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Samenvatting           

                

Eerste	  deel:	  	   Algemene	  informatie 
 
 
Hoofdstuk	  1:	  Historiek	  &	  Situering 
 
De	   algologie,	   of	   de	   wetenschap	   van	   de	  

pijnbestrijding,	   heeft	   zijn	   oorsprong	  

omstreeks	   het	   jaar	   1947	   in	   de	   verenigde	  

staten.	   In	   België	   de	   eerste	   pijncentra	  

werden	  opgericht	  begin	  jaren	  80.	   

 

Recentelijk	   maakte	   de	   alogologie	   in	   ons	  

land	   significante	   veranderingen	   door.	   In	  

2005,	   werden	   negen	   Multidisciplinaire	  

referentiecentra	   voor	   chronische	   pijn	  

erkend.	   In	   2009,	   proefprojecten	  

betreffende	   de	   algologische	   functie	  

(opgericht	   in	   73	   ziekenhuizen)	   en	  

multidisciplinaire	   pijnteams	   (in	   36	  

ziekenhuizen)	   werden	   opgericht	   in	   het	  

kader	  van	  het	  programma	  voor	  chronische	  

ziekten.	   Hierdoor	   kon	   geleidelijk	   aan	   een	  

struktuur	   uitgebouwd	   worden	   van	  

pijncentra	   doorheen	   het	   ganse	   land	   met	  

verschillende	  competentieniveau’s.	   
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In	   het	   kader	   van	   een	   van	   dergelijke	   proefprojecten	   werd	   door	   de	   minister	   van	  
Volksgezondheid	   ook	   een	   interuniversitaire	   wetenschappelijke	   onderzoekscommissie	  
opgericht,	  die	  tot	  doel	  had	  de	  huidige	  organisatie	  van	  de	  algologie	  in	  ons	  land	  in	  kaart	  te	  
brengen	   en	   de	   werking	   van	   de	   verschillende	   structuren	   grondig	   door	   te	   lichten.	   Dit	  
rapport	   beschrijft	   de	   resultaten	   van	  het	   uitgevoerde	  wetenschappelijk	   onderzoek.	  Het	  
bestaat	   uit	   3	   grote	   onderdelen:	   algemene	   situering	   van	   het	   probleem	   van	   chronische	  
pijn,	   beschrijving	   van	   de	   huidige	   Belgische	   toestand	   en	   tenslotte	   aanbevelingen	   voor	  
toekomstige	  veranderingen.	  
	  
	  
Hoofdstuk	  2:	  Basisprincipes	  voor	  de	  evaluatie	  en	  behandeling	  van	  chronische	  pijn	  	  
	  
Chronische	   pijn	   kan	   vereenvoudigd	   gedefinieerd	   worden	   als	   pijn	   die	   meer	   dan	   zes	  
maanden	   aanhoudt	   en	   ernstige	   gevolgen	   kan	   hebben	   op	   het	   dagelijks	   leven	   van	   de	  
persoon.	   Het	   is	   het	   gevolg	   van	   een	   stroom	   van	   gebeurtenissen	   die	   allerlei	   vicieuze	  
cirkels	   in	  gang	  zetten	  en	   leiden	  tot	  grondige	  veranderingen	   in	  het	   functioneren	  van	  de	  
persoon,	   zowel	   in	   zijn	   biologische	   als	   in	   zijn	   psychologische	   en	   relationele	   dimensie.	  
Chronische	  pijn	  is	  een	  ziekte	  op	  zich.	  
	  
Het	   wetenschappelijk	   referentiemodel	   voor	   de	   evaluatie	   en	   de	   therapeutische	  
begeleiding	   van	   patiënten	   is	   het	   biopsychosociaal	   model,	   dat	   een	   interdisciplinaire	  
benadering	   rechtvaardigt.	   Een	   globale	   evaluatie,	   die	  meer	   bepaald	   aandacht	   besteedt	  
aan	   de	   overtuigingen	   en	   verwachtingen	   van	   de	   patiënten,	   is	   onontbeerlijk.	  
Therapeutische	  opvolging	  heeft	  als	  hoofddoel	  de	  impact	  van	  de	  pijn	  op	  de	  kwaliteit	  van	  
het	   leven	   te	   beperken.	   Het	   is	   nuttig	   meerdere	   therapeutische	   benaderingen	   te	  
combineren	   (geneesmiddelen,	   educatie	   en	   readaptatie,	   cognitieve-‐gedragstherapieën,	  
sociale	   interventie,	   indien	   nodig	   ook	   invasieve	   technieken…).	   Geïntegreerde	   en	  
intensieve	  programma’s,	  vaak	  maar	  niet	  altijd	  in	  groep,	  zijn	  aanbevolen	  voor	  patiënten	  
bij	   wie	   de	   pijn	   hun	   dagelijks	   functioneren	   in	   ernstige	   mate	   beïnvloedt.	   Een	  
readaptatieperspectief	   is	   hierbij	   belangrijk	   en	   rechtvaardigt	   een	   cyclische	   werking	  
waarin	   evaluaties	   afwisselen	   met	   de	   toepassing	   van	   aangewezen	   therapeutische	  
strategieën.	   Een	   actieve	  medewerking	   van	   de	   patiënt	   aan	   het	   beheer	   van	   zijn	   diverse	  
problemen	  is	  hierbij	  zeker	  geboden,	  maar	  stelt	  vaak	  (al	  dan	  niet	  grote)	  moeilijkheden.	  
	  
In	  het	  geval	  van	  chronische	  pijnsyndromen	  stellen	  zich	  verschillende	  problemen	  met	  de	  
evaluatie	   van	  de	   resultaten	  van	  een	   ingestelde	  behandeling.	   Er	  bestaan	  echter	   talrijke	  
bewijzen	  in	  het	  voordeel	  van	  de	  hierboven	  beschreven	  strategieën.	  Om	  de	  kwaliteit	  van	  
een	  therapeutische	  behandeling	  in	  zijn	  geheel	  te	  meten,	  is	  het	  van	  belang	  om,	  naast	  het	  
(analgetisch)	   resultaat	   van	   de	   ingestelde	   therapieën,	   tevens	   het	   algemeen	   kader	   te	  
evalueren	   waarin	   deze	   behandeling	   wordt	   gegeven	   (structuren),	   evenals	   het	  
functioneren	  van	  de	  uitvoerende	  teams	  (processen).	  
	  
	  
	  
Tweede	  deel:	  	   Huidige	  stand	  van	  zaken	  in	  België	  
	  
Hoofdstuk	  3:	  	   Epidemiologie	  
	  
De	  	  buitenlandse	  	  en	  	  binnenlandse	  	  gegevens	  	  maken	  duidelijk	  	  dat	  chronische	  pijn	  een	  
belangrijk	  gezondheidsprobleem	  is,	  niet	  enkel	  omwille	  van	  de	  intensiteit	  en	  de	  duur	  van	  
de	  pijnklachten	  maar	  tevens	  door	  de	  negatieve	  impact	  op	  de	  globale	  levenskwaliteit	  van	  

-  6  -



de	   	   getroffen	   	   patiënten.	  De	   	   laatste	   	   Belgische	   	   gegevens	   	   duiden	   	   op	   	   het	   	   frequent	  	  
voorkomen	  	  van	  ernstige	   	  pijnklachten,	   	  van	  	   lange	  	  duur	   	  en	  	  met	  	  significante	  	   impact	  	  
op	   	   het	   	   functioneren	   	   en	   	   de	   levenskwaliteit	   	   van	   	   de	   	   patiënten.	   Ondanks	   	   het	  	  
consulteren	  	  van	  	  meerdere	  	  artsen,	  	  van	  uiteenlopende	  	  disciplines,	  	  en	  	  de	  	  toepassing	  	  
van	   	   diverse	   	   behandelingstechnieken	   	   vertonen	   	   de	   patiënten	   nog	   steeds	   ernstige	  
pijnklachten.	  Natuurlijk	  zullen	  niet	  alle	  patiënten	  met	  chronische	  pijn	  een	  beroep	  doen	  
op	  gespecialiseerde	  pijnstructuren,	  maar	  globaal	  kan	  men	  toch	  wel	  stellen	  dat	  in	  België	  
vermoedelijk	  8.5%	   	  van	   	  de	   	  bevolking,	  of	  938.300	  personen	   (op	  een	  bevolking	  van	  11	  
miljoen),	   	  een	   	  of	   	  andere	   	  vorm	   	  van	   	  gespecialiseerde	   	  algologische	   	  behandeling	   	  zal	  
vergen	   	   omwille	   	   van	   	   de	   	   aanwezigheid	   	   van	   	   chronische	   	   pijnklachten	   	   van	   	   hoge	  	  
intensiteit	  	  en	  	  met	  ernstige	  	  functionele	  gevolgen.	  	  
	  
	  
	  
Hoofdstuk	  4:	  	   Analyse	  van	  de	  pilootprojecten	  ‘Algologische	  functie’	  
	  
73	  Belgische	  ziekenhuizen	  nemen	  deel	  aan	  de	  pilootprojecten	  «	  algologische	  functie	  ».	  
Deze	   algologische	   functie	  wordt	   omschreven	   als	   een	   sentinelfunctie	   of	   interne	   liaison	  
binnen	  een	  ziekenhuis,	  die	  zorgverleners	  sensibiliseert,	  die	  instaat	  voor	  de	  opvolging	  van	  
de	  patiënten	  én	  een	  globaal	  –	  ziekenhuisbreed	  -‐	  pijnbeleid	  uitstippelt.	  	  
	  
Deze	   studie	   heeft	   het	   mogelijk	   gemaakt	   om	   een	   1e	   balans	   op	   te	   maken	   van	   het	  
functioneren	   van	   de	   algologisch	   verpleegkundigen	   in	   deze	   structuur,	   op	   basis	   van	   de	  
verklaringen	  van	  de	  teams	  (vragenlijsten	  en	  gesprekken).	  	  
	  
De	   resultaten	   tonen	   aan	   dat	   de	   activiteiten	   van	   de	   algologisch	   verpleegkundigen	   niet	  
strikt	  overeenstemmen	  met	  de	  criteria	  welke	  de	  FOD	  Volksgezondheid	  had	  gedefinieerd	  
ten	  tijde	  van	  de	  projectoproep.	  Over	  het	  algemeen	  verschillen	  de	  dagelijkse	  activiteiten	  
tussen	   de	   verschillende	   ziekenhuizen	   sterk	   en	   dit	   naargelang	   van	   het	   beleid	   en	   de	  
actieprioriteiten	  die	  toegekend	  worden	  aan	  de	  algologisch	  verpleegkundige.	  	  
	  
De	   algologisch	   verpleegkundige	  blijkt	   tijdens	   een	  hospitalisatie	   vaker	   tussen	   te	   komen	  
voor	   acute	   pijnproblemen	   en	   kankerpijn	   dan	   voor	   chronische	   pijnklachten.	   Velen	   van	  
hen	   werken	   echter	   eerder	   met	   chronische	   pijnpatiënten	   in	   de	   ambulante	   zorg.	   De	  
algologische	   functie	   waarborgen	   in	   de	   ziekenhuisstructuur	   vergt	   een	   aanzienlijke	  
investering	   van	   tijd	   en	   personeel.	   Een	   vaak	   gehoorde	   opmerking	   is	   het	   gebrek	   aan	  
kennis	   van	   de	   actoren	   van	   de	   eerstelijns	   zorg	   op	   het	   gebied	   van	   de	   evaluatie	   en	   de	  
behandeling	  van	  de	  verschillende	  soorten	  pijn.	  De	  algologisch	  verpleegkundige	  verzekert	  
echter	  eveneens	  een	  transversale	  tweedelijns	  functie	  naar	  andere	  zorgverleners	  binnen	  
het	  ziekenhuis	  waarbij	  de	  samenwerking	  met	  de	  artsen	  van	  de	  instelling	  niet	  altijd	  even	  
gemakkelijk	  blijkt	   te	   zijn.	  Globaal	   stellen	  de	  verpleegkundigen	  vast	  dat	  de	  behandeling	  
van	  pijn	  in	  hun	  ziekenhuisstructuren	  zeker	  voor	  verbetering	  vatbaar	  is	  en	  dat	  een	  aantal	  
functionele	   problemen	   blijven	   voortbestaan.	   Opleiding	   van	   de	   zorgverleners	   op	   het	  
gebied	   van	   algologie,	   patiënteducatie,	   een	   betere	   bekendmaking	   (zichtbaarheid)	   van	  
deze	   functie	   binnen	   de	   ziekenhuisstructuur	   en	   een	   betere	   ondersteuning	   van	   deze	  
functie,	  zullen	  het	  waarschijnlijk	  mogelijk	  maken	  om	  de	  huidige	  situatie	  te	  verbeteren.	  
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Hoofdstuk	  5:	  	   Analyse	  van	  de	  multidisciplinaire	  pijnteams	  
	  
Het	   pilootproject	   betreffende	   de	   ‘Multidisciplinaire	   pijnteams’	   (MPT)	   wordt	   in	   de	  
oproep	  tot	  kandidaten	  van	  de	  FOD	  Volksgezondheid	  beschreven	  als	  complementair	  aan	  
de	  ‘Multidisciplinaire	  referentiecentra	  voor	  chronische	  pijn’,	  met	  vooral	  een	  secundaire	  
preventiedoelstelling	  door	  middel	  van	  een	  vroegtijdiger	  gebruik	  van	  de	  biopsychosociale	  
benadering	   bij	   patiënten	   met	   chronische	   pijn.	   Dit	   project	   maakt	   deel	   uit	   van	   het	  
meerjarenprogramma	  voor	  de	   verbetering	   van	  de	   levenskwaliteit	   van	  mensen	  die	   aan	  
chronische	   ziekten	   lijden.	   Het	   is	   beperkt	   tot	   de	   acute	   ziekenhuizen.	   De	   evaluatie	   van	  
deze	   proefprojecten	   is	   gebaseerd	   op	   semikwantitatieve	   vragenlijsten	   en	   kwalitatieve	  
gesprekken	   met	   de	   betrokken	   zorgverleners.	   Hierdoor	   werden	   voornamelijk	   de	  
structuren	  et	  de	  processen	  binnen	  de	  MPT’s	  geanalyseerd.	  
	  
De	  belangrijkste	  informatie	  die	  we	  kunnen	  onthouden	  van	  de	  analyse	  van	  de	  structuren	  
van	  de	  MPT’s	  is:	  	  
	  

- de	  geografisch	  ongelijke	  spreiding	  van	  de	  centra;	  
- het	   overwicht	   van	   het	   specialisme	   anesthesiologie	   binnen	   de	   MPT’s,	   dat	   een	  

katalysator	   lijkt	   te	   zijn	   voor	   een	   frequentere	   toepassing	   van	   technische	  
activiteiten;	  

- het	  feit	  dat	  de	  meeste	  artsen	  in	  de	  centra	  een	  hoge	  anciënniteit	  hebben	  op	  het	  
gebied	  van	  pijn,	  terwijl	  de	  psychologen	  over	  het	  algemeen	  veel	  minder	  ervaren	  
zijn	   –	   waardoor	   het	   toch	   wel	   lijkt	   dat	   dit	   proefproject	   het	   mogelijk	   heeft	  
gemaakt	  om	  nieuwe	  (jonge)	  psychologen	  in	  dienst	  te	  nemen;	  

- een	   sterke	  discrepantie	  met	  betrekking	   tot	   de	   algologische	  opleidingen	  die	   de	  
artsen	  en	  de	  psychologen	  hebben	  genoten;	  

- het	  bestaan	  van	  een	  financieel	  tekort	  in	  de	  meeste	  centra,	  ondanks	  de	  inbreng	  
van	   de	   middelen	   van	   de	   pilootprojecten,	   voornamelijk	   als	   gevolg	   van	   een	  
ontoereikende	  medische	  nomenclatuur.	  

	  
Wat	   de	   procesmatige	   analyse	   betreft,	   komen	   we	   tot	   de	   volgende	   vaststellingen	  
betreffende	  het	  zorgtraject	  van	  de	  patiënten:	  
	  

- de	   evaluatie	   van	   de	   patiënten	   is	   over	   het	   algemeen	   grondig	   maar	   besteedt	  
onvoldoende	  aandacht	  aan	  de	  gedragingen	  en	  overtuigingen	  van	  de	  patiënten;	  

- de	   duur	   en	   de	   frequentie	   van	   de	   multidisciplinaire	   vergaderingen	   zijn	   zeer	  
variabel,	  en	  sommige	  centra	  hebben	  zelfs	  helemaal	  geen	  vergaderingen;	  

- de	   belangrijkste	   doelstellingen	   die	   de	   teams	   nastreven	   zijn	   de	   levenskwaliteit,	  
de	  autonomie	  en	  het	  weer	  in	  beweging	  brengen	  van	  de	  patiënt;	  

- te	   lang	   bevonden	   behandelingstermijnen	   vormen	   het	   voornaamste	   criterium	  
voor	   ontevredenheid	   van	   de	   patiënten	   en	   van	   de	   verwijzende	   artsen	   en	   zijn	  
tegelijkertijd	  tevens	  het	  belangrijkste	  motief	  voor	  frustratie	  bij	  de	  zorgverleners	  
van	  het	  MPT;	  	  

- de	   aangeboden	   therapeutische	   benaderingen	   zijn	   multimodaal	   en	   aangepast	  
aan	  de	  behoeften	  van	  elke	  patiënt;	  

- hoewel	   ze	   bewust	   zijn	   van	   het	   belang	   hiervan	   hebben	   slechts	   weinig	   teams	  
initiatieven	   genomen	   in	   termen	   van	   sociofamiliale	   en	   socioprofessionele	  
begeleiding,	   vooral	   omwille	   van	   het	   gebrek	   aan	   specifiek	   daartoe	   opgeleid	  
personeel;	  	  

- pluridisciplinariteit	  wordt	  vooral	  nuttig	  geacht	  bij	  patiënten	  die	  aan	   ‘complexe’	  
chronische	  pijn	  lijden;	  
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- de	  multidisciplinaire	   teams	   verwijzen	  patiënten	  door	  naar	  de	  Referentiecentra	  
wanneer	   hun	   problematiek	   bijzonder	   complex	   is	   of	   wanneer	   de	  
Referentiecentra	   benaderingen	   aanbieden	   die	   zij	   zelf	   niet	   kunnen	   aanbieden	  
(psycho-‐educatieve	  groepen,	  hypnose…);	  

- de	  duur	  van	  de	  opvolging	  in	  de	  centra	  is	  zeer	  variabel.	  	  
	  
Er	  werd	  een	  biopsychosociale	  score	  berekend	  om	  te	  evalueren	  in	  welke	  mate	  de	  teams	  
in	  een	  biopsychosociaal	  perspectief	  werken.	  In	  vergelijking	  met	  de	  teams	  met	  een	  lage	  
biopsychosociale	  score,	  merkt	  men	  op	  dat	   in	  de	  teams	  met	  een	  hoge	  biopsychosociale	  
score:	  
	  

- de	   verhouding	   tussen	   de	   tijd	   besteed	   aan	   klinische	   activiteiten	   en	   de	   tijd	  
besteed	  aan	  technische	  activiteiten	  omgekeerd	  is;	  

- het	   aantal	   psychologische	   consultaties,	   het	   maandelijks	   aantal	  
stafvergaderingen	  en	  de	  duur	  van	  de	  stafvergaderingen	  verdubbeld	  zijn;	  

- de	  duur	  van	  de	  consultaties	  langer	  is;	  
- de	   turn-‐over	   van	   de	   patiënten	   beduidend	   kleiner	   is	   omwille	   van	   een	   laag	  

percentage	   aan	   nieuwe	   patiënten,	   en	   de	   termijn	   voor	   een	   eerste	   consultatie	  
aanzienlijk	  langer	  is;	  

- een	  eerste	  evaluatie	  veel	  meer	  tijd	  in	  beslag	  neemt;	  
- minder	   frequent	   paraklinische	   onderzoeken	   uitgevoerd	   worden	   bij	   de	  

oppuntstelling.	  
	  
	  
De	  teams	  met	  een	  lage	  biopsychosociale	  score:	  
	  

- beschikken	  niet	  over	  een	  eenheid	  van	  plaats;	  
- hebben	   geen	   multidisciplinaire	   vergaderingen	   en	   beperken	   zich	   tot	   informele	  

uitwisselingen	  tussen	  de	  medische	  disciplines	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  opvolging	  
van	  de	  patiënt;	  

- houden	  korte(re)	  consultaties;	  
- hebben	  geen	  theoretische	  kennis	  inzake	  het	  biopsychosociale	  model;	  
- baseren	   hun	   praktijk	   niet	   op	   concepten	   van	   actief	   luisteren,	   individuele	  

benadering	   van	  de	   patiënt,	  multidisciplinaire	   aanpak,	   educatie	   van	  de	   patiënt,	  
actieve	  medewerking,	  ea.;	  

- besteden	  geen	  aandacht	  aan	  de	  evaluatie	  en	  bijsturing	   van	  de	  verwachtingen,	  
overtuigingen,	   voorstellingen	   en	   attributies	   die	   leven	   bij	   de	   patiënt,	   noch	   aan	  
een	  responsabilisering	  van	  de	  patiënten.	  

	  
	  
Betreffende	  de	  contacten	  met	  de	  andere	  gezondheidszorgbeoefenaars	  heeft	  de	  analyse	  
van	  de	  processen	  duidelijk	  aangetoond	  dat:	  
	  

- contacten	   tussen	   de	   behandelende	   artsen	   en	   andere	   artsen	   buiten	   het	  
ziekenhuis	  vrij	  frequent	  zijn;	  

- enkele	  teams	  besteden	  bijzondere	  aandacht	  voor	  het	  behoud	  van	  een	  effectieve	  
samenwerking	  met	  de	  overige	  behandelende	  artsen	   (niet-‐algologen)	  die	   zij	   als	  
‘de	  sokkel	  van	  de	  medische	  structuur	  in	  België’	  beschouwen.	  	  

	  
	  
De	  onderfinanciering	  van	  de	  pijnactiviteit	  blijft,	  ondanks	  de	  verbetering	  die	  bekomen	  is	  
door	  deze	  pilootprojecten,	  het	  grootste	  probleem	  dat	  de	  pijnteams	  ondervinden.	  Deze	  
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onderfinanciering	  wordt	  voornamelijk	  verklaard	  door	  het	  feit	  dat	  de	  financiering	  van	  de	  
medische	  activiteit	  –	  onafhankelijk	  van	  de	  pilootprojecten	  –	  voornamelijk	  geleid	  wordt	  
door	  een	  biomedische	  denkwijze.	  Dit	  geeft	  aanleiding	  tot:	  
	  

- institutionele	  moeilijkheden,	  
- een	  gebrek	  aan	  personeel,	  lokalen	  en	  opleiding	  van	  de	  teams	  op	  het	  terrein;	  
- moeilijkheden	  bij	  de	  toepassing	  van	  interdisciplinariteit;	  
- een	  overmaat	  aan	  werk;	  
- moeilijkheden	   om	   de	   patiënten	   volgens	   een	   biopsychosociaal	   perspectief	   te	  

behandelen.	  
	   	  
De	  afwezigheid	  van	  een	  basisopleiding	  voor	  de	  zorgverleners	  (eerste	  en	  tweede	  cyclus)	  
op	   het	   gebied	   van	   chronische	   pijn	   doet	   afbreuk	   aan	   de	   kwaliteit	   van	   zorgen,	   vooral	  
omwille	   van	   de	   moeilijkheid	   om	   lokale	   zorgverleners	   te	   vinden	   die	   de	   zorg	   van	   de	  
patiënten	   kunnen	   overnemen	   en	   voortzetten	   na	   hun	   passage	   in	   de	   gespecialiseerde	  
pijnstructuren.	  
	  
Betreffende	  de	  troeven,	  de	  teams	  die	  goed	  functioneren	  zijn	  teams	  welke:	  
	  

- gepassioneerd,	  dynamisch	  en	  solidair	  zijn,	  die	  gemeenschappelijke	  waarden	  en	  
een	  gezamenlijke	  visie	  delen;	  

- waarvan	  de	  deskundigheid	  en	  de	  integratie	  al	  langer	  bestaande	  zijn,	  die	  zorgen	  
voor	  een	  permanente	  vorming;	  

- die	  goed	  geïntegreerd	  en	  gesteund	  zijn	  binnen	  hun	  ziekenhuisinstelling.	  
	  
	  
Betreffende	   de	   verbeteringsmogelijkheden:	   de	   door	   de	   teams	   aangehaalde	  
verbeteringspijlers	  hebben	  betrekking	  op:	  	  
	  

- de	  herfinanciering	  van	  de	  pijnactiviteit;	  
- de	  verbetering	  van	  de	  universitaire	  opleiding	  van	  de	  verzorgers;	  
- de	   oprichting	   van	   een	   certificatieopleiding	   in	   pijn	   en	   de	   erkenning	   van	   een	  

bijzondere	  beroepstitel	  algologie.	  
	  

	  
	  
Hoofdstuk	  6:	  	   Multidisciplinaire	  referentiecentra	  voor	  chronische	  pijn	  
	  
Negen	   centra	   functioneren	   sinds	   2009	   binnen	   een	   RIZIV	   conventie	   «	  Multidisciplinair	  
Referentiecentrum	   voor	   chronische	   pijn	  ».	   Deze	   proefconventie	   werd	   initieel	  
voornamelijk	   geacht	   een	   evaluatiefunctie	   te	   hebben,	   waarna	   de	   patiënt	   terug	   zou	  
verwezen	   worden	   naar	   de	   huisarts	   of	   behandelend	   geneesheer-‐specialist.	   Een	  
behandeling,	  alleen	  of	  in	  groep,	  gedurende	  een	  korte	  periode	  is	  mogelijk.	  In	  2007-‐2008	  
werd	  een	  evaluatie	  van	  de	  werking	  van	  de	  referentiecentra	  uitgevoerd.	  Deze	  evaluatie	  
heeft	   aangetoond	   dat	   de	   patiënten	   die	   in	   deze	   centra	   opgevolgd	   worden	   zeer	  
chronische	   pijnklachten	   vertonen	   met	   zeer	   significante	   functionele,	   professionele	   en	  
emotionele	   gevolgen.	   De	   multidisciplinaire	   opvolging	   resulteert	   in	   een	   weliswaar	  
statistisch	   significante	   maar	   toch	   vrij	   beperkte	   verbetering.	   Op	   het	   financieel	   vlak,	  
blijven	   de	   equipes	   deficitair	   ondanks	   aanpassingen	   aan	   de	   initiële	  
conventieovereenkomst.	   De	   oorzaak	   van	   dit	   deficit	   ligt	   voornamelijk	   in	   het	   ontbreken	  
van	  een	  financiering	  van	  de	  medische	  intellectuele	  acte	  alsook	  een	  overinschatting	  van	  
de	   mogelijkheden	   van	   de	   equipes	   om	   patiënten	   te	   includeren.	   Deze	   structuren	  
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beschikken	   nochtans	   over	   een	   langdurige	   expertise	   op	   het	   vlak	   van	   de	   evaluatie	   en	  
behandeling	  van	  chronische	  pijn	  en	  zijn	  tevens	  zeer	  actief	  op	  het	  vlak	  van	  onderzoek	  en	  
onderwijs	  en	  zijn	  daardoor	  toch	  van	  essentieel	  belang	  in	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  de	  
pijnbestrijding	  in	  België.	  
	  
	  
Hoofdstuk	  7:	  	   Huidige	  nomenclatuur	  inzake	  pijnbestrijding	  
	  
Hoewel	   al	   diverse	   vergoedingsmodaliteiten	   beschikbaar	   zijn	   voor	   de	   behandeling	   van	  
acute	  en	  chronische	  pijnsyndromen,	  zijn	  deze	  toch	  veelal	  gericht	  op	  de	  vergoeding	  van	  
technische	   ingrepen	   en	   interventies.	   Niet-‐technische	  medische	   prestaties	  worden	   niet	  
vergoed.	  Er	  bestaat	  oa.	  geen	  enkele	  vorm	  van	  vergoeding	  voor	  de	  intellectuele	  activiteit	  
uitgevoerd	   door	   de	   algologen,	   psychologen	   ea.,	   niettegenstaande	   het	   feit	   dat	  
pijnconsultaties	   gemakkelijk	   45	   tot	   60	   minuten	   per	   patiënt	   in	   beslag	   nemen.	  
Psychotherapeutische	   behandelingssessies	   zijn,	   met	   uitzondering	   van	   een	   maximum	  
aantal	   van	   20	   sessies	   binnen	   een	   termijn	   van	   24	   maanden	   in	   het	   kader	   van	   de	  
revalidatieconventie	   chronische	   pijn,	   niet	   terugbetaald	   en	   daardoor	   volledig	   door	   de	  
patiënt	   te	   betalen.	   In	   de	   afgelopen	   jaren	   is	   er	   wel	   sprake	   van	   een	   verbeterde	  
terugbetaling	  voor	  oude	  en	  nieuwe	  analgetica.	  
	  
	  
Hoofdstuk	  8:	  	   Opleiding	  &	  Onderzoek	  
	  
Een	   kort	   overzicht	   van	  de	  opleidingsprogramma’s	   in	  België	   tonen	  duidelijk	   aan	  dat	   de	  
basisopleiding	   voor	   artsen	   in	   België	   op	   het	   gebied	   van	   chronische	   pijn	   ruimschoots	  
onvoldoende	   is.	  Maar	   ook	   in	   de	   voortgezette	   opleidingen	   (tot	   oa.	   anesthesiologen	   en	  
fysisch	   geneesheren)	   komen	   de	   aspecten	   van	   de	   fysiopathologie	   en	   behandeling	   van	  
chronische	  pijn	  onvoldoende	  aan	  bod.	  Specifieke	  opleidingen	  in	  de	  algologie	  voor	  artsen	  
en	  verpleegkundigen	  bestaan	  wel	  maar	  zouden	  uitgebreid	  en	  geuniformiseerd	  dienen	  te	  
worden.	  Het	   fundamenteel	   en	   translationeel	  wetenschappelijk	   onderzoek	   is	   uitermate	  
beperkt	  in	  ons	  land,	  hoewel	  België	  hier	  toch	  wel	  een	  grote	  traditie	  in	  gekend	  heeft.	  De	  
noodzaak	  naar	  fundamenteel	  en	  toegepast	  wetenschappelijk	  onderzoek	  is	  trouwens	  nog	  
steeds	  bestaande.	  
	  
