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Chronische pijn?
Vraag het de huisarts!

Dr. Doeke Keizer
Huisarts Harkema

Mede-oprichter Transcare-pijn

Disclosure belangen:

(potentiele) belangenverstrengeling Mede-oprichter Transcare-pijn

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven

Geen

-Sponsoring of onderzoeksgeld
-Honorarium of andere financiële 
vergoeding
-Aandeelhouder
-Andere relatie namelijk

Mede-oprichter Transcare-pijn

Naar de spreekkamer Casus Pieter Nijboer (12)

• Sinds gisteren buikpijn
• Nu pijn rechts in de onderbuik
• Koorts (38,8° C)
• Overgeven
• Geen diarree

• Diagnose?

Appendicitis!! Agenda

• De huisarts en chronische pijn
• Casus
• NHG-standaard Pijn
• Zorgstandaard Chronische Pijn
• Het nut van samenwerking
• De rol van de huisarts
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De Nederlandse huisarts

• 11.834 huisartsen
• Man/vrouw verhouding: 51/49
• Meer dan 78 miljoen consulten per jaar
• 94% wordt door huisarts zelf opgelost
• Kosten: 3,9% van totale zorgbudget (€ 77,8 miljard)

LHV, NZa, Nivel en rijksbegroting, 2018

Kernwaarden van de huisarts

NHG-standpunt kernwaarden huisartsenzorg, 2011

Terug naar de spreekkamer

Casus mw. Weening (32)

• Moeder van twee zonen
• Sinds 5 jaar last van hoofdpijn
• Drukkende pijn, li > re, soms bonkend
• Soms wel eens misselijk
• Kan werk (leerkracht op basisschool) niet goed 

meer doen
• Ongerust

Vragen aan de huisarts
• Waar komt de pijn vandaan?
• Wordt de pijn veroorzaakt door een tumor?
• Kan ik niet beter naar een (goede) kraker?
• Mijn buurvrouw injecteert zichzelf voor migraine. Is dat ook iets voor mij?
• De neuroloog had het over spieren. De fysiotherapeut over wervels. Wat is het 

nu?
• Sinds de bevalling staat mijn staartbotje scheef. Kan het daardoor komen?
• Hoe lang mag ik achter elkaar voor de klas staan?
• Mag ik nog een keer zwanger worden?
• Is het een vitaminetekort? Ziekte van Lyme misschien?
• We overwegen om te gaan wintersporten. Of kan dat toch maar beter niet?
• Paracetamol helpt niet, mag ik wat sterkers? Hersenverslappers?
• Kan ik niet beter een second opinion aanvragen in het UMCG?

GRAAG BINNEN 10 MINUTEN BEANTWOORDEN!!
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Of…

Wat is eigenlijk de rol van de huisarts:

“Toegankelijkheid tot adequate 
pijnbestrijding is een universeel 

mensenrecht”

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 2010 UN

Chronische pijn en pijnbehandeling 
in Nederland

Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Eur J Pain 2006;10:287-333.

16

• 2,2 miljoen Nederlanders
• Jaarlijkse kosten: 20 miljard euro
• Pijn: meest voorkomende klacht
• Vaker

• Depressie
• Angstklachten
• Slaapstoornissen

Rapport Chronische pijn, DPS, nov 2011
Tang et al., J Sleep Res, 2007
Gatchell et al. Psychol Bull, 2007
Banks & Kerns, Psychol Bull, 1996

SCHIPHOL ZOEKT ZEE OP

De Telegraaf, 12 maart 2018
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Chronische pijn is een 
groot persoonlijk én 

maatschappelijk probleem
En huisartsen hebben daar (soms tegen wil en dank) 

een belangrijke rol in 

Mw. Weening: wat te doen?

• Bloed prikken?
• 2nd opinion aanvragen?
• Assistente uitschelden? 

(“waarom maar 10 
minuten?”)

• Naar psycholoog verwijzen?
• Naar fysiotherapeut 

verwijzen?
• ??

Hulpvraag:
Mag ik een second opinion naar de neuroloog in het 

UMCG?

Flipperkastgeneeskunde

Wat is er aan de hand?

