanden ging
het echt niet meer. Roos had continue doorbraakpijn,
10 op een schaal van 10. En waar doorbraakpijn bij
andere vormen van kanker komt en gaat, was deze
bij Roos constant. In die fase kregen we een vaste
pijnbehandelaar, maar die kon toen niet veel meer
doen. Roos was zoals dat heet, uitbehandeld. Dat
was afgrijselijk, want het gaf me het gevoel helemaal
nergens meer aan te kunnen kloppen.

Dormicum

Toch gingen we in die fase nog naar de pijnpoli van
het OLVG in Amsterdam. Roos wilde zo graag lucide,
dus bewust en aanwezig, blijven, maar dat was niet
mogelijk zonder de meest gruwelijke pijnen. Alvleesklierkanker is één van de vormen van kanker waar
niets aan de pijn kan worden gedaan. De machteloosheid die daardoor ontstaat bij alle betrokkenen is
vreselijk. De pijn is constant en ondragelijk. En daar
getuige van zijn is ook ondragelijk. Aan het eind kwam
dormicum in beeld. Ik herinner me de eerste keer nog
goed. ‘Geef elkaar nog maar even een knuffel, want
straks word je niet meer wakker,’ zei de arts tegen
Roos. De paniek in haar ogen en het intense verdriet
zal ik nooit vergeten. Wat een ongelofelijk botte en
misplaatste opmerking! In de laatste twee maanden
zijn we als gezin begeleid. Vervolgens hebben we de
dosering dormicum steeds iets verhoogd en sliep ze
een groot deel van de dag om haar de pijn te besparen. Uiteindelijk hebben we als gezin het besluit
genomen dormicum ‘door te spuiten’, waardoor Roos
insliep. Ik heb dat zelf gedaan. Met pijn in mijn hart, uit
liefde voor Roos.

Stichting Pijn bij Kanker

‘Direct na het overlijden van Roos heb ik via de pers
naar buiten gebracht dat ik iets wilde gaan doen,

omdat ik hetgeen wij als gezin hebben moeten doorstaan, iedereen wil besparen. Het moet echt anders!
Mijn gedachte was dat het toch mogelijk moet zijn om
mensen lucide en pijnvrij te houden. Pijn is nu nog een
symptoom en het heeft in mijn ervaring bij met name
uitbehandelde patiënten niet zoveel prioriteit, omdat er
toch niks aan te doen is. Ik weiger me daar bij neer te
leggen.’

Doelstelling

Daarom heeft Ernst Daniël met een aantal specialisten
en betrokkenen het initiatief genomen de Stichting
Pijn bij Kanker op te richten. De stichting is er voor
het stimuleren van onderzoek om alle patiënten met
pijn bij kanker en hun betrokkenen een leven met
minder pijn te geven. De kennis en kunde die er op
dit gebied is, moet voor iedereen beschikbaar en
toegankelijk zijn. Betere en heldere communicatie
daarover vormt de basis voor een goede behandeling
en begeleiding. Daarom zet deze stichting zich ook
in voor behandelaars. Als onafhankelijke partij wil de
stichting een voortrekkersrol nemen waar het gaat
om pijn bij kanker. Het gaat hierbij om de fysieke pijn
van de patiënt, maar ook om de emotionele pijn van
gezinsleden, familie en vrienden, die van grote invloed
is op hun welzijn. Ernst Daniël: ‘We willen ook met de
farmaceutische industrie in gesprek gaan over mogelijkheden voor een meer menselijk einde aan de laatste
fase van het leven van kankerpatiënten met veel pijn.
We zijn in Nederland al een heel eind onderweg met
diverse goede doelen, waaronder het KWF, om kanker
te bestrijden. Nu de pijn nog!’

Hét Rozengala

Op 11 november organiseert de stichting Hét Rozengala. Een benefietavond, waar onder andere Rene Froger, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, Hans Klok, de
Drie Baritons, Re-Play, Sietze Buwalda en Laura Fygi
met een groot orkest onder begeleiding van Maurice
Luttikhuis belangeloos optreden. Van de opbrengst
wil de stichting initiatieven op het gebied van pijn bij
kanker financieren. Deze initiatieven kunnen liggen op
medisch vlak (verbetering van de behandeling van pijn
bij kanker), maar ook op het gebied van communicatie
(patiëntenbrochures, scholing voor behandelaars) of
palliatie (ontwikkeling van hulp en ondersteuning voor
patiënten en hun naasten). Daarnaast zal de stichting eigen projecten opzetten. Ernst Daniël: ‘Pijn bij
kanker is nu nog te vaak het stiefkindje, dat moet écht
anders!’
www.stichtingpijnbijkanker.nl
info@stichtingpijnbijkanker.nl

Roos wilde maar één ding
en dat was leven. Dus knokte ze, daar had ze
al haar energie voor nodig.
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Inspirerende,
realistische
en warme kijk
op laatste
levensfase

Levenseindezorg
en doorbraakpijn
Opgegroeid in een artsenfamilie was het voor Ruben van Coevorden op
jonge leeftijd al duidelijk dat ook hij dokter wilde worden. In de loop der
jaren specialiseerde de huisarts zich in levenseindezorg en verwezenlijkte
in 2007 een lang gekoesterde droom. Samen met Sasja Martel richtte hij
Joods Hospice Immanuel op in Amsterdam, het eerste Joodse hospice in
Europa. ‘Mijn werk is mijn roeping.’

Huisarts

‘Mijn vader was oncologisch chirurg en mijn
moeder verpleegkundige, net als al haar
zusters. Ik herinner me nog goed de betrokkenheid van mijn ouders. Ze namen ons als
kinderen, bijvoorbeeld in het weekend, mee
naar het ziekenhuis waar mijn vader langs
zijn patiënten ging om te kijken hoe het met
ze ging. Op die manier leerde ik al jong dat
zieke mensen en het ziekenhuis helemaal
niet eng zijn. Mijn ouders waren voor mij
een inspirerend en lichtend voorbeeld hoe je
met patiënten omgaat. Uiteindelijk heb ik me
dertig jaar geleden als huisarts gevestigd in
Buitenveldert (Amsterdam). De laatste twintig jaar zie ik in mijn solopraktijk relatief veel
oudere mensen, jonge gezinnen met kinderen
van Japanse origine en eerste, tweede en
derde generaties die gebukt gaan onder
oorlogstrauma’s. Als huisarts heb ik dan ook
vaak te maken met mensen in de laatste fase
van hun leven. Ik zag
veel eenzaamheid en
lijden en wilde deze
mensen graag zo goed
mogelijk helpen. Dit
leidde er uiteindelijk
toe dat ik SCEN arts
werd, me verder specialiseerde in palliatieve
zorg (palliatief consulent) en hospice-arts
werd. In de opleiding
tot palliatief consulent
komt de behandeling
van pijn (bij kanker)
zeer uitgebreid aan de
orde.

verhogen van de langzaam werkende basismedicatie doe je niets aan doorbraakpijn.
Want pas na een half uur ervaart de patiënt
mogelijk iets van verlichting. Dat is veel te
laat. Doorbraakpijn vraagt om snelwerkende
medicatie. Er zijn in dit spectrum nieuwe middelen, snelwerkende opioïden, op de markt
die doorbraakpijn aanzienlijk helpen verlichten
en die prima thuis door de patiënt zelf kunnen
worden gebruikt. Er zijn verschillende toedieningsvormen: een ‘lolly’, neusspray, een tablet
voor in de bovenste tandvleesplooi en een
tablet die oplost onder de tong. Ik adviseer
meestal de tablet onder de tong omdat dit
een patiëntvriendelijke en makkelijke manier
is van innemen die niet mis kan gaan. Bovendien lost de tablet snel op en werkt snel.’

