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Medefinanciering door

Doelen
¡ Wat is chronische pijn & hoe werkt het?
¡ Beter begrijpen van pijn: lichamelijke (biologische),
emotionele (psychologische) & sociale factoren
¡ Doel Back@work traject ≠ pijn wegnemen, wel met de
huidige pijnklachten stappen richting werk zetten

Pijn beter begrijpen

¡ Beter begrijpen van pijn kan hierbij helpen.

¡ ! Pijneducatie in overleg met behandelend arts/team

Definitie van pijn?

Wat is pijn?

“een onaangename sensorische en
emotionele ervaring die verband houdt met
mogelijke of werkelijke weefselschade of die
wordt omschreven in termen van dergelijke
schade”
International Association for the Study of Pain, (IASP, 1986)

Onaangenaam
¡ Verschillende uitingsvormen:
¡ snijdend,

Sensorische en emotionele
ervaring
¡ Sensorisch (technisch):
¡ Bijv. pijn in bepaald lichaamsgedeelte, vermoeidheid

¡ bijtend,
¡ naaldenprikken
¡ Zeurend

¡ Emotioneel (affectief): gevoel
¡ Bijv. angst

¡ …
¡ Ook: evaluatie (cognitief)
¡ Bijv. “Er is iets mis”
¡ Bijv. “Ik kan de pijn niet aan…”

1	
  

23/12/15	
  

Mogelijke of werkelijke
weefselschade
¡ Volgens definitie:
¡ Er hoeft geen weefselschade (meer) te zijn: het voelt als
schade
¡ Sprake (geweest) van weefselschade

Andere definitie pijn
“Pijn is datgene wat de persoon die het ervaart zegt dat het
is
én
is aanwezig wanneer hij/zij zegt dat het aanwezig is.“

(Mc Caffery e.a., 1989)

Belangrijk: onzichtbaar
Acute pijn?
¡ Onzichtbaar, maar toch sterk aanwezig voor de persoon en de
directe omgeving!

¡ < 3 maanden

¡ Onzichtbaar, maar vaak grote gevolgen

¡ Duidelijke oorzaak
¡ Bijv. Pijn na een val
¡ ‘hinderlijk’

¡ ≠ chronische pijn

Andere manier om naar pijn
te kijken

Chronische pijn?
¡ Langer dan 6 weken of 3 maanden

pijngedrag

pijnbeleving

¡ Niet altijd een duidelijke oorzaak
¡ “Chronisch” zegt iets over verleden

pijngewaarwording

¡ ‘levensveranderend’: gevolgen van pijn
weefselschade

Loeser (1980)
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Andere manier om naar pijn
te kijken
pijngedrag
pijngedrag

pijnbeleving

pijnbeleving
pijngewaarwording
pijngewaarwording

Kloppend
gevoel

nociceptie

pijnprikkel

Chronische pijn
Loeser (1980)

Acute pijn

Komt chronische pijn vaak
voor?

Enkele weetjes over
pijn

Bij welke diagnoses is vaak
sprake van chronische pijn?

Heeft acute pijn een functie?

¡ Bekkenklachten
¡ Rugproblemen
¡ RSI/CANS: klachten nek, schouder, arm, pols en
hand
¡ CRPS: complex regionaal pijnsyndroom / Sudeck
(atrofie)
¡ Fibromyalgie
¡ …
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Heeft chronische pijn een
functie?

Is pijn = (weefsel)schade?

Nee

Zijn er soorten pijn?

