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Wat	leg	je	uit	over	centrale	
sensi7sa7e	aan	een	pa7ënt?	En	
welke	7ps	en	trucs	zijn	er	op	het	
gebied	van	pijneduca7e?	
	

Paul	van	Wilgen	

Warning	system	
(poten7al	‘threat’,	present	damage	or	‘false	alarm’)	

Gate	control	theory	

Melzack & Wall, Science, 1965. Illustration from: Chronische pijn verklaard. 
Lannoo Campus® 

Gordon	Waddell	

Biomedical	
factors	 Pain	

Disability	

Descartes	
Cartesian	model	– biomedical	model	

Func7on	of	pain	

•  Pain	(can	be!)		an	important	
warning	system	

•  Induces	recovery		

•  Pain	can	be/is	a	crucial	body	
func7on		
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Idiopathic pain? 

Pain-types	

Nocicep7ve	
pain	

Neuropathic	
pain	

Chronic	pain	
Central	

sensi7za7on		

				Pa7ent	specific	and	environmental	factors	determine	amount	of	pain		

Ongoing nociception 

Not	a	simple	model	 Central	sensi7za7on	

1.  Overac7ve	boWom-up	system	
(nocicep7ve	transmission,	C)	

-wind-up	
-long	term	potenta7on	
	
2.	Failing endogenous pain 
inhibition	
-Spreading	of	recep7ve	fields	
dorsal	horn.		
-Ac7ve	pain	matrix	
-psycho-social	factors	
	

§ Mechanical	allodynia	
§ Pressure	allodynia	

	Al these neurological 
structures are highly 
changeable (plasticity) 

Peripheral Sensitization 
§  Nociception 

§  Primary hyperalgesia 

§  Na+ / Ca+ ion’s canals peripheral nerves 

§  Modulation!! 

Central	Sensi7za7on	

•  Wind	up	fenomeen	
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Central sensitisation 
§  CS is a term for increased pain sensitivity in the nervous system from 

augmentation of responsiveness of central neurons of input of uni-and 
polimodale receptors, resulting in increased pain sensitivity as well as 
widespread pain and disproportional pain in patients  

§  Both bottom (c-fibers exicitation) and top-down (failing endogenous 
pain inhibition) mechanims are underlying for CS 

§  Allodynia = non painful stimulus is painful 
(pain without tissue damage) 
§  Mechanical allodynia 
§  Pressure allodynia 

§  Modification!! 

Central	sensi7za7on	pain		
=	pain	without	7ssue	damage	

=	no	medical	findings	

Pain matrix 

Central sensitization- pain matrix	
Fear	(fobia)	
-Fear	of	movement		
-social	fear	
-Generalized	fear	
	
AWen7on	
	
Sleep	
	
Depression	
	
Catastrophizing/	Nega7ve	illness	
percep7ons		
-nocebo	
	
Stress	
-PTSD	

	

Pain	percep7ons	

•  Pa7ent’s	percep7ons	

•  ‘Bone	to	bone’		
•  ‘Wear	of	the	joint’	
•  ‘I	can	hear	my	knee	
cracking’	
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pain	percep7ons!	
Western-medical	 PTSD and pain  

 
 
-50% - 80 % PTSD’s has pain (often also 
fatique)  
 
-Patiënt with pain 10 % - 50% has a PTSD  

*depending on defenition used and 
patient group’s  

The	role	of	psychological	trauma	

chronic	low	back	pain	
(n=149)	

trauma	
exposure	

no	trauma	
exposure	

generalized	
hyperalgesia	

local	
hyperalgesia		

Tesarz	et	al.	Pain	2015	

The	role	of	‘physical’	trauma	

chronic	neck	pain	

whiplash	 no	whiplash	
exposure	

generalized	
hyperalgesia	

local	
hyperalgesia		

Malfliet	et	al.	Pain	Physician	2015	
Van	Oosterwijck	et	al.	Eur	J	Pain	2013	

Stone	et	al.	Man	Ther	2013	
	

Diagnos7ek	 Diagnos7ek	

•  Soma7sch	
•  Cogni7es	
•  Emo7es	
•  Gedrag	
•  Sociaal	

Hulpvraag:	
1)  Weten	wat	de	oorzaak	is	
2)  Van	mijn	pijn	af	komen!	
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Type	pijn	bepalen	

•  Kenmerken	van	centrale	sensi7sa7e	

Diagnos7ek	
Uitsluiten	nocicep7e	en	neuropathische	pijn	
(mengbeelden)	
	
Centrale	sensi7sa7e:	

