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Inhoud

 Waarom?

 Hoe leg ik centrale sensitisatie uit aan de patiënt?

 Praktische tips hoe te beginnen



Waarom?

 Chronische pijn komt veel voor

 2 miljoen Nederlanders*

 Als de huisarts denkt aan centrale sensitisatie / ALK / SOLK  …

 Mijn inspiratie: Annemarieke Fleming (Pijn en het brein) en Ben van 

Cranenburgh (Pijn, waarom?)

 Mijn grootste eye openers: 

 pijn zit ALTIJD in het brein;

 PIJN ≠WEEFSELSCHADE



Hoe zal ik beginnen??

 Pijn & het Brein > Power Point

 De eerste patiënt



Pijn & het Brein

Gebaseerd op het boek

"Pijn en het brein" 

van Annemarieke Fleming 

en Joke Vollebregt



Waarom deze uitleg?

 Leren hoe pijn werkt

 “centrale sensitisatie” – je kunt veel pijn hebben, terwijl er niets kapot is

 leren hoe het werkt, kan uiteindelijk je pijn verminderen



WAAROM PIJN? PIJN BESCHERMT ONS

Pijn is een beschermingssignaal 

“verander iets aan je situatie”



EEN LEVEN ZONDER PIJN? 

DAT GAAT NIET GOED!

 leprabacterie > tast de zenuwen aan > handen en voeten raken gevoelloos

 iemand wordt niet meer gewaarschuwd dat hij zich verbrandt of verwond 



CHRONISCHE PIJN

 CHRONISCHE PIJN BETEKENT: LANGER DAN 6 MAANDEN

 HET BETEKENT NIET: DIT KAN NIET MEER OVERGAAN

 1 OP DE 8 MENSEN HEEFT CHRONISCHE PIJN

 VAAK OOK MOEHEID EN CONCENTRATIE PROBLEMEN

 LEREN HOE PIJN WERKT KAN DE PIJN EN DE BEPERKINGEN VERMINDEREN 

(BLIJKT UIT ONDERZOEK)

 CHRONISCHE PIJN KAN OVERGAAN (OOK SPONTAAN)



HOE WERKT HET PIJNSYSTEEM?



GEEN BREIN GEEN PIJN

 Signaal uit bv de hand (snijwond / brandwond)

 Gaat naar ruggenmerg

 Gaat naar brein

 Brein besluit: wel of geen pijn



HET BREIN BESLUIT: WEL OF GEEN PIJN

 SOMS: ERNSTIGE WEEFSELSCHADE, MAAR TOCH GEEN PIJN

(ernstig gewond, maar weet toch uit een verongelukte auto te ontsnappen)

 Overleving staat op 1

 VAAK: ERNSTIGE PIJN, MAAR GEEN WEEFSELSCHADE (MEER)



HOE WEET HET BREIN OF HIJ PIJN MOET 

MAKEN

 Overleving staat op 1

 Signalen uit het lichaam

 Zien, horen, ruiken, proeven, voelen 

 Geschiedenis, gedachten en emoties spelen een rol

 Het brein besluit: er is wel of geen gevaar



Het brein kan de pijn ook weer dempen

 ALS HET GEVAAR GEWEKEN IS



Chronische pijn is NIET ingebeeld!

 Acute pijn 

 Chronische pijn

 Komt allemaal uit het brein

Zegt u nou dat het 

tussen mijn oren 

zit??



Fantoompijn:

je kunt pijn

hebben in een 

lichaamsdeel dat je

niet meer hebt..





Het lichaam kan erg goed herstellen

 Huid en spieren genezen snel (goed doorbloed)

 Pezen, banden en tussenwervelschijven hebben meer tijd nodig

 Herstel duurt 3-6 maanden

 Muv 3e graadsbrandwonden



Hoe zit dat dan?

 Het lichaam kan dus heel goed herstellen

 Het pijnsysteem is bedoeld om me te waarschuwen bij gevaar/schade

 Hoezo heb ik dan nog pijn na 6 maanden??

 Er is dan toch geen schade meer?



Dat is zo bij CENTRALE SENSITISATIE

 centrale sensitisatie: je brein en je 

ruggenmerg zijn gevoeliger afgesteld op 

signalen uit het lichaam

 het ruggenmerg besluit om sneller 

informatie naar boven door te geven

 het brein besluit dan sneller om 

pijnsignalen te maken

CENTRALE SENSITISATIE = 

VERHOOGDE WAAKZAAMHEID



KENMERKEN CENTRALE SENSITISATIE

 als pijn blijft bestaan, als de weefselschade is genezen

 de pijn wordt steeds erger 

 er zijn pijnplekken bijgekomen

 zelfs kleine bewegingen doen al pijn

 gevoeliger voor warm/koud

 aanraking is pijnlijk

 gewone pijnstillers doen niets/weinig meer

 de pijn is onvoorspelbaar

 er zijn ernstige bedreigingen (geweest)*



ROL VAN DE SPIEREN

 Waar het brein gevaar waarneemt

 Maakt het brein pijn

 Én zet je spieren aan tot stijfheid (doel: je beschermen)

 De spieren zijn niet gebouwd om langdurig aangespannen te staan



Wat je brein doet, 

is grotendeels onbewust

 90% van het brein werkt onbewust (stuurt alles in het lichaam aan: hart, 

ademhaling, afweer... )

 10% van het brein denkt, plant, kan bewust leren

 die 10% kan wel die 90% wel beïnvloeden



Er is hoop!!

 DE 10% KAN INVLOED UITOEFENEN OP DE 90%

 JE BREIN KAN LEREN DAT HET GEVAAR WEL MEEVALT

 EXPERIMENT HANDEN VOUWEN



EEN METAFOOR 



Wat heb(ben) ik / mijn patiënten nu 

bereikt? 

 16 patiënten op deze manier bevraagd en voorgelicht

 Ja, dat kost een hoop tijd 

 Ja, dat levert ook tijd op in de vervolgconsulten ☺

 patiënt is gehoord

 Het uitleggen gaat gemakkelijker (retrainpain.org)

 2 patiënten hebben het roer omgegooid 

 1 patiënt heeft de fentanyl pleisters verminderd



Hoe ga jij beginnen?

 Kies een patiënt met chronische pijn 

 Niet te lang pijn

 Spreekt de Nederlandse taal goed

 Normaal IQ

 Niet uitermate vermoeid

 Vraag de partner mee

 Er is voldoende medisch onderzoek gedaan

 Praat eerst over de pijn / vraag álles!

 Leg daarna uit hoe centrale sensitisatie werkt 



Take home message

 Denk je aan centrale sensitisatie? Vertel het eerder!

 Gesprek over pijn

 Voorlichting over centrale sensitisatie

 Je doel: educatie, “een zaadje planten”, een eerste aanzet tot verandering?

 Boektip: Pijn & het Brein (uitleg, stapsgewijs beter worden)

 Website: Retrainpain.org (in 23 talen)

 Verwijs naar de psychosomatisch fysiotherapeut, POH GGZ en/of de 

ergotherapeut



Nog een paar leuke onderzoeken?

 UIT: PIJN, WAAROM?



Afleiding helpt!



De invloed van verwachtingen 





Emoties