Kan pijn gemeten worden?
¡ “Meten is weten”

¡ Ja
¡ Nociceptieve pijn: pijn door weefselschade
¡ Neuropathische pijn: door beschadiging zenuwen
¡ Vasculaire pijn
¡ Oncologische pijn
¡ Combinatie

¡ Maar: pijn is ondermeer een emotionele ervaring (subjectieve
gewaarwording), is niet zichtbaar, …
¡ Pogingen om pijn te meten: VAS-schaal
¡ 0 = geen pijn
¡ 10 = ondraaglijke pijn

¡ Voordelen
¡ Acuut en chronisch

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

¡ Nadelen
¡ Moeilijk pijn in cijfer te vertalen
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Wat zijn mogelijke gevolgen
van chronische pijn?
¡ Gebruik van vragenlijsten:
¡ Bijv. Pain Disability Index

Huishouden
…

Voor persoon zelf

Voor
kinderen
zorgen

Sociale
contacten

Conditie

¡ Voor iedereen verschillend
¡ Wel een aantal gemeenschappelijke domeinen

Gebruik
medicatie

Werken

¡ Kan ook grote gevolgen hebben

Pijn

¡ Treft ook directe omgeving (partner, gezin,
ouders,…)

Zelfbeeld

Sporten

Emotioneel
welzijn

Relatie en
gezin

Financieel

Voor maatschappij

Opdracht
¡ Welke gevolgen heeft de pijn in uw persoonlijke situatie?

Hoge kosten
psychische
klachten
Langdurige
arbeidsongeschiktheid

¡ Waarin wil u graag verandering brengen?

Vervangingen
binnen bedrijf

¡ Welke activiteiten zou je graag opnieuw uitvoeren?
¡ Noteer dit in uw trajectboekje bij de module “Pijn beter
begrijpen”

Hoge kosten
doktersbezoeken

Hoge kosten
medicatie

Seksualiteit

…
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Hoe chronische pijn
verklaren?
¡ Combinatie lichamelijke/biologische, emotionele
(psychologische) en sociale factoren

biologisch

psychologisch

sociaal

Rol van het zenuwstelsel bij pijn
Biologisch

Hoe werkt pijn?

Bekijk dit filmpje staand.
Maak gebruik van dit
bewegingsmoment.

https://www.youtube.com/watch?
v=xAKOCIILlwY&list=PLsS1jefGIpOiAvRaTdnR4yWwrS7EaS
jW3

Bron: Nijs & Van Wilgen (2010)
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No brain, no pain
Zonder de hersenen, geen pijn
Hersenen bepalen pijnsterkte: dempen
of versterken!
Hoe verloopt dit bij chronische pijn?

Overgevoelig zenuwstelsel

Een filmpje dat dit
verduidelijkt

¡ https://www.youtube.com/watch?v=yhpVTFNQFyI

Bekijk dit filmpje staand.
Maak gebruik van dit
bewegingsmoment.

Bron: Nijs & Van Wilgen (2010)

Effect overgevoelig
zenuwstelsel?
¡ Meer pijn
¡ Groter gebied
¡ Algemene overgevoeligheid
¡ Spontane pijn
¡ Moe
¡ Cognitieve klachten
Van Wilgen & Keyser, 2004

¡ …
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Verklaringen voor
chronische pijn?

Pijn deels ook leerproces

¡ Veranderingen in ons zenuwstelsel (sensitisatie)
¡ Maar ook: pijngeheugen/pijnprogramma

Voorbeeld: Neutrale
beweging raakt door
herhaaldelijke pijn gelinkt
aan die pijn en lokt
beschermend gedrag uit
(bijv. Vermijden van
neutrale beweging)

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

¡ Leerproces
¡ Complex!

Waarom ontstaat bij ene
persoon sensitisatie en bij
andere niet?

Factoren die sensitisatie
kunnen in de hand werken
of onderhouden

¡ Mate van beschadiging

¡ Slechte lichamelijke conditie
¡ Niet kunnen ontspannen

¡ Aanleg

¡ Angst (om te bewegen, voor pijn, voor ziekte)
¡ Verdriet, boosheid, …

¡ Manier waarop iemand omgaat met zijn
klachten en erover denkt
¡ Invloed van omgeving

¡ Overbelasting
¡ Teveel aandacht voor pijn
¡ …

Waarom psychologische
factoren?
psychologisch

Wisselwerking met
psychologische factoren
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Waarom stilstaan bij
psychologische factoren?