	  
	  
Derde	  deel:	  Aanbevelingen	  en	  voorstellen	  voor	  de	  toekomst	  
	  
	  
Hoofdstuk	  9:	  	  Definitie	  en	  uitvoering	  van	  een	  nationale	  strategie	  voor	  pijnbeheer	  
	  
In	   België	   bestaat	   er	   op	  dit	   ogenblik	   geen	   specifieke	   regelgeving	   (wetgeving)	   inzake	  de	  
behandeling	   van	   pijn.	   De	   IASP	   (International	   Association	   for	   the	   Study	   of	   Pain)	   en	   de	  
EFIC	   (European	   Federation	   of	   IASP	   Chapters)	   hebben	   nochtans	   verschillende	  
aanbevelingen	   gepubliceerd	   waarin	   opgeroepen	   wordt	   om	   de	   aanpak	   van	   chronische	  
pijn	   tot	   één	   van	   de	   belangrijkste	   prioriteiten	   te	   maken	   binnen	   de	   nationale	  
gezondheidssystemen.	  Deze	  aanbevelingen	  benadrukken	  ook	  het	  recht	  van	  elke	  patiënt	  
om	  snel	  toegang	  te	  hebben	  tot	  adequate	  zorgen,	  maar	  beschrijven	  ook	  de	  noodzaak	  van	  
een	   goede	   organisatie	   van	   de	   pijnbestrijding	   op	   nationaal	   vlak,	   de	   noodzaak	   van	   een	  
gedegen	  financiering,	  van	  hoogstaand	  onderwijs	  en	  onderzoek.	  De	  voorstellen	  die	  in	  de	  
volgende	   hoofdstukken	   worden	   geformuleerd	   zijn	   gebaseerd	   op	   deze	   aanbevelingen	  
alsook	  op	  de	  ervaringen	  hieromtrent	  in	  enkele	  Europese	  landen.	  	  
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Hoofdstuk	  10:	  	  Aanbevelingen	  en	  voorstellen	  voor	  de	  “Algologische	  functie”	  
	  
In	  het	  perspectief	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  evaluatie	  van	  het	  proefproject	  «	  algologische	  
functie	   »	   hechten	  wij	   veel	   belang	   aan	   een	   ziekenhuiscultuur	   die	   een	   goed	   pijnbeheer	  
van	  haar	  patiënten	  propageert.	  Om	  binnen	  elk	  ziekenhuis	  een	  gestructureerde	  aanpak	  
te	   verkrijgen	   van	   de	   behandeling	   van	   chronische	   pijn	   lijkt	   de	   oprichting	   van	   een	  
“Algologische	   Commissie”	   van	   essentieel	   belang.	   Deze	   commissie	   dient	   te	   bestaan	   uit	  
alle	   actoren	   die	   betrokken	   zijn	   bij	   de	   behandeling	   van	   alle	   vormen	   van	   acute	   en	  
chronische	  pijn.	  	  
	  
Om	  dit	  initiatief	  te	  doen	  slagen	  lijkt	  het	  ons	  noodzakelijk	  om	  in	  elk	  ziekenhuis	  een	  «	  pijn	  
support	   team	   »	   op	   te	   richten,	   bestaande	   uit	   een	   algologisch	   verpleegkundige	   en	   een	  
arts-‐algoloog	   om	   een	   medische	   competentie	   te	   creëren	   in	   dialoog	   met	   de	   artsen-‐
voorschrijvers	  van	  de	  eerstelijnsbehandeling.	  Aangezien	  de	  chronische	  pijnbehandeling	  -‐	  
waar	  dit	   team	  zich	  bij	  voorkeur	  mee	  bezighoudt	   -‐	  een	  biopsychosociale	  aanpak	  vereist	  
en	   de	   literatuur	   in	   de	   «	   yellow	   flags	   »	   psychologische	   problemen	   (angst,	   depressie,	  
doemdenken,…)	  signaleert,	  zal	  de	  deelname	  van	  een	  psycholoog-‐algoloog	  in	  dit	  team	  de	  
detectie	  vergemakkelijken	  van	  patiënten	  die	   risico	   lopen	  om	  een	  chronische	  pijnklacht	  
te	  ontwikkelen.	  	  
	  
Maar	   om	   deze	   zorgdiscipline	   voor	   artsen,	   verplegers	   en	   psychologen	   aantrekkelijk	   te	  
maken	  moet	  men	  kwaliteitsvolle	  opleidingen	  aanbieden	  en	  dient	  een	  deskundigheid	   in	  
de	   algologie	   erkend	   te	   worden.	   Financiële	   middelen	   kunnen	   de	   beheerders	   van	  
ziekenhuisstructuren	   ook	   stimuleren	   en	  motiveren	   om	   te	   investeren	   in	   gekwalificeerd	  
personeel	   dat	   een	  meerwaarde	   biedt	   voor	   het	   ganse	   ziekenhuis.	   Hierdoor	   zullen	   niet	  
alleen	  de	  patiënten	  maar	  ook	  de	  eerstelijnsverzorgers	  tevreden	  gesteld	  worden.	  
	  
Om	  dergelijk	  ambitieus	  project	  te	  doen	  slagen	  dient	  men	  stapsgewijs	  tewerk	  te	  gaan	  om	  
weerstanden	  te	  omzeilen	  en	  in	  alle	  ziekenhuisstructuren	  een	  cultuurverandering	  teweeg	  
te	  brengen	  ten	  aanzien	  van	  de	  «	  pijnproblematiek	  ».	  
	  
	  
Hoofdstuk	   11:	   Aanbevelingen	   en	   voorstellen	   voor	   de	   beheersstructuren	   van	   chronische	  

pijn	  
	  
De	  huisarts	   heeft	   een	   centrale	   plaats	   in	   de	   begeleiding	   van	   patiënten	  met	   chronische	  
pijn.	   De	   taken	   van	   de	   huisarts	   omhelzen	   de	   centralisatie	   van	   alle	   patiëntgegevens,	   de	  
coördinatie	   van	   alle	   lokale	   zorgverleners,	   de	   continue	  evaluatie	   van	  het	  pijnprobleem,	  
het	  voeren	  van	  besprekingen	  met	  de	  patiënt	  over	  de	  indicatie	  en	  de	  doelstellingen	  van	  
de	   ingestelde	   behandelingen	   binnen	   de	   gespecialiseerde	   structuur,	   de	   deelname	   aan	  
therapeutische	   beslissingen	   en	   aan	   de	   opvolging,	   en	   dit	   steeds	   in	   overleg	   met	   de	  
gespecialiseerde	  structuur.	  	  
	  
De	   gespecialiseerde	   structuren	   zijn	   bevoegd	   voor	   de	   evaluatie	   en	   de	   begeleiding	   op	  
middellange	  en	  lange	  termijn	  van	  de	  chronische	  pijnpatiënten.	  Hun	  doelpubliek	  bestaat	  
uit	  patiënten	  van	  wie	  de	  pijn	  op	  dit	  ogenblik	  misschien	  maar	  matig	  interfereert	  met	  hun	  
globaal	  functioneren,	  maar	  op	  langere	  termijn	  dreigt	  te	  verergeren,	  en	  uit	  patiënten	  van	  
wie	  de	  pijn	  op	  ernstige	  wijze	   interfereert	  met	  hun	  activiteiten.	  Deze	  patiënten	  zouden	  
binnen	   een	   termijn	   van	   3	   à	   4	   maanden	   moeten	   behandeld	   worden.	   Patiënten	   met	  
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subacute	  pijnklachten	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  chronificatie	  van	  de	  pijnklachten	  zouden	  
binnen	   hooguit	   een	   maand	   in	   een	   gespecialiseerde	   structuur	   moeten	   opgevolgd	  
worden.	   De	   therapeutische	   doelstellingen	   van	   de	   gespecialiseerde	   structuren	   bestaan	  
voornamelijk	   uit	   een	   verbetering	   van	   het	   zelfbeheer	   van	   de	   pijn,	   preventie	   van	  
verergering	   van	   de	   pijnproblematiek	   en	   verbetering	   van	   de	   levenskwaliteit	   van	   de	  
patiënt.	  	  
	  
Een	   patiëntenclassificatie	   in	   vijf	   groepen,	   in	   functie	   van	   concrete	   therapeutische	  
doelstellingen	   (symptoomcontrole,	   controle	   en	   beheersing	   van	   de	   pijnproblematiek,	  
reëducatie,	  readaptatie,	  ondersteuning),	  dient	  in	  overweging	  genomen	  te	  worden.	  Deze	  
classificatie	  zou	  de	  oriëntatie	  van	  patiënten	  in	  een	  stappenmodel	  vergemakkelijken,	  en	  
zou	  ook	  nuttig	  kunnen	  zijn	  om	  de	  financiering	  van	  de	  structuren	  te	  organiseren.	  Het	   is	  
echter	  moeilijk	  om	  eenduidige	  classificatiecriteria	  op	  te	  stellen.	  
	  
Een	   cyclische	   functionering,	   bestaande	   uit	   evaluatie,	   opmaak	   en	   uitvoering	   van	   een	  
therapeutisch	   contract,	   gevolgd	   door	   herevaluatie	   en	   eventueel	   herziening	   van	   de	  
behandelingsstrategie,	  wordt	  verkozen	  boven	  een	  beperking	  van	  de	  opvolging	  in	  de	  tijd.	  
	  
Het	  zou	  niet	  adequaat	  zijn	  om	  gespecialiseerde	  structuren	  voor	  chronisch	  pijnbeheer	  te	  
creëren	  in	  functie	  van	  bijzondere	  therapeutische	  modaliteiten	  of	  in	  functie	  van	  het	  soort	  
pathologie.	  
	  
Een	   mogelijk	   organisatiemodel	   van	   de	   gespecialiseerde	   structuren	   is	   het	   IASP	   model	  
waarin	   alle	   structuren	  hetzelfde	   doelpubliek	   en	   dezelfde	   klinische	   taken	  hebben	  maar	  
verschillen	   in	   hun	   academische	   taken.	  Dit	  model	   heeft	   diverse	   voordelen:	   eenvoudige	  
oriëntatie	   van	   de	   patiënten,	   behoud	   van	   de	   therapeutische	   band	   en	   een	   mogelijke	  
verkleining	   van	   de	   afstand	   tussen	   de	   woning	   van	   de	   patiënt	   en	   de	   gespecialiseerde	  
structuren.	   Het	   grootste	   nadeel	   is	   echter	   dat	   er	   momenteel	   in	   België	   onvoldoende	  
correct	   opgeleide	   zorgverleners	   beschikbaar	   zijn	   om	   een	   voldoende	   aantal	  
gespecialiseerde	  structuren	  te	  bestaffen.	  
	  	  
Een	   tweede	   denkpiste	   bestaat	   uit	   een	   stappenmodel	   met	   twee	   mogelijke	   soorten	  
structuren.	   De	   structuren	   van	   categorie	   A	   zouden	   alle	   groepen	   patiënten	   kunnen	  
opvangen	  behalve	  één	  (de	  hoogste	  categorie)	  die	  meer	  expertise	  vereist.	  De	  structuren	  
van	   categorie	   B	   echter	   zouden	   alle	   patiënten	   kunnen	   opvangen	   en	   ook	   kunnen	  
deelnemen	   aan	   de	   vorming	   van	   toekomstige	   algologen	   in	   samenwerking	   met	   de	  
universiteiten.	  Dit	  model	  biedt	  het	   voordeel	   van	  kostenbesparing	  maar	   vertoont	  meer	  
moeilijkheden	   op	   het	   vlak	   van	   categoriseren	   van	   patiënten.	   Bovendien	   worden	  
patiënten	   in	   dit	   model	   soms	   verschoven	   van	   een	   structuur	   van	   categorie	   A	   naar	   een	  
structuur	  van	  categorie	  B.	  
	  
De	  diverse	  zorgverleners	  moeten	  in	  een	  netwerk	  functioneren	  en	  op	  meerdere	  niveaus	  
(lokale	  netwerken–	  lokale	  netwerken	  en	  gespecialiseerde	  structuren	  –	  gespecialiseerde	  
structuren	  onderling	  –	  gespecialiseerde	  structuren	  en	  diensten	  Fysische	  geneeskunde	  en	  
Revalidatie).	   Deze	   netwerking	   impliceert	   een	   adequate	   informatiestroom	   tussen	   de	  
diverse	  zorgverleners.	  	  
	  
Wat	  de	  kwaliteitscontrole	  en	  de	  registratie	  van	  de	  activiteit	  betreft	  gaat	  onze	  voorkeur	  
naar	  een	  benadering	  van	  het	  type	  «	  structuur	  en	  proces	  ».	  
	  
De	  financiering	  van	  deze	  gespecialiseerde	  structuren	  moet	  voldoende	  zijn	  om	  hun	  taken	  
correct	   te	   kunnen	   uitvoeren.	  Men	   dient	   hierbij	   rekening	   te	   houden	  met	   de	   volgende	  
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elementen:	   duur	   van	   de	   contacten	   met	   de	   patiënten,	   administratieve	   last,	  
interdisciplinaire	  activiteit	   (vergaderingen,	  coördinatie),	   loonkosten	  en	  werkingskosten.	  
Ook	   de	   kosten	   i.v.m.	   academische	   taken	   van	   bepaalde	   structuren	  moeten	   in	   rekening	  
gebracht	   worden.	   Ten	   slotte	   moet	   ook	   het	   werk	   van	   de	   huisarts	   naar	   juiste	   waarde	  
worden	   vergoed.	   Het	   is	   belangrijk	   dat	   de	   patiënt	   financieel	   participeert	   aan	   de	  
opvolging,	  maar	  het	  moet	  natuurlijk	  financieel	  haalbaar	  blijven	  voor	  de	  patiënten.	  
	  
De	   aanbevolen	   financieringsmodaliteiten	   zijn	   activiteitsgebonden	   forfaits	   (jaarlijks	  
forfait	   per	   patiënt	   en	   per	  werkingscyclus,	   of	   jaarlijks	   forfait	   per	   structuur	   berekend	   in	  
functie	  van	  de	  «	  caseload	  »).	  Een	  andere	  mogelijkheid	  (gesloten	  enveloppe)	  bestaat	  uit	  
het	   definiëren	   van	   de	   minimale	   grootte	   van	   een	   structuur	   om	   jaarlijks	   een	   bepaald	  
aantal	  patiënten	  te	  kunnen	  volgen	  en	  vervolgens	  een	  globale	  enveloppe	  voor	  te	  stellen	  
die	  berekend	  wordt	  in	  functie	  van	  deze	  omkaderingsnormen.	  
	  
Bij	  gebrek	  aan	  voldoende	  en	  adequate	  epidemiologische	  gegevens	  is	  het	  moeilijk	  om	  het	  
vereiste	  aantal	  gespecialiseerde	  structuren	  in	  te	  schatten.	  Men	  kan	  echter	  vooropstellen	  
dat	   het	   noodzakelijk	   is	   om	   in	   België	   30	   à	   40	   structuren	   op	   te	   richten.	   Het	   aantal	  
zorgverleners	  werkzaam	  in	  deze	  structuren	  zou	  aanzienlijk	  verhoogd	  dienen	  te	  worden	  
in	   vergelijking	   met	   de	   huidige	   situatie.	   Dat	   zal	   natuurlijk	   ook	   het	   budget	   aanzienlijk	  
verhogen,	  met	  factor	  3	  tot	  factor	  5	  naargelang	  de	  schattingen.	  
	  
Bovenbeschreven	  voorstellen	  kampen	  met	  drie	  grote	  problemen:	  
	  

- er	   zijn	   momenteel	   in	   België	   onvoldoende	   zorgverleners	   met	   een	   adequate	  
vorming	   in	   de	   algologie	   om	   de	   omkadering	   binnen	   de	   gespecialiseerde	  
structuren	  met	  factor	  3	  tot	  factor	  5	  te	  verhogen;	  

- een	  snelle	  verhoging	  van	  het	  budget	  is	  weinig	  realistisch;	  
- gebrek	   aan	   adequate	   epidemiologische	   informatie	   om	   de	   behoeften	   van	   de	  

bevolking	  of	  de	  verdeling	  van	  de	  patiënten	  tussen	  de	  verschillende	  groepen	  te	  
preciseren.	  

	  
Deze	   problemen	   hebben	   dan	   ook	   aanleiding	   gegeven	   tot	   ons	   voorstel	   om	   een	  
progressieve	   ontwikkeling	   van	   de	   gespecialiseerde	   structuren	   door	   te	   voeren.	   In	   dat	  
perspectief	  moeten	  er	  natuurlijk	  wel	  prioriteiten	  voorop	  gesteld	  worden.	  
	  
Een	  eerste	  prioriteit	  hierbij	  is	  de	  noodzaak	  om	  de	  evolutie	  van	  de	  lopende	  projecten	  te	  
volgen	  en	  ontbrekende	  informatie	  te	  verzamelen.	  Dat	  doel	  kan	  worden	  ingelost	  door	  de	  
oprichting	   van	   een	   pijnobservatorium	   (hoofdstuk	   12).	   Er	   moet	   daarenboven	   een	  
belangrijke	  inspanning	  worden	  geleverd	  op	  het	  gebied	  van	  vorming	  en	  onderwijs.	  
	  
Parallel	  moet	  de	  kwaliteit	  in	  een	  beperkt	  aantal	  structuren	  snel	  worden	  geconsolideerd	  
en	   verder	   ontwikkeld.	   Deze	   structuren	   van	   hoge	   kwaliteit,	   die	   de	   vorming	   van	  
toekomstige	   gespecialiseerde	   zorgverleners	   zullen	   verzekeren,	   vormen	   de	   basis	   voor	  
latere	   ontwikkelingen.	   Daartoe	   moet	   men	   een	   keuze	   maken	   tussen	   de	   twee	  
vooropgestelde	   modellen	   (IASP	   of	   stappenmodel),	   de	   organisatie	   en	   taken	   van	   de	  
structuren	   duidelijk	   definiëren,	   alsook	   de	   evaluatiecriteria.	   Het	   aantal	   gefinancierde	  
structuren	   zal	   afhangen	   van	   het	   beschikbare	   budget,	   maar	   het	   is	   essentieel	   dat	   deze	  
teams	   beschikken	   over	   voldoende	   middelen	   én	   een	   goede	   demografische	   én	  
geografische	  spreiding	  vertonen.	  	  
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Na	  een	  periode	  van	  redelijke	  duur	  (2-‐3	  jaar)	  moeten	  deze	  projecten	  worden	  aangepast	  
in	  functie	  van	  de	  evaluatie	  en	  op	  basis	  van	  de	  door	  het	  pijnobservatorium	  ingezamelde	  
specifieke	  epidemiologische	  gegevens.	  	  
	  
Vervolgens	   dient	   het	   aantal	   structuren	   van	   hoge	   kwaliteit	   geleidelijk	   verhoogd	   te	  
worden	  (om	  aldus	  de	  wachtlijsten	  te	  kunnen	  verkorten).	  
	  
	  
Hoofdstuk	  12:	  	  Voorstellen	  voor	  toekomstige	  hervormingen	  
	  
Naar	   analogie	  met	   recente	   veranderingen	  die	   in	   Portugal	  werden	  doorgevoerd,	  wordt	  
ook	   in	   dit	   rapport	   de	   oprichting	   van	   een	   pijnobservatorium	   voorgesteld.	   Dit	  
observatorium	   dient	   verantwoordelijk	   te	   zijn	   voor	   de	   verzameling	   van	   zeer	   specifieke	  
epidemiologische	   gegevens	   waardoor	   het	   aantal	   patiënten	   die	   zich	   zullen	   aanbieden	  
(‘seeking	  help’)	  in	  de	  pijnstructuren	  zorgvuldig	  in	  kaart	  kan	  gebracht	  worden.	  Bovendien	  
dient	   dit	   pijnobservatorium	   ook	   de	   uitvoering	   van	   fundamenteel	   en	   translationeel	  
pijnonderzoek	   in	  België	   te	  bevorderen	  en	  de	  praktische	  uitvoering	  ervan	  te	   faciliteren.	  
Daarnaast	  heeft	  het	  observatorium	  ook	  een	  belangrijke	  taak	  inzake	  de	  evaluatie	  van	  de	  
werking	   en	   de	   erkenning	   (accreditering)	   van	   de	   verschillende	   (types)	   pijnstructuren.	  
Permanente	   audits	   en	   kwaliteitscontroles	   zullen	   eveneens	   uitgevoerd	   worden	   onder	  
leiding	  van	  dit	  observatorium.	  	  
	  
Nieuwe	  initiatieven	  dienen	  genomen	  te	  worden	  op	  het	  vlak	  van	  onderwijs	  en	  opleiding.	  
Dit	  niet	  alleen	  in	  het	  basiscurriculum	  geneeskunde,	  maar	  ook	  in	  de	  MANAMA	  opleiding	  
voor	   geneesheer-‐specialisten	   en	   ook	   binnen	   de	   verschillende	   curricula	   voor	   andere	  
zorgverstrekkers	   die	   betrokken	   zijn	   bij	   de	   behandeling	   en	   begeleiding	   van	   chronische	  
pijnpatiënten	  (zoals	  psychologen,	  fysiotherapeuten,	  sociaal	  assistenten,	  apothekers).	  
	  
Voor	  de	  artsen	  worden	  in	  dit	  hoofdstuk	  concrete	  voorstellen	  geformuleerd	  betreffende	  
de	  oprichting	  van	  een	  Bijzondere	  Beroepstitel	  in	  de	  Algologie.	  	  
	  
	  
	  
Hoofdstuk	  13:	  	  Conclusie	  
	  
De	   laatste	   jaren	   zijn	   er	   in	   ons	   land	   vele	   belangrijke	   initiatieven	   ontplooid	   om	   de	  
behandeling	   van	   chronische	   pijn	   te	   verbeteren.	   Dankzij	   proefprojecten	   zijn	  
gemotiveerde	  en	  dynamische	  teams	  erin	  geslaagd	  om	  een	  betere	  patiëntenbegeleiding	  
tot	   stand	   te	   brengen.	   Niettemin	   is	   de	   behandeling	   van	   chronische	   pijn	   nog	   lang	   niet	  
optimaal	  in	  België.	  Die	  vaststelling	  vloeit	  voort	  uit:	  
	  

- de	  zeer	  hoge	  prevalentie	  van	  chronische	  pijn;	  
- onvoldoende	  vorming	  van	  alle	  zorgverleners;	  
- het	  kleine	  aantal	  gespecialiseerde	  zorgverleners;	  
- de	  deficitaire	  financiering	  van	  een	  overwegend	  intellectuele	  activiteit.	  

	  
In	   het	   voorbije	   jaar	   is	   er	   uitgebreid	   overleg	   gepleegd	   met	   alle	   zorgverleners	   die	  
betrokken	   zijn	   bij	   de	   diagnose	   en	   behandeling	   van	   chronische	   pijn.	   Dat	   heeft	   diverse	  
problemen	  en	  uitdagingen	  aan	  het	  licht	  gebracht.	  Onderstaande	  voorstellen	  zouden	  een	  
oplossing	  moeten	  bieden	  voor	  deze	  problemen	  en	  de	  reeds	  ondernomen	  inspanningen	  
moeten	  bestendigen:	  
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- Oprichting	   van	   een	   Pijnobservatorium,	   onafhankelijk	   en	   belast	   met	   het	  
coördineren	   van	   toekomstige	   acties	   (epidemiologische	   enquête,	  
taakomschrijving	   van	   de	   structuren,	   keuze	   van	   criteria	   voor	   de	  
kwaliteitscontrole,	   evaluatie	   van	   lopende	   projecten,	   …).	   Parallel	   moeten	   er	  
bijkomende	   budgetten	   worden	   vrijgemaakt	   voor	   de	   uitvoering	   van	  
fundamenteel	  en	  translationeel	  pijnonderzoek	  in	  België.	  	  

	  
- Versterking	  van	  het	  onderwijs	  over	  chronische	  pijn,	  zowel	  wat	  betreft:	  

o de	   eerste	   en	   tweede	   cycli,	   voor	   alle	   zorgverleners	   (essentieel	   element	  
van	  primaire	  en	  secundaire	  preventie);	  

o een	   gespecialiseerde	   vorming,	   met	   erkenning	   van	   een	   specifieke	  
aantekening	   voor	   artsen,	   psychologen,	   verpleegkundigen	   en	   andere	  
zorgverleners.	  

	  
- Om	   de	   aanpak	   van	   chronische	   pijn	   in	   elk	   ziekenhuis	   te	   verbeteren,	   is	   de	  

oprichting	  noodzakelijk	  van	  een:	  
o Algologische	  Commissie	  (sensibilisatie	  en	  vorming	  van	  de	  zorgverleners,	  

benoeming	   van	   referentiepersonen,	   support	   en	   coördinatie	   van	   de	  
initiatieven	   inzake	   acute,	   chronische,	   maligne,	   pediatrische,	   ea.	  
pijnsyndromen);	  

o een	   chronische	   pijn	   support	   team	   (ondersteuning	   van	   de	   zorgteams	   in	  
de	  behandeling	  van	  chronische	  pijnpatiënten).	  

	  
- Om	   de	   gespecialiseerde	   structuren	   voor	   behandeling	   van	   chronische	  

pijnpatiënten	  te	  versterken:	  
o Dient	   de	   personeelsomkadering	   van	   elk	   team	   verhoogd	   te	  worden	   en	  

een	   doelgerichte	  («	  goal-‐oriented	  »)	   cyclische	   werking	   ingevoerd	   te	  
worden;	  

o Dient	   een	   keuze	   gemaakt	   te	   worden	   tussen	   twee	  mogelijke	  modellen	  
van	  zorgorganisatie	  (het	  IASP	  model	  of	  het	  stappenmodel),	  met	  elk	  hun	  
eigen	  voor-‐	  en	  nadelen.	  

	  
Al	  deze	  structuren	  moeten	   in	  netwerk	   functioneren	  en	   in	  vergaande	   interactie	  met	  de	  
huisartsen	  en	  andere	   lokale	   zorgverleners.	  De	   creatie	   van	   zorgtrajecten,	  naar	  analogie	  
met	   andere	   chronische	   ziekten	   zoals	   diabetes	   en	   nierinsufficiëntie,	   moet	   worden	  
aangehouden.	  
	  
Het	   vergt	   veel	   middelen	   om	   deze	   voorstellen	   te	   realiseren.	   Op	   middellange	   termijn	  
verwacht	   men	   dat	   ze	   de	   directe	   en	   indirecte	   kosten	   van	   chronische	   pijn	   significant	  
kunnen	  verminderen.	  Gelet	  op	  de	  actuele	  budgettaire	  beperkingen	  en	  het	  onvoldoende	  
aantal	  gespecialiseerde	  zorgverleners,	  wordt	  er	  een	  ontwikkeling	   in	  meerdere	  stappen	  
voorgesteld	   (zie	  onderstaande	  tabel).	  Dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  deze	  voorstellen	  zo	  snel	  
mogelijk	  zouden	  moeten	  geïmplementeerd	  worden.	  	  
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Samenvatting	  van	  de	  voorstellen	  en	  structurele	  ontwikkelingsstappen	  
	  
	  
Doel	  

	  
Informatiegaring	  
en	  coördinatie	  
	  

	  
Vorming	  en	  
voorlichting	  

	  
Structurele	  ontwikkeling	  
(algologische	  commissie,	  
chronische	  pijn	  support	  teams,	  
gespecialiseerde	  
multidisciplinaire	  structuren)	  
	  
	  
1	  

	  
Taken	  en	  kwaliteitscriteria	  
definiëren	  voor	  de	  
(her)kandidatuur	  van	  de	  teams	  
	  

	  
2	  

	  
De	   kwaliteit	   in	   een	   beperkt	  
aantal	   structuren	   versterken	  
en	   ontwikkelen,	   met	  
inachtname	   van	   een	   goede	  
distributie	   (demografisch	   en	  
geografisch)	  
	  

	  
3	  

	  
De	  projecten	  evalueren	  en	  
aanpassen	  
	  

	  
Taken	  

	  
Een	  
Pijnopbservatorium	  
oprichten	  
	  
	  
	  
	  

	  
Een	   specifieke	  
aantekening	  
algologie	  erkennen	  
-‐	  artsen	  
-‐	  verplegers	  
-‐	  psychologen	  
-‐	  kinesitherapeuten	  
	  
De	  vorming	  van	  de	  
andere	  zorgverleners	  
garanderen	  
(huisartsen,	  
specialisten,	  niet-‐
artsen)	  
	  

	  
4	  

	  
Het	  aantal	  structuren	  van	  
hoge	  kwaliteit	  progressief	  
verhogen	  
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"Alle wezens zijn bang voor pijn en vrezen de dood.  

Verplaatst u in hun situatie en laat hen met rust." 

 

Boeddha   

Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (ca. 

450 vC. - ca. 370 vC) 

 

 
 
De algologie, of de wetenschap van de pijnbestrijding, 

kent zijn oorsprong omstreeks het jaar 1947 wanneer 

Dr. John J. Bonica (1917 – 1994) in de Verenigde 

Staten op regelmatige basis multidisciplinaire 

overlegmomenten begint te organiseren om 

patiënten met chronische pijn te bespreken. Dit 

pionierswerk resulteert in 1953 tot de publicatie van 

het allereerste handboek dat volledig gewijd is aan de 

behandeling van pijn. Het zal echter duren tot 1978 

vooraleer het eerste multidisciplinair pijncentrum 

officieel geopend wordt.  

 
 

Hoofdstuk 1 

Historiek & Situering 
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Begin jaren 80 werden in België de eerste pijncentra opgericht en in 1991 wordt de 

Belgian Pain Society (BPS) boven de doopvont gehouden, als Belgische tak van de 

International Association for the Study of Pain (IASP) die in 1974 werd opgericht. Van bij 

de oprichting beperkte de taak van de BPS zich echter niet enkel tot de ondersteuning 

en organisatie van het wetenschappelijk onderzoek over pathofysiologie en therapie van 

acute en chronische pijn in België, maar richtte zich tevens tot het formuleren van 

voorstellen betreffende de structurele organisatie van de pijnbestrijding in ons land. Dit 

resulteerde in 1998 tot de publicatie van het Witboek van de BPS, een consensuswerk 

waarin opgeroepen wordt om de aanpak van pijn tot een prioriteit binnen de 

volksgezondheid te maken en tot op heden nog steeds de referentie voor de planning 

van de algologie in België. Na de publicatie van dit BPS Witboek gingen jaren van 

intensieve onderhandeling voorbij tussen de wetenschappelijke vereniging, 

beroepsverenigingen van zorgverstrekkers, patiëntenorganisaties en de verschillende 

betrokken overheidsinstanties. Na een proces van vallen en opstaan werden dan in 2005 

eindelijk de eerste concrete resultaten geboekt, met de erkenning van 9 

Multidisciplinaire referentiecentra voor chronische pijn. 

In de daaropvolgende jaren werden dan verschillende bijkomende innovatieve projecten 

gelanceerd om de behandeling en opvolging van chronische pijn in België naar een 

hoger peil te tillen. Voorbeelden hiervan zijn de nomenclatuur chronische pijn voor 

interventionele technieken, maar zéker de proefprojecten over de algologische functie 

(opgericht in 73 ziekenhuizen) en de financiële ondersteuning van multidisciplinaire 

pijnteams in 36 Belgische ziekenhuizen. Dankzij deze proefprojecten verbeterde de 

kwaliteit van de zorgen betreffende chronische pijn substantieel en werd de totale 

aanpak van chronische pijn als medische entiteit beter georganiseerd.  

 

In het kader van een van dergelijke proefprojecten werd door de Minister van 

Volksgezondheid een interuniversitaire wetenschappelijke onderzoekscommissie 

opgericht, die tot doel had de huidige organisatie van de algologie in ons land in kaart te 

brengen en de werking van de verschillende structuren grondig door te lichten. De 

activiteiten van deze wetenschappelijke commissie gingen van start in januari 2010. In 

de afgelopen 18 maanden heeft deze commissie hard gewerkt om een zo volledig 

mogelijk beeld te verkrijgen van de huidige organisatie van de chronische pijnbestrijding 

in ons land. Dit uitgebreide onderzoekswerk resulteert nu in een lijvig werk waarin 

aanbevelingen geformuleerd worden voor de verdere ontwikkeling van de algologie. 
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In de afgelopen decennia is de algologie gegroeid van een eerder curiosum in de 

geneeskunde tot een volwaardige medische discipline. Vermits (chronische) pijn 

wereldwijd als één van de ernstigste chronische gezondheidsproblemen wordt 

beschouwd is een geïntegreerde globale aanpak van deze problematiek van het 

allergrootste belang. Chronische pijnklachten behoren immers zonder enige twijfel tot 

één van de moeilijkste te behandelen entiteiten binnen de geneeskunde. Een erkenning 

van de algologie als een volwaardige medische discipline, met eigen 

onderzoeksorganen, specifieke opleiding en gespecialiseerde centra dringt zich dan ook 

op. De recente innoverende initiatieven betreffende de organisatie van de 

pijnbestrijding (referentiecentra, multidisciplinaire pijnteams en de algologische functie) 

die geïmplementeerd werden door de overheid hebben ons land wederom 

teruggebracht in de kopgroep wereldwijd. Bijkomende initiatieven zijn nu echter nodig 

om deze situatie te bestendigen en verder te optimaliseren. Er bestaat immers nog 

steeds een zeer significante onderfinanciering van de verschillende structuren. 

