23/12/15	
  

Medefinanciering door

Agenda
¡ FABIA: ontwikkelde en te ontwikkelde producten
¡ Pijneducatie
¡ Stappen richting werk en gedragsverandering?
¡ Tips voor begeleiders

Vorming chronische pijn

BACK
@
WORK

FABIA?
¡ Fysieke Arbeidsbeperking In Activering (FABIA)
¡ Doelstelling: klanten met aanhoudende lichamelijke klachten
en/of chronische pijn ondersteunen in het vinden & behouden
van een passende functie
¡ ESF-project met medefinanciering door:
¡ Verschillende partners

SMART
@
WORK

POLICY
@
WORK

Uit de praktijk…
“Met deze pijnklachten zie
ik me niet meedraaien op
de werkvloer.”

“Alhoewel ik graag weer zou
willen werken, weet ik niet of
dit wel mogelijk is met deze
pijnklachten”.

“De wetenschap kan
zoveel. Men moet toch
ook mijn pijnprobleem
kunnen oplossen. Dan zal
de stap richting werk veel
gemakkelijker worden”

“Ik kan nog niet terug
aan het werk gaan,
mijn pijn moet eerst
weg zijn.”

“Ik wil opnieuw werken, maar
wie zal mij aanwerven als ik er
thuis nog niet in slaag om mijn
huishouden te verzorgen?

“Met deze pijnklachten
raak ik nooit een job die
ik graag doe.”

“Ik zou heel graag
werken, maar omdat mijn
pijn zo wisselend is, vrees
ik er niet elke dag te
kunnen staan voor mijn
werkgever.”

Stappen richting
werk vanuit de
kracht i.p.v. de
klacht
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Tegen eind december
2015: Back@work-map
q Syllabus chronische pijn

Doelstellingen
•

q Verdiepende fiches (thema’s)
q Handleiding bij opdrachten voor klanten
q varianten bij opdrachten
q tips voor begeleider
q adviezen naar klant

•
•
•
•

•
•
•
•

Dynamieken bij
chronische pijn:
vermijdend vs
persisterend
Diagnostiek
Fasen van
gedragsverandering
Gedachtenpatronen bij
chronische pijn
Communiceren met
actoren in een reintegratietraject
Bruikbare metaforen
Rol van verschillende
artsen
Verlies en rouw tijdens
begeleidingstrajecten
…

¡ Wat is chronische pijn & hoe werkt het?
¡ Tools aanreiken
¡ om de klachten in kaart te brengen
¡ Om klanten te leren openstaan voor niet-medische
invalshoeken
¡ Om het gesprek met de klant aan te gaan
¡ Om de klant te activeren
¡ Begeleider als coach in het RTW-proces

Knelpunten in praktijk
¡ Klant verwacht/hoopt nog op medische oplossing voor
pijn.
¡ Klant haalt medische oorzaken aan van pijn.
¡ Klant heeft blinde vlek voor factoren die pijn in stand
kunnen houden en/of versterken.

Deel 1: Psycho-educatie
chronische pijn

¡ Klant voelt zich vaak niet begrepen, niet erkend in ernst
van de problematiek.

DOEL PIJNEDUCATIE

Als opwarmer: quiz mbt
chronische pijn

¡ Vergroten kennis van en
inzicht in mechanismen
van chronische pijn

¡ Uitleg krijgen voor pijn

¡ Verhogen van inzicht in
onderhoudende of
beïnvloedende (+ of -)
bio-psycho-sociale
factoren

¡ Minder zoeken naar
verklaringen en
behandelingen

¡ Klant gerustgesteld

¡ Hogere motivatie voor
multidisciplinaire
aanpak
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DOEL PIJNEDUCATIE
¡ Vertrouwd met
verklaringsmodellen
voor chronische pijn

Wat is pijn?