Hospice-arts

‘Als hospice-arts van het Joods Hospice
Immanuel stuur en train ik onder andere de
wijkverpleegkundigen
die bij ons werken
en hou ik me bezig
met medicamenteuze
oplossingen om de bewoners zoveel mogelijk
comfort te kunnen
bieden. In het hospice
heb ik dagelijks te
maken met doorbraakpijn bij kanker. Zowel in
mijn huisartsenpraktijk
als in het hospice merk
ik dat patiënten vaak
een negatief beeld
hebben van opioïden.
Er is een angst voor
verslaving die mijns inziens niet relevant is. Bij
het voorschrijven van morfine-achtige middelen heeft de patiënt verder vaak de associatie ‘het einde is nabij’ wat angst triggert
en de pijnbeleving onnodig kan versterken.
Dat terwijl de snel- en langzaam werkende
opioïden in tegenstelling tot de NSAID’s en
paracetamol geen orgaanschade veroorzaken
en relatief weinig bijwerkingen kennen. In de
praktijk loop ik tegen nogal wat voor-oordelen
op wat opioïden betreft. Daarnaast wordt er
ook vaak in de media ‘geroepen’ dat je in
Nederland anno 2013 echt geen pijn meer
hoeft te lijden. Dat is geen realistisch beeld.
Tien tot twintig procent van alle pijnvormen is
op dit moment niet of nauwelijks te verlichten.
Dat is een afgrijselijk feit en ik hoop dat daar
heel snel verandering in komt. In het hospice
vertel ik bewoners dat we er alles aan zullen

Ik kan me
goed voorstellen
dat doorbaakpijn thuis
niet altijd wordt
herkend en dus ook niet
als dusdanig wordt
behandeld

Doorbraakpijn

Als huisarts herken ik doorbraakpijn bij mijn
patiënten in de thuissituatie. Dat komt onder
andere omdat ik er veel ervaring mee heb.
Ik kan me goed voorstellen dat doorbraakpijn thuis niet altijd als doorbraakpijn wordt
herkend en dus ook niet als zodanig wordt
behandeld. Doorbraakpijn is een pijn die
letterlijk doorbreekt, bovenop de constante
achtergrondpijn. Doorbraakpijn duurt relatief
kort (half uur tot een uur) en veroorzaakt een
ondraaglijke pijnpiek. Wanneer doorbraakpijn
niet wordt herkend in de thuissituatie, wordt
bij een toename van pijn meestal de basismedicatie verhoogd. Afhankelijk van de mate
van pijn bestaat die basismedicatie meestal
uit paracetamol en NSAID’s tot langwerkende
opioïden (morfine-achtige middelen). Met het
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Ruben van Coevorden

✷ Huisarts in Amsterdam, Buitenveldert
(30 jaar solopraktijk). Specialisatie in
levenseindezorg
✷ Hospice-arts van Joods Hospice
Immanuel
(www.joodshospiceimmanuel.nl)
✷ Samen met Sasja Martel,
mede-oprichter van dit hospice dat
werd geopend in 2007 door Jet Bussemaker, toen staatssecretaris.
✷ Palliatief consulent
✷ SCEN-arts 1) (Steun en Consultatie
bij Euthanasie in Nederland)
✷ Opleidingsarts bij KNMG (Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering der Geneeskunst) voor
SCEN-artsen
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doen om de laatste fase zo comfortabel te
maken voor ze met zo min mogelijk pijn. Helemaal geen pijn bij kanker is geen realistische
verwachting. Wanneer een onrealistisch hoge
verwachting wordt bijgesteld kan de patiënt
zich vaak wat meer ontspannen. Op het moment dat de pijn toch ondraaglijk wordt en
van comfortabel geen sprake meer is, zetten
we als nood palliatieve sedatie in, waarbij de
patiënt een groot deel van de dag en nacht
slapend wordt gehouden. Een paar uurtjes
wakker zijn is vaak te doen. We maken de dagen korter en korter tot de patiënt uiteindelijk
tijdens de slaap overlijdt.

Geen 9 tot 5 baan

In Immanuel staan het behoud van waardigheid en autonomie voorop dus praten we
bijvoorbeeld met en niet over de patiënt. Ik
weiger hier een witte jas aan te trekken om
zo min mogelijk een klinieksfeer en meer een

1) Een SCEN-arts biedt steun en advies
aan met name huisartsen in het geval
dat ze worden benaderd met een
verzoek om euthanasie.
huiselijke sfeer te creëren. Het is mijn taak
om mensen te helpen en te zorgen dat ze
zo comfortabel mogelijk zijn, niet om mezelf
als dokter te profileren. Het is alles behalve
een 9 tot 5 baan, bij het minste ongemak
ondernemen we direct actie. In de Joodse
traditie geldt ‘gij zult niet doden’ en tegelijk
‘gij zult het sterven niet belemmeren’. Euthanasie of reanimatie wordt bij ons dan ook niet
gedaan. Wij doen niet zozeer aan stervensbegeleding, maar meer aan levensondersteuning! We vieren het leven tot het laatste
moment. Het stervensproces krijgt een zo
natuurlijk mogelijk verloop waarbij de patiënt
op ‘wensdieet’ is en dus zelf mag beslissen
of en wat hij of zij wil eten en drinken. Ook
niet Joodse mensen zijn bij ons van harte
welkom mits ze de Joodse visie op de laatste
levensfase accepteren. Bewoners zijn vaak
erg dankbaar en daar geniet ik echt van.
Daar doe ik het voor. Voor die voorzichtige
maar stralende glimlach, dat handkusje of die
onbetaalbare blik van dankbaarheid.’

Boeken
Zorgboek Reumatoïde Artritis uitgave Stichting September.
Het Zorgboek Reumatoïde Artritis
(RA) is bedoeld voor mensen met
RA en hun naasten. Op basis van
goede medische informatie geeft
het boek praktische adviezen over
‘ziektecontrole’: het voorkómen
van overbelasting, gewrichtsbescherming en het omgaan met
symptomen zoals pijn. Binnen dit
kader zijn er aparte informatieblokken over de behandeling, verantwoord bewegen,
hulpmiddelen en de hulpverlening. Daarnaast bevat
het boek informatie over medicijnen bij RA en wordt
er aandacht besteed aan de gevolgen van RA.
www.stichtingseptember.nl
Zorgen tot de laatste dag
Verhalen en adviezen voor
zorgverleners over de
palliatieve zorg voor mensen
met een verstandelijke
beperking - uitgave Nivel.
Bekkema, N., Veer, A. de,
Hertogh, C., Francke, A.; ISBN
9789461221100
Voor Zorgen tot de laatste dag zijn
47 familieleden, begeleiders, artsen
en vrijwilligers geïnterviewd. Het
boekje is te gebruiken voor agogische en verpleegkundige MBO- en HBO-opleidingen, nascholing of
teamoverleg. Het boekje biedt een aantal thema’s en
is gebaseerd op verhalen over het levenseinde van
twaalf mensen met een verstandelijke beperking.
Een van die thema’s is signaleren. Voor informatie
over symptomen of problemen is de huisarts of arts
verstandelijk gehandicapten veelal aangewezen op
begeleiders en familieleden. Zij kennen de cliënten
het best en zijn gespitst op de ‘taal’ van de cliënt.
Zeker nu mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder worden en langer in hun eigen
omgeving blijven, krijgen ook zij vaker te maken met
levensbedreigende aandoeningen en is meer kennis
welkom om hen goede palliatieve zorg te kunnen
bieden. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is nog weinig ervaring met cliënten
of patiënten in de palliatieve fase. Het boekje Zorgen
tot de laatste dag biedt voorbeelden en adviezen.
www.nivel.nl

Congressen, symposia, bijeenkomsten

kleine impressie nationaal & inter nationaal
NATIONAAL
7-9 november 2013
11th IASP research
symposium ‘Brain and pain:
Researching pain persistence
after surgery’
http://www.brainandpainnijmegen
2013.nl
7 november 2013
Neurologie congres (professionals)
8 november 2013
Opening week Chronisch Zieken
(publieksdag)

13 december 2013
75 jaar Jubileum NIP (psychologen)
Mediaplaza, Utrecht
‘Het geweten van de psychologie’
8 april 2014
V&VN Pijnverpleegkundigen
6de Nationaal Pijncongres Reehorst,
Ede ‘Kan pijn acceptabel zijn?’
http://www.pijnverpleegkundigen.nl

9 november 2013
50 jaar Nederlandse Vereniging
van Dokters Assistenten:
Lange leve zorg!
Theater Spant!, Bussum

INTERNATIONAAL
7- 9 november 2013
11th IASP research
symposium ‘Brain and pain:
Researching pain persistence
after surgery’
Nijmegen, the Netherlands
www.brainandpainnijmegen
2013.nl

11 november 2013
Landelijk symposium ‘Haalt de
mantelzorg 2020?’
De Meervaart, Amsterdam
www.chronischziek.nl

20 – 22 november 2013
Conference Complex Regional
Pain-Syndrome Bath,
United Kingdom
crpsconference@rnhrd.nhs.uk

11 november 2013
Het Rozengala
(Stichting Pijn bij Kanker)
Studio 21, Mediapark, Hilversum
http://www.stichtingpijnbijkanker.nl

21 – 24 november 2013
2nd World Congres on Controversies,
Debates and Concensus in Bone,
Muscle and Joint Diseases
Brussels, Belgium
www.congressmed.com/bmjd