– Quan7ta7ve	Sensory	Tes7ng;	o.a.	pijndrempels	
– Dispropor7onal	en	Widespread	pain	
–  Cor7cale	reorganisa7e	
– Dysfun7e	centrale	endogene	pijn	inhibi7e	(psycho-sociale	

factoren)	

–  Central	Sensi7sa7on	Inventory	(CSI)	

Klinische diagnostiek onderbouwen: 
 

	

Widespread 
pain 

Spreading	of	pain	as	a	sign	of	central	sensi8za8on	in	pa8ents	with	knee	
osteoarthri8s	pain	

Spreading	of	pain	
measured	by	pain	
drawings	was	correlated	
with:	
-  Widespread	
hyperalgesia	

-  Centrally	mediated	
symptoms	(higher	
scores	on	Central	
Sensi7za7on	Inventory)	

Cor7cale	reorganisa7e	

Tac7ele	waarneming	als	
maat	voor	somato-
sensorische	reorganisa7e	
	
Significante	verschillen	voor	
aangedane	zijde	



02-06-17	

6	

Course	of	pain	
Clinical	algorithm	for	the	classifica7on	

of	CS	pain	

Work	mul7/
transdisciplinairy	

Transdisciplinair	model	
1	+	1	+	1	=	4	

Psycholoog	
Arts	

	
Fysiotherapeut	

Patiënt met 
chronische 

pijn 
Wetenschappers	

Partners	

Specialisten	
Huisarts	

Wat	doen	we	niet		

Pijneduca7e;	retrain	your	brain!	
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Transcare	pijneduca7e	bij	centrale	pijn	

•  Stap	1:	bio-psycho-sociale	intake		
–  mono	of	transdisciplinaire	intake,	 		

–  pijnanalyse,	type	pijn	bepalen,	kern	probleem	

•  Stap	2:	geen	weefselschade		

•  Stap	3:	zeggen	wat	het	wel	is		
–  verschil	acute	en	chronische	pijn,		

–  uitleg	neurofysiologie	en	sensi7sa7e,	

–  	bestaande	percep7es	ontkrachten	

•  Stap	4:	sensi7sa7e	en	gevolgenmodel	koppelen	

•  Stap	5:	inzichtgeven	in	eigen	gedrag	en	gedachten,	aanleren	 	 	 							
	 					strategieën.	

•  Stap	6:	zelf	managen	van	de	klacht		

Pijneduca7e	
	
1-arts	
2-psycholoog-fysiotherapeut	samen	
	
-zelfde	visie	uitstralen	
-partner	mee	/informeren	
-informa7e	op	papier	
-samen	dezelfde	boodschap	uitstralen	
-interac7ef	gesprek	
-s7l	staan	bij	bestaande	percep7es	en	verwach7ngen	
-erkennen	van	de	pijn,	pa7ënt	en	klachten	serieus	nemen	
-vertrouwen	winnen	
-descenderende	pijninhibi7e	
-verwach7ngen	bijstellen	

Pijn	educa7e	
	

•  Acute	pijn	

•  Chronische	pijn		

Pijn	educa7e	
	

•  Acute	pijn	

•  Chronische	pijn		

Schade	/	
ontsteking	

?	

Pijneduca7e	mevrouw	de	Vries	
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Acute	pijn	 Acute	pijn	

Chronische	pijn	 Chronische	pijn	

?	

Metaforen	 Metaforen	

•  Kijk	naar	metaforen	of	voorbeelden	die	
passen	bij	de	pa7ënt	

•  Kies	je	eigen	metaforen/voorbeelden	
– Museum	alarm	–	poli7ebureau	
– Korenveld	/	olifantspaadje	
– Donker	steegje	
– Burn-out	
– Blind	worden	
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www.retrainpain.org	
www.transcare.nl	

•  Level	A	eviden7e:	Louw	A,	Diener	I,	Butler	DS,	Puentedura	EJ.		
The	effect	of	neuroscience	educa7on	on	pain,	disability,	
anxiety,	and	stress	in	chronic	musculoskeletal	pain.															
Archives	of	physical	medicine	and	rehabilita7on.	2011;92(12):2041-56.	

Eviden8e	

Pijneduca7e	pre-opera7ef	
(lage	rug	opera7e)	

Schripelijke	uitleg	

•  Lees	het	thuis	rus7g	na	
•  Noteer	vragen	/	onduidelijkheden	en	
•  Stel	die	de	volgende	keer	

Andere	modellen	

•  Rust	–	Roest	
•  Hypertonie	
•  Belas7ng	–	belastbaarheid	
•  Draagkracht	-	draaglast	
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Behandeling	

•  Al7jd	pa7ent	tailored!!!	