Als we deze definitie
ontrafelen…
¡ Onaangenaam

“Een onaangename sensorische en emotionele
ervaring die verband houdt met mogelijke of
werkelijke weefselschade of die wordt
omschreven in termen van dergelijke schade”

¡ Verschillende uitingsvormen:
¡ snijdend,
¡ bijtend,
¡ naaldenprikken,…

International Association for the Study of Pain),1986

Verschillende dimensies
¡ Sensorisch (technisch):

¡ Onzichtbaar

¡ pijn in bepaald lichaamsgedeelte, vermoeidheid
¡ Emotioneel (gevoelens, affectief)
¡ Evaluatief (gedachten, cognitief)
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Gevolgen definitie

Acuut versus chronisch

¡ Er hoeft geen beschadiging (meer) te zijn

¡ Acuut
¡ < 3 maanden
¡ Duidelijke oorzaak
¡ Bijv. Pijn na een trauma
¡ ‘hinderlijk’
¡ Problematiek gecentraliseerd rond pijn

¡ Chronisch
¡ Langer dan 6 weken of 3 maanden
¡ Niet altijd een duidelijke oorzaak
¡ ‘levensveranderend’, problematiek verschuift naar
gevolgen van pijn
¡ Zegt iets over verleden

“pijn van elke niet kwaadaardige oorzaak, verbonden met
een chronische medische ziekte of gedurende langer dan
verwacht voor een laesie en normaal weefselherstel, met een
ongunstige invloed op het functioneren of het welzijn van de
patiënt.”
American Society of Anaesthesiologists (2010)

“pijn zonder duidelijk somatisch substraat,
langer bestaand dan 3 maanden,
of pijn die blijft bestaan na het herstel van
de oorspronkelijke weefselschade.”
Merskey H, Bogduk N. Classification of chronic pain. Description of chronic
pain syndromes and definitions of pain terms. 2nd ed. Seattle: IASP Press; 1994.

Chronische pijn = aandoening op
zich.

Pijn is datgene wat de
Patiënt zegt dat het is
en is aanwezig
wanneer hij/zij zegt
dat het aanwezig is
(Mc Caffery)

Komt chronische pijn vaak
voor?

Bron: Berquin e.a. (2011)
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Heeft pijn een functie?

Chronische pijn vaak bij
¡ Rugklachten
¡ RSI (CANS)
¡ Bekkenklachten
¡ Whiplash
¡ Fibromyalgie
¡ CRPS
¡ …

Uiteraard!

Soorten pijn

¡ Pijn = natuurlijk beschermingsmechanisme

¡ nociceptieve pijn: door weefselschade

¡ Heeft signaalfunctie

¡ Neuropatische pijn: door beschadiging zenuwen

¡ Maar: bij chronische pijn is signaalfunctie
ontregeld

¡ Combinatie

Gevolgen chronische pijn
¡ Persoon zelf

Huishouden
Voor kinderen
zorgen

…

¡ Directe omgeving (partner en/of familie)!
Algemeen
welbevinden

Sociale
contacten

¡ Maatschappij:

Pijn

¡ medicatiegebruik,

Levenskwaliteit

Werken

Seksualiteit

¡ langdurige arbeidsongeschiktheid,
¡ hoog n consultaties bij artsen,…

Sporten

Relatie en gezin
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Hoe “produceert” ons
lichaam pijn?
Normale pijnverwerkingsprocessen bij acute pijn

Bron: http://internetcanceruniversity.com/de-werking-van-het-lichaam/zenuwstelsel-hersenen-en-ruggenmerg

Bron: Nijs & Van Wilgen (2010)

Bron: Nijs & Van Wilgen (2010)

Krachtig intern
pijncontrolesysteem

PIJNDEMPEND
¡ Endorfine

PIJNVERSTERKEND

¡ Dopamine

Cholecystokinine

¡ Serotonine
¡ Noradrenaline
¡ …

Bron: Nijs & Van Wilgen (2010)
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Verklaringsmodellen
voor chronische pijn

Bio-medisch model?

Sensitisatie

¡ Weefselschade/pathologie à pijn à beperkingen/hinder

¡ Inbraakalarm als metafoor (Van Wilgen & Keyser,
2004)

Weefselschade
/pathologie

pijn

Hinder en
beperkingen

¡ Volstaat niet om functioneren met pijnklachten te verklaren
(cfr. definitie):
¡ Biomedische afwijkingen, maar toch geen klachten
¡ Pijn blijft duren ook al is de oorzaak uitgeschakeld.

