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Geschiedenis van kennis over pijn

Oorzaak van pijn: 

Boze geesten 

Behandeling: 

Laat de geesten 
uit het lichaam 
ontsnappen
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Traditioneel (medisch) 
ziektemodel
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Hoe wordt pijn meestal gezien?

Natuurlijk beschermingsmechanisme
↓

Lichaam wordt gewaarschuwd voor gevaar 
↓

Gepast reageren
⇓

OVERLEVEN
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En héél grote persoonlijke verschillen!
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Pijn is vooral gedrag

"Pijn heeft géén functie zonder publiek"
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?Cultuur/context
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Wat nemen we waar?

Pijn is een mentale representatie in het brein
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Definitie van pijn

Een onplezierige sensorische en emotionele 
gewaarwording geassocieerd met actuele of 

potentiële weefsel beschadiging, of beschreven 
in termen van beschadiging
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Verschil acute en chronische pijn

 Acute pijn:
 duidelijke oorzaak
 bv. pijn na een ongeval (nociceptieve pijn) of 

zenuwschade (neuropatische pijn)
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Verschil acute en chronische pijn

 Chronische pijn:
 niet altijd een duidelijke oorzaak zoals bij hoofdpijn, 

rugpijn en buikpijn
 chronische aandoening bv reuma t.g.v. actieve 

onsteking, gewrichtsschade, neuropatisch schade 
(medicatie), maar soms ook onbegrepen

 aanwezig > 3 maanden
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ACUTE PIJN 

• Nociceptieve pijn

• Neuropatische pijn
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Ontstaan van pijn

De prikkel wordt omgezet in een elektrisch signaal en door de 
zenuw (vgl. elektriciteitskabel) naar het ruggenmerg gevoerd
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Ontstaan van pijn
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Het pijnprogramma in het brein

pijngewaarwording
pijnbeleving (toekenning 
waarde), pijngedrag 
(kreunen, steunen, stoppen 
met werken of juist er tegen 
in gaan)
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Ontstaan van pijn
• Het lichaam beschikt over een 

sterk intern 
pijncontrolesysteem = 60x 
sterker dan eender welk 
medicament

• Afzwakken of versterken
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pijnsensoren

zenuw
beschadiging

doorsnede van 
ruggenmerg

achteringang ruggenmerg

zenuwbanen 
naar hersenen 

toe

zenuwbanen 
vanuit hersenen

hersenen
PIJN

24



1-7-2022

5

Ontstaan van pijn

 SCHADE ≠ GELIJK AAN PIJN 

PIJN ≠ IS NIET GELIJK AAN SCHADE

 Pijn zonder schade is mogelijk: 
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CHRONISCHE PIJN 

• Nociceptieve pijn

• Neuropatische pijn

• Nociplastische pijn (centrale sensitisatie)
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Aanpassing = 
ionenpoort langer 
open houden en 

# sensoren↑
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Pijnprogramma brein is bijzonder goed 
geoefend
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Tekortkomingen medisch model OA/RA

• Lage samenhang biomedische factoren – pijn 
ernst

• Model verklaart niet de discrepantie tussen 
chronische ontsteking en beperkingen dagelijks 
functioneren

33

Rol niet-medische factoren bij OA/RA

• Sterkere relatie tussen je gedachten over pijn, 
ernst pijn, emotionele spanning en beperkingen 

• Resultaat gewrichtsvervanging hangt sterk 
samen catastrofale gedachten

• Stress verhoogt kans op centrale sensitisatie
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Cijfers in NL
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Betekenis voor patiënt

36



1-7-2022

7

Betekenis voor patiënt en maatschappij
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Psychologische

Biologische

PIJN

Sociale

Wat moet er in kaart gebracht worden?

38

Predisponerende factoren

• Biologisch
– genen

– vroeggeboorte

– vele infecties

– hypermobiliteit?

– obesitas

– roken
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Predisposonerende factoren

• Psychologisch
– trauma op vroege leeftijd

– PTSS

– depressie

– lichaamsbewustwording
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Predisponerende factoren

• Sociaal
– gebrek aan ondersteuning

– laag inkomen

– werkeloosheid

– moeizame opvoeding

41

Uitlokkende factoren

• Ongeval

• Operatie

• Ziekte (m.n. infecties)

• Stressvolle gebeurtenis

• Overbelasting
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Onderhoudende factoren

• Biologisch
– continue nociceptie of neuropathie
– slaapstoornis
– obesitas
– verminderde spierfunctie
– cardiovasculaire conditieverlies
– medicatie (met name opioïden)
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Onderhoudende psychologische 
factoren

Gedachten Emoties Gedrag Anders

Attributies Angst Vermijding Lichaamsbesef

Catastroferen Depressieve
stemming

Persistentie Hypervigilantie

Perceived
injustice

Distress Passieve coping

Zelf-effectiviteit Boosheid Probleem-
oplossend
vermogen

Verwachtingen Subassertiviteit
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Onderhoudende factoren

• Sociaal
– culturele factoren

– werk gerelateerd factoren

– wetgeving

– juridische procedures

– professionele factoren
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Pijnrevalidatie
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International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF)

Health condition
(disorder or disease)

Bodily Functions 
and Structures
(Impairments)

Pain, strength, VO2max

Activities
(Activity limitations)

Sitting
Standing
Walking
Stairs

Participation
(Participation restrictions)

Activities of Daily Living
Work / School  

Leisure time activities
Family / social life

External factors
e.g. solicitous spouse, employer attitudes

Personal factors
e.g. age, sex, education

coping style, catastrophizing, fear, self-efficacy, 
motivation

Pijnlijke knie

Verminderde
kracht/beweeglijkheid

Beperkt lopen,
opstaan, tillen

Wandelen, fietsen,
wonen en werk

Erg bezorgde partner, 
arbeidsconflict

Leeftijd, verklaringsmodel,
depressie, opleiding etc. 47

Uitgangspunten revalidatiebehandeling

• Serieus nemen

• Uitleg bio-psycho-sociaal model en pijneducatie

• Eigen verantwoordelijkheid, eigen therapeut

• Pijn verdwijnt meestal niet, neemt wel vaak 
minder belangrijke plaats in

• Optimaliseren functioneren incl. werkhervatting

• Kwaliteit van leven

• Aanpassen medicatie

• Beperken medische zorgvraag
48
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Veelgebruikte revalidatie-interventies

• Fysieke reconditionering

• Graded activity

• Exposure 

• Ontspanningstechnieken

• ACT, mindfulness

• Etc.

• Verschillende combinaties
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Hoe kan ik dit in mijn leven toepassen?

• Minder piekeren over pijn
• Pijn betekent niet altijd dat er meer kans op 

schade is
• Niet te veel aandacht schenken aan pijn
• Kom in beweging (maak je eigen morfine aan)!
• Waar kun je nog wel van genieten?
• Laat je goed voorlichten
• Geen negatieve gedachten en stress!
• ….
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Extra informatie

• www.pijnpatientennaar1stem.nl/

• www.spierziekten.nl/themas/pijn/

• www.ruginfo.nl/

• www.youtube.com/watch?v=9pFdTCLjEZo

• www.youtube.com/watch?v=cy4hRa_Bhc4

• www.youtube.com/watch?v=UznY5Nry6VY

• www.cir.nl
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Bedankt!
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