16 november 2013
35-jarig jubileumfeest Sarcoïdose
Belangen Vereniging Nederland
Hof van Wageningen, Wageningen
http://www.sarcoidose.nl
22 november 2013
NHG (huisartsen) ‘Help! Een
spoedgeval.
Huisarts en acute zorg.
Mecc, Maastricht
23 november 2013
Lustrumcongres Hersenfeest
25 jaar ITON		
Aula VU, Amsterdam
(neurowetenschappen in revalidatie,
sport, onderwijs en kunst)
25 november 2013
Avondsymposium van OCA
(professionals) Paleis Soestdijk
(vroege diagnosticering en effectieve
zorg voor de client met chronische pijn)

7 – 11 oktober 2014
15 th World Congress IASP
Buenos Aires, Argentina
Nationaal IASP CHAPTER
Duitsland 2013 / 2014 / 2015
23 – 26 oktober 2013
Hamburg, Deutscher
Schmerzkongress (iasp chapter)
24 – 25 oktober 2014		
Hamburg, Deutscher
Schmerzkongress (iasp chapter)
21 – 24 oktober 2015		
Hamburg, Deutscher
Schmerzkongress (iasp chapter)
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Congres Chronische Zorg:

Persoonsgerichte
zorg en
eigen regie
Congresverslag door Dr. Margaret von Faber, antropoloog

‘Persoonsgerichte zorg’ en ‘Eigen regie’ zijn de
thema’s van het congres Chronische Zorg, dat op 28
juni 2013 is gehouden. Daarbij zijn de volgende vragen
geformuleerd:

1. Voor welke chronische patiënten zijn persoonsgerichte zorg en eigen regie een goede oplossing? Hoe
selecteren en faciliteren we patiënten hiervoor?
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2. Welke mogelijkheden zijn er voor persoonsgerichte
zorg en ondersteuning van zelfmanagement? Is er
bewijs van effectiviteit? Wat is het financiële plaatje?
3. Een groeiende vraag naar chronische zorg en
preventie vragen om inbreng van de patiënt en
aanpas-sing van omgeving. Hoe is dat te realiseren en
welke grenzen zijn er?
Om de vraagstellingen te kunnen beantwoorden is er
een plenair gedeelte en zijn een aantal workshops.
Helaas blijkt bij aanvang van het congres dat een
aantal workshops is vervallen, waardoor er minder
keuze is.

50 plussers

In het plenaire deel wordt het spits afgebeten door
Guus van Montfoord van Actiz, de koepel van
organisaties in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, jeugdzorg en kraamzorg. In de bijdrage van
van Montfoord over zelfmanagement en eigen regie,
benadrukt hij vooral de positieve kanten. Hij geeft aan
dat eigen regie erg belangrijk wordt gevonden door de
huidige 50 plusser en verwijst hiervoor naar onderzoek
van Bureau Ruygrok . Het betreft dan vooral de invloed
van de cliënt op welke zorg men krijgt, wanneer men
zorg ontvangt, van wie men zorg ontvangt en op welke
wijze. Tegelijkertijd dwingt het overheidsbeleid een
prikkel af ten aanzien van zelfmanagement. In het
regeerakkoord is sprake van een sterk gerantsoeneerde thuiszorg (minus 75% van het huidige zorgaan-

bod). Dit vraagt om een investering in onder meer
woningen en domotica (apparaten in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken ten
behoeve van bewoners en dienstverleners).
Actiz heeft meegewerkt aan het Deltaplan Ouderenzorg. Leden van Actiz zullen zich de komende tien jaar
moeten aanpassen en anticiperen op de veranderingen, omdat er anders voor hen geen bestaansrecht
meer is. Ondanks alle beperkingen, benadrukt van
Montfoord dat er voor ouderen in de toekomst veel
meer mogelijkheden zijn om te kiezen dan vandaag de
dag. Na afloop van zijn lezing is er geen tijd meer voor
discussie met de zaal.

Diseasemanagement

In een bijdrage over kosteneffectiviteit van diseasemanagement voor mensen met diabetes, COPD en
cardiovasculair risico presenteert Maureen Rutten de
uitkomsten van onderzoek aan de Erasmus universiteit.
Het doel van diseasemanagement is om met bepaalde
projecten gericht op zelfmanagement ten aanzien van
specifieke ziektebeelden, de kwaliteit van zorg te
verhogen, 25 % reductie in ziekenhuisopnames te
bewerkstellingen en ongeveer € 1.000,- per patiënt
te besparen op de zorgkosten. In het onderzoek is
gekeken naar de effecten van zestien programma’s
gericht op COPD en diabetes. 0% - 60% van de
patiënten nam deel aan deze programma’s (interventies). Voorbeelden zijn: persoonlijke zorg/behandelplannen; leefstijlcoaches met gebruik van motivational
interviewing of spiegelgesprekken; ondersteuning in
de organisatie van de zorg door bijvoorbeeld een ‘
one-stop-poli’ te installeren of gemeenschappelijke
spreekuren te organiseren.
Resultaten:
✷de kostenbesparing is minder dan gehoopt. Behalve
bij de diabetes (Dbc voor ketenzorg), komt de bekostiging (additionele Dbc’s) laat op gang. Hiernaast zijn er
grote ontwikkel- en implementatiekosten.

✷Er zijn weinig significante verschillen gevonden in de
kosten van de zorg bij de specifieke ziektebeelden.
Alleen bij cardiovasculair risico en bij Diabetes is
een toename van de kosten (5,7 % ) , met name bij
patiënten met multimorbiditeit (meerdere aandoeningen). De interventies blijken lang niet altijd kostenbesparend.
✷Kwaliteit: Vanuit het perspectief van zorgverleners
is er betere samenwerking en coördinatie door de
projecten. Vanuit het perspectief van patiënten zijn
er verschillen: de patiënten met cardiovasculair risico
ervaren wel verbetering; bij de diabetes patiënten is
dit niet het geval (dit is mogelijk te wijten aan eerdere
verbeteringen voorafgaand aan de trajecten).
✷Door leefstijlcoaching verminderde het rookgedrag en
gingen mensen meer bewegen. Bij COPD is er weinig
effect te meten.
Conclusie is dat de programma’s nog niet veel effect
aantonen van. Veel projecten richtten zich op samenwerking met de huisarts, maar niet met de specialist.
Wat betreft de ervaring van patiënten zijn nog veel data
over het ervaren van zelfmanagement in analyse.

Diseasemanagement
Chronische Ziekten

Renate Klop van ZonMW wordt geïnterviewd over het
programma Diseasemanagement Chronische Ziekten.
Wat is haar mening over de effecten van het programma? Mevrouw Klop geeft aan dat zorgverzekeraars erg
voorzichtig zijn met het toepassen van resultaten.
Hiervoor is nog veel overleg nodig. Over het toepassen
van het patiëntenperspectief in het onderzoek geeft
ze aan dat bij het schrijven van de onderzoeksthema’s
(calls) de patiëntenpanels heel goed werkten. Hierna
gaat het eigenlijk mis door een combinatie van gebrek
aan tijd en teveel projecten. De tijdsdruk is enorm
hoog. Bij de evaluatie zijn patiënten wel weer heel goed
betrokken. In toekomstig onderzoek is het aan te
bevelen om planning en financiering anders regelen.
Het blijft evenwel moeilijk om projecten langer dan vier
jaar te regelen. Ook co-morbiditeit blijft een belangrijk
maar complex thema. Ze houdt daarom een pleidooi
voor het publiceren van onderzoeksresultaten in algemene bladen, in plaats van specialistische vakliteratuur.

Betaalbaarheid in de toekomst

Betaalbaarheid van de chronische zorg in de toekomst.
Dit is het onderwerp van een debat met Prof. Robert
Huijsman en Dr. Jan van Hemelen uit België. In België wordt chronische zorg vooral in consensus met
alle betrokken partijen geregeld, maar hierdoor is er
weinig ruimte voor innovatie en ontwikkeling. Dit laatste
wordt vooral opgepakt door private ondernemers. In
Nederland worden innovatie afspraken in concrete
situaties geregeld met de zorgverzekeraars. In het
debat met voor-en nadelen van de werkwijzen ligt de
nadruk vooral op de financiën. De conclusie is dat
goede werkwijzen (dit werd niet uitgewerkt met con-

crete voorbeelden) altijd een weg moeten vinden naar
de zorgverzekeraar. Ook kan men zoeken naar rijke
investeerders om in vrijheid te kunnen ontwikkelen en
innoveren (zoals nu in België gebeurd). Tot slot, werd
uit de zaal opgemerkt dat samenwerken van artsen en
apothekers ook leidt tot flinke kostenbesparing , een
hobbel die nog steeds niet is genomen.
De presentatie van Drs. Martin van Rijn over het chronisch ziekenbeleid van de regering ging helaas niet
door, in verband met prioriteiten in de tweede kamer.