•  Pa7ent	centraal	afgestemd	op	de	
problema7ek!	

Wat	zijn	de	behandelmogelijkheden?	
En	wat	zijn	de	resultaten	van	

Transcare-pijn?	
	

Heep	de	bedrijfsarts	een	rol	hierin?	

Behandeling	

Transcare	pijneduca7e	bij	centrale	pijn	

•  Stap	1:	bio-psycho-sociale	intake		
–  mono	of	transdisciplinaire	intake,	 		

–  pijnanalyse,	type	pijn	bepalen,	kern	probleem	

•  Stap	2:	geen	weefselschade		

•  Stap	3:	zeggen	wat	het	wel	is		
–  verschil	acute	en	chronische	pijn,		

–  uitleg	neurofysiologie	en	sensi7sa7e,	

–  	bestaande	percep7es	ontkrachten	

•  Stap	4:	sensi7sa7e	en	gevolgenmodel	koppelen	

•  Stap	5:	inzichtgeven	in	eigen	gedrag	en	gedachten,	aanleren	 	 	 							
	 					strategieën.	

•  Stap	6:	zelf	managen	van	de	klacht		

Behandeling	

•  Mono	of	mul7disciplinair	

•  CBT	



02-06-17	

11	

Treatment	

Exposure	
Graded	ac7vity	
EMDR	
ACT	
Relaxa7on	
Mindfulness	based	therapy	
Sleep	management	
	
Medica7on?	
	

Graded	Ac7vity		

 Graded activity, 
(cognitief) 
gedragsmatige 
fysiotherapeutische 
behandeling 

Operante	benadering	
•  W.E.	Fordyce	

•  1976:	Behavioral	
Methods	for	Chronic	
Pain	and	Illness	

•  Operante	behandeling	
door	FT	voor	chronic	
pain		

•  Graded	Ac7vity	

Pijn	is	een	vorm	van	aangeleerd	
gedrag	(Fordyce)	

•  pijngedrag	is	
observeerbaar		

•  pijngedrag:	alle	verbale	en	
non-verbale	ui7ngen	van	
pijn.	

•  aanleren	van	pijngedrag	is	
een	onbewust	proces,		

			de	pijn	is	‘echt’		

Als	je	pijn	krijgt	

•  Leerervaring	gekoppeld	aan	gedachten	en	
emo7es	
– Angst	
– Er	is	iets	mis	met	mijn	lichaam	
– Gedrag	wordt	geëvalueerd	

Behaviorisme	(skinner)	
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Leer-theorieën			

•  Operant:	
–  Bekrach7ging	leidt	tot	

toename	van	gedrag	
•  aandacht	

–  Uitblijven	van	bekrach7ging	
van	gezond	gedrag	

•  rust	adviseren	
•  uitkering	

–  Nega7eve	bekrach7ger	of	
vermijdingsleren	

•  Angst,	pijn,	
onduidelijkheid	

•  voorkomen	van	
vervelende	situa7es	

•  Condi7oneren:	
–  Prikkel	die	pijn	doet	
wordt	gekoppeld	aan	
andere	prikkels	

–  Generalisa7e	

•  Cogni7ef	
–  Zoeken	van	concrete	en	
abstracte	informa7e		

Operant leren 

Ook	ten	aanzien	van	bewegen	en	pijn,	vaak	
gekoppeld	aan	angst!	
	
	

Een	func7oneel	model;	gevolgen	van	
vrees	vermijding	(Vlaeyen	e.a.	’95)	

vertillen 

“ik kan verlamd 
raken” 

deconditionering 
stemming ↓ 
sociaal isolement 
 

“er is iets 
gevaarlijks mis 
met mijn rug” 

confrontatie 

geen angst 

hervatting activiteiten en 
participatie 
 

pijn/knak in rug 

vermindering/vermijding van: 
werk, huish. act., sport, 
sociale act. 

Fear	avoidance	model;	pijn	

Behandelfase	

Gedragsma7ge	benadering		
–  Shaping	
–  Posi7ef	bekrach7gen		
–  ‘Negeren’	pijngedrag	

										
		 			Tijd-CONTINGENT	

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5 6
dagen

m
in

. gerealiseerd
gemiddeld

patient function = pain contingent 

Baseline:	buiten	lopen		
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Doel	buiten	lopen	

0
2
4
6
8

10
12
14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dagen

m
in

.

basislijn

voorgestelde
opbouw

pa7ent	func7on	=	time contingent 

Maak	ac7eplannen	

•  Behandelfrequen7e	
•  Tijds7ppen	(vast)	
•  Welke	ac7viteiten/oefeningen	
•  Einddoel	(tussendoelen)	
•  Afspraken	bij	problemen	

Minder	aandacht	voor	pijngedrag	

•  Geef	uitleg	aan	begin	programma	over	
verwachte	pijntoename	

•  Toon	begrip	
•  Ga	door	met	de	ac7viteit,	stel	subdoelen	
event.	bij	

•  Ga	niet	in	discussie	
•  Denk	aan	ex7nc7ecurve	wees	echt	en	
empathisch	

AUW !! 