SENSITISATIE

Bron: Nijs & Van Wilgen (2010)

SENSITISATIE

Bron: Nijs & Van Wilgen (2010)
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Overgevoelig zenuwstelsel

Oorzaak chronische pijn
volgens sensitisatiemodel?
¡ Overgevoelig pijnsysteem
¡ Abnormale verwerking van pijnsignalen
¡ Abnormale versterking van pijnsignalen in het centraal
zenuwstelsel

Sensitisatie als verklaring voor chronische pijn
Bron: Nijs & Van Wilgen (2010)

Waarom ontstaat bij ene
persoon sensitisatie en bij
andere niet?

Effect sensitisatie
- meer pijn
-groter gebied
-spontane pijn
-Algeheel overgevoelig
-Slecht slapen
-moe
-verminderde concentratie

¡ Mate en duur van beschadiging

¡ Aanleg (genetisch overactief pijnversterkend systeem)

¡ Manier waarop iemand omgaat met zijn klachten en
erover denkt (gevoelens en gedachten)

¡ Gedrag

Factoren die sensitisatie in
stand houden
¡ Psychologisch
¡ Maatschappelijke factoren

biologisch

psychologisch

sociaal
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biologisch

psychologisch

sociaal

Psychologische factoren die sensitisatie
kunnen onderhouden

Waarom stilstaan bij
psychologische factoren?

ONDERZOEK
¡ Functionele beeldvorming hersenen:
¡ Hersengebieden die actief zijn bij verwerken van
pijnprikkel?
¡ Pijn niet enkel sensorische ervaring!
⇒ Meeste hersengebieden bij verwerking pijnprikkel:
ook betrokken bij emoties
⇒ Grote overlap hersengebieden die betrokken zijn bij
angst en pijn

Angst als versterkende
factor?

Bewegingsangst?

Waar je bang voor bent, trekt aandacht

Idee: pijn = weefselschade(=medisch model)

gedrag aanpassen: bewegingen voorkomen

9	
  

23/12/15	
  

Stress?

Eerdere pijnervaringen?

Pijngeheugen/
pijnprogramma
¡ (Vroegere) pijnervaringen worden opgeslagen in
het pijngeheugen
¡ Invloed bij nieuwe pijnervaring

Vroegere levenservaringen?

Doemdenken?
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Pijn deels ook leerproces
Depressieve klachten?
Neutrale beweging raakt
door herhaaldelijke pijn
gelinkt aan die pijn en lokt
beschermend gedrag uit
(bijv. Vermijden van
neutrale beweging)

¡ Vermijden van activiteit => angst voor pijn
vermindert

biologisch

¡ Verminderen van angst voor pijn = beloning
¡ Dit versterkt vermijdingsgedrag

psychologisch

sociaal

Hoe reageert jouw omgeving?

Sociale factoren

Sociale omgeving
¡ Directe omgeving: partner, kinderen
¡ Familie

Doe
maar
rustig
aan!

Stel je
niet aan!

Ga maar
zitten, ik
doe het
wel…

Dit is niet
goed, ga
naar de
dokter!

¡ vrienden
¡ Behandelend arts/team
¡ Adviserend geneesheer ziekenfonds
¡ Werkgever
¡ Trajectbegeleiders VDAB/GTB
¡ …
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Een kennis
heeft dat ook
gehad, maar
is veel minder
lang thuis
geweest

Zou je dit
eens niet
proberen?

Gelukzak, jij
moet niet
werken…

Ik heb ook
pijn aan…

Herhaling: Educatiefilmpje chronische
pijn
¡ http://www.psychfysio.nl/6_04_1/

Pijn & sabeltandtijger?

DEEL 2: CHRONISCHE
PIJN EN ACTIVERING
RICHTING WERK

¡ Evolutionair bepaalde gedachte
¡ Pijn = direct gevaar
¡ Om te overleven: vechten, vluchten of verstijven (automatische
inschakeling)
¡ Pijn onderdrukken, vermijden en controleren

¡ Nood aan betekenisverlening
¡ Aandacht: denk vooral niet aan de sabeltandtijger
¡ Raar he, een sabeltandtijger
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Rode vlaggen
¡ Klinische indicatoren van mogelijke
onderliggende medische condities die een
onmiddellijke medische aanpak vereisen
¡ Bijv. tumor, infectie, breuk

Is chronische pijn
voorspelbaar?