WORKSHOPS

Toepassing zelfmanagement en E-Health
In deze workshop wordt vooral gesproken over de teleconsultatie die door het bedrijf KSYOS is ontwikkeld
voor dermatologie, oogheelkunde en cardiologie. Het
is software die artsen in staat stelt om voor eenvoudige
afwijkingen een specialist te consulteren. Dit kan bijvoorbeeld door een foto van de huidaandoening door
te sturen die de specialist dan beoordeeld. Dit scheelt
voor de patiënt wellicht een extra bezoek. Bij onduidelijkheid of complexe problemen wordt de patiënt alsnog
verwezen naar de specialist. Hoe men zelfmanagement
door patiënten zelf kan ondersteunen is en vervolgstap,
men richt zich eerst op de kostenbesparing.
Is therapietrouw het uiteindelijke doel of moeten
patiënten zelf hun medicatie aanpassen?
In Nederland zijn artsen, in vergelijking met andere
landen, relatief terughoudend met het voorschrijven
van medicatie. Bij ouderen is de insteek om medicatie
zoveel mogelijk te verminderen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de effecten van internetbegeleiding
voor patiënten; het internetprogramma ‘Mijnmedicijncoach’. De discussie in de workshop gaat vooral
over het thema of de huisarts er tussenuit moet en of
apotheken actief patiënten op moeten sporen die zich
niet aan hun medicatie houden. Uiteindelijk vinden
aanwezigen dat de patiënt eindverantwoordelijk is, en
niet de professional.
Nabeschouwing van het congres
Hoewel persoonsgerichte zorg en eigen regie van
de patiënt de thema’s zijn van dit congres, blijkt dat
economische aspecten en bezuinigingen de kaders zijn
voor het praten over eigen regie. De uitgangspunten,
voorwaarden, facilitering en grenzen van eigen regie
zijn nauwelijks aan bod gekomen. Wat dat betreft
hadden meerdere deelnemers andere verwachtingen
van dit congres. Wanneer professionals (vanuit zorg
en gemeentes) behoefte hebben aan input om eigen
regie van patiënten mogelijk te maken, zijn ze daarin
teleurgesteld want heldere kaders daarvoor zijn niet
gegeven. Het is te hopen dat op een volgend congres
de inbreng van patiënten op de begrippen ‘zelfmanagement’ en ‘eigen regie’ meer voor het voetlicht wordt
gebracht.
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n een studie van R. England, M. Maddocks
et al. 1, die recent verscheen in BMJ Supportive & Palliative Care (2011), werd de
voorkeur van patiënten met doorbraakpijn
onderzocht. Daarbij ging het onder andere
om de voorkeur voor de verschillende toedieningsvormen van fentanyl citraat (‘snel,
sterk en korte’ werking).
In een ‘service improvement’ studie hebben
dertig patiënten met pijn bij kanker, die reeds
voor hun constante achtergrondpijn behandeld werden met sterke opioiden, een test
gedaan met een placebo van de sublinguale,
buccale/sublinguale en intranasale toedieningsvorm. Vervolgens werd de toepasbaarheid, toediening, smaak, totale tevredenheid
en totale impressie beoordeeld met behulp
van de Likert ‘agree-disagree’ schaal. Bij al
deze criteria bleek de sublinguale toediening
significant de beste. Deze studie levert een
waardevolle bijdrage aan de beoordeling van
de praktische aspecten van de toediening van
fentanyl citraat bij doorbraakpijn.
How practical are transmucosal fentanyl
products for breakthrough cancer pain?
Novel use of placebo formulations to survey
user opinion.
R. England, M. Maddocks, C. Manderson,
S. Zadora-Chrzastowska, A. Wilcock.
BMJ Supportive & Palliative Care 2011.

Cijfers NSAID’s
Nederlandse apotheken verstrekten in 2012 aan 3,3 miljoen
verschillende mensen een niet-steroïde ontstekingsremmende
geneesmiddel (NSAID). Dat komt neer op bijna 20% van de
bevolking. Deze groep geneesmiddelen kent daarmee de
meeste gebruikers, zo blijkt uit cijfers die de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) recent heeft gepubliceerd.
Van de NSAID’s werd diclofenac vorig jaar het meest verstrekt
(1,6 miljoen keer), gevolgd door ibuprofen (bijna 1 miljoen
gebruikers) en naproxen (ongeveer 500.000). In 2007 was
het aantal gebruikers van NSAID’s met 3,2 miljoen en werd
diclofenac door 1,4 miljoen mensen gebruikt. Het aantal gebruikers van ibuprofen en naproxen was dat jaar vergelijkbaar
met 2012.

Structurele toename

Van drie andere geneesmiddelgroepen is het aantal gebruikers in de afgelopen vijf jaar structureel toegenomen. Zo steeg
het aantal mensen dat een maagzuurremmend geneesmiddel
gebruikte met 800.000 en werden cholesterolverlagers en
bloedstollingremmende geneesmiddelen door respectievelijk
425.000 en 350.000 meer mensen gebruikt.
Volgens de SFK zijn er weinig geneesmiddelgroepen waarvan
het aantal gebruikers in de afgelopen vijf jaar is afgenomen.
Wel daalde het aantal gebruikers van benzodiazepines in de
voorbije vijf jaar met 200.000. Sinds 2009 zijn de vergoedingsvoorwaarden voor de benzodiazepines aangescherpt,
juist met het doel om het gebruik te beperken.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR INFORMATIE
OVER MIDDELEN DIE WORDEN GEKOCHT
VIA DE DROGIST EN APOTHEKER!
Alle informatie hierover is welkom:
info@pijnplatform.nl

Illustratie: Sjaak Klunder

Onderzoek naar
de voorkeur
van patiënten met
doorbraakpijn

´Breakthrough Cancer Pain Guidelines 2013´:
de EONS richtlijn definitief!
Door Sylvia Verhage, verpleegkundig specialist oncologie & palliatieve
zorg (Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch) en Jenske Geerling,
verpleegkundig specialist palliatieve zorg (UMC, Groningen)

Jenske Geerling
(links) en
Sylvia Verhage
tijdens de
ECCO/EMSO
in Amsterdam

Na een grootschalig survey onder
oncologie verpleegkundigen in 2010 is
dit jaar de EONS richtlijn gepresenteerd.
Een mijlpaal in de behandeling van
doorbraakpijn bij kanker.
Van survey naar richtlijn

In het najaar van 2010 heeft de European Oncology
Nursing Society (EONS) onder oncologieverpleegkundigen uit twaalf Europese landen een survey gehouden
over doorbraakpijn bij kanker. Het doel van deze survey
was inzicht te krijgen in welke definities van doorbraakpijn
oncologieverpleegkundigen gebruiken, hoe zij doorbraakpijn diagnosticeren en behandelen en wat zij denken dat
de impact van doorbraakpijn op het leven van patiënten
is. Enkele conclusies van deze survey waren dat verpleegkundigen verschillende definities van doorbraakpijn
gebruiken, dat 38% moeite heeft met het onderscheiden
van doorbraakpijn en 72% van de verpleegkundigen
zien een meerwaarde in verpleegkundige richtlijnen voor
doorbraakpijn. Vervolgen heeft een Europese werkgroep
de richtlijn ‘Breakthrough Cancer Pain Guidelines 2013’
ontwikkeld waarin onder andere mogelijke medicamenteuze en niet- medicamenteuze behandelingen worden
besproken, en het belang van evaluatie en ‘reassessment’
wordt benadrukt.

Workshops in Praag & Amsterdam

Tijdens de EAPC in Praag (mei 2013) en de ECCO/ESMO
in Amsterdam (september 2013) is deze richtlijn gepresenteerd in de vorm van een aantal workshops. Het eerste
deel bestond uit een aantal presentaties over barrières die
adequate pijnbehandeling belemmeren (Oldenmenger),
betekenis van doorbraakpijn (Zeppetella), assessment
(Verhage) en management (Davies) van doorbraakpijn en
de nieuwe richtlijn (Geerling). In het tweede deel van de
workshops werd er aan de hand van casuïstiek geoefend
met een zakkaart, een praktische samenvatting van de
richtlijn.

