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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

Psycholoog – Fysiotherapeut - Epidemioloog

Waarom voelen we pijn?
• Pijn beschermt ons voor gevaar,
leren te functioneren in de
omgeving

Symptomen
• Informatie vanuit het lijf wordt
omgezet in symptomen; brein
evalueert, begrijpt en selecteert.
• Prioriteit; mate van bedreiging!!!!
• Pijn intensiteit

Waarschuwingssignaal
-dreiging
-schade
-‘stress’
-overgevoeligheid / centrale sensitisatie

Symptomen
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Wat is pijn?
Geen schade
wel pijn
Bedreiging in
het brein!

Pain neuromatrix
Pijn
lokalisatie, intensiteit, aard
§ S1 primaire somatosensorische cortex
§ S2 secundaire somatosensorsiche cortex
§ Insula
codeert alle sensorische input
§ Pre Frontale Cortex
§ Anterior Cingulate Cortex
Apakarian 2005, Seifert 2009

emoties, angst voor pijn

betekenistoekenning

Pijn is een waarschuwingsignaal
voor bedreiging: burnout & PTSS

50% - 80 % PTSS ook pijn (en of
vermoeidheid)
Patiënten met pijnklachten 10 % - 50%
heeft een PTSS

Meer astrocyten en glia cellen

geven meer glutamaat af
prikkeloverdracht wordt versneld en
vergroot

+
GABA-neurotransmitters
verminderen

Geen simpel model,
maar een lerend model

die prikkeloverdracht remmen!

Centrale Sensitisatie
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Centrale Sensitisatie
1. Overactief bottom-up systeem
(nociceptieve transmissie)
-Wind-up
2. Verminderde pijn-inhibitie
(stress in het brein!)
-Wijdverspreide pijn
-Pijn toename
-Pijn gaat niet meer over

Pijnneuromatrix = centrale sensitisatie

§Mechanische allodynie
§Druk allodynie

Diagnostiek van centrale
sensitisatie bij Transcare

Het diagnostische
dilemma

• Wijdverspreide pijn, abnormaal pijnverloop,
bilaterale pijn
• Lange duur; toenemende pijn, allodynia of
hyperalgesie huid
• Geen specifieke bevindingen, geen relatie
meer met nociceptive en neuropatisch pijn
• Centrale Sensitisatie Inventory
• Bijkomende symptomen zoals concentratie
problemen, slaap, vermoeidheid, verstoorde
tactiele lokalisatie, gevoeligheid voor licht en
of geluid, geur.

Zien we niets over het hoofd?
Wanneer is er sprake van
nociceptie?
Wat is de waarde van
lichamelijk onderzoek en
aanvullend onderzoek?

Transdisciplinaire diagnostiek
1+1+1=4

Wat te doen bij centrale sensitisatie of
chronische pijn?

Specialisten

Arts
Psycholoog

Patiënt met
chronische
pijn
Wetenschappers

Kernwaarden:
-tijd voor de
patient en zijn
verhaal
-biopsychosociale
diagnostiek

• STAP 1: Pijneducatie - Sterke evidentie! (Level A)

• Stel de persoon gerust; haal de dreigwaarde van het symptoom af!!!

Partners
Fysiotherapeut

Beschreven in de Zorgstandaard en richtlijnen!!
Wat doen we niet
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Pijneducatie; retrain your brain!

Na de pijneducatie

www.retrainpain.org
www.transcare.nl

Dank voor uw aandacht!

• Richten op de uitlokkende en onderhoudende
factoren van pijn en centrale sensitisatie!

Gelukkig heeft de wetenschap veel stappen

§ Leren omgaan met- en begrijpen van pijn is een
succesvolle behandeling voor pijn!
§ Medicatie afbouwen
§ Patiënten met chronische pijn / centrale sensitisatie
veel te bieden blijkt uit onderzoek!

gemaakt waardoor we lang bestaande pijn beter
begrijpen en goed kunnen uitleggen aan
patiënten!
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