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Wie zijn wij?

• Anja Lekkerkerker
• Oefentherapeut Cesar

• Oefentherapeuten Alkmaar

• Lid Netwerk Chronische Pijn, bestuurslid NH

• Vincent Groot
• Oefentherapeut Mensendieck

• Oefentherapie Alkmaar-Noord
• Oefentherapie Ursem

• Lid Netwerk Chronische Pijn, bestuurslid NH



Agenda

 Oude denkbeelden
 Doel workshop
 Wat willen we bereiken met pijneducatie
 Wat is pijn?
 Filmpje “Oude en moderne visie op pijn”
 Chronische pijn
 Metafoor
 Uitlegmodel
 Oefening 1
 Toepassing
 Vicieuze cirkel
 Indicatie verwijzing oefentherapeut NCP
 Oefening 2
 Afsluiting



Oude en nieuwe denkbeelden over 
(chronische) pijn

• Oude denkbeelden over pijn blijken te eenvoudig
• Nieuwe inzichten hebben internationaal geleid tot een nieuwe 

aanpak 
• Ontwikkeling Protocol Chronische Pijn

Oefentherapeuten samen met oa revalidatieartsen en reumatologen

• Landelijk Netwerk Chronische Pijn (NCP)



Doel workshop:

Samen een eenduidige uitleg geven over chronische pijn

Middels:
• metaforen
• uitlegmodellen
• toepassingen in behandeling of advies



Wat willen we bereiken met Pijneducatie

• Oorzaken van pijn begrijpen

• Meer reële gedachten/minder 
catastroferen

• Verlagen van pijnscores

• Motiveren voor andere aanpak

• Bewust worden en veranderen van 
ingesleten patronen

• Ontwikkelen van een effectieve 
copingstijl



Wat is pijn?

“Pijn is een onplezierige 
sensorische en 
emotionele ervaring die 
gepaard gaat met 
feitelijke of mogelijke
weefselbeschadiging.”

…



Video:

“Een oude en 
moderne visie op 

pijn”
Zie: https://actbijpijn.nl/topic/pijnpoorten-in-het-zenuwstelsel/



Chronische pijn 

• Pijn begint vaak acuut en zal na 
genezing overgaan

• Soms blijft pijn bestaan, indien 
langer dan 3 maanden wordt het 
chronische pijn genoemd.

• Pijn lijkt zijn functie van 
bescherming tegen 
weefselschade te hebben 
verloren en gaat een eigen leven 
leiden.



Metafoor: Het Inbrekersalarm
Uitleg sensitisatie



Metafoor: Het Inbrekersalarm
Uitleg sensitisatie



Uitlegmodel:  Biopsychosociaal model

De verklaring van chronische pijn is multi-factoreel en 
kan veel beter vanuit het biopsychosociale model 
worden verklaard.



Het biopsychosociale model.



Het biopsychosociale model.



Oefening 1: Steen in de hand

• Voorbeeld oefening: Afleiding helpt om pijn te 
verminderen

• Bruikbaar om te doen als je door pijn niet kan 
slapen.

• Wat is het effect: aandacht voor pijn is 
verdwenen/ontspanning waardoor je in slaap kunt 
vallen.



Toepassing: De Protectometer

DIM: Danger in me
SIM: Safety in me



Vicieuze cirkel: Het pijnwiel



Indicatie verwijzing oefentherapeut Netwerk 
Chronische Pijn

• Inactieve/vermijdende coping (avoider)
• De patiënt de pijn negeert en zichzelf overbelast (approacher)
• In functioneren steeds meer beperkt  wordt door de pijn

• Maar ook als de patiënt een reële kans heeft het op 
ontwikkelen van chronische klachten



Na pijnanalyse: de behandeling volgens 
Protocol Chronische Pijn

1. Stel waardevolle doelen
2. Herstel balans
3. Leren omgaan met pijn

• Lichaamsbewustzijn : bewustwording  lichaamssignalen, 
inzicht in stressoren, respecteren van grenzen , leren 
ontspannen, verbeteren van ademgewoonte, acceptatie, 
aandacht verleggen   

• Methode Oefentherapie Cesar/Mensendieck
• Bij fysieke deconditionering: conditie en spierkracht/ Graded

activity
• Herstel van balans tussen belasting en belastbaarheid
• Activiteitenweging



Oefening 2:

• Eindopdracht: in 3-tallen.
• Eén persoon is de patiënt. De anderen 

bedenken hoe je deze patiënt kunt 
uitleggen waarom er nog steeds zoveel 
pijn wordt ervaren en vervolgens doe je 
dit met elkaar.

• “U komt bij ons vanwege de pijnklachten 
die maar niet over gaan. De wond is 
genezen en op de foto’s zijn geen 
afwijkingen te zien die de huidige pijn 
verklaren. Toch blijft u nog steeds last 
houden. Ik zal u uitleggen hoe dat komt.”



Samen eenduidige boodschap over 
chronische pijn



DOKh, hét nascholingsinstituut voor de Eerstelijn