Definitie doorbraakpijn

Doorbraakpijn bij kanker wordt erkend als een belastend
symptoom dat bij veel patiënten met kanker onvoldoende
wordt behandeld [1, 2]. Vaak blijft doorbraakpijn onopgelost en dat heeft grote gevolgen voor de kwaliteit
van leven van deze patiënten [3, 4]. In de richtlijn wordt
doorbraakpijn bij kanker als onafhankelijk fenomeen met
zijn eigen klinische symptomen beschreven en verklaard,

met als doel als advies te dienen bij de beoordeling, het
herkennen en de behandeling ervan.
In de richtlijn wordt onderstaande definitie gehanteerd van
doorbraakpijn:
‘Een voorbijgaande exacerbatie van pijn die spontaan
optreedt, of optreedt in relatie met een specifieke voorspelbare of onvoorspelbare uitlokkende factor, ondanks
relatief stabiele en voldoende gereguleerde achtergrondpijn’ [5].
Doorbraakpijn bij kanker wordt onderscheiden van
achtergrondpijn doordat het van voorbijgaande aard of
episodisch is - het breekt door de stabiele, gereguleerde,
chronische achtergrondpijn heen die een andere behandelingsstrategie vereist. Om doorbraakpijn bij kanker te
onderscheiden van niet-gereguleerde achtergrondpijn
hebben Davies et al. een algoritme ontwikkeld.

Wel of niet doorbraakpijn?

Voor een succesvolle beoordeling is het nodig om te bepalen of er sprake is van doorbraakpijn en om de verdere
etiologie, de uitlokkende factoren (bijvoorbeeld kanker
gerelateerd, niet-kanker gerelateerd) en de pathofysiologie
(bijvoorbeeld nociceptief, neuropathisch, gemengd) van de
doorbraakpijn vast te stellen, waaronder eventuele pijn- of
patiëntgebonden factoren die een indicatie of contraindicatie voor bepaalde interventies zouden vormen. Tot
dusver is er voor klinisch gebruik nog geen meetinstrument voor de beoordeling van doorbraakpijn bij kanker
ontwikkeld. Daarom bevelen Davies et al. het gebruik van
standaardvragen over pijn aan om deze goed in kaart te
brengen.

Voortgang in Nederland

Zowel de richtlijn als de samenvatting, in de vorm van
een zakkaart, worden in het Nederlands vertaald en
aangeboden aan Palliactief. In april 2014 wordt deze
Nederlandse vertaling gepresenteerd tijdens het Nationaal
Congres van de V&VN Pijnverpleegkundigen.
Referenties zijn op te vragen via info@pijnplatform.nl
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Uit de praktijk:
Doelbewust, succesvol
revalideren

Krachtbron
voor
verandering
Aan iedereen die voor het eerst bij het CIR komt
16

voor een intake, stellen we dezelfde vraag.
“Wanneer je bij ons met succes het behandeltraject
hebt doorlopen, wat is er dan veranderd in jouw
leven?” Het antwoord op deze vraag vormt een van
de basisonderdelen van onze begeleiding.
Want waar zou het anders om moeten draaien
dan het echte doel van de patiënt?
Door Bas Smallenbroek, directeur van het CIR, Revalidatie & Participatie

H

et echte doel. Die term impliceert dat
er ook onechte doelen zijn. Zo zou ik
het zelf niet zeggen. Er zit echter wel
een verschil tussen de vaak meer oppervlakkige praktische doelen die gericht zijn op de
dagelijkse realiteit en datgene waaraan iemand
zingeving ontleent. Een mooi voorbeeld kwam
van iemand die vorig jaar bij ons een revalidatietraject heeft gevolgd. Dit is zijn verhaal.
Wij werden gebeld door een huisarts die een
patiënt wilde verwijzen. Hij vertelde daarbij dat
hij bewust even telefonisch contact opnam

omdat er wat zaken speelden bij deze patiënt
waardoor hij niet wist of een revalidatietraject
op dit moment wel mogelijk was. Zijn concrete
vraag was of wij die patiënt eerst gewoon
eens voor een kopje koffie wilden uitnodigen.
De zaken waardoor deze huisarts was gaan
twijfelen waren het vermoeden van een arbeidsconflict en het feit dat er een rechtszaak
speelde omdat er klachten waren ontstaan ten
gevolge van een ongeval.
Nadat ik de huisarts had bedankt voor het telefoontje namen wij contact op met de patiënt.

Die kwam twee dagen later een kop koffie
drinken. Het gesprek dat volgde is een van de
gesprekken die mij van de afgelopen jaren het
meeste is bijgebleven. Vandaar dat het juist dit
gesprek is waarover ik u hier vertel.
De patiënt in kwestie was een jonge Turkse
man van 24 jaar. Hij had bij een bedrijfsongeval zijn rug gebroken en het herstel wilde
maar niet vlotten. De inschatting van de
huisarts dat er wel eens sprake zou kunnen
zijn van een arbeidsconflict was eenvoudig te
verifiëren. Binnen enkele minuten vertelde dat
patiënt dat hij ‘niet zou remmen als dat mens
van P&O overstak’. Gelukkig was hij op de
fiets. Het bedrijf waar deze man werkte was
een schoonmaakbedrijf. Hoe leuk mensen
in de schoonmaak hun werk misschien ook
vinden, het is niet waar je van droomt als je
veertien bent. Volgens mij droomt niemand op
zijn veertiende van een baantje in de schoonmaak. Dan heb je hele andere dromen.
Wat was er logischer dan te vragen naar
zijn droom toen hij veertien was? Over het
antwoord hoefde hij niet lang na te denken.
Profvoetballer worden. Dat was zijn droom.
Dat geloof ik gelijk. Hij is niet de enige met
dat visioen. Hij zag mijn reactie en vertelde
vervolgens dat hij het ook daadwerkelijk
tot profvoetballer had geschopt. Ik moet u
bekennen dat ik die opmerking aanzag voor
jeugdige branie en het later even heb gecontroleerd op internet. Het verhaal klopte. Deze
jonge man was gestopt met zijn middelbare
school om profvoetballer te worden en werd
vervolgens afgekeurd op zijn knieën voor hij
aan het grote werk toekwam. Dus stond hij
met lege handen: geen schooldiploma en
geen zwembad vol geld als gevierde held. Wat
overbleef? De schoonmaak.
Nou is dat op zich al een serieus levensthema,
maar het gesprek liep nog wat verder door. Ik
stelde deze patiënt de vraag waar dit artikel
mee begon: ‘Wanneer jouw revalidatietraject
bij ons een succes is, wat is er dan veranderd
in jouw leven?’ Over die reactie moest hij wat
langer na te denken. ‘Dan voetbal ik met mijn
zoontje.’ was uiteindelijk zijn reactie.
Met zijn voetbaldroom in het achterhoofd
vond ik dat op de een of andere manier wel
een logisch en passend antwoord, waarop
ik vroeg of hij naast dat zoontje nog meer
kinderen had. Daar zat het pijnpunt. Hij had

helemaal geen kinderen. Ook geen zoontje. Wel
was hij getrouwd en zijn vrouw en hij deelden
een vurige kinderwens. Maar hij durfde niet.
Zijn lichaam had hem nu twee keer in de steek
gelaten. Kon hij wel een kostwinner zijn voor
het gezin dat hij zo ontzettend graag wilde
stichten? Deze jonge man durfde niet te leven.
Beter gezegd, hij durfde het leven niet te
leiden waarnaar hij ten diepste verlangde.
Daar, op dat moment, ontstond het momentum. Daar ontstond het besef van wat het
betekende wat hij zei. Alsof ter plekke het licht
aan ging. Hoe krachtig zijn drijfveer ook was,
toch was het essentieel om dat momentum
niet te verliezen. In deze situatie was dat relatief
eenvoudig. Ik liep met hem naar de balie van
die locatie en stelde hem voor aan een collega
die ervoor zorgde dat ter plekke alles werd
geregeld zodat zijn onderzoek gepland kon
worden. In dat onderzoek kwam zijn passie,
zijn echte drijfveer, uiteindelijk centraal te staan,
net als in het behandeltraject dat hij succesvol afrondde. Pardon, dat moet ik corrigeren.
Dat behandeltraject duurde slechts een paar
maanden en dus was er nog geen zoontje waar
hij mee kon voetballen. Hij had wel zijn leven
opgepakt vanuit het besef een leven te winnen
te hebben. Hij was begonnen zijn droom te
leven.
Wat er gebeurde met deze man ging dwars
door alle wetmatigheden heen die bij gedragsverandering worden gehanteerd. Gedragswetenschappers zeggen namelijk dat nieuw of
ander gedrag niet zomaar in korte tijd aangeleerd kan worden. Hier is aanleren van nieuw
gedrag, van het ‘leren omgaan met je klachten’
niet de basis geweest van de grote verandering. Die basis lag in de drijfveren van deze
man zelf. Dat brandende vuurtje is zo krachtig
dat het vanzelf groeit zolang het maar voldoende zuurstof krijgt.
Ongeveer een half jaar na het afronden van
zijn behandeltraject stapte onaangekondigd
een man in pak ons pand binnen. Stralend van
geluk en positieve energie. Het duurde echt
een paar tellen voor wij hem herkenden. Was
dit diezelfde man? Hij werkte nog steeds bij
hetzelfde schoonmaakbedrijf, maar nu als
accountmanager. Belangrijker nog voor hem
was dat hij het leven was gaan leiden op een
manier waaraan hij zingeving ontleende.
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Spuiten, snuiven
en slikken

Workshop
toedieningsvormen
fentanyl
Door Drs. G.F.M. van der Werff, verpleegkundig specialist i.o.
palliatieve zorg, Martini ziekenhuis
Drs. A.W.G. van der Velden, medisch coördinator palliatieve zorg,
Martini ziekenhuis

Vanuit de werkzaamheden in
de palliatieve zorg in het Martini
Ziekenhuis, Groningen, komen
wij frequent in aanraking met pijnproblematiek, waarvoor verschillende behandelopties voor handen
zijn. De afgelopen jaren zijn als
aanvulling op het standaard arsenaal de Rapid Onset Opioïden
(ROO’s) op de markt gekomen.
Deze ROO’s hebben gezien de
snelle en kortdurende werking een
duidelijke plaats binnen ons pijnprotocol. Maar hoe gebruikers– en
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patiëntvriendelijk zijn de verschillende toedieningsvormen precies?