Bovendien zijn er nog steeds te weinig pijnteams en pijncentra, die bovendien - zonder 

uitzondering - onderbemand zijn. Enkel een correctie van deze structurele gebreken kan 

er voor zorgen dat de huidige én komende generaties zullen kunnen genieten van een 

optimale opvang van chronische pijnklachten. Een pijnproblematiek die trouwens in de 

komende decennia, wegens de te verwachten demografische evolutie in ons land, enkel 

nog in uitgebreidheid zal toenemen. Om een volledig beeld te verschaffen van de 

huidige toestand en voorstellen betreffende toekomstige verbeteringen voor te stellen, 

bestaat dit rapport uit 3 grote onderdelen: algemene situering van het probleem van 

chronische pijn, beschrijving van de huidige Belgische toestand en tenslotte 

aanbevelingen voor toekomstige veranderingen. 

 

 

« Elke kennis is pijn «  

Umberto Eco   

Italiaans schrijver en criticus (1932-) 

 

 

De creatie van dit onderzoeksrapport was natuurlijk nooit mogelijk geweest zonder de 

actieve en constructieve participatie van vele collega zorgverstrekkers die doorheen het 

ganse land werkzaam zijn in de aan dit project deelnemende pijncentra, de 

vertegenwoordigers en beroepsverenigingen van de verschillende zorgdisciplines en de 
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vertegenwoordigers van de respectievelijke wetenschappelijke verenigingen. Wij 

wensen aan hen allen onze oprechte dank te betuigen voor de intense en steeds 

constructieve samenwerking. Tevens een welgemeend woord van dank aan de leden 

van de begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de federale 

overheidsdienst volksgezondheid, het kabinet volksgezondheid, het RIZIV, het 

verzekeringscomité en het college van geneesheren-directeurs, de ziekenfondsen, 

zorginstellingen ea. Zij waren steeds geïnteresseerde aanhoorders van onze voorstellen 

en denkpistes tijdens de vele vergaderingen en hebben ons steeds voorzien van 

opbouwende en positieve kritiek. Het uiteindelijke consensusrapport dat nu voorgelegd 

wordt is daardoor ook in belangrijke mate hun verdienste. 

 

Natuurlijk wensen wij ook een speciaal woord van dank te richten aan Minister Laurette 

Onkelinx en het FOD Volksgezondheid, omdat zij het initiatief genomen hebben om 

binnen het kader van het programma « prioriteit voor chronische ziekten ! » specifieke 

proefprojecten in te richten voor de aanpak van chronische pijn. Deze financiering 

maakte niet alleen deze wetenschappelijke evaluatie mogelijk maar legde tevens de 

bouwstenen voor een verdere gestructureerde omkadering van de behandeling van 

chronische pijn in ons land. 

 

« Too often we suffer most sorely 

and thereby feel most poorly 

from dreaded aches and pains. » 

Thomas Chatterton  

(1752-1770) 

 

 

Net op het ogenblik dat de eerste generatie van algologen in België van hun welverdiend 

pensioen begint te genieten, staat een nieuwe generatie te popelen om op het 

ingeslagen pad verder te gaan. Het is dan ook de hoop van de wetenschappelijke 

commissie dat dit consensus rapport een volwaardig vervolg mag blijken voor het 

Witboek van de Belgian Pain Society én de leidraad mag worden voor een verdere 

structurele ontwikkeling van de algologie in ons land.  

 

Brussel, Juli 2011 
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Dit hoofdstuk verschaft in eerste 

instantie de basisinformatie die 

noodzakelijk is om chronische pijn 

vanuit een biopsychosociaal 

perspectief te begrijpen. Het 

hoofdstuk geeft vervolgens een 

overzicht van de huidige 

internationale aanbevelingen voor 

de evaluatie en opvolging van 

personen die lijden aan chronische 

pijn, evenals het belang van 

rehabilitatie in dit perspectief. Het 

hoofdstuk besluit met een 

bespreking van de problematiek 

over de evaluatie van de ingestelde 

behandelingen en de 

kwaliteitscontrole van de 

gespecialiseerde structuren voor de 

opvang en behandeling van 

chronische pijn.  

 

 

 

 

 
 

Hoofdstuk  2 

Basisprincipes voor de evaluatie en 

behandeling van chronische pijn 
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2.1.  Algemene beschouwingen over chronische pijn 
 
 
2.1.1.  Definities 
 
Pijn wordt door de Internationale Vereniging voor de Studie van Pijn (IASP) gedefinieerd 
als: ‘een onaangename zintuiglijke en emotionele ervaring, gecombineerd met een reële 
of potentiële weefselschade, of beschreven in termen van een dergelijke schade’ 
(Merksey, 1979). Deze definitie onderscheidt zich resoluut van de Cartesiaanse 
opvatting van het menselijk lichaam die lichaam en geest los van elkaar beschouwt en 
elk symptoom toeschrijft aan hetzij een afwijking van de lichaam-machine of aan een 
psychiatrische ziekte. De definitie van de IASP benadrukt immers dat pijn een 
subjectieve en intieme ervaring is, dat de zintuigelijke en emotionele component nauw 
met elkaar verstrengeld zijn en dat de realiteit van de pijnervaring niet in vraag kan 
worden gesteld in de afwezigheid van een objectiveerbare weefselschade. Sommige 
auteurs betreuren dat deze definitie onvoldoende de interpersoonlijke en socioculturele 
dimensie van pijn benadrukt, evenals het belang van de overtuigingen van de personen 
(bv. Piguet, 2005, Goubert et al., 2005). 
 
De term algologie (afgeleid van het Griekse algos, pijn ) verwijst naar de wetenschap van 
de behandeling van pijn, terwijl de algoloog de geneesheer is die verantwoordelijk is 
voor de behandeling van de pijnklachten. 
 
Een acute pijn is een recent ontstane pijn, ongeacht de intensiteit ervan. Een subacute 
pijn is een pijn die al enkele weken aanwezig is. 
 
Chronische pijn wordt vaak gedefinieerd als elke pijn die langer duurt dan 3 à 6 
maanden, ondanks de aanwending van een adequate therapie. Deze definitie, die enkel 
rekening houdt met de factor tijd, is betwistbaar. Sommige pijn komt immers enkel voor 
in episodes (‘terugkerende pijn’). Bovendien moet men een onderscheid maken tussen 
pijn zonder grote invloed op de kwaliteit van het leven van de patiënt en 
‘problematische’ chronische pijn. De American Society of Anaesthesiologists (ASA, 2010) 
definieert chronische pijn als pijn van elke niet kwaadaardige oorzaak, verbonden met 
een chronische medische ziekte of gedurende langer dan verwacht voor een laesie en 
normaal weefselherstel, met een ongunstige invloed op het functioneren of het welzijn 
van de patiënt.  
 
Een andere belangrijke definitie, ten slotte, is die van het chronisch pijnsyndroom, 
omschreven als elk geheel van gedragingen dat  

- een klacht van aanhoudende of terugkomende pijn omvat; 
- langer aanhoudt dan normaal voor de oorzakelijke aandoening (of verbonden is 

met een chronische ziekte); 
- niet heeft gereageerd op een geschikte therapie en 
- verbonden is met een significante vermindering van de functionele 

mogelijkheden. 
Humeurschommelingen en/of angst/vijandigheid kunnen aanwezig zijn, maar worden 
niet als noodzakelijk beschouwd om een diagnose te stellen (Sanders et al., 2005).  
 
Terwijl acute pijn duidelijk de functie heeft van een alarmsignaal dat de mens in staat 
stelt om de maatregelen te nemen die bij een gevaar geboden zijn, heeft chronische pijn 
geen geïdentificeerd biologisch doel. Hoe is het dan mogelijk dat ze zich ontwikkelt? 
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2.1.2.  Het chronificatieproces 
 
 
2.1.2.a. Oorzaken en gevolgen van aanhoudende (chronische) pijn 
 
Acute pijn komt vaak voor naar aanleiding van een ongeval of een ziekte, die gewoonlijk 
goedaardig zijn. Als ze niet kan worden verlicht (of de oorzaak ervan niet kan worden 
weggenomen), zal het aanhouden ervan talrijke gevolgen hebben op het functioneren 
van de persoon: 
 

- functionele en structurele veranderingen van het nociceptief systeem (perifere 
zenuwen, ruggenmerg, hersenen), resulterend in ‘centrale sensibilisatie’ en 
‘pijngeheugen’, die ertoe bijdragen de pijn te versterken en te onderhouden: de 
werking van het zenuwstelsel bij de patiënt met chronische pijn is totaal anders 
dan die bij de gezonde mens (D’Mello & Dickenson, 2008; Tracey et al., 2009); 

 
- verandering van de motorische controle en van de mobiliteit, potentieel nuttig 

bij een acute pijn (om de gevolgen van een eventuele laesie te beperken) maar 
kan het pijnfenomeen onderhouden in geval van langdurig aanhouden (Hodges 
& Tucker, 2011); 

 
- slaapstoornissen resulterend in een verminderde doeltreffendheid van de 

endogene pijnremmende controles (Smith & Haythornthwaite, 2004); 
 

- gedragsveranderingen: vermijding van activiteiten (Leeuw et al., 2007), wat 
meer bepaald een fysieke deconditionering in de hand werkt (Nielens & Plaghki, 
2001); 

 
- cognitieve veranderingen, meer bepaald een aandachtbias die leidt tot een 

focalisatie op de pijn en een echte overrompeling erdoor in de hand werkt 
(Pincus & Morley, 2001; Grisart, 2011); 

 
- emotionele veranderingen zoals angst en depressie, die de pijnperceptie 

veranderen, vooral via de faciliterende en inhiberende top-down controles 
(Ossipov et al., 2010); 

 
- sociale afzondering, professionele en gezinsproblemen, die deconditionering, 

angst en depressie in de hand werken, focalisatie van de aandacht op de pijn. 
 
Deze veranderingen zetten talrijke vicieuze cirkels in gang die de pijn onderhouden en 
versterken (afbeelding 2.1 – zie volgende pagina). Het ontstaan van een chronische 
pijnklacht is een geleidelijk proces waarin talrijke fenomenen tussenkomen. Men kan 
zich de vraag stellen of er daar geen bij zijn die in de hand worden gewerkt door 
factoren die reeds aanwezig zijn bij de patiënt vóór het optreden van de pijn. 
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Afbeelding 2.1: Het chronificatieproces van pijnklachten 

 
 
2.1.2.b. Risicofactoren voor een chronificatie van de pijnklacht 
 
Er zijn talrijke factoren geïdentificeerd die ontvankelijk maken voor de ontwikkeling van 
een chronische pijn. Deze zijn van genetische aard (Mogil, 2009), zijn verbonden met 
een pijnlijke medisch-chirurgische voorgeschiedenis (Rollman et al., 2004) of zijn van 
psychosociale aard. Men heeft aangetoond dat de risicofactoren voor een chronisch 
karakter van een acute lumbalgie voornamelijk verband houden met het cognitief en 
emotioneel functioneren van de persoon, evenals met zijn levenscontext. De term ‘gele 
vlaggen’ (‘yellow flags’) verwijst naar deze psychosociale factoren die verbonden zijn 
met een hoog risico op de overgang naar een chronisch karakter van een pijn (voor een 
overzicht, zie Kendall, 1999): 
 

- attitudes en overtuigingen betreffende pijn: overtuiging dat pijn op een 
gevaarlijk proces wijst en weg moet zijn alvorens zijn activiteiten te hervatten, 
doemdenken, overdreven waakzaamheid; 

 
- emoties: angst, vrees voor pijn, depressie, prikkelbaarheid, gevoel van 

nutteloosheid; 
 

- passief gedrag, vermijding van activiteiten, overdreven rust; 
 

- een overbeschermend of verwaarlozend gezin; 
 

Behandeling
Revalidatie

« Genezing » Voortdurende pijn

Complicaties

Progressieve aanpassingen:
- pijnsysteem, spieren, slaap
- emoties, gedrag, cognitieve processen
- relaties, werk, activiteiten
- …

Permanente pijn
met ernstige gevolgen
over levenskwaliteit

Gezondheids-
probleem

ChronischAcute

Acute

pijn

Subacute

pijn

Chronische

pijn

Chronische

pijnsyndroom
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- monotoon, stresserend, weinig valoriserend werk, zonder steun van collega’s of 
van de directie; 

 
- iatrogene factoren: tegenstrijdige diagnoses en verklaringen, dramatisering, 

onaangepaste adviezen (rust); 
 

- medisch-juridische factoren: rechtsvorderingen betreffende de terugbetaling 
van gezondheidskosten of kwesties in verband met arbeidsongeschiktheid.  

 
Vrij eenvoudige vragenlijsten zoals de OMPSQ-vragenlijst (Linton & Hallden, 1997), 
gevalideerd in het Nederlands (Jellema et al., 2007) en in het Frans (Nonclercq & 
Berquin, wordt herzien), helpen om risicopatiënten te herkennen. Secundaire 
preventiestrategieën zouden het mogelijk maken om de impact van lumbalgie bij deze 
patiënten te beperken (Burton et al., 2005).  
 
 
2.1.3.  Het biopsychosociaal model 
 
De hierboven gevoerde beschouwingen wijzen erop dat talrijke factoren kunnen 
bijdragen tot de ontwikkeling, het onderhoud of de verergering van een chronisch 
pijnsyndroom. Deze factoren kunnen ingedeeld worden in drie grote categorieën: 
 

- biologische factoren: genetische factoren, comorbiditeit, centrale sensibilisatie 
en ‘pijngeheugen’, cardiopulmonale deconditionering, veranderingen van de 
motorische organisatiepatronen, ea.; 

- psychologische factoren: emotionele factoren (angst, depressie, woede), 
gedragsfactoren (vermijding van activiteiten, hyperactiviteit…), cognitieve 
factoren (doemdenken, verkeerde overtuigingen…); 

- sociale factoren: familiale, culturele, professionele, ea. factoren. 
 
Men begrijpt nu beter dat er geen evenredige verhouding is tussen de ernst van een 
somatische laesie en de intensiteit van de pijn. Het biomedisch model (mens-machine) 
kan bijgevolg chronische pijnproblemen niet op een bevredigende manier verklaren. Dat 
is de reden waarom het referentiemodel dat klassiek wordt voorgesteld als instrument 
voor de evaluatie en de behandeling van chronische pijn het biopsychosociaal model is 
(voor een overzicht, zie Gatchel et al, 2007). Daar dit laatste vaak slecht wordt begrepen, 
is het nuttig om een samenvatting te geven van de belangrijkste bijdragen ervan 
(Berquin, 2010).  
 
In theoretisch opzicht is het biopsychosociaal model een antropologie, dat wil zeggen 
een filosofisch concept van de mens en van gezondheid als zijnde gelijktijdig beïnvloed 
door biologische, psychologische en sociale factoren. Het is tevens een wetenschappelijk 
model, dat wil zeggen een geheel van testbare hypothesen. 
  
In klinisch opzicht verschaft het biopsychosociaal model verschillende instrumenten voor 
de evaluatie en de behandeling van een gezondheidsprobleem. Het beschouwt de 
biologische, psychologische en sociale factoren gelijktijdig (men wacht niet totdat alle 
medische behandelingen gefaald hebben voordat men aandacht besteed aan de 
psychologische factoren) en zonder a-priori over het relatieve belang van deze 
verschillende factoren (noch de biologische kant noch de psychosociale kant wordt als 
predominant beschouwd).  
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Werken in een biopsychosociaal perspectief heeft verschillende belangrijke kenmerken. 
Pijn wordt beschouwd als het resultaat van velerlei oorzaken, in een voortdurende 
wisselwerking. Deze complexiteit verplicht tot een uitvoerige evaluatie van de 
problemen van de patiënt en van zijn levenscontext. Ze impliceert eveneens dat talrijke 
parameters die niet toegankelijk zijn voor de evaluatie of de behandeling de 
gezondheidstoestand beïnvloeden. Het is dus moeilijk om de resultaten van een 
therapeutische interventie te voorspellen: patiënten en clinici worden zo niet alleen 
geconfronteerd met complexiteit maar ook met onzekerheid. Ten slotte, voor zover de 
attitudes en overtuigingen van de patiënt, evenals zijn verwachtingen, de prognose 
significant beïnvloeden, is het belangrijk dat de patiënt actief deelneemt aan de 
therapeutische keuzen en aan de toepassing van strategieën voor het beheer van de pijn 
en de gevolgen ervan. 
 
Het biopsychosociaal model is niet het enige mogelijke interpretatiemodel voor 
chronische pijn, het zal nuttig worden aangevuld met een fenomenologische benadering 
die gericht is op de persoon (voor een overzicht, zie Grisart, 2011). 
 
 
2.1.4.  Gelijkenissen en verschillen tussen chronische niet-maligne pijn en palliatieve 

zorg 
 
De opvolging van chronische niet-maligne pijn en palliatieve zorgen worden vaak door 
elkaar gehaald, terwijl ze eigenlijk zeer verschillend zijn. Het is dus nuttig om deze twee 
benaderingen te vergelijken (bespreking geïnspireerd op een reflectie van dr. D. 
Bouckenaere, een geneesheer met klinische ervaring in beide bovenbeschreven 
domeinen, persoonlijke mededeling). 
 
Zowel palliatieve zorg als de opvolging van patiënten die aan ‘goedaardige’ chronische 
pijn lijden zijn gericht op de subjectieve ervaring van de patiënt. Bijgevolg laten ze veel 
ruimte voor een globale begeleiding, het belang van de therapeutische relatie en de 
noodzaak van interdisciplinair en biopsychosociaal teamwerk. 
 
In de oncologie toont de kliniek echter dat een aanpak waarin het voorschrijven van 
analgetica naargelang de intensiteit van de pijn gebeurt (hoe hoger de intensiteit, hoe 
krachtiger het geneesmiddel dat men voorschrijft), globaal doeltreffend is. De WGO 
heeft drie ‘stappen’ beschreven: niet-opioïde analgetica, zwakke opiaten en sterke 
opiaten. Met deze strategie kan ongeveer 85% van de patiënten doeltreffend worden 
geholpen (Sykes, 1987), voor zover bepaalde regels worden nageleefd (juist gestelde 
diagnose, etiologische behandeling, indien mogelijk, eventueel gebruik van co-
analgetica, titratie van de opiaten door de patiënt regelmatig te evalueren, rekening 
houden met comorbiteit en wisselwerkingen, preventie van de bijwerkingen van de 
opiaten, vorming van de patiënt). In het domein van de chronische niet-kankerpijn zijn 
de geneesmiddelen echter beduidend minder doeltreffend en wordt het nut op lange 
termijn van opiaten betwist (Sanders et al., 2005). Bovendien druist medicamenteuze 
escalatie in tegen de algemene filosofie van de opvolging van patiënten die aan het 
chronisch pijnsyndroom lijden, waarin het essentieel is om actief beheer van de 
symptomen door de patiënt te bevorderen.  
 
Een tweede fundamenteel verschil ligt bij de vaststelling dat het empathieniveau van de 
verzorgers hoger is in kanker- en levenseindesituaties (Goubert et al., 2005) dan bij 
‘goedaardige’ chronische pijn. Hoe meer men in de palliatieve fase het overlijden 
nadert, hoe meer de empathie toeneemt en gepaard gaat met de wens om het lijden zo 
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volledig mogelijk te verlichten, wat een zekere ‘invloed’ van de verzorger op de 
autonomie van de patiënt kan impliceren. Een minder of meer diep sedatieniveau is 
immers vaak de prijs die men moet betalen om die totale verlichting te bekomen. Men 
bevindt zich dus in een aanpak die lijnrecht staat tegenover de aanpak gericht op actieve 
deelname van de patiënt, zijn motivatie, het aanleren van zelfbeheer en van ‘leven met’. 
 
Ten slotte hangt de readaptatie dimensie in de oncologie af van de ontwikkelingsfase 
van de tumor. Readaptatie en eventuele sociale en professionele wederopname zullen 
belangrijk zijn in de remissiefase. In de palliatieve fase zal echter ‘comfortzorg’ 
domineren. 
 
 
 
 
2.1.5.  Algemene beschouwingen over chronische pijn: conclusies 
 
Chronische pijn is een ziekte op zich. Talrijke vicieuze cirkels beïnvloeden elkaar in de 
ontwikkeling en het behoud ervan. Dit proces moet in een breed biopsychosociaal kader 
worden beschouwd, ondanks de complexiteit en de onzekerheid die dat inhoudt. 
  
Bijgevolg zullen de therapeutische doelstellingen zeer verschillend zijn bij acute pijn en 
bij chronische pijn: 
 

- bij acute pijn zal de behandeling hoofdzakelijk symptomatische en curatieve 
doelstellingen hebben (de pijn verlichten en de oorzakelijke aandoening 
behandelen);  

- bij subacute pijn zal deze behandeling worden aangevuld met de evaluatie en 
het beheer van eventuele risicofactoren voor een chronisch karakter (oranje 
vlaggen); 

- bij chronische pijn is een losstaande curatieve behandeling niet langer denkbaar: 
men moet de gevolgen van de pijn beperken, de sociale, familiale en 
professionele integratie behouden en de ontwikkeling van een chronisch 
pijnsyndroom voorkomen; 

- de doelstellingen van de behandeling van een chronisch pijnsyndroom, ten 
slotte, zullen hoofdzakelijk gericht zijn op readaptatie (‘leven met de pijn’). Dit 
vergt belangrijke aanpassingen van de levensdoelen en van het dagelijks 
functioneren van de persoon. 

 
 
De opvolging van patiënten die aan een zogenaamde ‘goedaardige’ chronische pijn 
lijden vertoont toch wel wezenlijke verschillen in vergelijking met de aanpak in de 
palliatieve zorg, vooral dan voor wat betreft de omgang met farmaca en de actieve rol 
van de patiënt. Beide benaderingen kunnen niet door elkaar worden gehaald en vergen 
verschillende opleidingen, ook al zouden de therapeuten die respectievelijk in de 
palliatieve zorg en met chronische pijn werken baat hebben bij een uitwisseling van 
ervaringen.  
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2.2.  Goede praktijkrichtlijnen voor de evaluatie en de behandeling van chronische 

pijn 
 
 
2.2.1.  Inleiding 
 
Een belangrijk aspect van de analyse van het functioneren van de structuren voor de 
evaluatie en de behandeling van pijn is nagaan of dit functioneren beantwoordt aan de 
internationale richtsnoeren. Een systematisch overzicht van het onderwerp zou buiten 
het bestek van dit rapport vallen. Wij stellen een samenvatting voor van verschillende 
aanbevelingen die opgesteld zijn door wetenschappelijke verenigingen volgens een 
rigoureus proces gebaseerd op een analyse van de wetenschappelijke literatuur en een 
consensus van deskundigen. Deze aanbevelingen zijn afkomstig van verschillende 
wetenschappelijke verenigingen uit binnen- en buiten-land: 
 

- België (SSMG [Société Scientifique de Médecine Générale-Wetenschappelijke 
Vereniging voor Algemene Geneeskunde], 2004) 

- Frankrijk (ANAES *Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé+, 
1999; HAS [Haute Autorité de Santé], 2008) 

- Verenigd Koninkrijk (British Pain Society, 2004, 2007) 
- Nieuw-Zeeland (New Zealand Guideline Group, 2004) 
- Canada (AETMIS *Agence d’Evaluation des Technologies et des Modes 

d’Intervention en Santé], 2006) 
- Verenigde Staten (NPC-JCAHO [National Pharmaceutical Council – Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organisation], 2001; WMS 
[Wisconsin Medical Society], 2004; ASA [American Society of 
Anaesthesiologists], 2010).  

 
Wij hebben ook twee aanbevelingen toegevoegd die gebaseerd zijn op bewijzen (Von 
Korff & Tiemens, 2000; Sanders et al., 2005), evenals een Health Technology 
Assessment-studie (McQuay et al., 1997).  
 
Daar al deze aanbevelingen grotendeels met elkaar overeenstemmen, leek het niet 
nuttig om de zoektocht naar andere richtlijnen nog te verbreden. 
 
 
 
2.2.2.  Algemene aanbevelingen  
 
 
2.2.2.a. Biopsychosociaal model 
 
De multidimensionale aard van chronische pijn vergt een globale aanpak, die gelijktijdig 
aandacht schenkt aan kwesties betreffende de biomedische diagnose van de ziekte en 
fysiopathogenetische processen, aan de affectieve en emotionele, cognitieve en 
gedrags-, sociale en professionele aspecten. Het biopsychosociaal model wordt 
aanbevolen als referentiekader voor de teams die instaan voor de behandeling van 
chronische pijn (Sanders et al., 2005).  
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2.2.2.b. Interdisciplinariteit 
 
De toepassing van het biopsychosociaal model veronderstelt dat de patiënten worden 
opgevangen door een team bestaande uit beroepsmensen uit verschillende disciplines 
die ieder een specifieke opleiding hebben gekregen in chronische pijn. Dat team moet 
op een goed geïntegreerde, interdisciplinaire manier functioneren.  
We herinneren even aan het verschil tussen multidisciplinariteit en interdisciplinariteit 
(AETMIS, 2006). Een multidisciplinair team bestaat uit meerdere beroepsmensen uit 
verschillende disciplines die parallel aan elkaar werken, zonder vereiste van eenzelfde 
plaats en gemeenschappelijke dossiers. Een interdisciplinair team, echter, bestaat uit 
beroepsmensen met verschillende competenties die in gezamenlijk overleg werken en 
elkaar ontmoeten om gevallen te bespreken, een gemeenschappelijk patiëntendossier 
hanteren en dezelfde aanpak delen in de behandeling van de patiënt.  
De interdisciplinaire aanpak wordt ruimschoots aanbevolen op het gebied van 
chronische pijn (NPC-JCAHO, 2001; SSMG, 2004; Sanders et al., 2005, AETMIS, 2006, 
British Pain society, 2007). 
 
 
2.2.2.c. Actieve rol van de patiënt 
 
De behandeling van chronische pijn is gericht op de patiënt, die een essentiële rol moet 
vervullen in het beheer van zijn pijnprobleem (WMS, 2004; AETMIS, 2006; HAS, 2008). 
Een groot gedeelte van de therapie is immers gebaseerd op het aanleren van 
gedragsstrategieën (bv. opsplitsing van activiteiten, afleiding, relaxatie, fysieke 
reactivering) om de pijn en de andere symptomen beter te kunnen beheren. Er wordt 
verwacht van de patiënt dat hij een aantal gedragingen verandert. Deze actieve rol van 
de patiënt kan diverse moeilijkheden stellen (cf. IV.3.a.). 
 
 
2.2.3.  Aanbevelingen betreffende de beginevaluatie van patiënten die zich 

aandienen met een chronisch pijnprobleem 
 
De aanbevelingen die ingaan op de kwestie van de beginevaluatie (ANAES, 1999; NPC, 
2001; SSMG, 2004; WMS, 2004; Sanders et al., 2005; HAS 2008; ASA, 2010) dringen aan 
op de volgende punten: 
 

- De evaluatie van patiënten die aan chronische pijn lijden neemt tijd in beslag en 
kan soms meerdere consultaties vereisen, ze moet regelmatig worden herhaald. 

 
- De evaluatiesfeer is belangrijk. De beginevaluatie maakt het mogelijk om een 

band te scheppen met de patiënt. Daar pijn per definitie subjectief is, is de beste 
indicator ervoor wat de patiënt erover zegt. Open vragen die de patiënt met 
eigen woorden kan beantwoorden worden aanbevolen. 

 
- De etiologische balans omvat: 

o analyse van het medisch dossier: bijkomende onderzoeken die 
uitgevoerd zijn, diagnoses, antecedenten …; 

o een gesprek: geschiedenis van het pijnprobleem, nauwkeurige 
beschrijving van de pijn, van de modulerende factoren, van de 
symptomen die ermee verbonden zijn…; 

o een gericht klinisch onderzoek naargelang de symptomen, met inbegrip 
van een gedragsobservatie; 
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o zo nodig bijkomende onderzoeken; 
o eventueel interventionele diagnostische procedures (zoals locoregionale 

blokkades). 
 

- Naast de bovenstaande ‘klassieke’ etiologische balans omvatten de domeinen 
die in de evaluatie aan bod moeten komen de emotionele, functionele en 
sociale gevolgen van de pijn. 

 
- Een bijzondere aandacht wordt besteed aan 

o de cognitieve aspecten: voorstellingen en overtuigingen van de patiënt 
betreffende de mogelijke oorzaken, mechanismen en behandelingen 
van zijn pijnprobleem; 

o de gedragsaspecten: gedragingen van de patiënt tegenover de pijn: 
passiviteit, rust, behoud van activiteit, consumptie van geneesmiddelen; 

o de vraag van de patiënt: wat verwacht hij van de consultatie 
(geneesmiddelenvoorschrift, uitleg, attest)? 

 
- Een semi-gestructureerd gesprek maakt het mogelijk om alle dimensies van het 

chronisch pijnprobleem te behandelen (verschillende richtlijnen worden 
voorgesteld, die van het ANAES, 1999 wordt in de bijlage gegeven (bijlage aan 
hoofdstuk 2, tabel 1). 

 
- Vragenlijsten kunnen nuttig zijn om de evaluatie aan te vullen. Deze 

vragenlijsten kunnen unidimensioneel (analyseren slechts een aspect van het 
pijnprobleem, bijvoorbeeld de intensiteit ervan) of multidimensioneel 
(evalueren meerdere domeinen, bijvoorbeeld de emotionele, functionele en 
professionele gevolgen) zijn. De meest gebruikte vragenlijsten zijn: 

o een lichaamsschema (topografie van de pijnzones); 
o een meting van de intensiteit van de pijn (visuele analoge schaal, 

numerieke schaal of eenvoudige verbale schaal); 
o een lijst adjectieven die pijn beschrijven (McGill ‘Pain questionnaire’, in 

het Frans ‘questionnaire de la douleur de Saint-Antoine’) – zelden 
aanbevolen in de kliniek omwille van hun lengte; 

o evaluatie van angst en depressie (bv. Hospital Anxiety and Depression 
scale: HAD); 

o een evaluatie van de functionele weerslag van de pijn (Pain Disability 
Index…); 

o de Brief Pain Inventory (beknopte vragenlijst over de pijn) met 
meerdere rubrieken die de intensiteit van de pijn, de emotionele en 
functionele gevolgen en het effect van de therapieën evalueren. 

