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Take home messages

 Nee, chronische pijn gaat vaak (nog) niet over, multi
modale behandelingen samen zullen het meeste gaan 
opleveren.

 De recovery  1-0 achter? Welnee, voor de rust 1-1 

 Het belangrijkste instrument blijft uzelf



Overzicht

 Chronische pijn? Hoe zit dat? 

 Back to the future

 Interactie……



• Machteloosheid

• Aanstellers  

• Tussen de oren 

• “Iets psychisch”

• Ziektewinst 

Chronische pijn patient





Model van Loeser
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Chronische pijn 

 Niet altijd duidelijke oorzaak

 Aanwezig > 3 maanden

 2,2 miljoen Nederlanders

 Kosten jaarlijks geschat op 20 miljard euro



Model van Descartes 



Poorttheorie



4 elementen

 Transductie: nociptoren signaleren pijnprikkels

 Transmissie: signalen naar het centrale zenuwstelsel 

 Modulatie: signalen op verschillende plekken 
gefaciliteerd of geïnhibeerd

 Perceptie: somatosensory cortex



Neuromatrix model



Biopsychosociaal model



Sensitisatie





Dus ja, mensen met chronische pijn
zijn gevoeliger voor pijnprikkels en 
post- operatieve pijn. 

Eerder negatieve ervaringen kunnen 
door stress/angst extra pijn genereren

Gevolgen



Do’s 

 Goed screenen op negatieve ervaringen

 Zo goed mogelijk voorbereid een OK in 

 Voorlichting/ educatie over pijn

 Controle en regie bij de patiënt 

 Zoveel mogelijk ontspanning en rust



Dont’s:  NIVEA en OMA



Chronische pijn

 Hebben we daar nog steeds geen oplossing voor????



Hardware ontwikkeling

 Vervanging van weefsel en structuren 

 Activeren van pijnremmingssysteem door chemische 
en elektrische stimulatie (Deep Brain Stimulation)



Neuro modulatie



“Hulp”middelen



Healing environment



Medicatie

• Ion-kanalen

• Moleculaire genetica

• Trofische factoren



Muziek 
24

 77,4% Minder pre-operatieve angst 

 Daling van subjectieve angst door afleiding 

 Medewerkers zien geen meerwaarde in het gebruik 
van muziek……of hebben soms afkeur voor muziek

(music as healing power, jeroen van Driel, 2016)



Mindfulness

 Verhoging van activiteit in prefrontale cortex

 Verminderde activiteit amygdala

 Hippocampus verhoogde activiteit

Emotionele gedragsmatige veranderingen zijn 
gerelateerd aan functionele en structurele 
veranderingen in het brein.



Mindful-arts en verpleegkundige

 Naast medicamenteuze aanpak, ondersteuning 
door relaxatietechnieken, anti-piekertechnieken, 
tips bij angst en depressie,…

 Patiënten voelen zich beter gehoord.

 Zoeken naar overdreven aandacht en klaaggedrag 
vermindert, zelfredzaamheid verhoogt

 Therapietrouw wordt verhoogd door een versterking 
van de arts-patiëntrelatie

 Minder burn-out bij arts en verpleegkundige



Stelt u zich voor………….

http://www.youtube.com/watch?v=HzugCmu3Cb8

http://www.youtube.com/watch?v=HzugCmu3Cb8


. 
Overleg 3 minuten met uw buurman links of

recht en vertel kort uw ervaring en uw VAS-score



De recovery verpleegkundige

 Weet hoe hij moet omgaan met chronische pijn en 
hoe hij /zij zichzelf kan (gaan) empoweren. 

 1-1?



Dank voor uw aandacht!



Vragen?