“Gele vlaggen”
¡ Psychosociale vlaggen
¡ Psychosociale factoren die de kans verhogen
dat acute pijn overgaat in chronische pijn
¡ Belang van vroege herkenning en identificatie
gele vlaggen om kans op chroniciteit te
verminderen

¡ Ziektepercepties (illness beliefs): ziektetheorie
cliënt?
¡ Wat heb ik?
¡ Hoe kom ik eraan?
¡ Wat zijn de gevolgen?
¡ Hoe lang heb ik het al/hoe lang gaat het nog
duren?
¡ Zijn de klachten beïnvloedbaar en hoe?

¡ <-> rode vlaggen

¡ COGNITIES (GEDACHTEN)

¡ EMOTIES

¡ Catastroferen (bijv. pijn zal toenemen door te
werken)

¡ Depressie

¡ Pijn betekent verdere schade (angst-vermijding)

¡ Bezorgdheid m.b.t. klachten

¡ Pijn is niet te controleren (externe locus of control)
¡ Pijn moet weg zijn vooraleer ik werk kan hervatten
¡ …

¡ Angst voor pijn tijdens of na activiteiten
¡ Stress
¡ Zich waardeloos voelen
¡ Prikkelbaar zijn
¡ Laag zelfbeeld
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¡ GEDRAG

¡ FINANCIËLE GEVOLGEN

¡ Passief: bijv. veel rusten in bed

¡ Geen financiële winst bij hervatten werk

¡ Vermijdingsgedrag: vermijden dagelijkse activiteiten

¡ Financiële compensatie bij hogere
arbeidsongeschiktheid (ziektewinst)

¡ Overactief zijn
¡ Slechter slapen vanwege pijn
¡ Medicatiegebruik
¡ Extreem hoge pijnscores

¡ ATTITUDE
¡ Passieve houding

¡ Lage therapietrouw
¡ Medical shopping
¡ Langdurig ziekteverzuim

¡ DIAGNOSE EN BEHANDELING

¡ FAMILIE/PARTNER

¡ Verwarring rond diagnose, zoektocht naar juiste
diagnose

¡ Overbeschermend

¡ Ontevredenheid over vorige behandelingen

¡ ‘straffende’ reacties

¡ Gebruik jargon

¡ Gebrekkige steun

¡ WERK(GEVER)
¡ Weinig steun/begrip van werkgever en/of collega’s
¡ Vaak van job veranderd
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PIJN METEN?
¡ VAS-schaal 0-10
¡ 0 = geen pijn
¡ 10 = ondraaglijke pijn

¡ Voordelen
¡ Pijn wordt op zelfde manier nagevraagd
¡ Pijn meer objectief meetbaar op deze wijze
¡ Pijn en –beïnvloedende factoren bespreekbaar

Kan pijn gemeten
worden?

¡ Vragenlijsten: impact pijn op functioneren

¡ Nadelen
¡ Moeilijk pijn in cijfer te vertalen

¡ Pijndagboek/-registratie

¡ Bijv Pain Disability Index

Advies vanuit FABIA?
• Pijn registreren bij elk overlegmoment

Hoe breng ik als
begeleider deze
factoren in kaart?
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¡ Navragen reeds afgelegde traject (bijv. Pijnkliniek,
psycholoog)

Hoe bespreek ik als begeleider het
belang van werkhervatting voor
mensen met chronische pijn?