 
- Bepaalde alarmpunten moeten de aandacht trekken want ze wijzen op een 

ongunstige prognose en de behoefte aan een intensieve behandeling. Onder 
meer:  

o een ernstige angst- of depressiecomponent, psychopathologische 
symptomen;  

o een pijn die bestand is tegen de klinische analyse en tegen een goed 
gegeven en gevolgde therapie in overeenstemming met de lopende 
aanbevelingen;  

o interpretaties en overtuigingen van de patiënt die nogal afwijken van de 
wetenschappelijke interpretaties betreffende pijn, de oorzaken, de 
weerslag en de behandelingen ervan. 
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- Bij patiënten die aan acute of subacute lumbalgie lijden verwijst het eerder 

beschreven concept van de ‘gele vlaggen’ naar de psychosociale factoren 
waarvan de aanwezigheid doet denken aan een hoog risico op de overgang naar 
een chronisch karakter. Deze patiënten vergen een vroegtijdige en intensieve 
aanpak. Het is waarschijnlijk dat dit concept kan worden uitgebreid tot andere 
pijnproblemen dan lumbalgie. 

 
 
De synthese van de evaluatie maakt het mogelijk om de therapeutische doelstellingen 
en het therapeutisch programma te bepalen. De HAS (2008) beveelt aan dat het 
gespecialiseerde team na de beginevaluatie voorstellen formuleert om:  

- de lopende behandeling te valideren of te wijzigen; 
- de voorgestelde therapeutische strategie te expliciteren (doelstellingen, 

therapieën, interveniënten, opvolging);  
- eventueel een multidisciplinair behandelingsprogramma voor te stellen en dit 

laatste te plannen;  
- de te ondernemen sociale stappen voor te stellen (bv. aanvraag voor erkenning 

van een handicap, aanvraag van hulp bij wederopname in het arbeidsproces). 
 
 
2.2.4.  Aanbevelingen betreffende de therapeutische behandeling van patiënten die 

zich aandienen met een chronisch pijnprobleem 
 
 
2.2.4.a.  Doelstellingen van de behandeling van patiënten die aan acute of 

subacute pijn lijden in aanwezigheid van ‘gele vlaggen’  
 
Deze beogen de vestiging van een chronisch pijnsyndroom te voorkomen. Met het oog 
daarop is het van belang dat de interdisciplinaire behandeling wordt aangeboden op het 
juiste moment, zodra het risico op een chronisch karakter hoog lijkt (ongunstige 
evolutie, aanwezigheid van ‘oranje vlaggen’). De HAS (2008) raadt aan om goed op te 
letten zodra de pijn 6 à 8 weken aanhoudt. Steeds meer wetenschappelijke argumenten 
wijzen erop dat een vroegtijdige aanpak nuttig is (Sanders et al., 2005). 
 
 
2.2.4.b.  Doelstellingen van de behandeling van patiënten met een chronisch 

pijnsyndroom  
 
Deze doelstellingen zijn soms bescheiden (AETMIS, 2006; HAS, 2008; ASA 2010). Een 
loutere controle van de pijn is vaak onrealistisch en kan zelfs contraproductief zijn. De 
functionaliteits- en levenskwaliteitsaspecten zijn belangrijk (HAS 2008). De 
hoofddoelstellingen van de behandeling zijn (NPC-JCAHO, 2001; Sanders et al., 2005): 

- functionele verbetering: fysiek functioneren, dagelijkse activiteiten, sociale, 
recreatieve en beroepsactiviteiten; 

- verbetering van het zelfbeheer van het chronisch pijnprobleem, vermindering 
van de ontreddering; 

- verbetering van de medicamenteuze behandeling (aanpassing of vermindering); 
- vermindering van het beroep op de gezondheidszorg (bv. vermindering van 

invasieve procedures, ziekenhuisopnames, het aantal consultaties);  
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Deze doelstellingen, evenals de middelen om ze te verwezenlijken, moeten precies, 
realistisch (‘SMART’: Specific, Mesurable, Achievable, Realistic, Time Based) en 
onderhandeld met de patiënt zijn (WMS, 2004). 
 
Waarschijnlijk gaan patiënten die niet van een opvolging in een gespecialiseerde 
structuur genieten achteruit en doen ze meer een beroep op de gezondheidszorg 
(vooral paraklinische onderzoeken) dan patiënten die behandeld worden (McQuay et al., 
1997). Bescheidenheid van de therapeutische doelstellingen is bijgevolg niet 
onverenigbaar met doeltreffendheid van de behandeling. 
 
 
2.2.4.c.   Organisatie van de therapeutische programma’s 
 
Deze moeten multimodaal zijn, alle componenten van het pijnprobleem aanpakken, in 
een biopsychosociaal kader acteren en rekening houdende met de behoeften die naar 
voren zijn gekomen tijdens de evaluatie.  
 
Verschillende auteurs (Sanders et al., 2005; British Pain Society, 2007) wijzen op het 
ontbreken van argumenten voor een differentiatie van de therapeutische programma’s 
naargelang de ziekten. Het is immers eerder het psychosociaal profiel van de patiënten 
dan de biomedische diagnose dat bepalend is voor het mobilisatievermogen van de 
patiënt en de prognose van de behandeling. Dit sluit niet uit dat fysiopathogenetische 
elementen die specifiek zijn voor een of andere ziekte in aanmerking worden genomen, 
in het bijzonder om de medicamenteuze strategieën te sturen.  De ASA (2010) wijst erop 
dat de behandeling van een chronisch pijnprobleem een langetermijnproces is, dat 
periodieke evaluaties omvat. 
 
Om middelen te sparen en iedere patiënt de intensieve zorg te verschaffen die hij nodig 
heeft, stellen Von Korff & Tiemens (2000) voor om de intensiteit en de specialisatie van 
de zorg geleidelijk te verhogen naargelang de reactie van de patiënt op de therapie 
(‘stepped care’-model). Het eerste intensiteitsniveau komt overeen met vrij eenvoudige 
zorg (vorming en begeleiding, preventieve zorg). Indien de evolutie niet aan de 
verwachtingen beantwoordt, wordt steeds intensievere en gespecialiseerdere zorg 
aangeboden, en zo voort, over een totaal van drie of vier niveaus.  
 
 
2.2.4.d.  Inhoud van de therapeutische programma’s 
 
Essentiële componenten van het therapeutisch programma (NPC-JCAHO, 2001; SSMG, 
2004; Sanders et al., 2005) zijn: 

- de educatieve aanpak: informatie-vorming over de biologische en 
psychologische mechanismen van pijn, aanbevolen gedragingen; 

- de readaptatie-aanpak, namelijk:  
o fysieke reactivering, spierversterkende oefeningen, rekoefeningen; 
o aanleren van strategieën voor het beheer van activiteiten (opsplitsing); 
o verbetering van de manier van lopen en van de houding; 
o ergonomische principes; 

- psychologische therapieën, onder meer:  
o cognitieve gedragstherapieën: aanleren van de juiste gedragingen om 

de pijn en andere symptomen te beheersen, aanvaarding …; 
o stressbeheersingstechnieken, hypnose, relaxatie, meditatie, 

mindfulness, biofeedback…; 

-  34  -



 

o beheer van eventuele psychologische of psychiatrische comorbiditeit; 
- sociale interventies, in de beroeps-, school- of gezinsomgeving, om de integratie 

van de patiënt te bevorderen; 
- beheer van de medicamenteuze behandeling: talrijke medicamenteuze 

behandelingen (analgetica en co-analgetica) zijn gevalideerd voor chronische 
pijn. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij de toevoeging van bepaalde 
geneesmiddelen, bij andere patiënten zal eerder een vermindering van de 
behandeling vereist zijn (vooral bij sterke opiaten). Diverse voorschriftprincipes 
zijn aangehaald (bv. WMS, 2004); 

- bij patiënten met een chronisch pijnsyndroom zijn invasieve therapeutische 
procedures zelden aangewezen (Sanders et al., 2005; ASA, 2010) en moeten in 
een globale behandeling worden opgenomen (WMS, 2004; ASA, 2010). 

Er bestaat geen opmerkelijk verschil, tenzij in termen van intensiteit, tussen de inhoud 
van de programma’s die worden aangeboden aan patiënten die aan subacute pijn lijden 
en aan degenen die aan een chronisch pijnsyndroom lijden (Sanders et al., 2005). In 
beide gevallen moeten deze programma’s worden aangepast aan de specifieke 
behoeften van de patiënten die naar voren komen tijdens de evaluatie. 
 
 
2.2.4.e.  Geïntegreerde programma’s voor pijnbeheer 
 
De aanbevolen therapeutische aanpak voor patiënten die aan een chronisch 
pijnsyndroom lijden is een geïntegreerd en intensief programma (Sanders et al., 2005, 
British Pain Society, 2007), ‘pain management program’ genoemd in het Verenigd 
Koninkrijk, vaak ‘psycho-educatieve groepen’ in België. 
Dit programma is gebaseerd op cognitieve gedragsprincipes. De belangrijkste 
ingrediënten zijn volgens de British Pain Society (2007):  

- vorming over de biologische en psychologische mechanismen van pijn, gezonde 
gedragingen en de principes van zelfbeheer van pijn; 

- aanleren van passende gedragingen, keuze van doelstellingen en strategieën om 
daarin te slagen; 

- identificatie en verandering van verkeerde overtuigingen; 
- relaxatie; 
- verandering van gewoonten die bijdragen tot het onderhouden van het 

pijnsyndroom; 
- de deelnemers moeten worden aangemoedigd om hun verworven kennis thuis 

en in andere omgevingen toe te passen.  
 
Deze programma’s verlopen in groep, om uitwisseling van ervaringen te bevorderen en 
om economische redenen. Nog steeds volgens de British Pain Society (2007) leiden de 
meest intensieve programma’s tot de beste resultaten en pogingen tot besparingen 
(personeel, tijd, andere middelen) kunnen het nut van het programma verminderen. Er 
bestaat momenteel geen informatie om het minimum aantal sessies te bepalen. Sanders 
et al. (2005) stellen een duur van 20 dagen voor. 
Een interdisciplinaire opvolging van middellange duur (6 à 12 maanden) wordt 
aanbevolen na een intensief therapieprogramma (Sanders et al., 2005). 
 
 
2.2.4.f.  Evaluatie van de resultaten van de behandeling 
 
De resultaten van de therapeutische opvolging zouden systematisch geëvalueerd 
moeten worden. Deze evaluatie zou een evaluatie van de ontreddering en emotionele 
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impact van de pijn, van de overtuigingen en cognitieve vertekeningen, van het 
activiteitsniveau, van de beleving van de pijn, van de consumptie van gezondheidszorg 
en, in voorkomend geval, van het beroepsstatuut moeten omvatten. 
 
 
2.2.5.  Interactie met andere zorgverleners 
 
Hoogwaardige communicatie met de andere gezondheidszorgverleners (vooral de 
behandelende geneesheer) is noodzakelijk voor de kwaliteit en de coherentie van de 
behandeling.  
 
De HAS (2008) beveelt aan dat de doorgegeven informatie: 

- een antwoord kan geven op de vraag van de verwijzende geneesheer, namelijk 
een geargumenteerd advies over de lopende therapie en te overwegen 
veranderingen;  

- de conclusies van de evaluatie kan verduidelijken: 
o fysieke, psychologische, cognitieve, sociale en professionele component 

van de pijn;  
o gevolgen van de pijn op de kwaliteit van het leven en de dagelijkse 

activiteiten;  
o elementen die de patiënt kunnen helpen om het hoofd te bieden aan de 

situatie; elementen die wijzen op een minder goede prognose; 
- de therapeutische voorstellen kan verduidelijken:  

o behandelingsdoelstellingen;  
o evaluatiecriteria van de resultaten van de behandeling; 
o therapeutisch project;  

- de toepassingsmodaliteiten van de behandeling kan verduidelijken:  
o ambulante behandeling gecoördineerd door de behandelende 

geneesheer, met of zonder gerichte opvolging door de gespecialiseerde 
structuur; 

o ambulante behandeling gecoördineerd door de gespecialiseerde 
structuur;  

o specifieke of multidisciplinaire technische behandeling door de 
gespecialiseerde structuur; 

o behandeling door een andere gespecialiseerde structuur. 
 
Nog steeds volgens de HAS (2008) moeten de conclusies van de beginevaluatie worden 
gericht tot de aanvragende geneesheer, evenals tot de andere 
gezondheidszorgverleners die zorg verlenen aan de patiënt. 
 
 
2.2.6.  Behandelingstermijnen 
 
Te lange wachttijden hebben nadelige effecten op de kwaliteit van het leven en het 
psychologisch welzijn van de patiënten die aan chronische pijn lijden (Lynch et al., 2008). 
Deze auteurs zijn van oordeel dat een termijn van meer dan 6 maanden onaanvaardbaar 
is. Op basis van deze vaststelling heeft een werkgroep van de IASP (2010) de volgende 
aanbevelingen gedaan: 

- zeer dringend (1 week): acute pijnlijke ziekte met hoog risico op verergering of 
overgang naar een chronisch karakter (complex regionaal pijnsyndroom), pijn te 
wijten aan kanker of aan een terminale ziekte; 
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- dringend of half dringend (1 maand): ernstige pijn zonder medische diagnose of 
progressieve pijn met risico op verergering van de functionele handicap, 
doorgaans sinds 6 maanden of minder; 

- routine (4 maanden): aanhoudende pijn zonder significante verergering. 
 
 
 
 
2.2.7.  Conclusie 
 
De aanbevelingen betreffende de evaluatie en de behandeling van chronische pijn 
worden hieronder samengevat. 
 
Algemene principes moeten worden nageleefd, onder meer: 

- een biopsychosociaal referentiekader; 
- een interdisciplinaire werking; 
- actieve medewerking van de patiënt. 

 
De initiële evaluatie: 
 

- kan meerdere consultaties vergen en is voornamelijk gebaseerd op een 
rapportering door de patiënt zelf; 

- moet, op een brede manier, verschillende aspecten van het pijnprobleem 
beschouwen: biomedische aspecten, psychosociale component (meer bepaald 
cognitieve gedragsaspecten en de verwachtingen van de patiënt), emotionele, 
functionele en sociale gevolgen, risicofactoren voor een chronisch karakter; 

- omvat een semigestructureerd gesprek, een klinisch onderzoek, eventueel 
vragenlijsten en/of paraklinische onderzoeken; 

- wordt afgesloten met een synthese en therapeutische voorstellen die worden 
besproken met de patiënt. 

 
De therapeutische behandeling: 
 

- beoogt de impact van de pijn op de kwaliteit van het leven te verminderen en 
beheer van het pijnprobleem door de patiënt zelf te bevorderen;  

- moet multimodaal zijn en diverse ingrediënten bevatten: informatie/vorming, 
readaptatie, psychologische therapie, sociale interventies, aanpassing van de 
medicamenteuze behandeling; 

- neemt idealiter de vorm aan van een geïntegreerd programma, in groep, bij de 
patiënten die aan een chronisch pijnsyndroom lijden; 

- moet worden gevolgd door een evaluatie en een begeleiding op middellange 
termijn. 

 
 
Kwalitatief hoogwaardige interactie met de andere gezondheidszorgverleners is 
onontbeerlijk.  
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2.3.  Een therapeutisch model dat gericht is op readaptatie 
 
Uit de eerder beschreven vaststellingen resulteert dat de algemene filosofie van de 
opvolging van personen die aan chronische pijn lijden van readaptatief karakter  dient te 
zijn, ongeacht het beroep of de specialisatie van de interveniënten of van de structuur 
waarin zij functioneren. In deze paragraaf worden enkele concepten uit de readaptatie 
voorgesteld die van toepassing zijn op de context van chronische pijn. 
 
 
 
2.3.1.  Definitie van readaptatie 
 
Readaptatie is een proces bestaande uit gerichte activiteiten dat de mogelijkheid biedt 
voor personen met beperkingen in hun activiteiten en/of in de sociale participatie om 
een optimaal functioneringsniveau te bereiken, om een autonomie te verwerven en te 
behouden, rekening houdend met persoonlijke en omgevingsfactoren, wanneer er een 
redelijke hoop is een functioneel voordeel te behalen of de kwaliteit van het leven van 
deze personen te verbeteren. Het omvat vier fasen: identificatie van de behoeften, 
voorkeuren en mogelijkheden van de patiënten; uitwerking van functionele 
doelstellingen in overleg met de patiënt en het readaptatieteam; gebruik van op 
bewijzen gebaseerde activiteiten en, ten slotte, analyse van de resultaten om de 
eventuele noodzaak tot het herbeginnen van de cyclus te beoordelen (Kiekens et al., 
2007).  
 
Verschillende elementen van deze definitie zijn bijzonder relevant voor de problematiek 
van chronische pijn: 
 

- readaptatie is gericht op de patiënt en stelt functionele doelstellingen voorop; 
- het gaat om een mogelijkheid die aan de patiënt wordt geboden, waarvan de 

aanwending een actieve medewerking van zijn kant vereist; 
- het houdt rekening met de behoeften en voorkeuren van de patiënt, maar ook 

met andere persoonlijke of omgevingsfactoren (die belemmerend of 
bevorderend kunnen zijn); 

- het maakt gebruik van gevalideerde evaluatie- en behandelingsinstrumenten; 
- het erkent dat het nodig kan zijn om meerdere opeenvolgende cyclussen te 

doorlopen. 
 
 
 
 
2.3.2.  Het ICF-model 
 
De ‘Internationale classificatie van het menselijke functioneren’ (ICF voor International 
Classification of Functioning, Disability and Health in het Engels) (WHO, 2001) is het 
referentiekader voor het readaptatieproces.  
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Afbeelding 2.2: het ICF-model. Volgens de WHO, 2001. 

 
 
 
Dit model beschrijft de functionele mogelijkheden van een persoon als het resultaat van 
complexe interacties tussen het individu (leeftijd, geslacht, manier om het hoofd te 
bieden op diverse gebeurtenissen, opvoeding en beroep, eerdere ervaringen, gedrag…) 
en contextuele (culturele, sociale, klimaat-…) factoren. Het ICF-model past dus in een 
biopsychosociaal kader. 
 
Drie functioneringsniveaus worden in aanmerking genomen: het lichaam, de persoon, 
de persoon in de maatschappij. Er is een lijst opgesteld van de mogelijke problemen in 
drie domeinen (structuur en functie, activiteit en deelname, omgevingsfactoren). Elke 
categorie wordt geëvalueerd volgens een schaal van 0 (afwezig) tot 4 (volledig). De 
volledige lijst, van meer dan 1400 categorieën, is weinig bruikbaar in de klinische 
routine. Specifieke verkorte versies voor verschillende gezondheidstoestanden worden 
momenteel gevalideerd, bijvoorbeeld voor lumbalgie (Cieza et al., 2004; Stier-Jarmer et 
al 2009).  
 
Enkele auteurs hebben een formulier uitgewerkt, ‘The Rehabilitation Problem-Solving 
Form (RPS-Form)’ genaamd, om de evaluatie en de beslissing in readaptatie te 
vergemakkelijken, volgens het ICF-model, door het perspectief van het verzorgingsteam 
en dat van de patiënt erin op te nemen (Steiner et al., 2002). Een voorbeeld hiervan 
wordt gegeven in de bijlage (bijlage aan hoofdstuk 2, tabel 2). 
 
 
2.3.3.  De readaptatiecyclus 
 
De readaptatiecyclus (‘Rehab-CYCLE’) is ontwikkeld door het team van G. Stucki (Steiner 
et al., 2002). Het is gebaseerd op het ICF-model en beschrijft de verschillende stappen 
van het readaptatieproces.  
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Afbeelding 2.3.: de readapatiecyclus (volgens Steiner et al., 2002). 

 
 
 
2.4.  Vragen betreffende de doeltreffendheid en de kwaliteit van de aangeboden 

therapieën bij chronische pijn 
 
 
In dit hoofdstuk zullen we de parameters bespreken die geëvalueerd moeten worden 
om de resultaten van een therapie te meten alvorens kort de beschikbare bewijzen te 
bestuderen betreffende de doeltreffendheid van de therapieën bij chronische pijn. We 
zullen vervolgens de factoren beschrijven die de resultaten van een therapie kunnen 
beïnvloeden en, ten slotte, de aanbevelingen inzake de evaluatie van de kwaliteit van de 
behandeling van een patiënt die aan chronische pijn lijdt. 
 
 
2.4.1.  Evaluatie van de resultaten van een therapie bij chronische pijn 
 
De werkgroep IMMPACT (Initiative on Methods, Measurement, and Pain Assessment in 
Clinical Trials) heeft methodologische aanbevelingen uitgewerkt (Turk et al., 2003, 
Dworkin et al 2005). De complexiteit van chronische pijn en de gevolgen ervan op het 
dagelijks functioneren zijn zodanig dat de intensiteit van de pijn niet de enige 
geanalyseerde parameter kan zijn. Deze auteurs stellen voor om rekening te houden 
met de volgende parameters (en evaluatie-instrumenten): 

- intensiteit van de pijn (visuele analoge schaal of categorische schalen, gebruik 
van analgetica); 

- fysiek functioneren (Multidimensional Pain Inventory Interference Scale en/of 
Brief Pain Inventory interference items); 

- emotioneel functioneren (Beck Depression Inventory en/of Profile of Mood 
States); 
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- evaluatie door de patiënt van zijn verbetering en zijn tevredenheid (Patient 
Global Impression of Change); 

- symptomen en bijwerkingen (open vragen); 
- dispositie van de patiënt, meer bepaald zijn therapietrouw en eventuele 

redenen voor stopzetting van de therapie vóór het einde van de proefperiode 
(volgens de CONSORT guidelines). 

 
Volgens McQuay (2005) is het te vroeg om het gebruik van een specifieke schaal aan te 
bevelen. Bovendien moet men rekening houden met het perspectief van de patiënten: 
zij dringen aan op het belang van een evaluatie van de slaapkwaliteit en de cognitieve 
functies (Turk et al., 2008). 
 
De tevredenheid van de patiënten hangt samen met de kwaliteit van de zorg, de 
therapietrouw, het behoud van adequate gedragingen en betere resultaten op lange 
termijn (McCracken et al., 1997, 2002; Chapman et al., 1996; Hirsch, 2005). 
 
De Veterans Health Administration heeft een evaluatiegids opgesteld voor de resultaten 
van de behandeling van patiënten met chronische pijn. Deze ‘Pain Outcomes Toolkit’ 
(VHA, 2003) is een catalogus van 69 pages die de diverse mogelijke instrumenten 
beschrijft. Er is ook een evaluatievragenlijst uitgewerkt, de Pain Outcomes 
Questionnaire – VA (POQ-VA) (Clark et al., 2003). Deze bevat 45 items voor de 
beginevaluatie, 27 items om te evalueren na de therapie en 35 items voor de opvolging 
op lange termijn. Voor zover ons bekend bestaat er geen vertaling van in het Nederlands 
of het Frans. Clark et al. (2003) zijn van mening dat het MPI ook een nuttig instrument 
zou kunnen zijn, maar het evalueert niet het gebruik van therapieën en de tevredenheid 
van de patiënten. 
  
De groep IMMPACT heeft gewezen op problemen betreffende veelvuldige statistische 
testen (Turk et al., 2008). Hoe hoger het aantal statistische testen, hoe groter de 
waarschijnlijkheid dat een of meerdere van deze testen bij toeval significant is. In 
studies waarin veel parameters in aanmerking worden genomen, moet men adequate 
statistische methoden hanteren (‘gatekeeping procedures’, in reeks of parallel). 
 
Kortom, in het domein van de chronische pijn is het evalueren van de resultaten van een 
therapie complex en vereist een registratie van talrijke gegevens gedurende een lange 
periode. Hoewel de te evalueren domeinen duidelijk vastgesteld zijn, is er momenteel 
geen wetenschappelijke consensus over de aanbevolen instrumenten. 
 
 
2.4.2.  Doeltreffendheid van de aangeboden therapieën bij chronische pijn 
 
Een ‘health technology assessment (HTA)’-studie (McQuay et al., 1997) wijst op het 
belang van een globale analyse van de opvolging in de pijnstructuur. De therapeutische 
aanpak is immers gewoonlijk een combinatie van meerdere benaderingen 
(farmacologisch, cognitief gedrag, readaptatie…). Bijgevolg is het meer adequaat om de 
effecten van een geïntegreerde aanpak te bestuderen dan die van een of andere 
therapie op zich. Opvolging in de gespecialiseerde structuur zou twee keer meer kunnen 
opbrengen dan wat het kost, vooral door de verlaging van de directe kosten (McQuay et 
al., 1997). 
 
Sanders et al. (2005) benadrukken eveneens dat de meest doeltreffende therapie voor 
patiënten die aan een chronisch pijnsyndroom lijden een geïntegreerd en 
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interdisciplinair readaptatieprogramma is. Deze auteurs wijzen op een opeenstapeling 
van bewijzen voor de doeltreffendheid van co-analgetica (vooral bepaalde 
antidepressiva en bepaalde anti-epileptica) en herinneren aan de onbekenden en de 
risico’s die verbonden zijn met langdurig gebruik van opioïde analgetica. Er bestaan veel 
bewijzen in het voordeel van readaptatie en bezigheidstherapieën, evenals in het 
voordeel van cognitieve gedragstherapieën. 
 
Een overzicht van de doeltreffendheid van cognitieve gedragstherapieën (Morley, 2011) 
haalt talrijke methodologische moeilijkheden aan, in het bijzonder de heterogeniteit van 
de therapieën. Er bestaat echter voldoende informatie om te concluderen tot een 
‘effect size’ tussen 0,2 en 0,5, naargelang de studies. De redenen waarom dit effect vrij 
bescheiden is, worden hierna besproken. 
 
 
2.4.3.  Factoren die de resultaten van de therapieën beïnvloeden 
 
Talrijke factoren beïnvloeden de resultaten van een geïntegreerde aanpak.  
 
 
2.4.3.a.  Patiëntgerelateerde factoren 
 
Het beheer van een chronisch pijnprobleem impliceert het aanleren door de patiënt van 
strategieën die hem helpen om het hoofd te bieden aan de symptomen. Verschillende 
gedragsveranderingen worden voorgesteld (fasen van activiteit afwisselen met fasen 
van rust, niet systematisch een geneesmiddel nemen bij een crisis, relaxatiestrategieën 
toepassen, afleiding zoeken…). Een gedrag veranderen is echter niet gemakkelijk, zelfs 
niet als de persoon overtuigd lijkt. Laten we het voorbeeld van een afslankingsdieet 
nemen: de overtuiging dat men zich beter zal voelen met 20 kg minder volstaat niet om 
dat doel te bereiken. Verschillende factoren beïnvloeden het vermogen van de patiënt 
om zich in te zetten voor een verandering. 
 
Een eerste factor is het ‘niveau van de voorbereiding op de verandering’ van de patiënt 
(‘stage of change ‘), beschreven in het ‘transtheoretisch model van gedragsverandering’ 
(Transtheoretical Model of Behavior Change). Dit model, dat aanvankelijk werd 
ontwikkeld voor het stoppen met roken, beschrijft de verschillende fasen in de 
doorvoering van een gedragsverandering (voor een overzicht, zie Kerns & Habib, 2004):  

- voorbeschouwing (helemaal niet van plan zijn om een gedrag te veranderen); 
- overpeinzing (de mogelijkheid overwegen van een verandering in een verre 

toekomst); 
- voorbereiding (zich actief voorbereiden op een verandering in een nabije 

toekomst); 
- actie (actief werken met het oog op de gewenste verandering); 
- behoud (de verkregen veranderingen behouden, hervallen voorkomen). 

 
Patiënten met chronische pijn in de voorbeschouwingsfase weigeren vlugger dan andere 
patiënten om een cognitieve gedragstherapie aan te vatten of geven vaker een lopende 
therapie op. Daarom zullen de therapeutische strategieën aangepast moeten worden: 
patiënten in de vroege fasen zullen meer baat hebben bij werken aan hun motivatie en 
beslissingsbalans dan bij het aanleren van gedragsbeheerstrategieën (Kerns & Habib, 
2004). Interventies die de motivatieaspecten beogen, verhogen de trouw aan een 
therapeutisch programma (Habib et al., 2005) en kunnen zelfs de pijn en de handicap 
significant verbeteren (Ang et al., 2007). 
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Een ander belangrijk concept is de aanvaarding, die men kan definiëren als het feit dat 
men tracht om zo goed mogelijk te leven met (in plaats van tegen) de pijn en ervan af te 
zien hem tot elke prijs te willen beheersen. Patiënten met een goed aanvaardingsniveau 
hebben een beter fysiek en emotioneel functioneren dan degenen die volharden in een 
de vaste wil tot beheersing van de pijn, ondanks het falen van eerdere pogingen 
(McCracken et al., 2007). Een verbetering van de aanvaarding is significant gecorreleerd 
met het resultaat van een therapie (Vowles et la., 2007). Therapieën die gericht zijn op 
aanvaarding en een betere psychologische flexibiliteit in de hand werken (ACT, voor 
Acceptance and Commitment Therapy), hebben hun nut bewezen bij chronische pijn 
(McCracken & Gutiérrez-Martínez, 2011). 
 
Andere factoren die de actieve medewerking van de patiënt aan een therapie zullen 
beïnvloeden, zijn het vertrouwen in het eigen vermogen om te slagen in een 
verandering (‘self-efficacy’), evenals de manier waarop hij het hoofd biedt aan de 
symptomen, zijn manier van functioneren (‘coping’) die minder of meer actief of passief 
is (interne, externe of toevallige ‘controleplaats’) (voor een overzicht, zie Keefe et al., 
2004). 
 
Met de term ‘empowerment’ wordt het proces aangeduid waardoor de persoon 
geleidelijk aan strategieën ontwikkelt die hem in staat stellen om de controle over zijn 
leven te vergroten. Dit proces impliceert een bewustwording van de problemen en een 
mobilisatie van de noodzakelijke middelen om er het hoofd aan te bieden. Het doel is 
een vergroting van de autonomie van de persoon, die het eigenlijke wezen van de 
‘ empowerment’ uitmaakt (Aujoulat, 2007).  
 
Elke patiënt die aan een chronisch pijnsyndroom lijdt, is dus niet noodzakelijk meteen 
een ‘goede’ kandidaat voor een cognitieve gedragstherapie, in groep of individueel. 
Strategieën op maat die rekening houden met de motivatieaspecten zijn doeltreffender 
dan een gestandaardiseerde therapie (Asenlöf et al., 2005). 
 
 
2.4.3.b.  Kwaliteit van de therapieën  
 
De term ‘cognitieve gedragstherapie’ dekt vrij verschillende benaderingen gericht op de 
mentale processen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het behoud van een 
chronisch pijnsyndroom (gedachten, overtuigingen, emoties …). Deze therapieën 
worden in real time gegeven door de therapeuten, in interactie met de patiënten. Ze zijn 
zeer dynamisch en afhankelijk van de invloed van contextuele factoren en van de 
bekwaamheid van de therapeuten. De kwaliteitscontrole van de therapieën is bijgevolg 
niet eenvoudig. Hij impliceert toezicht op de opleiding, de supervisie en de begeleiding 
van de beoefenaars evenals hun vermogen om zichzelf te evalueren tijdens de 
therapiesessies (Morley, 2011). 
 