D

at vroegen we ons af aangezien dat
ons aanvankelijk niet duidelijk was.
Hiertoe hebben we alle varianten zelf
getest binnen ons palliatief team en kwamen
tot opmerkelijke verschillen tussen de diverse
middelen.
Op de regioavond medische oncologie vorig
jaar hebben we vervolgens een interactieve
workshop gehouden om onze ervaringen te
toetsen en de opgedane kennis ook in de
regio te verspreiden. Deze workshop was
een groot succes. Het bleek voor velen een
eyeopener dat er zulke verschillen in gebruikersgemak zijn, waarover we onvoldoende
geïnformeerd worden vanuit de farmaceutische industrie. Dit heeft ertoe geleid dat
we voorjaar 2013 uiteindelijk vier workshops
hebben gegeven op de internistendagen in
Maastricht.

Workshop tijdens
de internistendagen

Deze workshop was voor alle internisten en
Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS-sen)

toegankelijk en werd druk bezocht met ongeveer 75 personen per sessie. De workshop
werd geleid door Gertruud van der Werff,
verpleegkundig specialist i.o., Sabine Netters,
medisch oncoloog in het Scheper Ziekenhuis
te Emmen en Annette van der Velden, medisch oncoloog in het Martini Ziekenhuis. Na
een korte algemene inleiding betreffende pijn,
werd er casuïstiek interactief besproken.

Inventarisatie en placebo’s

Allereerst werd geïnventariseerd wat ieders
ervaring was met de ROO’s. Deze bleek
beperkt te zijn en de meesten hadden geen
ervaring met alle varianten, zijnde de stick/
lolly, de oplosbare tablet in de tandvleesplooi
bovenkaak, neusspray en de oplosbare tablet
onder de tong.
De verschillende placebo’s van de ROO’s
werden door de deelnemers uitgeprobeerd,
na instructie over het gebruik. Nadat alle
middelen waren getest volgde een evaluatie
van de verschillende ROO’s. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het openen van

Testen van het
gebruikersgemak van
de ROO’s door het
palliatieve team van
het Martini Ziekenhuis
Groningen. Van links
naar rechts: Ruurd van
de Water (verpleegkundig consulent palliatieve
zorg), Annette van
der Velden (internist
oncoloog), Jan Reindert Moes (ziekenhuisapotheker) en Fons van
der Bergh (radiotherapeut).
de verpakkingen van alle soorten een lastige
zaak is. Dit is een direct gevolg van het feit
dat de farmaceutische industrie verplicht is
een kindveilige sluiting te verzorgen. Tussen
de middelen onderling was er hierin geen
duidelijke voorkeur.
Al met al is het relatief moeilijk te openen van
de verpakkingen niet goed door de deelnemers te testen, omdat zij geen co-morbiditeiten
hebben in tegenstelling tot bijvoorbeeld
patiënten met een polyneuropathie. Conclusie
is dat als de verpakkingen voor ons al moeilijk
te openen zijn, hoe is dat dan als je bijvoorbeeld gevoelsstoornissen hebt in je vingers,
als bijwerking van een bepaalde chemotherapie?
Fentanyl stick (‘lolly’) werd te zoet bevonden, bij mucositis niet goed in gebruik
en de sociale aanvaardbaarheid - oftewel in
hoeverre wordt met middel door de patiënt
ervaren en geaccepteerd- is laag. Anderzijds
heeft het als voordeel dat een patiënt regie
heeft over de duur van gebruik en een deel
van de patiënten vindt een actieve handeling
prettig. Echter dit laatste kan bij heel zieke
patiënten juist ook een nadeel zijn.
Fentanyl buccaal is sociaal goed aanvaardbaar en is eenduidig te doseren, maar heeft
een slechte oplosbaarheid en de smaak werd
niet gewaardeerd. De slechte oplosbaarheid
kan tot gevolg hebben dat er meer van dit
geneesmiddel met speeksel wordt doorgeslikt
en dus de snelheid van werkzaamheid teniet
gedaan wordt.
Fentanyl sublinguaal is eveneens goed sociaal aanvaardbaar en eenduidig te doseren,

en heeft als aanvullend voordeel de snelle
oplosbaarheid en neutrale smaak.
Fentanyl neusspray is ook goed sociaal
aanvaardbaar en blijkt eenvoudig te gebruiken, mits de patiënt goed geïnstrueerd wordt
over de toediening. Het moet namelijk niet als
een gewone neusspray worden toegediend.
Het nadeel van dit middel is de onduidelijke dosistoediening die afhankelijk is van de
adequate technische uitvoering. Daarnaast
is een flacon met 10 doses in een ziekenhuis
met opiatenregelgeving onhandig in gebruik.
Dan zou je de single dose toediening moeten
gebruiken.
Tenslotte is het zo dat alle ROO’s relatief
duur zijn en de inzetbaarheid dan ook kritisch
bekeken moet worden. Een combinatie van
ROO’s bij onverwachte en korte doorbraakpijn, naast de normale doorbraakpijnmedicatie
zou een uitstekende combinatie kunnen zijn.
Voor een oncologische patiënt met uitzaaiingen in de wervelkolom, die hem forse pijn
bezorgen bij het bewegen terwijl in rust de
pijn acceptabel is, kan zo’n combinatie goed
werken. Een half uur voordat de thuiszorg
hem komt helpen bij de dagelijkse verzorging
neemt hij normale doorbraakpijnmedicatie in
zodat de verzorging minder pijnlijk is. Voor de
zeer pijnlijke en plotseling optredende hoestbuien die hem twee keer per dag plagen
gebruikt hij een ROO.

And the winner is….

Na de workshop bleek dat men een ruime
voorkeur had voor fentanyl sublinguaal en als
tweede keus fentanyl neusspray. Uiteraard
kan in specifieke situaties voor een individuele
patiënt een andere keus gemaakt worden.
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Wat is de plaats van ROO’s (Rapid
Onset Opioids) in de behandeling
van doorbraakpijn bij kanker?
Door professor dr. W.W.A. Zuurmond / VU medisch centrum, hoogleraar anesthesiologie, palliatieve zorg en pijnbestrijding
en medisch directeur hospice Kuria, Amsterdam

van pijn gerelateerde ziekenhuisopnames en
(spoed)consulten bij huisarts of specialist.
Meestal kent doorbraakpijn een plotseling
begin. De mediane tijd tot het bereiken van de
piekintensiteit is ongeveer drie minuten en de
gemiddelde duur is ongeveer dertig
minuten. Uit de studie van Gomez-Batiste
onder Spaanse patiënten met kanker bleek
dat 64% van de doorbraakpijnepisodes dertig
minuten of korter duurt en 87% zestig minuten
of korter. Het gemiddelde aantal episoden
bedraagt vier per dag.