Generalisa7efase	

•  Atouw	therapiecontact	
•  Toepassen	in	thuissitua7e,	werk	etc.	
•  Begeleiding	(waar	mogelijk)	bij	obstakels	
voor	generalisa7e	

•  Dagindeling	met	goede	afwisseling	ac7viteit	-	
rust	

•  Educa7e:	hoe	omgaan	met	terugval	

Exposure	 Kenmerken van angst / vrees 
§  Vermijding 
§  Psychofysiologische reacties, 

tonus, zweten,  
§  Lage pijndrempels maar ook 

geluid, licht, huidklachten, afweer 
laag. 

§  Ongerustheid, druk in gebaren en 
spreken 

§  Aandacht (hypervigilantie) 

§  Gedachten; angst  

§  Slecht slapen 
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1. Ik ben bang om bij het doen van lichaamsoefeningen letsel op te lopen. 
2. Als ik me over de pijn heen zou zetten, dan zou hij erger worden. 
3. Mijn lichaam zegt me dat er iets gevaarlijk mis mee is. 
4. Mijn pijn zou waarschijnlijk minder worden als ik lichaamsoefeningen zou doen. 
5. Mijn gezondheidstoestand wordt door anderen niet serieus genoeg genomen. 
6. Door mijn pijnprobleem loopt mijn lichaam de rest van mijn leven gevaar. 
7. Mijn pijn betekent dat er sprake is van letsel. 
8. Als mijn pijn erger wordt door iets, betekent dat nog niet dat dat gevaarlijk is 
9. Ik ben bang om per ongeluk letsel op te lopen. 
10. De veiligste manier om te voorkomen dat mijn pijn erger wordt is gewoon oppassen dat ik 

geen onnodige bewegingen maak. 
11. Ik had wellicht minder pijn als er niet iets gevaarlijks aan de hand zou zijn met mijn 

lichaam. 
12. Hoewel ik pijn heb, zou ik er beter aan toe zijn als ik lichamelijk actief zou zijn. 
13. Mijn pijn zegt me wanneer ik moet stoppen met lichaamsoefeningen doen om geen letsel 

op  te lopen. 
14. Voor iemand in mijn toestand is het echt af te raden om lichamelijk actief te zijn. 
15. Ik kan niet alles doen wat gewone mensen doen, omdat ik te gemakkelijk letsel oploop. 
16. Zelfs als ik ergens veel pijn door krijg, geloof ik niet dat dat gevaarlijk is. 
17. Ik zou geen lichaamsoefeningen hoeven te doen wanneer ik pijn heb. 

   1         2          3       4 
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   1         2          3       4 
 
   1         2          3       4 
 
   1         2          3       4 
 
   1         2          3       4 
 
   1         2          3       4 
 
   1         2          3       4 
 
   1         2          3       4 
 
   1         2          3       4 
 
   1         2          3       4 
  
   1         2          3      4 
  
   1         2          3       4 
  
   1         2          3       4 
  
   1         2          3       4 
   1         2          3       4  
   1         2          3       4 

		

Tampa schaal voor Kinesiofobie 
Miller, R.P., Kori, S.H. & Todd, D.D. (1991) Geautoriseerde Nederlandse Vertalin  Vlaejen J.W.S., Kole-Snijders A.M.J., 
Crombez G., Boeren R.G.B. & Rotteveel A.M. (1995) 
 Geef van onderstaande beweringen door middel van een cijfer 1 en 4 aan in welke mate u het eens of oneens bent met deze 
bewering . De betekenis van de cijfers is als volgt;  
1 = in hoge mate mee oneens, 2 = enigszins mee oneens, 3 = enigszins mee eens, 4 = in hoge mate mee eens 

ANGST! 

EDUCATIE	
Waar is de patiënt bevreesd voor? 
Photograph series of daily activities 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

      Kugler e.a. 1999 

Angst hiërarchie (0-10) 

•  Voorover buigen     7 
•  Vooroverbuigen en draaien   8 
•  Springen       9 
•  Springen en op twee voeten landen  10  
•  Op mijn rug vallen     10 
•  Voorover iets zwaars optillen    10 
•  Koppeltje duikelen     12 

Springen 
•  Wat zou er kunnen gebeuren (hypothese -)? 