Het belang van de kwalificatie en de ervaring van de therapeuten wordt bevestigd door 
de observatie dat de resultaten van groepstherapieën minder goed zijn in periodes 
waarin de turnover van de therapeuten groot is (Williams & Potts, 2010). Een cruciaal 
element van de kwaliteit van de structuren voor de behandeling van chronische pijn zal 
dus de bekwaamheid van de betrokken zorgverleners zijn. 
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2.4.3.c.  Niet-specifieke effecten van groepstherapieën 
 
De kwaliteit van de therapieën en het vermogen van de patiënt om zich geheel in te 
zetten zijn niet de enige factoren die de resultaten van een therapie beïnvloeden. 
Talrijke andere parameters spelen een rol (Newton-John & Geddes, 2008, Jamison, 
2011), meer bepaald: 
 

- de kwaliteit van de therapeutische relatie en van de band tussen de patiënten 
en de therapeuten, die zelf afhangen van een aantal factoren 
(communicatiestijl, actief luisteren, empathie);  

- het (her)aanleren door de patiënt van een meer georganiseerde levensstijl 
(verplichting om sessies bij te wonen op precieze tijdstippen, om zich van zijn 
woning naar het centrum te verplaatsen, om bepaalde instructies te volgen), die 
vaak contrasteert met het ongestructureerde leven en tijdschema van patiënten 
die sociaal en professioneel afhaken; 

- het groepseffect: herstel van sociale interacties, kwaliteit van wederzijdse steun, 
cohesie, leren door uitwisseling van ervaringen of door imitatie (‘modelling’), 
bevestiging van de ervaring van de patiënt door vergelijking met de ervaring van 
andere deelnemers. 

 
Deze niet-specifieke effecten zouden des te belangrijker kunnen zijn naarmate de 
intrinsieke kwaliteit van het programma hoog is (Newton-John & Geddes, 2008).) Alle 
therapeuten, vooral de geneesheren, zouden strategieën moeten verwerven die de niet-
specifieke effecten van de therapieën maximaliseren (Jamison, 2011). 
 
 
2.4.4.  Controle op de kwaliteit van de structuren voor de behandeling van chronische 

pijn 
 
Gezien de moeilijkheid om de resultaten van een behandeling van chronische pijn te 
meten, moet een evaluatie van de kwaliteit rekening houden met andere parameters 
dan de ‘outcome data’. Verschillende officiële instellingen hebben aanbevelingen 
gedaan in die zin. 
 
Het AETMIS (2006) stelt drie evaluatiedomeinen voor: de behandelingsresultaten 
(‘outcome assessment’), de processen (‘ process assessment’) en de structuren. 
 
Het meten van de behandelingsresultaten omvat het evalueren van parameters zoals 
de intensiteit van de pijn, de kwaliteit van het leven, het humeur of de functionele 
mogelijkheden. Deze aanpak, die à priori de meest relevante zou kunnen lijken, stelt 
echter grote moeilijkheden:  

- ze is lastig omwille van de intrinsieke complexiteit van chronische 
pijnsyndromen, van de multidimensionale aard van de interventies en van de 
moeilijkheid om te bepalen wat een klinisch significante verbetering is (Haines 
et al., 1997); 

- voor zover de toestand van patiënten die niet van een therapie genieten kan 
verslechteren, kan een status-quo als positief worden beschouwd (vandaar het 
belang en de moeilijkheid om een adequate controlegroep te selecteren); 

- de resultatenmetingen zijn onderworpen aan talrijke systematische fouten, 
onder meer de werving van patiënten die verschilt van een structuur tot de 
andere. 
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De aanpak die gericht is op evaluatie van de processen (‘process assessment’): laat het 
functioneren van de teams een optimale behandeling toe? Deze aanpak evalueert 
parameters zoals het naleven van de richtlijnen voor goede klinische praktijk of het 
parcours van de patiënten. Deze aanpak heeft verschillende voordelen op het 
analyseren van de resultaten, vooral de mogelijkheid om de punten te identificeren die 
een verbetering nodig hebben (Lilford et al., 2007).  
 
Een analyse van de structuren, ten slotte, besteedt aandacht aan de materiële 
voorwaarden voor het functioneren van de teams: kenmerken van het ziekenhuis en van 
de opvangdienst, samenstelling en organisatie van de teams, initiële en voortgezette 
vorming van de patiënten, economische aspecten…, die de aard en de kwaliteit van de 
processen gedeeltelijk beïnvloeden. 
 
Een vergelijking van deze methoden wordt voorgesteld door de JCAHO (2003). Een 
evaluatie van de processen maakt het mogelijk om te meten wat daadwerkelijk tot 
stand is gebracht, in vrij korte tijd, zonder de behandeling van de patiënten te 
beïnvloeden, en maakt het mogelijk om de punten te vinden die een verbetering nodig 
hebben. Ze verwijst echter naar weinig ‘sprekende’ parameters voor de patiënten en is 
zeer specifiek voor een bepaald type van zorg. Een evaluatie van de resultaten is meteen 
toegankelijker voor de patiënten en de externe interveniënten (beheerder), ligt 
onmiddellijk in de lijn van de therapeutische doelstellingen en kan een maat voor de 
doeltreffendheid van de zorgstructuur zijn. Ze wordt echter beïnvloed door talrijke 
factoren die extern zijn aan de structuur (bv. de levenscontext van de patiënt), ze vereist 
vaak grote groepen van patiënten en een langdurige opvolging, en ze kan moeilijk te 
interpreteren zijn. 
 
Het AETMIS (2006) stelt een evaluatie van de processen voor die rekening houdt met de 
behandelingstermijn, de toepassing van de richtlijnen voor goede klinische praktijk en 
de integratie tussen de zorgniveaus. 
 
De JCAHO (2003) identificeert verschillende mogelijke opties om de prestaties van een 
structuur voor pijnbehandeling te meten: 

- zelfevaluaties door de organisaties (structuren en processen); 
- een analyse van de medische dossiers, die nagaat of de zorg gedocumenteerd is 

(evaluatie van de pijn, voorgestelde interventies, re-evaluatie, vorming van de 
patiënt, maatregelen om de kwaliteit van de zorg te verzekeren); 

- kennis- en attitudetesten voor de zorgverleners (er bestaan enkele vragenlijsten, 
maar ze zijn hoofdzakelijk gericht op acute of kankerpijn); 

- directe observatie van de zorg door een speciaal daartoe opgeleide persoon 
(weinig bruikbaar om langdurige processen te evalueren); 

- een studie van de prevalentie op een gegeven moment (bijvoorbeeld om na te 
gaan of de prestaties niet verslechteren in de loop van de tijd); 

- evaluatie van de evolutie van de patiënt met meetinstrumenten die gevalideerd 
en relevant zijn ten aanzien van de doelstellingen (bv. intensiteit van de pijn, 
tevredenheid van de patiënten, functionele mogelijkheden, globaal 
functioneren, kennis en houding van de patiënten betreffende pijnbeheer); 

- het verzamelen van prestatie-indicatoren betreffende processen of specifieke 
resultaten (bv. het percentage van patiënten waarvan de pijn lager is dan een 
score van 5/10 op het moment dat ze het ziekenhuis verlaten); 

- het gebruik van een extern ontwikkeld prestatiemetingssysteem. 
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De HAS (2009) geeft de voorkeur aan een zelfevaluatie van de processen door de 
verzorgingsteams, meer bepaald aan de hand van een schema voor de analyse van de 
medische dossiers (bijlage aan hoofdstuk 2, tabel 3).  
 
 
2.5.  Conclusies 
 
Chronische pijn kan vereenvoudigd gedefinieerd worden als pijn die meer dan zes 
maanden aanhoudt en ernstige gevolgen kan hebben op het dagelijks leven van de 
persoon. Het is het gevolg van een stroom van gebeurtenissen die allerlei vicieuze cirkels 
in gang zetten en leiden tot grondige veranderingen in het functioneren van de persoon, 
zowel in zijn biologische als in zijn psychologische en relationele dimensie. Chronische 
pijn is een ziekte op zich.  
 
Het wetenschappelijk referentiemodel voor de evaluatie en de therapeutische 
begeleiding van patiënten is het biopsychosociaal model, dat een interdisciplinaire 
benadering rechtvaardigt. Een globale evaluatie, die meer bepaald aandacht besteedt 
aan de overtuigingen en verwachtingen van de patiënten, is onontbeerlijk. 
Therapeutische opvolging heeft als hoofddoel de impact van de pijn op de kwaliteit van 
het leven te beperken. Het is nuttig meerdere therapeutische benaderingen te 
combineren. Geïntegreerde en intensieve programma’s, vaak in groep, zijn aanbevolen 
voor patiënten bij wie de pijn hun dagelijks functioneren ernstig beïnvloedt. Een 
readaptatieperspectief is belangrijk en rechtvaardigt een cyclische werking waarin 
evaluaties afwisselen met de toepassing van beredeneerde therapeutische strategieën. 
Een actieve medewerking van de patiënt aan het beheer van zijn diverse problemen is 
geboden, maar stelt diverse moeilijkheden.  
 
Het evalueren van de resultaten van een therapie stelt verschillende problemen. Er 
bestaan echter talrijke bewijzen in het voordeel van de hierboven beschreven 
strategieën. Om de kwaliteit van een therapeutische behandeling in zijn geheel te 
meten, is het van belang om, naast het resultaat van de therapieën, het algemeen kader 
te evalueren waarin hij wordt gegeven (structuren), evenals de manieren van 
functioneren van de teams (processen). 
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In het kader van het huidig 
wetenschappelijk project is een 
correcte inschatting van het aantal 
chronische pijnpatiënten in België 
van essentieel belang. Enkel op 
basis van relevante 
epidemiologische gegevens kan 
immers een correcte inschatting 
gemaakt worden van het aantal 
patiënten dat in aanmerking komt 
voor een oppuntstelling en 
behandeling van de chronische pijn.  

Hierbij dient een onderscheid 
gemaakt te worden tussen het 
totaal aantal personen dat in ons 
land op frequente (langdurige) basis 
pijnklachten vertoont, en anderzijds 
het aantal personen die op actieve 
wijze medische hulp gaan zoeken 
ten gevolge van deze 
pijnproblematiek. Deze laatste 
categorie is natuurlijk van belang bij 
de bepaling van de 
patiëntenpopulatie voor de 
gespecialiseerde pijnstructuren.  

Dit hoofdstuk bestaat uit 3 majeure 
onderdelen, te beginnen met 
recente buitenlandse 
epidemiologische gegevens. In het 
2e deel worden de meest recente 
Belgische epidemiologische 
gegevens besproken om dan af te 
sluiten met farmaco-economische 
gegevens.  

 

 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in vele 
gevallen er eigenlijk geen sprake is van ‘echt’ 
epidemiologisch onderzoek, maar dat de 
gegevens bekomen werden door middel van 
enquêtes, wat natuurlijk een mogelijke 
beïnvloeding van de antwoorden en resultaten 
impliceert. 

 

 

 

Hoofdstuk  3 

Epidemiologie 
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3.1 Buitenlandse epidemiologische gegevens 

In de medische literatuur zijn er heel wat internationale epidemiologische gegevens 
beschikbaar omtrent chronische pijn. Het is natuurlijk niet onze bedoeling om hier een 
volledig overzicht te verschaffen van alle voorgaande publicaties, maar eerder een 
bloemlezing te verschaffen van de meest relevante waarbij de nadruk gelegd wordt op 
de meest recente epidemiologische gegevens. Een onderscheid wordt gemaakt tussen 
Niet-Europese en Europese studies. 

 

3.1.1 Niet-Europese studies 

Een van de oudere publicaties, maar daarom niet minder interessant, is een studie die 
werd uitgevoerd onder auspiciën van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Deze 
studie, op basis van individuele interviews met huisartsen, schatte de prevalentie van 
chronische pijn (gedefinieerd als pijnklachten met een duur > 6 maanden) op 21.5% 
(1,169 patiënten op een totaal van 5,438 die besproken werden tijdens de interviews).  

De Alberta Heritage Foundation for Medical Research stelde in 2002 een document op 
om de validiteit van de multidisciplinaire behandelingsprogramma’s voor de aanpak van 
chronische pijn in Canada te onderzoeken (Ospina & Harstall). Het belang van deze 
studie voor ons onderzoek is gelegen in het feit dat de publicatie een uitgebreid 
literatuuroverzicht bevat van voorgaande epidemiologische studies met betrekking tot 
chronische pijn.  Op basis van dit literatuuroverzicht kan gesteld worden dat in Canada 
een prevalentie voor chronische pijn van 44.4% (95% betrouwbaarheidsinterval: 41.8% - 
45.1%) kan weerhouden worden. Deze publicatie rapporteert de hoogste 
prevalentiecijfers voor chronische pijn in de medische literatuur, maar dit is mogelijks te 
wijten aan de inclusie van zeer specifieke patiëntenpopulaties in de verschillende 
uitgevoerde epidemiologische onderzoeken (voornamelijk gericht op patiënten die 
deelnamen aan multidisciplinaire therapieën in revalidatiecentra of referentiecentra 
voor chronische pijn). 

In december 2010 publiceerde de Health Analysis Division of Statistics Canada (Ottawa) 
een populatie-gebaseerde analyse omtrent de prevalentie van chronische pijn in de 
jongere bevolking, met name tussen 12 en 44 jaar (Ramage-Morin & Gilmour, 2010). 
Gegevens van 57,660 respondenten werd geanalyseerd. In deze jonge populatie bleek 
9% van de mannelijke bevolking en 12% van de vrouwelijke bevolking chronische 
pijnklachten te vertonen. De prevalentie van chronische pijn vertoonde daarenboven 
een stijging met toenemende leeftijd: in de groep van 12 tot 17 jarigen bedroegen de 
percentages respectievelijk 2% en 6% (voor mannen en vrouwen), terwijl deze in de 
leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar 14% en 17% bedroegen. In alle leeftijdscategorieën 
vertoonden vrouwen een hogere prevalentie van chronische pijn dan mannen. Meer 
dan 60% van de patiënten vertoonden soms tot vaak belangrijke beperkingen bij de 
uitvoering van fysieke inspanningen ten gevolge van de aanwezige pijnproblematiek. 
Deze fysieke beperkingen hadden betrekking op alle levensdomeinen – zoals 
huishoudelijke activiteiten, school, werk, ontspanning en verplaatsingen. 3% van de 
mannen met chronische pijn en 5% van de vrouwen dienden zelfs beroep te doen op 
externe hulp bij de uitvoering van de dagdagelijkse activiteiten (Activities of Daily Living - 
ADL).  
 

Een vorig jaar gepubliceerde epidemiologische studie richtte zich voornamelijk op de 
vraag welke chronische aandoeningen het meeste resulteren in een onmogelijkheid om 
arbeid te verrichten (Luckhaupt & Calvert, 2010). Publicatie is gebaseerd op gegevens uit 
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de USA. Uit de studie komt duidelijk naar voren dat recurrente nek- en rug-pijnklachten 
de belangrijkste oorzaak zijn van ziekteverlet. Cervicalgie en lumbalgie geven aanleiding 
tot een prevalentie van ziekteverzuim in de grootte orde van 4.9%, terwijl de gehele 
prevalentie van ziekteverzuim in de USA geschat wordt op 7.5%. 

 

3.1.2 Europese studies 

Europese studies omtrent de prevalentie van chronische pijn verschaffen nogal sterk 
uiteenlopende resultaten. Het onderstaande overzicht beperkt zich tot de meest 
frequente epidemiologische publicaties van verschillende landen op het Europese 
continent. 

Een zeer recente Turkse studie (Ayvat et al., 2011) verschaft interessante 
epidemiologische gegevens over patiënten die zich aanmelden in een universitair 
pijncentrum (Adnan Menderes Üniversitesi). Een totaal van 772 patiënten werd in deze 
studie geïncludeerd. 73% van de onderzochte patiënten vertoonden pijnklachten van 
chronische duur (> 6 maanden). De 3 meest frequente klachten betroffen: lumbale 
wervelzuil gerelateerde klachten, schouderpijn en hoofdpijnklachten. De gemiddelde 
VAS-score bedroeg in deze patiëntepopulatie 7.3 (Numeric Rating Scale – NRS).  

Een recent literatuuroverzicht van vroeger gepubliceerde Duitse epidemiologische 
studies omtrent chronische, niet-maligne, pijn beschrijft een globale (alle pijnsyndromen 
en alle beschikbare publicaties samengebundeld) prevalentie van 17% tot 25% (Wolff et 
al., 2011). In ongeveer 3.5% tot 5.68% van de gevallen is er hierbij trouwens sprake van 
ernstige pijn. In de verschillende individuele publicaties varieert de prevalentie van 
chronische rugpijn van minimum 16% tot maar liefst 54.7% (laatste percentage heeft 
betrekking op milde rugpijnklachten). Chronische schouder- en nek-pijnklachten 
vertonen een prevalentie van 32.9% tot 42%. Het interessante aan deze specifieke 
publicatie is de vermelding van prevalentiecijfers voor specifieke neuropathische 
pijnsyndromen (wat veelal ontbreekt in andere publicaties). Zo wordt voor post-
herpetische neuralgie een prevalentie van 4.7% gerapporteerd, terwijl deze van 
trigeminus neuralgie (tic douloureux) geschat wordt op 0.9%. De prevalentie van 
diabetische polyneuropathie (DPN) wordt in Duitsland geschat op 13.3% van alle 
patiënten met diabetes of 7.3% van alle patiënten met een pijnlijke neuropathie. De 
prevalentie van fibromyalgie zou zich in Duitsland situeren tussen 3.2% en 5.8%. 
Osteoartritis gerelateerde pijnklachten vertonen een prevalentie van 18.7% tot 27.7%. 
Tenslotte, de prevalentie van chronische viscerale pijnsyndromen wordt in Duitsland 
geschat op 7.8%.  

Een recente studie in Spanje (Langley et al., 2011) onderzocht de prevalentie van pijn in 
de volwassen populatie. De gegevens werden geëxtraheerd uit een internet-gebaseerde 
nationale gezondheidsanalyse die in 2010 werd uitgevoerd. Een aantal beperkingen van 
de uitgevoerde studie dienen toch wel in overweging genomen te worden bij de 
bespreking van de resultaten. Het feit dat deze bevraging via het internet werd 
uitgevoerd maakt haar mogelijks niet echt representatief voor de gehele Spaanse 
bevolking (immers niet alle inwonerscategorieën hebben dezelfde mate van 
internettoegang). Ondanks het feit dat bepaalde acute pijnsyndromen uitgesloten 
werden, was het begrip chronische pijn niet duidelijk omschreven in de bevraging. Ten 
slotte werd ook geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende types van pijn. De 
onderzochte steekproef was gewogen naar leeftijd en geslacht om overeen te stemmen 
met de globale Spaanse volwassen bevolking in 2010. Op basis van extrapolatie van de 
studieresultaten kan geconcludeerd worden dat ongeveer 17.25% van de volwassen 
Spaanse bevolking pijnklachten vertoonde in de afgelopen maand (dit stemt overeen 
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met een totaal van 6,100,000 inwoners met pijnklachten). Hiervan vertoonde 11.69% 
ernstige pijn, 64.17% matige pijn en 24.14% milde pijn. De aanwezigheid van dagelijkse 
pijnklachten werd gerapporteerd door 6.95% van de volwassen bevolking in Spanje. De 
voornaamste oorzaken van pijn waren lumbalgie (60.53%) en gewrichtspijnen (40.21%). 
De meest gerapporteerde comorbiditeiten waren slaapmoeilijkheden (42.24%) en angst 
(40.62%). Uit de resultaten kwam ook duidelijk naar voren dat pijn een majeure 
negatieve impact had op de economische activiteit van die patiënten die ernstige of 
matige pijnklachten vertoonden (slechts 42.62% van de patiënten met ernstige pijn 
waren nog actief op de arbeidsmarkt ten tijde van de bevraging). Absenteïsme was ook 
significant hoger in de chronische pijnpopulatie versus de bevolking zonder 
pijnproblematiek.  

Dezelfde hoofdauteur publiceerde de bevindingen van groots opgezette internet-
gebaseerde analyse die in de loop van 2008 werd uitgevoerd in Engeland, Frankrijk, 
Spanje, Duitsland en Italië (Langley, 2011 – studie uitgevoerd in het kader van het 
CHANGE PAIN initiatief, Grünenthal GmbH). Globaal genomen kan gesteld worden dat in 
de betrokken landen 1 op 5 (20.27%) volwassen inwoners (> 18 jaar) pijnklachten 
vertoonde in de maand voorafgaand aan de bevraging. Op basis van de studieresultaten 
wordt geschat dat in de 5 grootste Europese landen een totaal van maar liefst 49.7 
miljoen inwoners pijnklachten vertoonde in de afgelopen maand. Hiervan vertoonden 
11.2 miljoen personen ernstige pijnklachten, 29.4 miljoen matige en 9.0 miljoen milde 
pijn. Op populatieniveau kan aldus een prevalentie van dagelijkse pijn van 8.85% geschat 
worden, waarvan 3.47% ernstige en 4.70% matige pijn. Van de patiënten met ernstige 
pijnklachten rapporteert maar liefst 75.16% dagelijkse pijn, tegenover 39.90% in de 
categorie met matige pijn en 16.12% met milde pijn. De pijnprevalentie is het hoogste in 
de leeftijdscategorie tussen 40 en 59 jaar. De prevalentie ligt ook hoger bij vrouwen 
(12.30%) dan bij mannen (7.98%). Bovendien beschrijven vrouwen vaker ernstige en 
matige pijnklachten dan mannen. Het is opvallend dat een meerderheid van de 
patiënten de aanwezighied van concomittante medische aandoeningen rapporteert in 
de afgelopen 12 maanden. De aldus meest voorkomende comorbiditeiten zijn hoofdpijn 
(63.65%), slaapstoornissen (46.55%), abdominale klachten (38.15%), slapeloosheid 
(37.27%) en angst (35.97%). De prevalentie van depressie is het hoogste in het geval van 
ernstige pijn (35.38%), om af te nemen tot een prevalentie van 19.74% in het geval van 
milde pijnklachten. Er is ook sprake van een significant én langdurig medicatiegebruik 
(zowel OTC als geneesmiddelen op voorschrift). De auteur beschrijft bovendien een 
significante negatieve impact van dagelijkse ernstige pijn op de levenskwaliteit van de 
betrokken patiënten. Het daaruit resulterende produktiviteitsverlies voor de 
maatschappij is ronduit dramatisch te noemen, volgens de auteur van deze publicatie. 
Immers, slechts 34.85% van de pijnpatiënten heeft een voltijdse betrekking, versus 
44.52% van de populatie zonder pijnklachten. Van de personen met ernstige 
pijnklachten werkt slechts 25.98% voltijds. Globaal (alle vormen van tewerkstelling 
samengebundeld) kan men stellen dat 44.07% van de pijnpatiënten geen enkele 
economische activiteit vertoont, versus 35.54% voor de populatie zonder pijnklachten. 
Het absenteïsme bedraagt respectievelijk 22.97%, 7.77% en 4.76% in patiënten met 
ernstige, matige en milde pijn versus 4.09% in de populatie zonder pijn. 
 
In 2011 werden de resultaten gepubliceerd van de PRIME (Prevalence, Impact and Cost 
of Chronic Pain) studie die in Ierland werd uitgevoerd (Raftery et al., 2011). Een totaal 
van 3,136 personen werd hierbij aangeschreven, waarvan uiteindelijk 1,204 personen 
een volledig ingevulde vragenlijst terugzonden. De prevalentie van chronische pijn bleek 
in deze studie 35.5% (95% betrouwbaarheidsinterval: 32.8-38.2; n = 428). Deze Ierse 
studieresultaten toonden echter geen verschil in prevalentie tussen mannen en 
vrouwen. De prevalentie van chronische pijn steeg wel met de leeftijd en vertoonde 
tevens een positieve correlatie met de (dagelijkse) uitoefening van handenarbeid. 
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Rugpijn was de meest frequent gerapporteerde pijnklacht (47.6%). Opvallend aan deze 
studie is toch wel het feit dat de overgrote meerderheid van de patiënten (80%!) méér 
dan 1 lokalisatie van pijnklachten rapporteerde. Een significant aandeel van de 
pijnpatiënten vertoonden pijnklachten op 2, 3 of zelfs meer lokalisaties. Ongeveer 12% 
van de deelnemers bleek arbeidsonbekwaam te zijn ten gevolge van de 
pijnproblematiek. Van de respondenten met chronische pijn vertoonde maar liefst 15% 
duidelijke kenmerken van een klinisch relevante depressie (tegenover 2.8% bij de 
personen zonder pijn).  

Bekkering et al. (2011) publiceerden recentelijk de resultaten van een literatuurstudie 
naar de epidemiologie en aanpak van chronische pijn in Nederland. 119 relevante 
Nederlandse studies werden hierin opgenomen. De prevalentie van matige tot ernstige 
pijn in de Nederlandse volwassen bevolking wordt globaal geschat op 18%. Hierbij wordt 
gesteld dat in de Nederlandse huisartsenpraktijken 7.91 per 1,000 patiënten ernstige, 
onverklaarde, algemene chronische pijnklachten vertoont. De prevalentie van de 
chronische musculoskeletale pijnsyndromen wordt geschat op 44.4% (met 21.2% 
lumbale pijnklachten, 15.1% schouderpijn en 14.3% cervicalgie). De prevalentie van 
chronische veralgemeende pijn (chronic widespread pain) bedraagt 5.2% in de globale 
Nederlandse bevolking. Veel minder gegevens zijn beschikbaar betreffende het 
voorkomen van specifieke pijntypes, zoals viscerale of neuropathische pijn. Voor 
neuropathische pijn wordt een globale incidentie van 8.2 per 1,000 persoon jaren (95% 
betrouwbaarheidsinterval: 8.0 – 8.4) beschreven. Mononeuropathische syndromen en 
carpel tunnelsyndroom blijken hierbij de meest voorkomende vormen van pijnlijke 
neuropathie te zijn. Uit de bovenvermelde Nederlandse gegevens blijkt dat 55% van de 
kankerpatiënten pijnklachten vertonen, waarvan 44% met matige tot ernstige intensiteit 
(≥4/10). De auteurs besluiten dan ook dat de prevalentie van chronische pijn veel hoger 
is dan deze van andere chronische aandoeningen, zoals diabetes en cardiovasculaire 
aandoeningen, alhoewel deze laatste vaak veel meer aandacht krijgen vanwege de 
overheid en de media. 57% tot 74% van de patiënten met veralgemeende en niet-
maligne (niet-kanker gerelateerde) pijnklachten staan onder behandeling voor deze 
pijnproblematiek (24.8% tot 43% geniet echter geen enkele vorm van behandeling). In 
kankerpatiënten ligt dit behandelingspercentage tussen 73% en 88%. Ondanks de 
verschillende beschikbare behandelingsperspectieven is desalniettemin 34% tot 79% 
van de patiënten de mening toegedaan dat hun pijnklacht op inadequate wijze 
behandeld wordt. Alle Nederlandse epidemiologische studies duiden eveneens op een 
uitgesproken negatieve impact van chronische pijn op de algemene levenskwaliteit, 
dagelijkse activiteiten en geestelijke gezondheid. Uit één van de in het 
literatuuroverzicht geïncludeerde studies blijkt trouwens dat 54% van de patiënten met 
matige tot ernstige chronische pijn niet op normale wijze kan functioneren, terwijl 46% 
niet kan instaan voor de eigen verzorging of die van anderen. 

Op basis van een representatieve telefonische enquête uitgevoerd door het recent 
opgerichte nationaal pijnobservatorium in Portugal werden globale prevalentiecijfers 
voor chronische pijn van 38% bekomen (Castro-Lopes, 2011).  

 

 

3.2 Belgische epidemiologische gegevens 

3.2.1. Pan-Europese studie  
Een eerste belangrijke bron van Belgische epidemiologische gegevens kan gevonden 
worden in de vaak geciteerde publicatie van Breivik et al. (2006). Deze telefonische 
ondervraging werd uitgevoerd in 15 Europese landen en Israël en had betrekking op de 
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prevalentie, ernst, behandeling en impact van chronische pijn. In totaal werden 46,394 
respondenten bereid gevonden deel te nemen aan het eerste deel van de bevraging. 
Globaal genomen vertoonden 19% van de respondenten chronische pijnklachten van 
matige tot ernstige intensiteit, met een minimum van 12% (Spanje) en een maximum 
van 30% (Noorwegen). In verschillende Europese landen werden significante regionale 
verschillen aangetroffen in de prevalentie van chronische pijn. Een voorbeeld hiervan is 
Italië met een prevalentie van 32% in het noorden en een prevalentie van minder dan 

22% in het zuiden. Na de 1e evaluatie werden volwassen patiënten (  18 jaar) met 

chronische pijnklachten (  6 maanden), met een intensiteit van  5 op 10 volgens de 
NRS meting, geïncludeerd voor een gedetailleerdere ondervraging. Uiteindelijk werden 
aldus bij 4,839 respondenten, ongeveer 300 per land, dergelijke uitgebreide interviews 
afgenomen. In België werden uiteindelijk bij 303 patiënten de meer uitgebreide 
interviews afgenomen (2e evaluatie). 
 
Op basis van de antwoorden van 2,451 Belgische respondenten (tijdens de initiële 
evaluatie) wordt in de publicatie van Breivik et al. voor ons land een prevalentie van 
chronische pijn van 23% vooropgesteld. Dit is de op 3 na hoogste prevalentie in Europa. 
De gemiddelde leeftijd van de chronische pijnpatiënten bedroeg in België 48.4 jaar. 37% 
van de patiënten vertoonde ernstige pijnklachten (≥8 op de NRS schaal), het op 3 na 
hoogste percentage (minimum van 18% in Nederland en een maximum van 50% in 
Israël). 54% van de Belgische pijnpatiënten was van het vrouwelijke geslacht. De 
gemiddelde duur van de pijnklachten bedroeg in ons lang 7.5 jaar, terwijl het Europese 
gemiddelde 7.0 jaar bedraagt. 61% geeft tijdens de ondervraging te kennen dat hun 
pijnklachten op inefficiënte wijze worden behandeld. Ons land vertoont het hoogste 
percentage van chronische pijnklachten ten gevolge van osteoartrose/osteoartritis 
(48%). Discus hernia en discopathies waren verantwoordelijk voor 25% van de 
pijnklachten, terwijl 13% van de pijn van traumatische origine was. De Belgische 
pijnpatiënten rapporteerden een gemiddeld ziekteverzuim van 8.3 dagen in de 
afgelopen 6 maanden (als direct gevolg van de chronische pijnproblematiek). Dit aantal 
is hoger dan het Europese gemiddelde van 7.8 dagen.  15% van de Belgische 
respondenten gaf aan zijn of haar job verloren te hebben ten gevolge van de chronische 
pijnproblematiek, terwijl 9% van de respondenten van job diende te veranderen of een 
andere verantwoordelijkheid diende op te nemen. 22% van de ondervraagde patiënten 
met chronische pijn had in het verleden reeds een pijnspecialist (algoloog) 
geconsulteerd, alhoewel slechts 10% van de respondenten aangeeft vroeger gevraagd te 
zijn geweest om hun pijnintensiteit te scoren door middel van een pijnschaal. Op het 
ogenblik van de bevraging gebruikte 42% van de Belgische respondenten niet-steroïdale 
anti-inflammatoire geneesmiddelen (versus 44% in Europa), terwijl 15% zwakke 
opioiden gebruikte ter bestrijding van de pijnklachten en 7% sterke opioiden. 33% van 
de patiënten gebruikte paracetamol op het moment van de enquête. Ondanks het 
uitgebreide medicatiegebruik geeft maar liefst 68% van de respondenten te kennen dat 
de farmacologische behandeling op sommige momenten onvoldoende is om de pijn op 
adequate wijze te onderdrukken. In het verleden probeerde 18% van de Belgische 
respondenten een behandeling door middel van acupunctuur, 17% een behandeling met 
fysiotherapie en onderging 23%  van de respondenten een behandeling door middel van 
massage. Tenslotte dient vermeld te worden dat bij 19% van de Belgische respondenten 
een klinische depressie werd gediagnosticeerd. 
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3.2.2. Eurobarometer onderzoek 
 
Belgische gegevens kunnen tevens geëxtraheerd worden uit het laatste Eurobarometer 
onderzoek (Health in the European Union). De gegevens werden verzameld in de 
periode oktober en november 2006 en de publicatie van de verwerkte gegevens dateert 
van september 2007. Uit deze gegevens blijkt dat in België 25% van de bevolking 
aangeeft tijdens de afgelopen 6 maanden problemen te hebben ondervonden met de 
uitvoering van de dagdagelijkse activiteiten ten gevolge van gezondheidsproblemen 
(voor de gehele Europese gemeenschap situeert dit percentage zich op 29%). 
Demografische analyse toont aan dat de volgende factoren hierbij een rol spelen: 
leeftijd, niveau van opleiding, samenstelling van het gezin en (in mindere mate) geslacht. 
Een derde van de Europese inwoners (32%) geeft aan dat in week voorafgaand aan het 
interview hun dagelijkse activiteiten op negatieve wijze beïnvloed werden door 
musculoskeletale pijnklachten (spier, gewricht, nek of lage rug). In België situeerde dit 
percentage zich exact op het Europese gemiddelde, namelijk 32%. Lumbalgie kwam 
hierbij naar voren als de meest gerapporteerde pijnklacht (11%), gevolgd door dorsalgie 
en pijn ter hoogte van de kniegewrichten (beiden 8%), schouderpijn en cervicalgie 
(beiden 7%), hoofdpijn (6%), pijn ter hoogte van handen, heupen en voeten (5%) en 
elleboogpijn in 2% van de gevallen. Leeftijd speelt hierbij een belangrijke rol, met een 
hogere rapportering van belemmerende pijnklachten in de 55+ leeftijdsgroep dan in de 
jongere leeftijdscategorieën (44% versus 23% in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar). 
Personen met een beperkt opleidingsniveau (opleiding gestopt op 15 jaar of vroeger) 
vertonen ook meer beperkende pijnklachten (43%) in vergelijking met hoger opgeleide 
respondenten (27%). Vrouwen vertonen ook vaker belemmerende pijnklachten dan 
mannen (37% versus 27%). In een verdere vraagstelling bevestigt 25% van de Europese 
respondenten hinder te hebben ondervonden van chronische beperkende pijnklachten 
(nu niet beperkt tot musculoskeletale pijnklachten maar alle vormen/types 
samengebundeld). In België bedroeg dit percentage 27%. Ook hier blijken pijnklachten 
ter hoogte van de lumbale wervelzuil het meest frequent. Chronische pijnklachten met 
beperkend karakter bleken uit deze ondervraging ook vaker voor te komen bij vrouwen 
(28%) dan bij mannen (22%). 
 