S: Hypertonie
Medicatie-afhankelijke component

C: Catastroferen
E: Angst en onzekerheid
G: Vermijding en werkverzuim 

Zoeken naar oorzaak (shoppen)
S: Ziektewet

NHG-standaard PIJN

• Diverse medicamenteuze aanbevelingen
• Bevorderen zelfmanagement
• Adequate bestrijding van acute pijn om chronische pijn te 

voorkomen
• Geef pijneducatie
• Herken en behandel chronische pijn uitgaande van wensen, 

verwachtingen en mogelijkheden van de patiënt, in 
samenwerking met andere disciplines
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Pijneducatie chronische pijn
• de pijn is echt, niet ingebeeld of psychisch, maar is het 

gevolg van sensitisatie
• de pijn is géén waarschuwingssignaal voor 

weefselschade
• adviseer te stoppen met zoeken naar een lichamelijke 

oorzaak van de pijn
• de pijn is (zeer) vervelend, maar niet gevaarlijk
• het is goed in beweging te blijven
• probeer activiteiten te spreiden
• afleiding kan pijn verminderen
• stress, angst en overbelasting kunnen pijn verergeren

NHG-standaard Hoofdpijn 2014
NHG-standaard Pijn 2015
Zorgstandaard Chronische pijn 2017

Zorgstandaard Chronische Pijn 
(2014 – 2017)

- Prof. Dr. R.S.G.M. Perez, voorzitter projectgroep †

- Drs. A.H. van Dalen-Kok (vanaf 9-12-2014), Verenso Specialisten Ouderengeneeskunde

- M.G. Giesberts MHCE, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Pijnverpleegkundigen

- Dr. J.H.C. van den Hout, Nederlands Instituut van Psychologen

- Dr. D. Keizer, Nederlands Huisartsen Genootschap

- Dr. A.J.A. Köke, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

- Drs. I. van Mansom (tot 9-12-2014), Verenso Specialisten Ouderengeneeskunde

- Drs. L. Nitert, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

- Dr. S. Schiere, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Sectie Pijngeneeskunde

- Prof. dr. R.J.E.M. Smeets, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

- Drs. I.L. Thomassen-Hilgersom, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem

Zorgstandaard: Stepped care

Sta
p 1

Stap 4

Stap 3

Stap 2

Stap 1: Preventie en zelfzorg

Stap 4: Multidisciplinair 
binnen de 2e/3e lijn

Stap 3: Multidisciplinair 
binnen de 1e lijn i.s.m. de 
2e lijn

Stap 2: Monodisciplinair 
binnen de 1e lijn

Zorgstandaard Chronische pijn 2017

• Transdisciplinaire diagnostiek en behandeling
• Evidence-based biopsychosociale zorg dichtbij huis
• Verminderen zorgconsumptie
• Vergroten zelfmanagement door inzicht te geven in 

klachten en eigen functioneren
• Vroege transdisciplinaire interventie bij (dreigende) 

chronische pijn

Doelen Transcare

Diagnostiek en pijneducatie

INTAKE Pt. A. Pt. B. Pt. C.
9.00 uur Arts Psycholoog Fysiotherapeut
10.00 uur Fysiotherapeut Arts Psycholoog
11.00 uur Psycholoog Fysiotherapeut Arts

Na 1 week Pijneducatie
Pt. A. Arts
Pt. B. Arts
Pt. C. Arts

Na 2 weken Pijneducatie
Pt. A. Psycholoog & fysiotherapeut
Pt. B. Psycholoog & fysiotherapeut
Pt. C. Psycholoog & fysiotherapeut

Pijneducatie
• Mondeling én schriftelijk
• Nadruk op neuropathofysiologie van pijn: sensitisatie
• Aandacht voor biopsychosociale onderhoudende factoren
• Effectief tegen catastroferen (NHG-standaard Pijn)
• Doel: alle neuzen dezelfde kant op
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Behandeling

• Medicatie (afbouwen / opbouwen)
• Psychologie en/of fysiotherapie

• Graded activity/exposure, psychologische 
inzichtgevende gesprekken, cognitief-gedragsmatige 
behandeling, specifieke behandelingen

• Invasief
• Combinatie

• Zoveel mogelijk aansluitend op doelen van de 
patiënt

- Sluit aan op hulpvraag van de patiënt

- Geef pijneducatie