Gedachten
(cognities)

Veranderingen
in de pijn

Gedrag

Pijn

¡ Onderzoek naar hersengebieden die actief zijn bij
verwerken van pijnprikkel:
¡ Grote overlap hersengebieden die betrokken zijn bij angst en
pijn
¡ Pijn niet enkel sensorische ervaring, maar ook een emotionele
ervaring

Emoties
(gevoelens)

¡ Psychologische factoren kunnen pijnklachten in stand houden of
versterken
¡ Enkele voorbeelden…

Zelfregulatiemodel van Leventhal e.a. (2001)

Bang zijn voor…
Angst hebben…

Rol van aandacht?

Waar je bang voor bent, trekt aandacht

Angst voor beweging &
Vrees voor pijn

Angst voor …

¡ Angst rond pijn is begrijpelijke reactie
¡ Voor (meer of nog of opnieuw…) pijn
¡ Voor letsel
¡ Voor bewegingen die pijn zullen uitlokken
¡ Bewegingsangst …

-

-

¡ Echter: Angst voor beweging en vrees voor pijn => te weinig
actief

¡ Achterliggend idee:
¡ Pijn wijst op schade (weefsel)

PIJN
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letsel

Slechte
lihcamelijke
conditie

pijnervaring

Beperkingen
depressie

VERMIJDENDE
SPIRAAL

Vermijding/
ontsnapping
Extra
waakzaam

Doemdenken
pijn

Angst voor
beweging/
letsel/pijn

Vlaeyen e.a. (1995)

MEER PIJN
PIJN

MEER
BEPERKINGEN

Zaagtandprofiel

OVERACTIEVE
SPIRAAL
Minimaliseren/
ontkennen

Overactief zijn
GEDRAG

GEDACHTEN

Geprikkeld
Woede
GEVOELENS

DOEMDENKEN
STRESS

PI

JN

Pijn
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DEPRESSIEVE GEVOELENS/
KLACHTEN

Opdracht: Ga bij jezelf na wat
je hiervan herkent
¡ Zijn er zaken die voor jou zeer herkenbaar zijn? Zoja,
dewelke?
¡ Of heb je het gevoel dat dit bij jou anders is en er andere
factoren spelen
¡ Noteer dit in je trajectboekje bij deze opdracht.
¡ Bedoeling dat dit verder met je trajectbegeleider wordt
besproken.
¡ Soms ook: afname vragenlijsten om deze factoren in kaart te
brengen

Sociale omgeving?
¡ Directe omgeving: partner, kinderen
sociaal

¡ Familie
¡ vrienden
¡ Behandelend arts/team
¡ Adviserend geneesheer ziekenfonds
¡ Werkgever

Sociale factoren: Invloeden vanuit
je omgeving

¡ Trajectbegeleiders VDAB/GTB/GOB
¡ …

Uiteenlopende reacties
¡ Stel je niet aan!

¡ Doe maar rustig aan…

¡ Een kennis van mij heeft dat ook gehad, maar is
al terug aan het werk…

¡ Die taak is te zwaar voor jou

¡ Je ziet er nochtans goed uit!
¡ Ik heb ook pijn, maar ik werk wel.

¡ Dit is toch niet normaal, je moet naar de dokter.
¡ Ga maar zitten, ik doe dat wel.

¡ Gelukzak, jij moet niet werken!

ONBEGRIP

VERSTERKEN
ANGST / ZORGEN
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Reacties uit
omgeving
¡ Zou je dit niet eens proberen?
¡ Een familielid is bij die dokter geweest en dat
heeft geholpen

TIPS EN ADVIEZEN

Pijn

Opdracht: Bespreken van
stellingen
Zijn deze reacties herkenbaar of net
niet?

¡ Doos met kaartjes

Andere reacties in jullie omgeving?