 
3.2.3. Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 
Een volgende bron van Belgische gegevens is afkomstig van de gezondheidsenquête in 
België 2008 (uitgevoerd door het wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – 
Operationele directie volksgezondheid en surveillance). Dit onderzoek stelt dat in 2008 
bijna één op de 4 Belgen (24.1%) aan chronische lichamelijke pijn leed. De ruwe 
cijfergegevens laten uitschijnen dat de score tussen 1997 (23.0) en 2008 (24.1) licht is 
toegenomen (deze vragen omtrent lichamelijke pijn kwamen immers niet aan bod in de 
bevragingen van 2001 en 2004), maar na correctie voor leeftijd en geslacht zijn er geen 
significante verschillen meer.  Wanneer specifiek gekeken wordt naar de ernst van en de 
hinder door lichamelijke pijn dan kampt 12% van de volwassen Belgische bevolking met 
hevige tot zeer hevige pijn en 18%  van de volwassenen met pijnklachten wordt hierdoor 
veel tot zeer veel gehinderd. 
 

In deze gezondheidsenquête wordt de impact van pijnklachten op het dagelijks leven 
bevraagd door middel van twee SF-36 vragen bij de volwassen bevolking (van 15 jaar en 
ouder): de ernst van en de hinder door lichamelijke pijn. De lichamelijke pijn score wordt 
berekend door de combinatie van deze twee vragen. Deze score geeft een algemeen 
beeld van de hinder door lichamelijke pijn in een bevolking. Om interpretatie te 
vergemakkelijken wordt deze score in dit rapport omgekeerd weergegeven en duidt dus 
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een hoge score op de aanwezigheid van pijn en de hinder erdoor, een lage score op de 
afwezigheid ervan.  De vraagstelling rond lichamelijke pijn resulteert in een gemiddelde 
score voor vrouwen (28) die hoger is dan deze voor mannen (20), wat er op wijst dat 
vrouwen zich meer gehinderd voelen door lichamelijke pijn bij het uitvoeren van hun 
activiteiten. Een 1e toename van de SF-score voor lichamelijke pijn treedt op in de 
leeftijdsgroep 45-54 jaar en een tweede toename vanaf 65 jaar. In de oudste 
leeftijdsgroep (75 jaar en ouder) loopt de score op tot 35,4. In elke leeftijdsgroep is de 
score hoger bij vrouwen dan bij mannen en dit verschil is vooral in de oudste 
leeftijdsgroepen significant.  
 

 
 
Mensen met een lager opleidingsniveau rapporteren frequenter lichamelijke pijn. De 
gemiddelde SF-36 score van lichamelijke pijn bij diegenen met geen of slechts een 
diploma lager onderwijs bedraagt 33,4. Ter vergelijking, deze score is slechts 19,8 bij 
diegenen met een diploma hoger onderwijs. Na correctie voor leeftijd en geslacht blijft 
het verschil tussen de lagere en de hoogst opgeleiden significant. Deze socio-
economische gradiënt kan wellicht deels verklaard worden door de aard van het werk 
en de fysieke inspanning dat dit vereist. De gemiddelde score is hoger in stedelijke 
gebieden (27) in vergelijking met halfstedelijke (20) en landelijke gebieden (23). Mensen 
die in de grootstad Brussel (24) wonen hebben een gunstigere score dan zij die in de 
Vlaamse grootsteden Gent en Antwerpen (34) wonen. Tussen de gewesten worden er 
geen significante verschillen waargenomen.  
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Om een beeld te krijgen welke invloed pijn op de mentale gezondheid heeft, wordt pijn 
geanalyseerd in functie van twee indicatoren uit het hoofdstuk ‘Mentale gezondheid’: 
depressieve aandoeningen (SL_2) en slapeloosheid (SL_4), welke betrekking hebben op 
de afgelopen week. De indicator ‘ernst van lichamelijke pijn (PI01_1)’ wordt 
gedichotomiseerd, dus opgesplitst in twee klassen, nl. diegenen die helemaal geen 
lichamelijke pijn hebben gehad in de afgelopen 4 weken ten opzichte van alle andere 
gradaties van de ernst van lichamelijke pijn. De analyses werden uitgevoerd door middel 
van logistische regressie en gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Uit deze analyses kan 
worden afgeleid dat er een duidelijk verband is tussen pijn en de mentale gezondheid. 
Mensen met pijn hebben 3,5 keer meer kans (p < 0,05) op depressieve aandoeningen 
dan mensen die geen pijn lijden. Daarnaast komt slapeloosheid 2,4 keer (p < 0,05) meer 
voor bij mensen met pijn. 
 
 
3.2.4. Pain Proposal Study 
 
Recentere gegevens (2010) zijn beschikbaar uit een studie die verricht werd door Insites 
Consulting (Pain Proposal Patient Survey augustus-september 2010). Deze gegevens 
verschaffen voornamelijk een interessant perspectief omtrent de praktische implicaties 
die chronische pijnklachten hebben voor Belgische patiënten. Zo blijkt uit de gegevens 
dat bij meer dan een kwart (26%) van de chronische pijnpatiënten het meer dan 12 
maanden duurt alvorens een diagnose wordt gesteld. Van deze patiënten vermeldt 55% 
dat hun pijn niet adequaat behandeld wordt. De helft van de patiënten is trouwens de 
mening toegedaan dat de omgeving twijfelt aan het bestaan van hun pijn. Dergelijke 
chronische, onderbehandelde, pijnklachten hebben ook een duidelijke negatieve impact 
op het arbeidsvermogen van de persoon in kwestie. 63% van de patiënten zegt namelijk 
dat hun werkstatus rechtstreeks beïnvloed wordt door de chronische pijnklachten, 
terwijl 21% stelt dat ze door hun aandoening niet kunnen werken. Maar zelfs wanneer 
de patiënten toch nog professioneel actief zijn, zijn ze toch de mening toegedaan dat ze 
ten minste één derde van de tijd (35%) in hun werk belemmerd worden waardoor ze 
suboptimaal presteren. Interessant is hierbij te vermelden dat 86% van de patiënten 
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stelt dat ze graag een actief lid van de samenleving zouden zijn (of blijven). 28% van 
deze personen is bang om hun baan kwijt te geraken door de pijnklachten, terwijl 38% 
bezorgd is dat ze door de pijnproblematiek gaan vooruitgang meer in hun professionele 
carrière zullen kunnen maken. Uit de bevraging komt ook naar voren dat ruim een kwart 
(26%) van de patiënten ervan beschuldigd wordt de pijnklachten te (ge)(mis)bruiken als 
voorwendsel om niet te hoeven gaan werken. Maar chronische pijn heeft niet enkel 
professionele repercussies. 9% van de ondervraagde chronische pijnpatiënten stelt 
immers dat de pijnklachten een negatieve invloed hebben op hun omgang met familie 
en vrienden. Bijna één derde (31%) stelt dat ze door hun pijn in een vorm van sociaal 
isolement zijn terechtgekomen. Ten slotte is het belangrijk te vermelden dat ook in dit 
onderzoek het belang aan goede opleiding tot uiting komt. Immers, indien de 
behandelende huisartsen ondervraagd worden stelt minder dan de helft (40%) dat ze 
weten wat te doen als een patiënt na de behandeling nog steeds pijnklachten blijft 
vertonen. 91% van de artsen wil ook meer scholing krijgen, vooral over de behandeling 
van chronische pijn én richtlijnen over verwijzing van chronische pijnpatiënten naar de 
pijncentra, alsook richtlijnen omtrent de behandeling van therapie-resistente 
pijnsyndromen. 
 
 
3.2.5. Belgian Pain Society en Dimarso studie 
 

Alhoewel er ongetwijfeld sprake is van methodologische beperkingen en de gegevens 
dateren van 2000, kan bijkomende interessante informatie worden bekomen uit de 
resultaten van een studie die uitgevoerd werd door het bureau Dimarso op vraag van de 
Belgian Pain Society (BPS). Het betreft een steekproef die de prevalentie, kenmerken en 
gevolgen van pijn in de Belgische bevolking heeft onderzocht. Mensen die deelnamen 
aan deze studie maakten deel uit van een “access panel” (n = 2,485) die regelmatig 
deelnemen aan schriftelijke enquêtes die hen via de post verzonden worden. Zij werden 
betaald om deel uit te maken van dergelijk panel. De kwaliteit van dit panel wordt 
iedere keer gecontroleerd als er een enquête wordt verstuurd. Deze steekproef is 
representatief voor de Belgische bevolking wat betreft leeftijd, opleiding, beroep, aantal 
personen in het gezin, leefomgeving en taal (cfr. Vlaanderen – Wallonië).  De enquête 
werd uitgevoerd in de loop van januari en februari 2001. Van 1,624 personen werden 
uiteindelijk volledig ingevulde vragenlijsten bekomen (i.e., 65.4% responspercentage). 
Van de 1,624 respondenten rapporteerden 1,019 (= 63%) in de laatste 6 maanden last te 
hebben gehad van pijnklachten. Van deze 1,019 vertoonde 57,5% op het moment van 
afname pijnklachten. Dit betekent dat 36% van de respondenten op een gegeven 
moment pijnklachten vertoonde. Slechts een minderheid (8.3%) rapporteerden een 
duur van de pijnklachten tussen 3 en 6 maanden. Meer dan de helft (52.3%) van de 
respondenten vertoonde pijnklachten die langer dan 6 maanden duurden. Gemiddelde 
intensiteit van de pijnklachten bedroeg 4.6 op het moment van de bevraging. 

Op de volgende pagina’s wordt een uitgebreider overzicht verschaft van de resultaten 
van deze studie. Een deel van de resultaten (betrekking hebbende op lumbalgie 
klachten) werden vroeger reeds gepubliceerd, maar de overige resultaten werden tot nu 
toe nooit geanalyseerd, noch gepubliceerd. De grafische weergave van alle resultaten 
van de uitgevoerde studie worden hieronder beschreven. 
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3.2.5.1.  Inleiding 

Demografische gegevens van de respondenten 

 

Leeftijdsverdeling 
 

Onderstaande leeftijdsverdeling bleek representatief voor de Belgische bevolking anno 
2001.  

 

 
Burgerlijke stand 

 

Alleenstaand 21,60% 

Gehuwd zonder kinderen 8,30% 

Gehuwd met kinderen 53,90% 

Gescheiden 5,30% 

Samenwonend 6,30% 

Weduwe/ weduwnaar  4,60% 

 

Studies 
 

Lager onderwijs (tot 12 jaar) 5,50% 

Lager secundair onderwijs (tot 15 jaar) 21,30% 

Hoger secundair onderwijs (tot 18 jaar) 38,00% 

Hoger onderwijs (langer dan 18de levensjaar) 35,10% 
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Beroep 
 

Bediende 34,20% laborant 0,30% 

Huisvrouw\-man 18,00% magazijnier 0,30% 

Arbeid(st)er 12,90% militair 0,30% 

Hoger kader 3,30% kok\keukenhulp 0,20% 

Vrij beroep 2,60% veiligheidsagent 0,20% 

onderwijzer\leerkracht\opvoedste
r 

2,40% verkooper\verkoopster 0,20% 

poetsvrouw 1,10% administratief 0,10% 

ambtenaar 1,00% banksektor 0,10% 

operator\machine operator 0,90% commercieel bediende 0,10% 

bouwsektor 0,80% meestergast 0,10% 

electrieker 0,80% sociaalsektor 0,10% 

manoeuvre 0,80% verpleegkundige 0,10% 

andere 0,70% verzorging sektor 0,10% 

bandwerker 0,70% apotheek 0,00% 

chauffeur 0,70% bibliothecaire 0,00% 

metaalbewerker 0,70% boekhouder 0,00% 

kleinhandel 0,60% medische sektor 0,00% 

mekanieker 0,60% informaticus\programmeu
r 

0,00% 

familiaal helpster 0,50% kassierster 0,00% 

in de horeca 0,50% kinesitherapeute 0,00% 

technieker 0,50% secretaresse 0,00% 

zelfstandige (zonder meer) 0,50% sociaal verpleegkundige 0,00% 

middenkader 0,40% techniesche bediende 0,00% 

onderhoud 0,40% verzekeringsmakelaar 0,00% 

houtsektor\schrijnwerker 0,30% zelst.verpleegkundige 0,00% 
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Professionele status 
 

Student 8,30% 

Werkend op datum van afname 49,20% 

Huisvrouw\ -man 13,00% 

Werkloos 5,80% 

Mutualiteitsuitkering omwille van de pijn 2,20% 

Invaliditeitsuitkering omwille van de pijn 1,00% 

Juridische procedure lopende (bv. arbeidsongeval) 0,10% 

Gepensioneerd 20,40% 

 

 

 

Resultaten 

 

Prevalentie 

Van de 1,624 respondenten rapporteerden 1,019 (= 63%) in de laatste 6 maanden last te 
hebben gehad van pijnklachten. Van deze 1,019 heeft 57,5% op het moment van 
afname pijnklachten. Dit betekent dat 36% van de bevolking op een gegeven moment 
pijnklachten vertoonde. 

 

Kenmerken van de pijn 

Duur van de pijnklachten 

Minder dan 3 maanden 39,40% 

Tussen 3 en 6 maanden 8,30% 
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Langer dan 6 maanden 52,30% 

 

Slechts een minderheid (8,3%) rapporteert dat de pijnklachten tussen 3 en 6 maanden 
duurden. Hiervan hadden meer dan de helft nog pijn op het moment van afname, dus is 
slechts van 3,5% zeker dat de pijnklachten niet langer dan 6 maanden zouden duren. 
Hieruit kan besloten worden dat wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden 
aanhouden, de kans heel groot is dat deze ook langer dan 6 maanden zullen duren. 

 
Intensiteit van de pijn 

De pijn bij mensen die op een gegeven moment last hebben van pijn bedraagt 
gemiddeld 4.6 op een schaal van 0 (= geen pijn) tot 10 (= de ergste pijn die er kan zijn). 

 

De ergste pijn die mensen gedurende een periode van 6 maanden hebben ervaren 
bedraagt gemiddeld 6.6 op een schaal van 0 (= geen pijn) tot 10 (= de ergste pijn die er 
kan zijn). 

 

 

De gemiddelde pijn die mensen tijdens een periode van 6 maanden hebben ervaren 
bedraagt gemiddeld 4.6 op een schaal van 0 (= geen pijn) tot 10 (= de ergste pijn die er 
kan zijn). Dit is in overeenstemming met de pijn die mensen gemiddeld op een gegeven 
moment ervaren. 
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Leeftijd 

De leeftijdsverdeling van de respondenten die pijnklachten hebben ervaren in de 
afgelopen 6 maanden, in vergelijking met respondenten die geen pijnklachten hebben 
ervaren, wijst erop dat er geen eenvoudig effect van leeftijd op pijn kan waargenomen 
worden.  

 
 
Ook voor de ergste of gemiddelde pijn in een periode van 6 maanden, werd er geen 
effect van leeftijd op de gerapporteerde pijnklachten aangetoond. 
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Er is echter wel een duidelijk verschil in leeftijd wat betreft de duur van de pijnklachten. 
Op jongere leeftijd zijn er gemiddeld meer pijnklachten die minder dan 3 maanden 
duren. Op latere leeftijd zijn er duidelijk meer pijnklachten die langer dan 6 maanden 
aanhouden. 
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Type pijnklachten 
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Gevolgen/Impact van de pijn 

Dagelijkse activiteiten 

De hinder die mensen tijdens een periode van 6 maanden van hun pijn hebben ervaren 
op hun dagelijkse activiteiten bedraagt gemiddeld 4,1 op een schaal van 0 (= geen 
hinder) tot 10 (= onmogelijk om activiteiten uit te voeren). 

 

 

Ontspannende, sociale en familiale activiteiten 

De hinder die mensen tijdens een periode van 6 maanden van hun pijn hebben ervaren 
op ontspannende, sociale en familiale activiteiten bedraagt gemiddeld 3,8 op een schaal 
van 0 (= geen hinder) tot 10 (= onmogelijk om activiteiten uit te voeren). 
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Werk 

De hinder die mensen tijdens een periode van 6 maanden van hun pijn hebben ervaren 
om te werken (met inbegrip van huishoudelijk werk) bedraagt gemiddeld 4,0 op een 
schaal van 0 (= geen hinder) tot 10 (= onmogelijk om activiteiten uit te voeren). 

 

 

 

Leeftijd 

Er bleek geen effect te zijn van leeftijd op de hinder die personen ondervinden van hun 
pijn. 
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Behandeling 

Consultaties 

57% van de respondenten verklaart in het verleden voor de pijnklachten één of meerder 
keren de huisarts geconsulteerd te hebben betreffende de aanwezige pijnklachten.  

 

 

 

44% van de respondenten werd door de huisarts doorverwezen naar een andere 
zorgverstrekker (= 27% van totaal). 
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85% van de respondenten volgt het advies van de huisarts inzake doorverwijzing/niet-
doorverwijzing op, 13% neemt echter op eigen initiatief contact met één of meerdere 
specialisten of andere hulpverleners. Slechts 2% van de patiënten volgt een 
doorverwijzing door de huisart niet op. 

 

Van de 57% respondenten die contact hebben gehad met één of meerdere specialisten 
of andere hulpverleners, werd het vaakst beroep gedaan op een kinesist, chirurg of 
neuroloog. 
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Operaties 

11% van de respondenten werd ooit geopereerd omwille van de pijnklachten. Mensen 
met pijnklachten langer dan 6 maanden ondergingen dubbel zo vaak een operatie. 

 

 

 

Pijnmedicatie 

48% van de respondenten kregen van een arts analgetica voorgeschreven tijdens de 
laatste 6 maanden voorafgaand aan de bevraging. De meest voorgeschreven pijnstiller 
was hierbij paracetamol. 
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Sociale ondersteuning 

Een derde van de respondenten verklaart helemaal geen of slechts weinig 
ondersteuning of begrip te krijgen van de onmiddellijke omgeving. 
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Maar misschien de belangrijkste verdienste van deze studie is toch wel het feit dat de 
bevraging op een dusdanige manier werd opgesteld dat een gradering van de chronische 
pijnklachten toepasbaar is. Hiervoor werd in onze analyse de Graded Chronic Pain 
Classification toegepast. Hierdoor kunnen we ons een idee vormen van de patiënten die 
niet enkel chronische pijn vertonen maar die een dermate uitgesproken functionele 
hinder hiervan ondervinden waardoor zij zich zullen aanbieden in gespecialiseerde 
pijnstructuren voor behandeling en opvolging. Dit vormen dan de pijnpatiënten die 
specifieke medische hulp zullen gaan zoeken voor hun pijnprobleem. In de 
onderstaande figuur 3.1. wordt een overzicht verschaft van de schaal die gehanteerd 
werd in deze studie.  
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Indien deze gradering wordt toegepast op de resultaten van hogerbeschreven studie, 
dan worden volgende resultaten bekomen: 
 
 

        
Percentage van 

volwassen bevolking GRAAD Aantal     

          

1 115 Low interference - Low intensity 27,85% 7,23% 

2 162 Low interference - High intensity 39,23% 10,18% 

3 80 High interference - Moderately limiting 19,37% 5,03% 

4 56 HIgh interference - Severely limiting 13,56% 3,52% 

          

Totaal 413   100,00% 25,96% 

        (= percentage van 
volwassen bevolking 

die langer dan 6 
maanden pijnklachten 
heeft EN op moment 
van afname nog last 

heeft van pijnklachten) 

        

1,624 100% Totaal respondenten   

1,019/1,624 62,75% Pijnklachten in laatste 6 maanden   

582/1,012 36,09% 
Nog steeds pijnklachten op moment van de 
bevraging   

413/574 25,96% Pijn duurt langer dan 6 maanden   

 
Nationale en internationale gegevens tonen aan dat, afhankelijk van de gehanteerde 
definitie, de prevalentie van chronische pijn tussen 25% en 40% bedraagt. Ongeveer 
11% van deze patiënten vertonen ernstige chronische pijnklachten. Op basis van deze 
gegevens zou men kunnen stellen dat er in België anno 2011 (uitgaande van een 
populatie van 11 miljoen inwoners) 2.970.000 personen op dagelijkse basis lijden aan 
chronische pijn. Echter, dit is niet de populatie die zich zal aanbieden in de pijncentra 
voor oppuntstelling en behandeling. Immers, enkel de patiënten die lijden aan 
pijnklachten met een hoge interferentie en matige tot ernstige functionele beperking 
zullen gespecialiseerde medische hulp gaan zoeken. Deze patiëntengroep stemt 
overeen met ongeveer 8.53% van de volwassen bevolking. Dit stemt overeen met een 
totaal van 938.300 potentiële patiënten.  
 
 
3.2.6. Epidemiologische enquête Antwerps referentiecentrum 
 

Een laatste en meest recente bron van Belgische gegevens wordt bekomen uit een 
bevraging die uitgevoerd werd bij patiënten die het Antwerps referentiecentrum voor 
chronische pijn (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) bezochten in de loop van het 
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voorjaar 2011. Een totaal van 345 opeenvolgende patiënten vulden op anonieme en 
vrijwillige basis de vragenlijst in. Hierbij kregen zowel patiënten met chronische pijn die 
het referentiecentrum bezochten voor een interventionele behandeling (infiltratie of 
electrotherapie), voor een farmacologische behandeling (oa. therapeutisch infuus) als 
voor een consultatie, de mogelijkheid om deze vragenlijst in te vullen. 

 

3.2.6.1. Demografische gegevens 

De onderstaande figuren verschaffen demografische informatie van de patiënten die in 
de observatieperiode het pijncentrum bezochten. Hieruit blijkt dat een meerderheid van 
de patiënten (iets meer dan de helft) behoren tot de leeftijdscategorie tussen 40 en 59 
jaar. Ongeveer 30% van de patiënten blijkt ouder te zijn dan 60 jaar. Dit betekent dat 
een meerderheid van de patiënten die een referentiecentrum consulteren tot de 

jongere leeftijdscategorieën behoren (  60 jaar). Ongeveer 70% van de patiënten zijn 
van het vrouwelijk geslacht. Ongeveer 10% van de patiënten is vermoedelijk toch wel 
obees. 40% van de patiënten die de vragenlijst invulden dienden woonden op een 
afstand van meer dan 20km van het referentiecentrum. 
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3.2.6.2. Sociale gegevens 
 
Een grote meerderheid van de patiënten (iets meer dan 60%) blijkt gehuwd te zijn. Het 
percentage lager opgeleiden overheerst toch wel in het patiëntenbestand, met meer 
dan 60% van de ondervraagden met een maximaal opleidingsniveau van hoger 
middelbaar onderwijs of minder. Patiënten die hoger onderwijs van het lange type of 
universitair onderwijs volgden, vertegenwoordigen telkens 10% of minder van de totale 
patiëntenpopulatie. Bijna een kwart van de patiënten is gepensioneerd, terwijl meer 
dan 20% onder hen op het ogenblik van de raadpleging of behandeling van een 
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ziekteuitkering (in het kader van invaliditeit) geniet. Bijna 10% van de patiënten is 
gehandicapt terwijl meer dan 5% van een ziekteuitkering geniet op het ogenblik van de 
bevraging. Dit alles maakt dat een kleine 60% van de patiëntenpopulatie geen actieve 
economische activiteit (meer) vertoont. 
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3.2.6.3. Medische en heelkundige voorgeschiedenis 
 
Zoals blijkt uit de onderstaande grafieken bestaat er een grote diversiteit in de oorzaken 
voor de chronische pijnproblematiek, met artrose-gerelateerde pijnklachten als 
voornaamste oorzaak. Een overgrote meerderheid van de patiënten onderging 
voorafgaand aan de behandeling binnen het pijncentrum ook reeds één of meerdere 
heelkundige ingrepen. Bijna de totaliteit van de pijnpatiënten consulteerden 1 tot 4 
andere (niet pijn) artsen voorafgaand aan hun behandeling binnen het pijncentrum, 
terwijl een kleine 30% van de patiënten zelfs meer dan 4 artsen geconsulteerd hebben 
in het verleden. 
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3.2.6.4. Beschrijving van kenmerken, lokalisatie en intensiteit van de pijnklachten 
 
De door de patiënten gerapporteerde types van pijnklachten zijn zeer divers, met een 
merendeel aan knagende pijn. In 65% van de gevallen zijn de pijnklachten continu 
aanwezig, maar vertoont de pijn wel een wisselende intensiteit. In 20% van de patiënten 
vertonen de continue pijnklachten zelfs continu dezelfde intensiteit. In bijna driekwart 
van de gevallen is de pijnproblematiek geleidelijk aan ontstaan. Degeneratieve 
pathologie is in zowat 1/3e van de gevallen verantwoordelijk voor deze 
pijnproblematiek. Hierbij dient ook vermeld te worden dat 15% van de pijnklachten 
veroorzaakt zijn door ofwel een voorafgaande operatie of een ongeval. Chemotherapie 
en radiotherapie worden telkens  in enkele percentages van de totale populatie als 
oorzakelijke factor geïdentificeerd door de patiënt. In 65% van de gevallen situeren de 
pijnklachten zich steeds op dezelfde plaats. Een zeer opvallende en significante 
bevinding van deze bevraging is het gegeven dat meer dan de helft van de pijnpatiënten 
reeds langer dan 5 jaren deze pijnklachten vertoont! In onze bevraging vertoont amper 
10% van de patiënten pijnklachten gedurende minder dan 12 maanden, terwijl 80% van 
de patiënten sinds langer dan 2 jaar deze pijnklachten vertoont. Tevens opvallend in 
deze bevraging is het hoge percentage (waarvan bijna 70% lumbale wervelzuil) aan 
pijnklachten die zich situeren ter hoogte van de wervelzuil. Meer dan de helft van de 

patiënten vertoont ernstige pijnklachten (  7/10) op het ogenblik van aanmelding in het 
pijncentrum (pijn op het moment van afname van de bevraging). Maar behalve de 
ernstige pijnklachten op dit ogenblik dienen ook de zeer intense pijnklachten in de 
afgelopen 6 maanden weerhouden te worden (>80% vertoonde een pijnintensiteit van 
≥7/10 in de 6 maanden voorafgaand aan de bevraging). Hierbij valt ook op dat er weinig 
verschil bestaat tussen de ergste (meest uitgesproken pijn) tijdens de laatste 6 maanden 
en de gemiddelde pijn tijdens de laatste 6 maanden. 
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3.2.6.5. Doorverwijzing en verwachtingen van de patiënt 

 
Iets meer dan 20% van de patiënten werd door een huisarts doorverwezen naar het 
pijncentrum voor oppuntstelling en/of behandeling. De doorverwijzende specialisten 
zijn bijzonder divers, met een meerderheid van doorverwijzingen door respectievelijk 
orthopedisten, fysisch geneesheren, neurologen en neurochirurgen. Opmerkelijk zijn 
toch wel de veel lagere doorverwijzingspercentages door internisten (en reumatologen) 
en algemeen chirurgen. Een overgrote meerderheid van de patiënten ondergingen in 
het verleden al verschillende – en sterk uiteenlopende - behandelingen (met een 
overwicht voor de inname van analgetica, uitvoering van infiltraties en 
fysiotherapeutische behandelingen). Inzake verwachtingen primeert voornamelijk het 
herwinnen van een sociaal leven bij de patiënten (40%). Opvallend is dat ongeveer 15% 
van de patiënten (±1 patiënt op 6!), ondanks het chronisch karakter van de 
pijnproblematiek (zie vorige grafieken), nog steeds een volledige genezing verwacht. 
Een kleine 10% van de patiënten die het referentiecentrum bezoeken hoopt op een 
volledige economische reïntegratie (terug aan het werk gaan) volgende op de 
behandeling binnen het pijncentrum. Meer dan de helft van de patiënten wenst ook dat 
de pijnintensiteit met >50% zal afnemen, ondanks de chroniciteit van de pijnklachten en 
de multipele voorgaande behandelingen. In het kader van recente (en lopende) 
campagnes vanuit de farmaceutische industrie omtrent de neveneffecten van 
pijnbehandelingen, dient geconcludeerd te worden uit deze bevraging dat slechts 15% 
van de ondervraagde patiënten een behandeling met minder neveneffecten 
vooropstelt. 
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3.2.6.6.  Gevolgen van de pijnproblematiek 
 
Slechts minder dan 25% van de patiënten geeft aan dat zij tijdens de afgelopen 6 
maanden absoluut géén hinder hebben ondervonden van de pijnklachten bij de 
uitvoering van hun dagelijkse activiteiten (activities of daily living - ADL). De overige 
patiënten vertonen, in meer of mindere mate, wel een negatieve invloed van de 
aanwezige pijnproblematiek op de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Bijna 20% 
van de patiënten heeft in de afgelopen 6 maanden zelfs élke dag hinder ondervonden 
van de aanwezige pijnklachten bij de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Een 
meerderheid (55%) van de patiënten evalueert de ondervonden hinder als bijzonder 

ernstig (  7/10). Amper 10% ondervindt weinig of geen hinder van de pijnklachten bij de 
uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Een soortgelijk resultaat wordt waargenomen 
wanneer gevraagd wordt naar de beïnvloeding door de pijnklachten van de sociale en 
familiale activiteiten (met ook een bijzonder negatieve impact op de mogelijkheid tot 
wandelen, als voorbeeld van ontspannende activiteit). Iets minder dan 60% van de 

patiënten rapporteert ernstige hinder (  7/10) bij de uitvoering van de economische 
activiteiten (met inbegrip van de huishoudelijke activiteiten).  Humeur, nachtrust en 
levensvreugde worden allemaal in belangrijke mate negatief beïnvloed door de 
aanwezige pijnklachten. ≥ 50% van de ondervraagde patiënten rapporteren immers een 

ernstige negatieve invloed (  7/10) van de pijnklachten op hun humeur, levensvreugde 
en de kwaliteit van de nachtrust. Deze bevindingen tonen duidelijk aan dat de 
aanwezige pijnklachten een significante negatieve impact hebben op de globale 
levenskwaliteit van de betrokken patiënten, met mogelijke co-morbiditeiten tot gevolg 
(bijvoorbeeld als gevolg van de slechte nachtrust). 
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3.3 Gezondheidseconomische gegevens 

Om dit hoofdstuk af te sluiten nog een laatste woord over de gezondheidseconomische 
kosten van chronische pijn. In België zijn er geen uitgebreide onderzoeken verricht naar 
de economische last van chronische pijn. Niettemin verstrekken enkele studies enige 
gegevens over specifieke aspecten van de aanpak van pijn. Een prospectieve studie 
(Annemans et al., 2004), ontworpen om de economische kosten van neuropathische 
pijn (zoals behandeld in Belgische pijncentra) te evalueren, concludeerde dat 
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neuropathische pijn gepaard gaat met een significante economische last. De 
gemiddelde maandelijkse kost per patiënt bedroeg 438.40€. Hiervan 
vertegenwoordigden ziekenhuisopnames 57% van de totale kost. Arbeidsverzuim kostte 
de samenleving 4,429€ per patiënt per jaar. 
 