Vormen van doorbraakpijn

Doorbraakpijn, definitie
en kenmerken

Doorbraakpijn is plotseling optredende,
voorbijgaande (vaak hevige) pijn bij een
continue, relatief stabiele en adequaat behandelde achtergrondpijn. Achtergrondpijn kan
worden beschreven als constante of continue,
langdurige pijn. Deze indeling berust op een
tijdsfactor waarbij achtergrondpijn een chronisch karakter heeft, terwijl doorbraakpijn veelal
acuut optreedt. Doorbraakpijn houdt in dat de
achtergrondpijn onder controle is. Het karakter
van de pijn kan van verschillende oorsprong
zijn: nociceptief, neuropathisch en/of
psychogeen.
Doorbraakpijn kan optreden in ieder stadium
van de ziekte – als gevolg van de ziekte,
behandeling van de ziekte of comorbiditeit
– en kan een behoorlijke invloed hebben op
de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn
omgeving en op de zorg. Zo kan de pijn leiden
tot verminderd functioneren, (psycho) sociale
problemen, angst en depressie en slaapproblemen en wordt (extra) zorg gevraagd in de vorm

Er worden vormen van doorbraakpijn
onderscheiden die verschillen in mate van
voorspelbaarheid, te weten:
- incidente pijn als gevolg van een specifieke
aanleiding, die voorspelbaar (bijvoorbeeld omdraaien in of opstaan uit bed) of
onvoorspelbaar (bijvoorbeeld ten gevolge van
flatulentie) is
- non-incidente of spontane pijn zonder relatie
met specifieke activiteiten

Prevalentie

De prevalentie van doorbraakpijn bij kanker
vertoont een grote spreiding (19 tot 95%).
Deze grote spreiding is onder andere het
gevolg van verschillen in de definitie, de
methoden van identificatie en beoordeling, de
onderzochte patiëntenpopulatie en het stadium
van de ziekte. Daarnaast is ook geografische
variatie door taal- en cultuurverschillen van
invloed; doorbraakpijn wordt in de Verenigde
Staten het meest herkend, gevolgd door
Engelstalige landen en Noord-Europa en het
minst vaak in Zuid-Europa.

Behandeling van doorbraakpijn

Gezien de kenmerken van doorbraakpijn bij
kanker dient de behandeling – naast effectief –
snelwerkend, kortwerkend, gebruiksvriendelijk
en veilig te zijn.
De European Association of Palliative Care
(EAPC) heeft een richtlijn aangegeven voor de

behandeling van doorbraakpijn. Bij meer dan
vier episodes per dag gedurende enkele dagen, adviseren zij om de achtergrondbehandeling van de pijn aan te passen. Bij minder
dan vier doorbraakpijnepisodes per dag luidt
het advies om niet de achtergrondbehandeling aan te passen, maar om de episodes
gericht te behandelen.
De snelheid van werking heeft de hoogste
prioriteit bij de keuze van een analgeticum.
Oraal toegediende opioïden met directe
afgifte zoals morfine, oxycodon en hydromorfon hebben veelal een inwerkingstijd van
twintig tot dertig minuten (klinisch relevant
na dertig tot veertig minuten) en een werkingsduur van vier tot zes uur, waardoor niet
voldoende kan worden geanticipeerd op
het profiel van doorbraakpijn. Er is derhalve
behoefte aan analgetica met een snellere
inwerkingstijd en een kortere werkingsduur.
Fentanyl is een zeer lipofiele stof en daardoor geschikt voor andere toedieningswegen dan oraal, zoals via de slijmvliezen van
mond- en neusholte, waardoor het firstpasseffect (gedeeltelijk) wordt omzeild. Dit
maakt fentanyl geschikt voor de behandeling
van doorbraakpijn bij kanker. De nieuwe
klasse van Rapid Onset Opioids (ROO’s)
bestaat uit fentanylpreparaten die specifiek
zijn ontwikkeld en geregistreerd voor de
behandeling van doorbraakpijn bij kanker.
Volgens huidige informatie zijn er in Nederland nu vier toedieningsvormen beschikbaar:
orotransmucosaal zuigtablet, intranasale
spray, stick (‘lolly’), buccale tablet.
Op basis van de tijd tot maximale plasmaconcentratie (Tmax) genoemd in de
productkenmerken kan worden verwacht
dat primair de intranasale spray de snelste
inwerkingstijd heeft. Echter elke toediening
heeft voors en tegens.

Samenvatting

Bij doorbraakpijn bij kanker is een snel- en
kortwerkend analgeticum gewenst. Van de
opioïden voldoet fentanyl het meest aan de
voorwaarden en vormt in verschillende toedieningsvormen de klasse van ROO’s.
Deze bijdrage is eerder verschenen in en
deels overgenomen uit Spreekuur Oncologie,
JAARGANG 1 - NR 4 - 2010
Referenties zijn op te vragen
via info@pijnplatform.nl

Waarom is fentanyl
geschikt voor pijnstilling?
Door Dr. Henk Koning

M

orfine geldt al jaren als de
gouden standaard voor
pijnstillende medicijnen.
Bij vergelijkingen van de sterkte
van pijnmedicatie wordt al snel
de vergelijking met de sterkte
van morfine gebruikt. Echter, het
gebruik van morfine voor mensen
met pijn wordt beperkt door
bijwerkingen, zoals maagdarmklachten, sufheid, en psychische
stoornissen (hallucinaties, verwardheid, depressie). Dit is de reden
dat er in de medische wereld gezocht wordt naar nieuwe, andere
morfine-achtige medicijnen met
minder bijwerkingen, meer pijnstillend effect, korter en krachtigere
werking. Fentanyl is een voorbeeld
van deze nieuwe generatie, andere
morfine-achtigen.

80 x sterker dan morfine

Fentanyl is een morfine-achtige
geneesmiddel waarvan de werking naar schatting 80 x sterker
is dan morfine zelf. In het begin
wordt fentanyl vooral toegepast
als een sterk werkende pijnstiller
tijdens operaties, waarvan de
effecten redelijk kort aanhouden
en waarvan de werking zo nodig
snel kan worden opgeheven door
toediening van andere middelen.
Het wordt intraveneus (via de
bloedbaan) toegediend en het pijnstillende effect treedt binnen een
paar minuten op.
Daarnaast is fentanyl uitermate geschikt om op andere manieren toe
te dienen omdat het vet oplosbaar
is en een laag molecuulgewicht
heeft. Door deze eigenschappen
kan fentanyl makkelijk via de huid
en door de slijmvliezen toegediend
worden. Deze toedieningsvormen
zien we momenteel in de dagelijkse praktijk terug en kunnen bij
patiënten met ernstige pijn een
goede verlichting geven.

Via huid of slijmvlies in de
bloedbaan

Er zijn pleisters met gereguleerde
afgifte van fentanyl, die een reservoir hebben die toereikend is voor
twee tot drie dagen. Fentanyl gaat
door de huid en vervolgens wordt
ongeveer 90% opgenomen in de
bloedbaan.De pijnstillende werking
begint na 6-12 uur, en na 12-24
uur worden stabiele bloedconcentraties van dit geneesmiddel
bereikt, die bij de meeste patiënten
tot 72 uur betrekkelijk constant blijven. Vooral bij patiënten met ernstige chronische pijn en waarbij de
inname van medicijnen beperkt is,
zoals bij patiënten met slikklachten
en gastro-intestinale problemen,
kan dit een goede oplossing zijn.
Bij blootstelling aan warmte of bij
koorts (> 40°C) dient men met een
veranderde werking rekening te
houden.
Naast de pleisters is er een scala
aan andere toedieningsvormen
zoals zuigtabletten, neusspray en
oromucosale tabletten. Hierbij gaat
de fentanyl snel door het slijmvlies en wordt meteen opgenomen
in de bloedbaan. Binnen enkele
minuten treedt er een pijnstillende
werking op. Daarom worden deze
toedieningsvormen gebruikt bij
bijvoorbeeld doorbraakpijn bij
patiënten met kankerpijn.

Zoektocht gaat door….

Ondertussen gaat de zoektocht
naar andere morfine-achtige stoffen door en zijn er inmiddels een
aantal stoffen ontwikkeld vanuit de
‘fentanyl-school’, zoals alfentanil
(een ultrakort werkende pijnstiller),
sufentanil (een zeer krachtig werkend middel: 10-15 x sterker dan
fentanyl), en carfentanil (werkt ca.
10.000 x zo sterk als morfine). De
toekomst zal uitwijzen of en wanneer we deze stoffen terug zien
als gangbare behandeling voor
patiënten met ernstige pijn.
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Chronisch pijn? Ik kon me
er aanvankelijk niets bij
voorstellen. Pijn die overgaat,
die tijdelijk is, die een doel
dient, is over het algemeen
goed te dragen. Maar pijn die
blijft, die geen doel dient, is
afschuwelijk. Daar MOET toch
iets aan te doen zijn!
Tekst en illustratie: Frits Winter
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Onbegrepen
pijn, begrepen
D

e gedachte dat je levenslang veroordeeld
bent tot een leven met pijn en beperkingen
is afschuwelijk, daar niets aan kunnen
doen is deprimerend en onacceptabel. Maar om
iets te kunnen doen, moet je weten wat er aan
de hand is en op grond daarvan actie kunnen
ondernemen. Wat is er aan de hand? Pijn is een
signaal dat er iets mis is. Het is zaak dit signaal
te begrijpen en serieus te nemen. Aanvankelijk
dacht ik, zoals zo velen, dat pijn één duidelijke
oorzaak moest hebben en dus ook op één manier kon worden bestreden: medische ingreep,
pijnstillers erin en klaar is kees. Het werkt anders!
Je kunt vastlopen, pijn krijgen, ziek worden
als gevolg van lichamelijke factoren (infecties,
kneuzingen), als gevolg van psychische factoren (zorgen, stress en angst) en als gevolg van
omgevingsfactoren (verstikkende sfeer). Je kunt
dus ook alleen maar beter worden als je helder
krijgt welke factoren bij jou een rolspelen. Als het
je body is, als het angst en zorgen zijn of als je
situatie niet goed is, dan zal je, als je beter wilt
worden, daaraan iets moeten doen.