¡ Bijkomend aan gesprek als tool: afname vragenlijsten
¡ Overzicht vragenlijsten: elektronisch toegankelijk (meer info
volgt nog)

à Verdiepende fiche diagnostiek: tegen eind december 2015
inzetbaar: screening door begeleider

¡ ! Red flags moeten uitgesloten zijn. Bij twijfel/vragen klant:
adviseren met behandelend arts contact op te nemen

¡ Belang van werken, ook voor mensen met chronische pijn:
¡ Negatieve effecten van langdurige arbeidsongeschiktheid
nemen af
¡ Toename QOL en welzijn

¡ Perspectiefwisseling bij patiënt vereist: focus klant = traject
richting werk met plaats voor huidige pijnklachten

¡ Minder sociale isolatie
¡ …

¡ Waarde verslag arts-specialist: vragen helpen om zich te
krijgen op toegelaten belastbaarheid voor cliënt

Proefschrift De Vries (2012):
Working with pain
¡ Doorwerkers (met chronische pijn aan het
bewegingsapparaat) in vergelijking met verzuimers:
¡ Hogere levenskwaliteit
¡ Minder bewegingsangst, minder catastroferende gedachten,
meer vertrouwen met pijn te kunnen functioneren, betere
acceptatie van pijn en hoger gevoel van controle over leven
¡ Geen verschil in pijnintensiteit, wel in mate waarin pijn interfereert
met dagelijks leven!

Doorwerken met chronische
pijn
Factoren die werken met chronische pijn
ondersteunen:
¡ Motivatie voor werk
¡ Zelfmanagementvaardigheden
¡ Belang dat wordt toegekend aan pijn

Aangrijpingspunten omdat deze veranderbaar zijn
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¡ Medische problematiek wordt uiteraard in rekening
gebracht bij traject maar er wordt gefocust op
resterende mogelijkheden

TIPS VOOR
BEGELEIDERS

¡ Breed perspectief (holistische visie) aangezien pijn
complexe problematiek is, niet louter bio-medisch
¡ Doel begeleidingstraject = passende functie rekening
houdend met draagkracht en draaglast

¡ Klant ernstig nemen m.b.t. Pijnklachten (“sluit aan bij de klant”)

¡ Focus = vinden van balans tussen draaglast en draagkracht
(emotioneel, fysiek, cognitief)

¡ Als begeleider weten/begrijpen hoe chronische pijn werkt en
welke gevolgen dit heeft

¡ Risicofactoren bij cliënten herkennen en doorverwijzen naar
psycholoog/behandelend arts

¡ Stigma (aanstellerij of inbeelding klachten) helpen doorbreken

¡ Bij bespreking belang van biologische, maar ook
psychologische en sociale factoren

¡ Focus begeleiding: gericht op mogelijkheden en beperkingen
t.g.v. pijn, niet op weefselschade en pijn

¡ Overleg met behandelend arts & andere actoren om
stappen in re-integratietraject te bespreken!

¡ Focus traject = vinden en kunnen houden van een job met de
pijnklachten (opnieuw invullen werkrol), niet: pijn verminderen

Wat zijn de gevolgen voor mijn
dagelijkse activiteiten?

Smart@ work

Wat ben ik MINDER gaan
doen?

P
I
J
N

Wat doe ik NIET MEER?

Zijn er ook dingen die ik MEER
doe?

Wat heeft dit met mij
gedaan?
LICHAMELIJK

GEVOELENS EN GEDACHTEN
(Hoe voel ik mij hierdoor en
wat denk ik hierover)?

RELATIE MET ANDEREN

Hoe beïnvloedt dit mijn pijn?
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BEHANDELEND ARTS?

ARBEIDSGENEESHEER?

PARTNER OF FAMILIE

(ADVISEREND
GENEESHEER)
ZIEKENFONDS?

Met deze fysieke klachten en/of chronische pijn …
1. acht ik het niet meer haalbaar om stappen richting werk te zetten

Klant

2. vind ik het nu nog niet mogelijk om stappen richting werk te zetten
VAKBOND?

ARTS
(ARBEIDSONGEVALLEN)
VERZEKERING
VDAB / GTB /GOB ?
‘VROEGERE OF
NIEUWE) WERKGEVER?

Klaar om terug aan het
werk te gaan?