Volgens een bevraging die in februari 2001 werd afgenomen door de Ziekenzorg CM en 
de onderzoeksafdeling van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten was circa 50% 
van de chronische pijnpatiënten tussen 25 en 64 jaar door hun gezondheidstoestand 
niet in staat te werken. Deze werkongeschiktheid heeft grote gevolgen voor het 
inkomen van mensen met chronische pijn en hun kansen op integratie in de 
samenleving. 
 
Een Nederlandse publicatie uit 2005 (Boonen et al.) maakte ook een berekening van de 
directe en indirecte medische kosten van verschillende pijncondities. De totale jaarlijkse 
kost bedroeg 7,814€ voor fibromyalgie patiënten (waarvan 17% directe medische 
onkosten), 8,533€ voor chronische lumbalgie (13% directe medische kosten) en 3,205€ 
voor ankyloserende spondylitis (32% directe medische kosten). In Duitsland (Wolff et al., 
2011) worden de globale jaarlijkse kosten voor pijnklachten (voor volwassenen tot 75 
jaar) alleen al op 49 miljard € geschat (oftwel 2.2% van het bruto nationaal product). 
 
 
3.4 Toekomstperspectieven prevalentie chronische pijn 
 
Omwille van verschillende elementen zal de prevalentie van chronische pijn in de 
toekomst enkel toenemen. Verschillende identificeerbare elementen hieromtrent zijn: 

- veroudering van de Belgische bevolking 
- toegenomen prevalentie van uitlokkende medische aandoeningen 

o stijgende prevalentie diabetes 
o stijging oncologische aandoeningen 

- toegenomen invasiviteit/agressiviteit van de medische wetenschap 
- hogere (en langere) overleving na ernstige medische aandoeningen 

 
 
 
3.5 Conclusie 
 
Algemeen kan men stellen dat de buitenlandse en binnenlandse gegevens duidelijk 
maken dat chronische pijn een belangrijk gezondheidsprobleem is, niet enkel omwille 
van de intensiteit en de duur van de pijnklachten maar eveneens door de negatieve 
impact op de globale levenskwaliteit van de getroffen patiënten. De laatste Belgische 
gegevens duiden op het frequent voorkomen van ernstige pijnklachten, van lange duur 
en met significante impact op het functioneren en de levenskwaliteit van de patiënten. 
Ondanks het consulteren van verschillende geneesheren, van uiteenlopende discipines, 
en de toepassing van diverse behandelingstechnieken vertonen de patiënten nog steeds 
ernstige pijnklachten. Natuurlijk zullen niet alle patiënten met chronische pijn een 
beroep gaan doen op pijnteams, maar globaal kan men toch stellen dat in België 
vermoedelijk 8.5% van de bevolking een of andere vorm van gespecialiseerde 
algologische behandeling zal vergen omwille van de aanwezigheid van chronische 
pijnklachten van hoge intensiteit en met ernstige functionele beperkingen. Er dient 
hierbij ook rekening gehouden te worden met het optreden van co-morbiditeiten ten 
gevolge van de negatieve impact van chronische pijn op de globale levenskwaliteit van 
de betrokken patiënten! 
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De oproep tot kandidaten voor de 

pilootprojecten betreffende de ‘algologische 

functie’ beschrijft deze algologische functie 

als een sentinelfunctie of interne liaison die 

de zorgverleners sensibiliseert, instaat voor 

de opvolging van de patiënten en een 

globaal pijnbeleid uitstippelt voor het ganse 

ziekenhuis. Het gaat om een transversale 

functie. De doelgroep omvat de patiënten 

met chronische pijnproblemen die in 

aanmerking komen voor een globale en 

systematische behandeling.  

 

73 ziekenhuizen hebben deelgenomen aan 

dit proefproject. Dit hoofdstuk analyseert de 

huidige werking van deze proefprojecten 

betreffende de algologische functie. 

Hoofdstuk  4 

Analyse van de pilootprojecten 
 over de ‘algologische functie’ 
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4.1.  Inleiding 
 
De pilootprojecten omtrent de “Algologische functie” zijn ontstaan in het kader van het 
meerjarig programma, ingesteld door Minister L. Onkelinx, Minister van 
Volksgezondheid, dat tot doel heeft om de levenskwaliteit van personen die lijden aan 
chronische aandoeningen aanzienlijk te verbeteren. 
 
Dit programma, dat “prioriteit aan chronische ziekten!”, wordt genoemd is ontstaan uit 
de vaststelling dat op dit ogenblik de specifieke noden van patiënten met chronische 
aandoeningen onvoldoende in acht genomen worden. Het programma heeft dan ook tot 
doel om de beschikbaarheid én de kwaliteit van zorgen voor patiënten met chronische 
aandoeningen (chronische ziekten) aanzienlijk te verbeteren. De volgende prioriteiten 
zijn geformuleerd in dit programma: 
 

- identificatie van de personen met chronische aandoeningen; 

- facilitatie van de toegang tot informatie en simplificatie van de 
administratieve beslommeringen; 

- betere integratie van deze patiënten in het beroepsleven en sociale 
activiteiten; 

- verbeterde toegankelijkheid van de gezondheidszorg (hieronder vallen 
de proefprojecten “algologische functie” en “multidisciplinaire teams 
van chronische pijn”); 

- permanente reflectie omtrent de structurele verbeteringen die 
noodzakelijk zijn vanwege de politieke instellingen inzake chronische 
aandoeningen. 

 
Voor het proefproject “algologische functie” werd een budget van 1,8 miljoen € 
vrijgesteld om dit proefproject te implementeren in 73 ziekenhuizen in ons land. Binnen 
dit proefproject werden de kosten van 0.5 FTE verpleegkundige vergoed. De oproep 
werd gelanceerd in de loop van het jaar 2009 (oproep is beschikbaar in bijlage aan 
hoofdstuk 2, tabel 1). 83 ziekenhuizen hebben zich initieel kandidaat gesteld, waarvan – 
na evaluatie – 73 ziekenhuizen weerhouden werden door de Minister (lijst van 
weerhouden ziekenhuizen in bijlage aan hoofdstuk 4, tabel 2). 
 

 
De oproep tot kandidaten voor de pilootprojecten ‘algologische functie’ 
beschrijft deze laatste als een sentinelfunctie of interne liaison die de 
zorgverleners sensibiliseert, instaat voor de opvolging van de patiënten en een 
pijnbeleid uitstippelt. Het gaat om een transversale functie. De doelgroep omvat 
de patiënten met pijnproblemen die in aanmerking komen voor een globale en 
systematische behandeling. De algologische functie moet bestaan uit een arts 
(bij voorkeur een specialist in de anesthesiologie met een kwalificatie in de 
algologie), een verpleegkundige die beschikt over een opleiding in de algologie 
en een ziekenhuisapotheker. De financiering komt overeen met het loon van een 
halftijdse verpleegkundige.  
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De taken van de algologische functie worden als volgt omschreven: 

 
- informeren van de patiënten; 
- sensibiliseren van de zorgverleners voor de noodzaak van pijnbestrijding; 
- steunen van de referentieverpleegkundigen; 
- introduceren van een systematische pijnevaluatie door de zorgverleners; 
- opstellen en actualiseren van richtlijnen en protocollen; 
- voorstellen van basisbehandelingen voor chronische pijn; 
- advies verlenen aan de directie inzake het chronisch pijnbeleid; 
- verzekeren van continuïteit in de zorg na het ontslag. 

 
Verder beschrijft het Witboek, dat in 1998 werd gepubliceerd door de Belgian Pain 
Society (BPS, 1998), de algologische functie als zijnde hoofdzakelijk gericht op de 
preventie- en behandelingsaspecten van pijn. Volgens het Witboek moet de algologische 
functie beantwoorden aan de volgende vier opdrachten:  
 

- een adviesfunctie op het vlak van pijnpreventie en -behandeling; 
- een consultatie algologie zonder interventie; 
- een functie van verwijzing naar het algologisch centrum; 
- een toegangspunt voor het algologisch centrum in het kader van de opstelling 

van een algologisch programma en van een continuïteit in de zorg. 
 
Merk op dat er, in tegenstelling tot voor de ‘multidisciplinaire pijnteams’, geen 
wereldwijd erkende guidelines bestaan voor de ‘algologische functie’ en dat de oproep 
tot kandidaten voor de pilootprojecten de algologische functie zeer ruim definieert. Het 
is dus niet mogelijk om na te gaan in hoeverre de teams zich conformeren aan een 
voorgedefinieerd model. Wij hebben er daarom voor gekozen om de manier te 
beschrijven waarop de verschillende teams het project ‘algologische functie’ hebben 
opgezet in België, dus wat de algologisch verpleegkundige in het kader van zijn activiteit 
doet.  
 
 
4.2.  Methodologie van de evaluatie 
 
4.2.1.  Te evalueren domeinen 
 
Net als bij de analyse van het functioneren van de multidisciplinaire teams kunnen drie 
domeinen geëvalueerd worden: 
 

- een ‘outcome assessment’-benadering of meting van de resultaten: gezien de 
moeilijkheden die deze benadering stelt en het tijdsgebrek zal de algologische 
functie niet vanuit deze invalshoek worden benaderd; 

- de voorkeur is uitgegaan naar de aanpak die gericht is op een evaluatie van de 
processen. We hebben geëvalueerd hoe de pilootprojecten werken: de soorten 
pijn die worden behandeld, de aanwezigheid van protocollen en richtlijnen, de 
soorten behandeling die worden aangeboden aan de patiënten, 
pijnevaluatieschalen, vorming en sensibilisatie van het verzorgend personeel… 

- Ten slotte hebben wij ook een analyse van de structuren willen uitvoeren die 
rekening houdt met de volgende parameters: kenmerken van het ziekenhuis en 
van de opvangdienst, samenstelling en organisatie van de algologische teams, 
profiel en verdeling van de werktijd van de algologisch verpleegkundige, profiel 
van de verantwoordelijke geneesheer-algoloog. 
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4.2.2.  Invalshoeken: ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ evaluatie 
 
Via een semi-kwantitatieve analyse van bepaalde variabelen hebben we een ‘objectieve’ 
evaluatie kunnen maken van het project ‘algologische functie’. Ondanks de voordelen 
van de objectieve benadering is deze laatste niet voldoende voor een volledige en 
uitvoerige analyse van het domein dat we willen bestuderen. 
Daarom, om relevante aanvullende informatie toe te voegen aan onze analyse, hebben 
we ook een ‘subjectieve’ benadering overwogen. Het is immers noodzakelijk rekening te 
houden met de percepties van de betrokkenen: in dit geval de algologisch 
verpleegkundigen. Ze vertegenwoordigen waardevolle aanvullende informatie om de 
complexiteit van hun functie beter te begrijpen. 
In dit hoofdstuk zal de analyse van het functioneren van de algologische functie zich 
toeleggen op een studie van de eerder beschreven structuren en processen. 
 
 
4.2.3.  Methodologie 
 
Zoals we reeds hebben aangehaald, bestaat er zeer weinig literatuur over de 
‘algologische functie’. De aanbevelingen van het ‘Witboek’ en onze deskundigheid op 
het gebied van pijn hebben ons echter in staat gesteld om de relevante informatie te 
verzamelen om deze functie beter te begrijpen. De gestelde vragen staan beschreven in 
tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1.: Onderzoeksvragen betreffende de analyse van het functioneren van de 
algologische functie 

Onderzoeksvragen voor de analyse van het functioneren van de algologische functie 
 

- Structuur 
o Begin van het project 
o Opvangstructuur: soort ziekenhuis, aantal bedden, aanwezigheid 

palliatief support team (PST), ... 
o Samenstelling van het team 
o Opleiding en ervaring algologische functie 
o Opleiding en ervaring verantwoordelijke geneesheer-algoloog 
o Opleiding van de verzorgers 
o Samenwerking met de gezondheidszorgverleners 
o Volume van de activiteit 

 
- Processen 

o Profiel algologisch verpleegkundige:  
 hoofdactiviteiten, functioneren, initiatieven, moeilijkheden, ... 

o Behandeling patiënt 
 Soorten pijn die worden behandeld 
 Soorten behandeling die worden aangeboden aan de patiënten 
 Evaluatie behandeling 
 Soorten patiënten die worden behandeld 
 Gele vlaggen (“yellow flags”) 
 Gebruik van protocollen en richtlijnen 
 Naleving van de protocollen 
 Gebruik van pijnevaluatieschalen 
 Opvolging van de patiënt 
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Net als bij de analyse van het functioneren van de ‘multidisciplinaire pijnteams’ werd de 
voorkeur gegeven aan twee benaderingen. 
 
Ten eerste werd er een vragenlijst om een aantal semi-kwantitatieve gegevens te 
verzamelen over het functioneren van de algologisch verpleegkundige opgesteld in het 
Nederlands en het Frans en verstuurd naar de verpleegkundigen met de algologische 
functie. Deze vragenlijst werd voorgelegd in een Excel-formaat, zodat de gegevens 
rechtstreeks ingevoerd konden worden en vervolgens de grote trends die in de 
verschillende structuren naar voren kwamen, geanalyseerd konden worden. De gestelde 
vragen worden weergegeven in de bijlage aan hoofdstuk 4 (tabel 3). 
 
Ten tweede hebben we een semigestructureerd gesprek gevoerd met elke 
verpleegkundige van de algologische functie aan de hand van een gespreksschema dat 
werd opgesteld op basis van de onderzoeksvragen, opgenomen in de bijlage aan 
hoofdstuk 4 (tabel 4). Deze gesprekken werden uitgeschreven en vervolgens 
samengevat door de onderzoekers die de gesprekken gevoerd hadden. De gegevens uit 
de vragenlijsten en de gesprekken werden vervolgens geanalyseerd om de 
onderzoeksvragen in tabel 4.1. te beantwoorden.  
 
 
 
4.3.  Analyse van de structuren: resultaten en bespreking 
 
 
4.3.1.  Begin van het project  
 
De integratie van de ‘algologische functie’ begon na januari 2010 voor het merendeel 
(75%) van de algologische verpleegkundigen (afbeelding 4.1.). 
 

 
Afbeelding 4.1.: Percentage ziekenhuizen dat van start ging met de ‘algologische functie’ 
op verschillende tijdstippen. 
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4.3.2.  Opvangstructuur 
 
Net als bij de ‘multidisciplinaire pijnteams’ zijn de meeste ziekenhuizen met een 
algologisch verpleegkundige gelegen in stedelijk gebied (53%). Meer dan een derde in 
gemengd gebied (35%) en een minderheid in plattelands- (9%) of industriegebied (3%). 
 
De grootte van de ziekenhuizen verschilt. Meer dan een derde beschikt over 200 à 399 
bedden (36%), 29% telt 400 à 599 bedden en 23% kan meer dan 800 bedden opvangen. 
Slechts kleine percentages tellen 600 à 799 bedden (8%) en minder dan 200 bedden 
(4%). 
 
Het merendeel van de ziekenhuizen beschikt over een palliatief support team (94%) en 
ze hebben allemaal een verkoeverkamer. Deze laatste functioneert hoofdzakelijk 
overdag (67%) terwijl een derde van de instellingen verklaart dag en nacht te 
functioneren. 
 
Ten slotte heeft 70% van de ziekenhuizen een specifieke eenheid voor postoperatieve 
analgesie (acute pijndienst – APD) in hun structuur.  
 
 
 
4.3.3.  Samenstelling van het team 
 
Over het algemeen maakt de verpleegkundige met de ‘algologische functie’ deel uit van 
een team. Slechts 12% van de verpleegkundigen maakt niet deel uit van een team (6 
Franstaligen en 2 Nederlandstaligen). De samenstelling van de teams waarmee zij 
werken is echter zeer verscheiden. Voor het merendeel vinden we de volgende 
basissamenstelling: verpleegkundigen, geneesheren-anesthesiologen en psychologen. 
 
 
 
4.3.4.  Opleiding en ervaring van de algologisch verpleegkundige 
 
Iets meer dan een derde van de algologisch verpleegkundigen beschikt over een 
basisopleiding in de operatiezaal. Slechts kleine percentages hebben een specialisme in 
de intensieve zorg, in de oncologie of in Pijncentra. Meer dan de helft van hen heeft 
echter geen bijzondere specialisatie of een ander specialisme dan de domeinen die in de 
vragenlijst werden genoemd (afbeelding 4.2.).  
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Afbeelding 4.2.: Basisopleiding van de verpleegkundigen die meewerken aan de 
algologische functie (afkomstig vanuit operatiekwartier, intensieve zorgen, oncologisch 
verpleegkundige, algologisch verpleegkundige of geen specifieke andere basisopleiding). 
 
 
De helft van de ondervraagde verpleegkundigen beschikt over meer dan 10 jaar ervaring 
(49%) in hun hoofdfunctie. Slechts een derde heeft een ervaring tussen 5 en 10 jaar en 
19% van minder dan 5 jaar. 
 
Wat de specifieke opleiding in de algologie betreft, heeft meer dan de helft van de 
verpleegkundigen een of meerdere opleidingen in pijn gevolgd (62%). Daarentegen 
heeft slechts 21% van hen meer dan 10 jaar ervaring in pijn. Bijna de helft van hen heeft 
immers minder dan 5 jaar ervaring in pijn (44%). Deze resultaten wijzen erop dat de 
‘algologische functie’ voor de verpleegkundige recent is in de meeste ziekenhuizen die 
deelnemen aan het pilootproject. De gevolgde opleidingen zijn zeer divers. Voor 
sommigen gaat het om gestructureerde cursussen met examens en diploma, voor 
anderen gaat het om het deelnemen aan congressen, forums of meer specifieke 
lezingen. Bijna de helft (40%) werkt in een multidisciplinaire pijnstructuur en slechts 14% 
in de palliatieve zorg, terwijl 46% een ander werkdomein heeft. 
 
 
 
4.3.5.  Opleiding en ervaring van de verantwoordelijke geneesheer-algoloog 
 
De basisspecialisatie van de verantwoordelijke geneesheren-algologen is in de meeste 
gevallen anesthesie (94%). Meer dan de helft heeft minstens een opleiding in de 
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algologie gevolgd (69%) en, in tegenstelling tot de verpleegkundigen, heeft de helft van 
hen meer dan 10 jaar ervaring in pijn. We hebben echter niet gevraagd of ze na deze 
opleiding een diploma hebben behaald na een examen, of een deelnemingsattest 
hebben ontvangen, en of ze specifieke stages hebben genoten in chronische pijn. Wij 
weten ook niet welke landen deze specifieke opleiding hebben gegeven (België, 
Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland of Canada). 
 
 
 
4.3.6.  Samenwerkingen 
 
Wanneer er zich een moeilijkheid of een probleem voordoet, doet de algologisch 
verpleegkundige hoofdzakelijk een beroep op de verantwoordelijke geneesheer-
algoloog (62%). Slechts 26% van hen doet een beroep op een anesthesist en 12% op een 
andere persoon (neuroloog, fysisch geneesheer, psycholoog, ...) (afbeelding 4.3.). 
 

Afbeelding 4.3.: Personen tot wie de algologisch verpleegkundige zich richt bij een 
probleem (algoloog, anesthesioloog en overige zorgverleners).  
 
 
 
Wat de meest voorkomende samenwerkingen betreft, staat bijna de helft van de 
algologisch verpleegkundigen in contact met verpleegkundigen (44%). Een derde van 
hen werkt regelmatig samen met geneesheren-anesthesisten-reanimisten evenals met 
psychologen. Bovendien staat een vierde van de algologisch verpleegkundigen vaak in 
contact met geneesheren-algologen, met geneesheren in het algemeen (alle 
specialisaties) en met kinesitherapeuten. Slechts 12% van hen verklaart frequent samen 
te werken met de apotheek (afbeelding 4.4.). 
 
 

Samenwerking bij een probleem

Médecin algologue 
responsable

Anesthésiste-
réanimateur

Autre (neurologue, 
psychologue, ...)

-  100  -



 

Soms wensen de algologisch verpleegkundigen samen te werken met andere verzorgers 
zoals kinesitherapeuten (14%), psychologen (12%) en geneesheren (11%). Sommigen 
wensen echter geen enkele bijzondere samenwerking. 
 

 
Afbeelding 4.4.: Meest frequente samenwerking van de algologisch verpleegkundigen. 
 
 
4.3.7.  Opleiding van de andere verzorgers 
 
Het merendeel van de algologisch verpleegkundigen (86%) vindt dat de verzorgers 
behoefte hebben aan meer opleiding in pijn (soorten pijn, evaluatie, opvolging, ...). Deze 
resultaten sluiten aan bij onze eerdere vaststellingen. Bovendien meldt meer dan de 
helft van hen (59%) dat het verzorgend personeel nood heeft aan een betere opleiding 
in pijn en de behandeling ervan. Ten slotte heeft slechts een derde van de verzorgers 
(36%) een vraag geformuleerd betreffende de opleidingen in pijn die ze zouden kunnen 
volgen. 
 
 
4.3.8.  Verdeling van de werktijd 
 
Rekening houdend met de antwoorden op de vragenlijsten van alle verpleegkundigen 
met de algologische functie heeft de totale werktijd in de het ziekenhuis een mediaan 
van 10 halve dagen per week, terwijl de werktijd gewijd aan pijn over een mediaan van 5 
halve dagen per week beschikt. In uren uitgedrukt bedraagt de mediaan van de werktijd 
die aan pijn wordt besteed 20 uren per week (tabel 4.2.). 
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Tabel 4.2.:  Verdeling van de totale werktijd van de algologisch verpleegkundigen 
 

 Mediaan Min Max Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Totale werktijd 
ziekenhuis 
(halve dagen/week) 

 
10 

 
0,5 

 
10 

 
8,47 

 
2,31 

Totale werktijd pijn 
(halve dagen/week) 

 
5 

 
0,5 

 
10 

 
5,57 

 
2,7 

Totale werktijd pijn 
(uren/week) 

 
20 

 
2,5 

 
40 

 
24,42 

 
10,06 

 
 
Als we meer specifiek de verdeling van de tijd gewijd aan de activiteiten in de algologie 
bestuderen, heeft de werktijd bestemd voor de opvolging van de patiënten een mediaan 
van 5 uren per week. De mediaan van de tijd bestemd voor technische handelingen is 3 
uren per week. Deze duur heeft ook betrekking op andere activiteiten die verbonden 
zijn met pijn en behaalt een mediaan van 5 uren per week. Om enkele voorbeelden te 
noemen: bijeenkomst van de verschillende teams, opvolging van de analgesiepompen, 
deelname aan congressen en opleidingen, deelname aan diverse vergaderingen evenals 
sensibilisatie van het verzorgend personeel (tabel 4.3.). 
 

 
Tabel 4.3.: Verdeling van de tijd gewijd aan de pijnactiviteiten 
 

 Mediaan Min Max Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Opvolging van de 
patiënten die 
opgenomen zijn op 
de dienst 
(uren/week) 

 
5 

 
0,5 

 
30 

 
7,54 

 
7,03 

Technische 
handelingen 
(uren/week) 

3 0,5 19 4,29 3,94 

Andere (uren/week) 5 1 40 11,57 12,39 

 
 
Het aantal patiënten dat door de algologisch verpleegkundige gezien wordt kent een 
mediaan van 10 patiënten per dag terwijl de mediaan van het aantal geziene patiënten 
per week gelegen is op 25,5. Deze resultaten wijzen op een discrepantie daar het aantal 
geziene patiënten per week lager is dan het normaal verwachte aantal. Wij wilden ook 
de tijd bepalen die wordt gewijd aan elke patiënt: mediane duur van 20 minuten (tabel 
4.4.). 
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Tabel 4.4.: Verdeling van de tijd besteed aan de patiënten 
 

 Mediaan Min Max Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Aantal geziene 
patiënten per dag 

 
10 

 
2 
 

 
40 

 
12,02 

 
9,37 

Aantal geziene 
patiënten per week 

 
25,5 

 
2 

 
300 

 
47,05 

 
54,6 

Gemiddelde 
tijdsduur per 
patiënt (min) 

 
20 

 
2 

 
60 

 
24,21 

 
16 

 
Tenslotte vereist de algologische functie ook een gedeelte administratief werk. Het 
opstellen van verslagen en dossiers heeft een mediaan van 4 uren per week. De werktijd 
gewijd aan de organisatie van vergaderingen beschikt daarentegen over een mediaan 
van 2 uren per week. Ten slotte is een mediaan van 3 uren per week bestemd voor 
andere administratieve activiteiten zoals de uitwerking van protocollen en procedures 
bestemd voor pijn, onderzoeksactiviteiten, het opstellen van vragenlijsten, de realisatie 
van ‘pijnbrochures’ voor de patiënten, evenals het invoeren van gegevens en de 
tarifering van de technieken. Deze tijdsbesteding wordt weergegeven in tabel 4.5. 
 

 
Tabel 4.5.: Verdeling van de tijd besteed aan administratieve activiteiten 
 

 Mediaan Min Max Gemiddelde Standaard 
afwijking 

Verslagen, dossiers 
(uren/week) 

 
4 

 
0,2 

 
17 

 
5,55 

 
4,28 

Organisatie 
vergaderingen 
(uren/week) 

 
2 

 
0,2 

 
5 

 
1,93 

 
1,26 

Andere (uren/week) 3 0,5 15 4,72 3,9 

 
 
4.3.9.  Analyse van de structuren: conclusies 
 
Gezien de resultaten van deze analyse kunnen we de volgende belangrijke informatie 
onthouden: 

- de algologisch verpleegkundige beschikt niet over een predominante 
basisspecialisatie en heeft in meerderheid een ervaring van korte duur in de 
activiteit ‘pijn’; 

- de algologisch verpleegkundige zou de helft van zijn totale werktijd in de 
ziekenhuisstructuur aan pijn besteden; 

- de verantwoordelijke geneesheren-algologen zijn in meerderheid anesthesisten 
en hebben, in tegenstelling tot de verpleegkundigen, meerdere jaren ervaring in 
de algologie. 
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4.4.  Analyse van de processen: resultaten en bespreking 
 
4.4.1.  Profiel van de algologische functie 
 
In deze paragraaf zullen we nader ingaan op het profiel van de algologisch 
verpleegkundige maar ook op bepaalde informatie die met zijn functie verbonden is: zijn 
hoofdactiviteiten in het kader van de algologische functie, zijn opleiding en zijn ervaring, 
zijn functioneren in de functie, vorming en sensibilisatie, zijn persoonlijke initiatieven, de 
ondervonden moeilijkheden in de functie, de voldoening die gepaard gaat met de 
functie en de steun die hij van de verzorgers krijgt. 
 
4.4.1.a.  Hoofdactiviteiten 
De algologisch verpleegkundige voert een aantal activiteiten uit die specifiek zijn voor 
zijn functie (tabel 4.6.): 

Tabel 4.6.: hoofdactiviteiten van de algologisch verpleegkundigen,  
in afnemende volgorde van belangrijkheid 

Uitgevoerde activiteiten Uitleg 

Een mening of een advies formuleren 
op basis van een verzoek 

Over het algemeen is het verzoek afkomstig 
van een verpleegkundige, een geneesheer of 
een assistent geneeskunde. 

 
Opleiding geven aan de verzorgers 

Deze opleidingen zijn meestal bestemd voor 
een publiek van verpleegkundigen, maar 
kunnen ook voor geneesheren bedoeld zijn. 
Ze worden intern of extern georganiseerd 
(bv. in het kader van verplegersscholen). 

De patiënt opvolgen en vormen De verpleegkundige controleert de pijn van 
de patiënt en legt hem bepaalde 
beheermethoden uit. 

Een vormings- en sensibilisatierol 
vervullen naar de verzorgers toe 

De verpleegkundige heeft als opdracht de 
verzorgers te vormen in het rekening houden 
met de pijn van de patiënten. 

 
Regelmatig de verschillende 
verpleegeenheden bezoeken 

Vaak hebben deze bezoeken als doel te 
peilen naar de behoeften en de 
moeilijkheden van de verzorgers en 
eventuele functionele problemen in de 
behandeling van de pijn van de patiënt te 
achterhalen. 

Een ‘pijnconsultatie’ houden Deze consultatie bestaat uit een anamnese 
en een evaluatie van de pijn van de patiënt. 

De analgesiepompen opvolgen Deze opvolging wordt uitgevoerd opdat de 
patiënt zich ‘comfortabel’ voelt. 

Assistentie bij technische handelingen De verpleegkundige helpt de geneesheer bij 
peridurale injecties, infiltraties en 
radiofrequenties. 

Een behandeling voorstellen/wijzigen Het komt soms voor dat de algologisch 
verpleegkundige de verantwoordelijkheid 
neemt om een lopende behandeling te 
wijzigen. 

Protocollen en procedures uitwerken Deze protocollen en procedures worden 
gemaakt om de verzorgers ‘gerust te stellen’ 
(een te volgen methode). 
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Andere opdrachten werden weinig gemeld door onze steekproef of slechts door een 
enkele persoon genoemd, bijvoorbeeld animatie van therapiegroepen, assistentie bij 
chirurgie en relaxatie van de patiënt. 
 
 
4.4.1.b.  Beroepservaring en professionele kwaliteiten 
 
Het merendeel van de algologisch verpleegkundigen (66%) beschouwt zijn competenties 
op het gebied van de behandeling van pijn als vrij hoog, ook al ondervinden ze, zoals we 
zullen zien, talrijke moeilijkheden. Ongeveer een derde (30%) acht zijn competenties 
matig en slechts een klein percentage denkt dat ze zeer hoog of zwak (4%) zijn 
(afbeelding 4.5.). 
 