Stel dat het aan je omgeving ligt. Je bent dan
net als een boom, die in de woestijn niet kan
groeien, je kunt dan die boom (en jezelf) niet
kwalijk dat je verdort. Een therapeut kan elke
week een emmertje water brengen, maar dat
is de oplossing niet. Staat diezelfde boom in
het regenwoud, dan bloeit en groeit hij alle
kanten op. Een boom kan zijn omgeving niet
veranderen, jij wel. Vandaar dat je oog moet
hebben voor de wisselwerking tussen de
verschillende factoren. Je slaapt twee nachten
prima en je ziet alleen maar oplossingen, je
slaapt twee nachten heel slecht en je ziet alleen maar problemen. Dus ben je lichamelijk
topfit, dan ben je ook mentaal sterk, ben je
lichamelijk geen cent waard, dan stel ook
mentaal niets voor.

Catastroferen

Als je dus zwak, ziek en misselijk bent, dan
zul je daaraan iets moeten doen. Pijn is het
signaal, dat er iets niet goed is, dat het knelt.
Zolang je niet weet, wat er knelt en wat je
daaraan moet doen, ben je reddeloos ver-

loren. Als je weet waar het knelt en waarom,
dan is vervolgens de opgave uit te vinden wat je
moet doen en hoe.
Dus vraag één is: wat is er aan de hand?
Pijn wordt meestal in verband gebracht met
overbelasting. Overvragen, overbelasten en
overprikkeling (overspannen, paniek, shock en
trauma), dat wil zeggen: te lang en te veel op je
tenen lopen, jezelf te veel onder druk zetten of
laten zetten, geeft vroeg of laat pijn.
Te veel, te lang, te zwaar is gevaarlijk, maar de
gevaren van onderbelasting (Vut, wao, rust,
machteloosheid, te weinig of geen struggle for
life) moet je niet onderschatten. Hoe minder je
doet, hoe vermoeider je wordt. Onderbelasting maakt dat je tijd hebt om na te denken.
Je denken leidt echter al snel tot piekeren en
catastroferen. Het gevolg is spanning en onrust.
Een dier met een volle buik neemt rust en wordt
pas weer actief wanneer het honger krijgt.
Als mens heb je het voordeel, maar helaas ook
vaak het nadeel dat je kunt nadenken. Je hebt
nu wel gegeten, maar is er morgen ook nog
eten? Je hebt nu nog wel centjes, maar hoe is
dat straks over 20 jaar, enzovoorts? Als je met
pijnklachten thuis kom te zitten, niet meer structureel actief bent, dan is dat gevaarlijk. Je gaat
terecht of ten onrechte last krijgen van allerlei
emoties rond:
✷ Werk, toekomst, financiën,
✷ Gevoel van overbodig zijn, aan de zijlijn staan,
er niet meer bij horen
✷ Schaamte- en schuldgevoelens
Je bewust zijn van mogelijke gevaren leidt tot
een verhoogde arousal (nerveuze opwinding).
Als je vervolgens een succesvol actie plan kunt
uitvoeren, dan ontlaadt die spanning zich. Dat
betekent dat spanning hoort bij iets doen en
niet bij niets doen. Als dankzij je actie de veilige
haven bereikt, dan kan de herstelarbeid plaats
vinden. Je kunt je lekker ontspannen en letterlijk en figuurlijk bijtanken. Veelal heb je geen
succesvol actieplan en is er geen veilige haven
en er is dus geen sprake van herstel. Je voelt
je chronisch machteloos en je staat stijf van de
stress. Je staat voortdurend op scherp, klaar
om te vechten en te vluchten, maar er valt niets
te vechten en er valt niets te vluchten. Is het gek
dat je daar doodmoe van wordt en pijnklachten
krijgt? Begrijp je ook dat de dokter dit niet in
staat is dit op te lossen? Als je begrijpt wat er
aan de hand is, dan is de vraag: wat te doen?
Wat je moet doen moet naadloos aansluiten bij
jouw klachten. De enige die jouw klachten kent,

ben jij en niemand anders. Wat je moet doen
moet ook aansluiten bij jouw situatie. De enige
die jouw situatie kent, ben jij. Dus iemand die
iets gaat doen en zegt jou te kunnen helpen
en jouw klachten en jouw situatie niet kent,
die bedoelt het misschien goed, maar schiet
in het duister. In het duister schieten kan
schade veroorzaken. Gegeven je klachten en
je situatie kun je voor jezelf een therapieplan
op stellen. Dit kun je het beste doen met een
therapeut, die verstand heeft van chronische
pijn en de wetten van belasting en belastbaarheid. Volg geen therapieën, hoe mooi en
wetenschappelijk de namen ook klinken, en
vertrouw geen therapeuten als je niet begrijpt,
wat hun therapie precies inhoudt en waarom
het jou kan helpen. Samen met je therapeut
ga je aan de gang met je body: bewegen,
kracht en conditieopbouw. Heel weinigen
hebben de kennis en de wilskracht om dat
in hun uppie te doen, probeer dat dan ook
liever niet. Als je het alleen had gekund, als je
door je best doen beter had kunnen worden,
dan was je allang beter geweest. Samen met
je therapeut ga je mentaal sterk worden. Je
communiceert beter en organiseert beter wat
je wilt, zodat je merkt meer invloed te krijgen op je zelf en op je omgeving. In vakjargon: je verbetert je coping vaardigheden, je
doorbreekt de machteloosheid, je krijgt de
regie weer in handen, je leeft weer in plaats
van te overleven. Samen met je therapeut
werk je aan je omgeving, de woestijn begint
vruchtbaar te worden, er ontstaat vertrouwen
en warme contacten. Het wordt weer veilig.
Je bent blij dat je het signaal hebt begrepen
en dat je er serieus mee aan de slag bent
gegaan. Er gloort licht aan het einde van de
horizon.
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PijnPlatform
Nederland…
… beoogt de belangen van mensen met pijn te behartigen.
… vormt daartoe een platform ten behoeve van aangesloten
organisaties, verenigingen en stichtingen die dagelijks met deze
problemen te maken hebben.
… benadrukt dat uit onderzoek blijkt dat pijn één op de vijf
Nederlanders treft.
… vraagt aandacht voor het feit dat pijn, waarbij al dan niet een
oorzaak kan worden vastgesteld, veel gevolgen heeft voor mensen met
pijn en dat pijn los van dit persoonlijke lijden grote maatschappelijke
en economische lasten met zich meebrengt.
… doet dit in samenspraak met patiëntenorganisaties die pijn bij de
aandoening gemeen hebben.
… wil door samenwerking met de aangesloten partijen de
vraaggerichte zorg op het gebied van pijn, pijnbehandeling en
pijnbestrijding bevorderen door het verzamelen van informatie en deze
op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen.
… zal per kwartaal alle aangesloten partijen actief benaderen met het
verzoek om informatie en gegevens over activiteiten en zal eveneens
wetenschappelijke centra en verenigingen met het verzoek om
informatie benaderen.
… zal informatie verzamelen uit tijdschriften en berichten uit de media
en door het bijwonen van beurzen, congressen en bijeenkomsten.
… zal eens per halfjaar een thema-bijeenkomst organiseren voor de
aangesloten partijen en genodigden. Deze bijeenkomst dient eveneens
tot het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring.
… zal periodiek de website aanpassen met en voor de aangesloten
partijen.
… zal bij de overheid en zorgverzekeraars pleiten voor kennis over,
aandacht en begrip voor pijn en de problematiek van mensen met
pijn en stelt zich ten doel politieke erkenning te realiseren door het
onder de aandacht brengen van de pijnproblematiek bij politici en
beleidsvoorbereiders, teneinde bij te dragen aan een betere pijnzorg.
Stichting PijnPlatform Nederland
Postbus 2254
2301 CG Leiden
www.pijnplatform.nl
info@pijnplatform.nl