VRIENDEN OF
KENNISSEN

OVERIG

Dit WIL ik maar dit KAN ik niet
(meer)

Dit WIL ik niet en dit KAN ik niet
(meer)

3. Wordt van mij verwacht dat ik stappen richting werk zet, waardoor ik ze
ook probeer te zetten
4. Gaan anderen ervan uit dat ik stappen richting werk moet zetten en
meen ik zelf ook dat dit ook enigszins haalbaar is
5. Zet ik stappen richting werk omdat ik dit zelf wil en geloof in de
haalbaarheid

Dit WIL ik en dit KAN ik
nog

Dit KAN ik nog maar dit WIL ik
niet (meer)

GROEN

ORANJE

¡ Comfortabel uit te voeren

¡ Kan worden uitgevoerd voor kortere tijd

¡ Geeft geen verandering in hinder

¡ Te lange uitvoering geeft toename van hinder

¡ Kan voor langere tijd worden uitgevoerd: vaak tot
altijd

¡ Ok indien niet te vaak in job of niet te lang qua duur

¡ Veilig uitvoerbaar

¡ Geen probleem om deze activiteit af en toe te moeten
uitvoeren

¡ Hulpmiddel mee in rekening brengen
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ROOD

Smart@ work

¡ Kan niet veilig worden uitgevoerd
¡ Geeft te sterke toename van hinder
¡ Dient te worden vermeden in job
¡ ook niet ok indien slechts kortdurend of uitzonderlijk uit te
voeren

Denkfouten in een
back@work traject?

Aanpak?
¡ Herkennen van denkfouten
¡ Denkfout benoemen naar klant

Ik heb altijd pech, dus waarom zou die werkgever mij wel een
kans geven?

¡ Uitdagen van die gedachte door vraag te stellen bijv.
Kan je ook een voorbeeld geven waarin je geen
pech hebt gehad?

Change is a process

Fasen van gedragsverandering in een
back@work verhaal?
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¡ Voorstadium (voorbeschouwing): In deze fase is men zich niet bewust van het feit dat
men een probleem heeft. Er wordt niet herkend dat het gedrag negatieve gevolgen
heeft voor zichzelf of de omgeving.
¡ Overweging: Men begint over het probleem of de gevolgen daarvan voor zichzelf of
de anderen na te denken en of een gedragsverandering zal helpen. Men staat open
voor informatie over het probleem.

¡ Herkennen of cliënt openstaat voor
gedragsverandering en hieraan gepaste
handeling koppelen

¡ Beslissing: In deze fase beslist de persoon iets aan het probleem te willen doen en te
willen veranderen. Er worden concrete plannen gemaakt hoe het probleem zal worden
aangepakt. De motivatie tot deze gedragsverandering kan zowel extern als intern zijn.
¡ Actie of fase van actieve verandering: De persoon is aan het werk met de verandering,
waarbij het belangrijk is dat men een ondersteunend netwerk heeft.
¡ Volhouden (consolideren van de ingezette verandering): je houdt je verandering vol.
Als je dit goed vast kunt houden is je doel bereikt!
¡ Terugval: je kunt ook terugvallen in je oude gewoonte. Dan begint de cirkel vaak weer
bij stadium 2: de overweging.

¡ Pijn als complex geheel van
¡ BIOLOGISCHE FACTOREN
¡ PSYCHOLOGISCHE FACTOREN: gedachten,
gevoelens & gedrag

BESLUITEN

¡ SOCIALE FACTOREN: wijzigingen op sociaal en
relationeel vlak

=> Nood aan Bio-psycho-sociaal denkkader om
pijn en functioneren met pijn te begrijpen:

BRONNEN
¡ In gesprek (pijnanamnese) aandacht voor BPS
factoren

¡ Nijs, J. & van Wilgen, P. (2010). Pijneducatie: een
praktische handleiding voor (para)medici.

¡ Inzicht in psycho-sociale factoren die pijn kunnen
instandhouden en/of versterken

¡ Swaan, L. Voorlichtingsfilm pijneducatie door
Rijndam Revalidatie.

¡ Belang van psycho-educatie

¡ Schreurs (2013). Chronische pijn en toch vitaal.

¡ Vlaeyen, J.W.S., de Jong, J., Leeuw, M.,
& Crombez, G. (2004). Understanding
and treating fear of pain.
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Casusmateriaal
¡ Fasen van gedragsverandering?
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