¡ Wat is jouw mening over deze uitspraak?
Waarom?

¡ Elke kaart bevat een uitspraak/stelling

¡ Dit bespreken in kleine groepjes

Pijneducatie deel achter de
rug, wat nu?

Chronische pijn
¡ Vaak grote invloed op kwaliteit van leven
¡ Belangrijk om te kijken naar lichamelijke/biologische,
psychologische en sociale factoren
¡ Nagaan wat kan gebeuren om kwaliteit van leven /
deelname aan activiteiten (o.a. werk) te verhogen
¡ Nagaan hoe invloed van factoren kan verminderd worden
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Zelfhulpboeken
(voorbeelden)
Biologisch

psychologisch

sociaal

Workshops (back@work
traject)
¡ Belasting-belastbaarheid
¡ Activiteitenmanagement: volgen en bewaken
van grenzen
¡ Energiegevers- en energievreters
¡ Zelfmanagement
¡ …

Herhaling:
Educatiefilmpje chronische pijn

¡ http://www.psychfysio.nl/6_04_1/

Opdracht: Pijngevolgenmodel
¡ Doel: gevolgen van lichamelijke klacht in kaart brengen
en nagaan welke gevolgen klachten mee in stand zouden
kunnen houden
¡ Ingevulde schema als leidraad (persoonlijk schema)
¡ Nagaan wat kan helpen/nodig is om cirkel te doorbreken
¡ Komen hier bepaalde inzichten uit die je nog niet had?

Bekijk dit filmpje staand.
Maak gebruik van dit
bewegingsmoment.

13	
  

23/12/15	
  

BRONNEN
¡ Hasenbring M, Hallner D, Klasen B. Psychologische Mechanismen im Prozess der
Schmerzchronifizierung, unter- oder überbewertet? Schmerz 2001; 15: 442-7.

¡ McCaffery, Margo, and Alexandra Beebe (1989). Pain: Clinical Manual for Nursing
Practice. St. Louis, MO: C. V. Mosby.

¡ Keizer, D., & Van Wilgen, P.C. (2013). Chronische pijn verklaard. Oorzaken, advies en
aanpak. Lannoo Campus.

¡ Schreurs (2013). Chronische pijn en toch vitaal. Oratie 28 maart 2013. Universiteit Twente

¡ Leventhal, H., Leventhal, E.A., & Cameron, L. (2001). Representations, procedures,
and affect in illness self regulation: A perceptual-cognitive model. In: A. Baum, T.A.
Revenson & J.E. Singer, eds., Perceptions of health psychology. Mahwah, New Jersey:
Lawrence Elbaum.
¡ Loeser, J.D. (1980), A definition of pain. Medicine, Washington, 7, 3-4.
¡ McCaffery, Margo, and Alexandra Beebe (1989). Pain: Clinical Manual for Nursing
Practice. St. Louis, MO: C. V. Mosby.
¡ Nijs, J. & van Wilgen, P. (2010). Pijneducatie: een praktische handleiding voor (para)
medici.

¡ Swaan, L. Voorlichtingsfilm pijneducatie door Rijndam Revalidatie.
¡ Vlaeyen, J. W. S., Kole-Snijders, A. M. J., Boeren, R. G. B., van Eek, H. (1995). Fear of
movement/(re)injury in chronic low back pain and its relation to behavioural
performance. Pain, 62, 363-372.
¡ Vlaeyen, J.W.S., de Jong, J., Leeuw, M., & Crombez, G. (2004). Understanding and
treating fear of pain.
¡ Vlaeyen, J. W. S., & Linton, S. J. (2000). Fear-avoidance and its consequences in chronic
musculoskeletal pain: a state of the art. International Association for the Study of Pain,
317-333.
¡ Van Wilgen, C.P. & Keizer, D. (2004). Het sensitisatiemodel: een methode om een patiënt
uit te leggen wat chronische pijn is. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 148,
2535-2538.

14	
  