•  Mijn pijn zal enorm toenemen 
•  Mijn wervels zullen op elkaar knallen waardoor er iets kan 

breken of er een zenuw in de knel kan raken 
•  Dan moet ik worden opgenomen in het ziekenhuis en 

geopereerd 
•  Dan heb ik een grotere kans om invalide te raken 
•  Of om uiteindelijk altijd met heftige pijn te moeten leven (als 

als ik een ziekenhuisbacterie oploop kan ik daar aan sterven) 
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Springen 
•  Wat zou er kunnen gebeuren (hypothese +)? 

•  Mijn pijn zal gelijk blijven  
•  Mijn wervels blijken de klap goed te kunnen opvangen 
•  Ik hoef niet naar het ziekenhuis 
•  Ik kan wellicht weer meer activiteiten doen  
•  Of mijn bewegingen en activiteiten verder uitbreiden 
•  Mijn leven kan er beter uit komen te zien 

BEHANDELING	

Wanneer kies je voor een exposure behandeling? 
 

Graded Activity Graded Exposure 
Doel: 

Bekrachtigen gezond gedrag en 
functionele mogelijkheden 

 
Uitdoven van belemmerende 

pijngerelateerde vrees 

Werkingsmechanisme: 
Operante conditionering 

 
Klassieke conditionering 

Werkwijze: 
Keuze activiteiten met PSK 
Identificatie bekrachtigers 

Opbouw vlg. quota 
Geen gedragsexperimenten 

 
Keuze activiteiten voor bespreken 

Identificatie vrees uitlokkende stimuli 
Opbouw vlg. angsthiërarchie 

Gedragsexperimenten 

Gemeenschappelijk: 
Verbeteren van activiteiten en participatie 

Vaststellen van functionelen doelen 
 

 

Behandeling (bewegings)vrees 

•  Hiërarchie van 
vreesopwekkende activiteiten en 
bewegingen 

•  Exposure in vivo 

•  Gedragsexperimenten/uitdagen 
catastroferende verwachtingen 

•  Dat is vaak niet makkelijk voor 
de fysio/kinesitherapeut 

Beweeg veilig 
& ergonomisch 

Patiënt echt uitdagen!! 
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Behandeling-psycholoog	

•  EMDR	

•  bij	PTSS	of	bij	pijn	

Behandeling-beide	

•  Inzichtgevende	gesprekken	

Behandeling-beide	

•  ACT	

•  Mindfulness	/	ontspanning	/lichaamswerk	

Psychologisch		

•  Burnout	/	stress	

•  Slaap	
•  Depressie	
•  Angst	
•  Persoonlijkheidsproblema7ek	/	Au7sme		

Medica7e	

•  Opbouwen	

•  Atouwen	
– Opiod	induced	sensi7za7on	
– Verslaving	

Leefs7jl	

•  Roken	
•  Drinken	
•  Bewegen	
•  Stress	
•  Voeding	
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Resultaten	
Behandelresultaten		
1e	pilot,	n	=	100	

longitudinaal	(voor-beh,	na-beh,	3-maanden	na	behandeling)	
•  96	%	tevreden	over	de	aanpak	van	Transcare	

–  Pa7ënten	voelen	zich	serieus	genomen	(er	is	7jd)	
–  Klacht	wordt	erkend	en	uitgelegd	wat	er	aan	de	hand	is	
–  Aandacht	voor	‘de	gehele	pa7ënt’	
–  Afstemming	van	hulpverleners	
–  Kunnen	verder	met	hun	leven	

•  Significant	minder	catastroferen	
•  Significant	minder	pijn	
•  Significant	betere	kwaliteit	van	leven	
•  (Significante)	zorgkosten	reduc7e	

Wetenschappelijk	onderzoek-
Transcare	

Transcare:	
-Amarins	Wijma,	MsC,	PhD	student,	fysiotherapeut	
Effecten	van	pijneduca7e	en	samenwerkingsverbanden	
	
-Rinske	Bults,	MsC,	PhD	student,	psycholoog	
RCT,	Kosteneffec7viteit	studie,	Transcare	v.	Usual	care.	
Perceived	injus7ce	
	
	
	

De	rol	van	de	bedrijfsarts	

•  Er	is	geen	of	nauwelijks	afstemming!	

•  Op	individuele	basis	of	via	briefwisselingen	
o.a.	met	het	UWV.	

•  Bij	zorg	en	re-integra7e	essen7eel	af	te	
stemmen!	