 
Afbeelding 4.5.: Evaluatie door de algologisch verpleegkundigen van hun competenties 
op het gebied van pijn. 
 
 
De meest genoemde troef (59% van de algologisch verpleegkundigen) is het feit te 
beschikken over een soliede theoretische kennis (medische en farmacologische kennis). 
Daarna worden empathie en luisteren genoemd door een derde van de personen. We 
vinden ook communicatie (32%), geduld (17%) en diplomatie (14%) terug (afbeelding 
4.6.). 
 

Algologisch competentieniveau

Zeer hoog

Hoog

Matig

Laag
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Afbeelding 4.6.: Troeven en noodzakelijke kwaliteiten voor de algologische functie. 
 
Merk op dat de overgrote meerderheid van de verpleegkundigen (85%) deelnemen aan 
opleidingen en/of congressen over pijn. 
 
 
4.4.1.c.  Functioneren in de algologische functie 
 
Het merendeel van de algologisch verpleegkundigen omschrijft zichzelf als een 
tussenpersoon of bemiddelaar tussen de verzorgers en de patiënten. Voor hen is hun 
functie een tweedelijns transversale functie. De anderen zien hun functie als een 
eerstelijns functie. 
 
Meer dan de helft van de algologisch verpleegkundigen (59%) verklaart ‘vaak tot altijd’ 
een beroep te doen op de afdelingsgeneesheer. We vinden een gelijkaardig percentage 
terug voor het beroep op de geneesheer-anesthesist-reanimist (64%) en voor het 
beroep op de geneesheer-algoloog (68%). Het is verwonderlijk dit percentage te 
bekomen voor de geneesheer-anesthesist-reanimist daar we gezien hebben dat slechts 
26% van de algologisch verpleegkundigen een beroep doet op deze geneesheer bij een 
probleem. Misschien dat dit verklaard kan worden door het feit dat we niet 
gepreciseerd hebben ‘anesthesist zonder opleiding in de algologie’. 
 
Wat het beroep op de psycholoog betreft, doet een derde van de ondervraagde 
verpleegkundigen ‘soms’ een beroep op deze laatste. 54% verklaart een beroep te doen 
op de fysisch geneesheer. 
 
Er wordt ‘soms’ tot ‘vaak’ een beroep gedaan op de verpleegkundigen met de 
algologische functie door de zaalarts, de anesthesist en de geneesheer-algoloog. Voor 
een geneesheer van een andere discipline is dit veel meer variabel. Bij een 
verpleegkundige, daarentegen, situeert dit zich hoofdzakelijk tussen ‘soms’ en ‘zeer 
vaak’ (afbeelding 4.7.). 
 

Troeven en kwaliteiten voor de algologische functie

Theoretische kennis
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Luistervaardigheid

Communicatie
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Diplomatie
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Afbeelding 4.7.: Personen die een beroep doen op de algologisch verpleegkundige. 
 
 
 
4.4.1.d.  Vorming en sensibilisatie 
 
Het merendeel (64%) van de algologisch verpleegkundigen vermeldt ‘vaak’ tot ‘altijd’ 
een vormingsrol te hebben naar de patiënt toe inzake de technieken en methoden voor 
pijnbehandeling. Over het algemeen verloopt deze vorming meestal mondeling en 
schriftelijk (58%). 
 
Slechts 43% van hen verklaart ‘vaak’ tot ‘altijd’ sensibilisatie- en vormingsactiviteiten te 
verrichten naar het verzorgend personeel toe, terwijl het merendeel van hen deze 
activiteiten als onontbeerlijk beschouwt om de behandeling van pijn te verbeteren. 
 
 
4.4.1.e.  Persoonlijke initiatieven 
 
In het kader van zijn activiteit wordt de algologisch verpleegkundige er soms toe 
gebracht om initiatieven te nemen met het oog op een voortdurende verbetering van de 
pijnbehandeling van de patiënt. Op dit vlak vinden we zeer verscheiden trends van een 
verpleegkundige tot de andere. Het opstellen van protocollen wordt nochtans door bijna 
de helft van hen aangehaald. Deze resultaten zijn echter niet overeenstemming met de 
resultaten uit het gesprek, waarin slechts 14% van de algologisch verpleegkundige 
verklaart protocollen uit te werken voor pijnbeheer. 
 
Bovendien heeft bijna een derde van de personen een ‘pijnopleiding’ opgezet voor de 
verzorgers, omdat zij dachten dat dit noodzakelijk was. Twee andere initiatieven kunnen 
ook genoemd worden: de creatie van een ‘pijnbrochure’ voor de patiënten die 
aankomen in het ziekenhuis en de benoeming van ‘referentiepersonen voor pijn’ in elke 
verpleegeenheid. 
 
Wat toekomstige initiatieven betreft, zijn de antwoorden eveneens zeer verscheiden 
maar alweer is de wens van de algologisch verpleegkundigen hoofdzakelijk gericht op 
pijnbehandelingsprotocollen: nieuwe protocollen opstellen of bestaande protocollen 
verfijnen. 
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4.4.1.f.  Moeilijkheden en belemmeringen in de uitvoering van de algologische functie 
 
De algologische functie is een functie in volle ontwikkeling. Men kan zich dan ook 
inbeelden dat er zich dagelijks moeilijkheden aandienen. Deze zijn talrijk, want er 
werden meer dan 100 moeilijkheden opgetekend tijdens de gesprekken. De vier 
grootste moeilijkheden in afnemende volgorde van belangrijkheid zijn: 
 

- gebrek aan tijd om aan pijn te besteden of om bepaalde activiteiten te doen; 
- gebrek aan vorming en sensibilisatie van de verzorgers op het vlak van pijn; 
- gebrek aan respect en terughoudendheid ten aanzien van de algologische 

functie (vooral van de kant van de geneesheren); 
- gebrek aan middelen en beperking van het project ‘algologische functie’ in de 

tijd.  
 
Naast de moeilijkheden wilden we weten wat de persoonlijke remmen van de 
algologisch verpleegkundigen op de goede ontwikkeling van hun functie waren. Daarvan 
noemen we: 
 

- gebrek aan kennis op het gebied van pijn, het beheer ervan en de medicatie 
ervoor, bij de eerstelijns verzorgers;  

- moeilijkheden met bepaalde patiënten (bv. keuze om de pijn niet te verlichten 
omdat de patiënt dat niet wenst, tegenkanting van de patiënt en van zijn 
familie, begripsproblemen omwille van de taal); 

- gebrek aan tijd om aan de functie te besteden (bv. halftijds wordt onvoldoende 
geacht); 

- houdingen en vooroordelen tegenover pijn van de kant van de eerstelijns 
geneesheren en verpleegkundigen; 

- gebrek aan belangstelling en erkenning voor de functie; 
- weerstand tegen verandering van de kant van de eerstelijns geneesheren en 

verpleegkundigen; 
- de eisen die aan de algologisch verpleegkundige worden gesteld; 
- gebrek aan samenwerking tussen de verzorgers; 
- gebrek aan communicatie tussen de (gefrustreerde) patiënten en het eerstelijns 

verzorgend personeel. 
 
 
4.4.1.g.  Voldoening, verbeteringen en strategieën in de algologische functie 
 
De algologisch verpleegkundigen beschrijven slechts weinig voldoening die met hun 
functie gepaard gaat in vergelijking met de moeilijkheden. De ondervonden voldoening 
is gericht op de patiënt. Als voldoening kunnen we, onder meer, de tevredenheid van de 
patiënt en het gevoel de patiënt te helpen aanhalen. Verder melden sommige 
algologisch verpleegkundigen het gevoel verbeteringen en vooruitgang te boeken in de 
functie als bijkomende voldoening. De positieve impact van de functie die wordt 
waargenomen door de collega’s en de geneesheren is eveneens een voldoening die 
enkele verpleegkundige beklemtonen. 
 
Wat de aan te brengen verbeteringen in de algologische functie betreft, is de meest 
gewenste verbetering: het versterken van de opleiding van alle verzorgers (geneesheren, 
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psychologen, verpleegkundigen…). Deze versterking wordt als primordiaal beschouwd 
om de pijnbehandeling van de patiënt te verbeteren, omdat ze als een moeilijkheid 
wordt gezien door het merendeel van de algologisch verpleegkundigen. Vervolgens 
denken sommigen van hen dat het interessant zou zijn om een beroep te doen op een of 
meerdere collega’s met dezelfde functie. Dit voorstel zou het mogelijk maken iemand te 
hebben waarop men zich kan verlaten om kennis te delen en uit te wisselen. Het is 
echter niet die reden die eerst werd genoemd, maar wel het voorstel om twee halftijdse 
personen te hebben voor de algologische functie. Andere verpleegkundigen stelden 
daarentegen voor om een beroep te doen op een voltijds iemand voor hun functie. Er 
werden nog andere verbeteringen genoemd, zoals erkenning van de functie, vooral door 
de collega’s. Sommigen zouden willen dat de functie definitief en verplicht wordt in elke 
ziekenhuisstructuur. 
 
Wij hebben ook gevraagd wat de strategieën zouden zijn die snel opgezet zouden 
moeten worden om de patiënten een optimale behandeling te bieden. De drie 
genoemde strategieën zijn: het verbeteren van de opleiding van alle verzorgers, 
sensibilisatie en vorming (verzorgers, patiënten en familie) alsook het implementeren of 
verbeteren van de pijnbehandelingsprotocollen.  
 
Ten slotte wilden we de strategieën identificeren die de integratie van deze functie in 
hun ziekenhuisstructuur zouden kunnen vergemakkelijken: 
 

- duidelijke richtlijnen en goede en voldoende gedetailleerde protocollen om te 
volgen (bv. richtlijnen voor het gebruik van geneesmiddelen op het intranet van 
het ziekenhuis); 

- erkenning van het nut van een pijnconsultatie (bv. een postoperatieve 
consultatie opzetten zodat de patiënt opgevolgd en teruggezien kan worden om 
zijn behandeling thuis aan te passen); 

- erkenning van de algologische functie en vertrouwen van de eerstelijns 
verzorgers (verpleegkundigen en geneesheren); 

- steun van de verpleegkundige directie en van de medische directie; 
- verbetering van de kennis over pijn van de eerstelijns verzorgers (bv. medicatie); 
- een meer uitvoerige functiebeschrijving voor de algologische functie; 
- permanente vorming van de verzorgers belast met de algologische functie; 
- mogelijkheid tot de organisatie van uitwisselingen tussen algologisch 

verpleegkundigen van andere ziekenhuisinstellingen; 
- kunnen beschikken over een evaluatie van hun werk binnen de structuur; 
- kunnen samenwerken met andere disciplines die opgeleid zijn in 

‘pijnbehandeling’ (bv. een psycholoog); 
- samenwerking en communicatie tussen het verzorgend personeel. 

 
 
4.4.1.h.  Gepercipieerde ondersteuning 
 
In meerderheid beschikken de verpleegkundigen met de algologische functie over een 
goede steun van zowel de directie als de geneesheren. We kunnen in het bijzonder de 
getuigenis van twee verpleegsters aanhalen: ‘Onze verpleegkundige directrice is altijd 
bereid om te helpen als we op een probleem of een moeilijkheid stuiten’. 17% 
ondervindt daarentegen geen of weinig steun van hun directie en 20% van hen 
ondervindt evenmin deze steun van de kant van de geneesheren die met hen 
samenwerken.  
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4.4.2.  Behandeling 
 
 
4.4.2.a.  Soorten pijn die worden behandeld 
 
We hebben een onderscheid gemaakt tussen drie soorten pijn: acute pijn, chronische 
pijn en kankerpijn (maligne pijn). 
 
Voor acute pijn in de ambulante zorg en op de spoeddienst is de behandeling vrij 
variabel. Voor postoperatieve pijn varieert de behandeling daarentegen van ‘vaak’ tot 
‘altijd’ en in de hospitalisatie van ‘soms’ tot ‘altijd’ (afbeelding 4.8.). 
 

 
Afbeelding 4.8.: Soorten pijn die worden behandeld door de algologisch 
verpleegkundigen. 
 
 
Chronische pijn in de ambulante zorg wordt in meerderheid ‘zeer vaak’ behandeld. In 
het ziekenhuis lijkt er echter minder rekening mee te worden gehouden, want de 
meeste antwoorden situeren zich rond ‘soms’ (afbeelding 4.9.). 
 

 
Afbeelding 4.9.: Percentage chronische pijn dat wordt opgevolgd in de ambulante zorg 
of in het ziekenhuis. 
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Wat de maligne (oncologische) pijn betreft, ten slotte, is de behandeling vrij variabel 
(afbeelding 4.10.). 
 

 
Afbeelding 4.10.: Frequentie van de behandeling van kankerpijn door de algologisch 
verpleegkundige 
 
 
4.4.2.b.  Types en soorten behandeling die worden aangeboden 
 
In meerderheid leiden onze analyses tot de volgende vaststellingen: 

- er worden ‘regelmatig’ medicamenteuze wijzigingen en verhogingen 
doorgevoerd; 

- verlagingen van de aan de patiënten toegediende dosissen medicijnen worden 
‘soms’ doorgevoerd; 

- de lopende behandeling wordt ‘soms’ voortgezet; 
- assistentie bij de technische handelingen wordt ‘soms’ verleend; 
- de overbrenging van een patiënt naar een referentiecentrum is geen courante 

zaak. 
 
Deze resultaten zijn interpellerend omdat de algologisch verpleegkundige normaliter 
niet de bevoegdheid heeft om een behandeling voor te schrijven of te wijzigen in het 
kader van zijn functie. 
 
 
4.4.2.c.  Evaluatie van de behandeling van de patiënt 
 
Globaal wordt de pijnbehandeling in de ziekenhuisinstelling waargenomen als voor 
verbetering vatbaar door drie vierde van de algologisch verpleegkundigen. De eerst 
genoemde redenen voor deze verbetering zijn: 

- het gebrek aan sensibilisatie en opleiding van het verzorgend personeel; 
- de behoefte aan gevestigde en geruststellende protocollen voor de patiënten; 
- de noodzaak dat de teams autonoom worden; 
- de pijnevaluatie wordt niet altijd correct uitgevoerd;  
- het verzorgend personeel doet te weinig een beroep op de algologisch 

verpleegkundige; 
- de behoefte aan bijkomende steun. 
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Een gelijkaardig percentage (77%) denkt dat de behandeling ook verbeterd zou moeten 
worden in termen van verzorgend personeel. Verder wordt de behandeling door 32% 
van hen als voldoende beschouwd in termen van materieel en door 45% van de 
ondervraagde verpleegkundigen als verbeterbaar. 
 
Bij de pijnbehandeling van de patiënten kunnen bepaalde functionele problemen 
optreden. Dit is met name het geval volgens de helft (58%) van de verpleegkundigen die 
oordeelt dat er soms problemen zijn bij de pijnbehandeling van de patiënten. 
 
In de vragenlijst, maar ook in het gesprek, wilden wij dieper ingaan op deze functionele 
problemen. De meest genoemde zijn de volgende: 
 

- gebrek aan communicatie tussen de verzorgers; 
- uiteenlopende standpunten van de verzorgers; 
- de afwezigheid van protocollen; 
- moeilijkheden om protocollen in te voeren; 
- gebrek aan tijd voor de evaluatie van de pijn; 
- niet-systematische evaluatie van de pijn; 
- slechte evaluatie van de pijn; 
- gebrek aan kennis over pijn (opleiding verzorgers); 
- gebrek aan sensibilisatie voor pijn van het verzorgend personeel; 
- beschikbaarheid van instrumenten voor de evaluatie van de pijn maar niet-

gebruik of verkeerd gebruik ervan. 
 
 
 
4.4.2.d.  Soorten patiënten die worden behandeld  
 
Sommige algologisch verpleegkundigen hebben geen specifiek patiëntenprofiel naar 
voren gebracht omdat ze niet worden opgeroepen of geen contact hebben met de 
patiënten. Volgens degenen die wel worden opgeroepen, zijn de patiënten met 
chronische pijn (lumbalgie, fibromyalgie, patiënten in de geriatrie) degenen voor wie het 
meest een beroep op hen wordt gedaan. Verder worden de algologisch 
verpleegkundigen vaak opgeroepen voor kankerpatiënten of patiënten met 
postoperatieve acute pijn. Minder vaak gaat het om bejaarde, meervoudig geopereerde 
of geamputeerde patiënten, met neuropathische pijn, en patiënten in de orthopedie. 
 
 
4.4.2.e.  Evaluatie van de patiënten met ‘gele vlaggen’ 
 
Af en toe moet de algologisch verpleegkundige in interactie treden met patiënten met 
een aantal gele vlaggen (yellow flags). Bij hen vindt men, in afnemende volgorde van het 
aantal, patiënten: 
 

- die depressief of psychologisch zwak zijn (bv. emotionele problemen, hysterie); 
- met zware sociale en familiale problemen (bv. daklozen, financiële problemen, 

uitgesproken moedercomponent, ...); 
- onder zware stress; 
- die gepest worden (bv. op het werk door werkgevers/collega’s); 
- in een situatie van eenzaamheid. 
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4.4.2.f.  Gebruik van protocollen en richtlijnen 
 
Meer dan de helft van de ondervraagde verpleegkundigen verklaart ‘soms’ tot ‘zeer 
vaak’ protocollen te gebruiken (afbeelding 4.11.). 
 

 
Afbeelding 4.11.: Frequentie van het gebruik van protocollen door de algologisch 
verpleegkundigen. 
 
Wat de verzorgers betreft, verschilt het gebruik van protocollen naargelang de 
ziekenhuisinstelling, en hangt zeer vaak af van het soort pijn dat wordt behandeld (acuut 
of chronisch). De kwalitatieve gesprekken hebben het mogelijk gemaakt om 
duidelijkheid te scheppen over het gebruik van de protocollen door het verzorgend 
personeel. De meeste verpleegkundigen die op de hoogte zijn van de kwestie bevestigen 
dat de verzorgers vaak protocollen gebruiken voor acute pijn. 
 
Wat het gebruik van richtlijnen betreft (afbeelding 4.12.), situeert het merendeel zich 
tussen ‘vaak’ en ‘altijd’. Deze richtlijnen zijn voor het grootste deel (70%) formeel en 
schriftelijk (61%). Slechts een derde van de richtlijnen (34%) is mondeling of zowel 
schriftelijk als mondeling (5%). 
 

 
Afbeelding 4.12.: Frequentie van het gebruik van richtlijnen door de algologisch 
verpleegkundigen. 
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4.4.2.g.  Opvolging en naleving van de beschikbare protocollen 
 
Gezien het gerapporteerde gebrek aan evaluatie van de pijn leek het belangrijk te 
bepalen of er een evaluatie van de pijn werd uitgevoerd in sommige diensten. 
 
In de chirurgische dienst werd de evaluatie van de pijn van de patiënt als bevredigend 
beschouwd. Voor de oncologische diensten, de palliatieve zorg en de intensieve zorg 
werd ze eveneens als goed beschouwd. In de geneeskundige dienst en in de spoeddienst 
werd ze als onvoldoende beschouwd door de algologisch verpleegkundigen. In de 
verkoeverkamer, ten slotte, werd de evaluatie van de pijn van de patiënt als zeer 
bevredigend beschouwd. 
 
Merk op dat 60% van de verpleegkundigen meldt dat de traceerbaarheid van de 
pijnevaluatie in de zorgdossiers ‘vaak’ tot ‘altijd’ gebeurt. Bovendien meldt 77% van hen 
dat er een evaluatie van de pijn van de patiënt wordt gedaan tijdens de zorg en 
mededelingen. 
 
De meerderheid van onze steekproef (90%) verklaart dat er schriftelijke 
pijnbehandelingsprotocollen zijn. Voor het merendeel hebben deze protocollen 
betrekking op postoperatieve pijn (74%) en pijn in de verkoeverkamer (70%). Er zijn 
eveneens protocollen in de spoeddienst en in de intensieve zorg (42%), evenals in de 
palliatieve zorg (36%) en in de oncologie (25%). Andere protocollen zouden ook 
aanwezig zijn in de structuur (28%), in de pediatrie en in de gynaecologie bijvoorbeeld. 
Er bestaan protocollen voor toezicht op de behandeling van de patiënt bij 64% van de 
teams die deelnemen aan het project en protocollen voor de behandeling van de 
bijwerkingen bij 52% van de teams. Ten slotte verklaart iets meer dan de helft (58%) van 
de verpleegkundigen dat er pijnbehandelingsprotocollen bestaan bij de verpleegkundige 
zorg in hun ziekenhuisstructuur.  
 
De pijn van de patiënt wordt niet automatisch opnieuw geëvalueerd na een verandering 
van behandeling. Slechts 28% van de verpleegkundigen verklaart immers dat de pijn 
‘zeer vaak’ tot ‘altijd’ opnieuw geëvalueerd wordt. 67% acht daarentegen dat de 
verzorgers de pijn ‘soms’ tot ‘vaak’ opnieuw evalueren. 
 
De zorg wordt verstrekt aan de patiënten in toepassing van een schriftelijk protocol 
volgens 66% van de gevallen.  
 
Algemeen beschouwd is het aanpassen van een behandeling volgens een schriftelijk 
protocol vrij variabel van structuur tot structuur (afbeelding 4.13.). 
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Afbeelding 4.13.: Frequentie van de aanpassing van een behandeling volgens een 
schriftelijk protocol. 
 
 
 
4.4.2.h.  Gebruik van pijn-evaluatieschalen 
 
De visuele analoge schaal (VAS) en de visuele numerieke schaal (VNS) zijn de schalen die 
het meest worden gebruikt door de verzorgers. De algologisch verpleegkundigen 
drukken echter een ‘twijfel’ uit over het goede gebruik van deze schalen door het 
verzorgend personeel.  
 
Verder verklaart 39% van de ondervraagde verpleegkundigen nooit andere pijnschalen 
te gebruiken, 76% van hen nooit de Brief Pain Inventory (BPI) voor de evaluatie van 
chronische pijn bij de volwassene te gebruiken en meer dan de helft (66%) nooit de pijn 
van een bejaarde patiënt te evalueren met de Doloplus. 
 
Andere pijnschalen werden genoemd, maar hun gebruik hangt af van de verschillende 
ziekenhuisstructuren. Onder meer: gezichtsschaal, POCIS, eenvoudige verbale schaal 
(EVS), ECPA, CHEOPS, Flacc, Algoplus, Evendol, DN4.  
 
 
 
4.4.2.g.  Opvolging van de patiënten 
 
Slechts 35% van de ziekenhuisstructuren biedt een opvolging van de patiënten. 
Wanneer deze opvolging is voorzien, is ze meestal van korte duur (afbeelding 4.14.). 
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Afbeelding 4.14.: Duur van opvolging van de patiënten 
 
In de meeste ziekenhuizen (76%) hebben de patiënten niet de mogelijkheid om de 
gekregen behandeling te evalueren (bv. via een tevredenheidsvragenlijst). 
 
 
4.4.3.  Huidige financiële situatie van de algologische functie 
 
In het pilootproject ‘algologische functie’ wordt enkel een ‘halftijds loon van een 
verpleegkundige’ gefinancierd, ongeacht de grootte van de ziekenhuisstructuur en op 
basis van een forfait, dus zonder rekening te houden met de anciënniteit en de ervaring 
van de verpleegkundige. 
 
Ook al stelt de oproep tot kandidaten voor dit pilootproject dat de algologische functie 
een geneesheer moet omvatten met bij voorkeur een kwalificatie in de algologie, er 
wordt geen enkele financiering voor deze activiteit voorzien. Dit heeft zeker bijgedragen 
tot het onbehagen van sommige algologisch verpleegkundigen die zich alleen moesten 
redden omdat de geneesheren, die soms als zelfstandigen werken, per handeling, weinig 
of geen mogelijkheden hadden om hun interventies in deze activiteit te tariferen. Deze 
situatie heeft sommige algologisch verpleegkundigen ertoe aangezet om initiatieven te 
nemen, zoals het wijzigen van een behandeling, die niet toegelaten zijn in deze functie. 
 
Als wij een verbetering van de globale aanpak van pijn in alle ziekenhuisstructuren van 
het land wensen, dan vergt dat een opwaardering van de intellectuele daad van 
degenen die gespecialiseerd zijn in deze aanpak. Wij zullen hierop meer in detail 
terugkomen in hoofdstuk 10 van dit rapport. 
 
 
4.4.4.  Analyse van de processen: conclusies 
 
Enkele grote vaststellingen komen naar voren uit de analyse van de processen: 
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- de dagelijkse activiteiten van de algologisch verpleegkundige zijn hoofdzakelijk 
gericht op de volgende domeinen: mening/advies op verzoek, opleiding, 
opvolging en vorming van de patiënt evenals sensibilisatie van het verzorgend 
personeel;  

- postoperatieve acute pijn en acute pijn in de hospitalisatie genieten van een 
regelmatige behandeling; 

- daarentegen lijkt er een tekort te zijn op het vlak van chronische pijn in de 
hospitalisatie; 

- bijna een vierde van de ziekenhuisstructuren hebben geen specifieke 
behandeling voor hun patiënten;  

- klaarblijkelijk zijn de chronische patiënten degenen voor wie het verzorgend 
personeel het meest machteloos staat;  

- het gebruik van protocollen en richtlijnen door de verzorgers blijft zeer variabel 
van structuur tot structuur;  

- systematische evaluatie van de pijn van de patiënt wordt nog onvoldoende 
toegepast in elke dienst (bv. geneeskunde en spoedgevallen); 

- de pijnevaluatieschalen zijn aanwezig in de meeste verpleegeenheden maar 
worden te weinig gebruikt of zijn niet gekend door de verzorgers. 

 
 
 
 
4.5.  Vergadering met de teams en suggesties 
 
Naast de vragenlijsten en de gevoerde gesprekken wilden we de algologisch 
verpleegkundigen bijeenbrengen, zodat ze elkaar konden ontmoeten en van gedachten 
konden wisselen over hun functie. Om dat te doen, hebben we de Franstalige 
verpleegkundigen onthaald in het CHU van Luik op vrijdag 29 oktober 2010 en de 
Nederlandstalige verpleegkundigen op 19 oktober in het universitair ziekenhuis van 
Antwerpen (UZA). 
 
Tijdens deze vergaderingen konden bepaalde kwesties betreffende de activiteiten van 
de algologisch verpleegkundige en moeilijkheden ondervonden in specifieke gevallen 
worden opgehelderd. 
 
 
 
 
4.6. Organisatie van een nationale sensibiliseringscampagne voor de aanpak van 

chronische pijn 
 
De onderzoeksgroep heeft de verschillende teams begeleid en tevens de uitvoering van 
een sensibilisatiecampagne ondersteund in de deelnemende ziekenhuizen. In het kader 
van deze campagne werden posters ter beschikking gesteld, die in de bijlage aan dit 
hoofdstuk consulteerbaar zijn (tabel 5). 
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4.7.  Bespreking en conclusie 
 
Deze studie heeft het mogelijk gemaakt om een eerste balans op te maken van het 
functioneren van de algologisch verpleegkundige in zijn structuur, op basis van de 
verklaringen van de teams.  
 
In totaal werden 66 vragenlijsten en gesprekken gebruikt voor dit onderzoek. De 
algologisch verpleegkundige heeft als opdracht activiteiten uit te voeren die eigen zijn 
aan zijn functie; de resultaten tonen echter dat deze activiteiten niet strikt 
overeenstemmen met de criteria die de FOD had gedefinieerd tijdens de projectoproep. 
Over het algemeen verschillen de dagelijkse activiteiten in elke ziekenhuisinstelling 
naargelang het beleid en de actieprioriteiten die gegeven worden aan de algologisch 
verpleegkundige. Het is eveneens interessant een variabiliteit vast te stellen tussen de 
antwoorden op de vragenlijst en tijdens het semigestructureerde gesprek met de 
algologisch verpleegkundige. Zou deze variabiliteit te wijten zijn aan het feit dat een 
andere persoon de vragenlijst voor de algologisch verpleegkundige beantwoord zou 
hebben? 
 
Uit de analyse van de resultaten kunnen we vaststellen dat de verpleegkundige met de 
algologische functie meer tussenkomt voor acute pijnproblemen en kankerpijn in de 
hospitalisatie dan voor chronische pijn. Velen van hen werken echter met ‘chronische 
pijnpatiënten’ in de ambulante zorg. Deze algologische functie waarborgen in de 
ziekenhuisstructuur vergt tijd en personeelsinvestering. Een terugkerende opmerking is 
het gebrek aan kennis van de actoren van de eerstelijns zorg inzake de evaluatie en de 
behandeling van de verschillende soorten pijn. De algologisch verpleegkundige verzekert 
eveneens een transversale tweedelijns functie bij de verzorgers waarin de 
samenwerking met de geneesheren van de instelling niet altijd even gemakkelijk is. 
Globaal stellen de verpleegkundigen vast dat de behandeling van pijn in hun 
ziekenhuisstructuren voor verbetering vatbaar is en dat een aantal functionele 
problemen blijven bestaan. Opleiding van de verzorgers op het gebied van de algologie, 
vorming van de patiënt, een betere zichtbaarheid van deze functie in de 
ziekenhuisstructuur en een betere steun in deze functie zullen het waarschijnlijk 
mogelijk maken om de huidige situatie te verbeteren. 
 
 
 
 
4.8. Referenties 
 
BPS [Belgian Pain Society] Witboek van de Belgian Pain Society 1998. 
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Het	   pilootproject	  

‘Multidisciplinaire	   pijnteams’	  

(MPT)	   wordt	   in	   de	   oproep	   tot	  

kandidaten	   van	   de	   FOD	  

Volksgezondheid	   beschreven	   als	  

zijnde	   complementair	   aan	   de	  

‘Multidisciplinaire	  

referentiecentra	   voor	   chronische	  

pijn’,	   met	   vooral	   een	   secundaire	  

preventiedoelstelling	   via	   een	  

vroegtijdiger	   gebruik	   van	   de	  

biopsychosociale	   benadering	   tot	  

chronische	  pijn.	  	  

	  

Dit	  project	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  

meerjarenprogramma	   voor	   de	  

verbetering	  van	  de	  levenskwaliteit	  

van	   mensen	   die	   aan	   chronische	  

ziekten	  lijden.	  	  

 
 

Hoofdstuk 5 

Analyse van het functioneren van 
de multidisciplinaire teams 
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5.1.	  	   Inleiding	  en	  methoden	  
	  
De	   pilootprojecten	   'Multidisciplinaire	   pijnteams	   voor	   behandeling	   van	   chronische	   pijn	  
"(MPT)	   vormen,	   net	   zoals	   de	   pilootprojecten	   omtrent	   de	   “Algologische	   functie”,	   een	  
onderdeel	   van	   het	   programma	   “prioriteit	   aan	   chronische	   aandoeningen!”.	   Dit	  
programma	  werd	  reeds	  in	  een	  vorig	  hoofdstuk	  beschreven.	  
	  
Voor	  het	  proefproject	  "Multidisciplinaire	  pijnteams	  voor	  de	  behandeling	  van	  chronische	  
pijn,"	  werd	  een	  totaal	  budget	  van	  2,1	  miljoen	  €	  beschikbaar	  gemaakt.	  Hiermee	  werden	  
multidisciplinair	   pijnteams	   opgericht	   in	   36	   Belgische	   ziekenhuizen.	   De	   oproep	   tot	  
kandidaturen	  (in	  bijlage	  aan	  dit	  hoofdstuk,	  tabel	  39)	  werd	  gelanceerd	  in	  de	  loop	  van	  het	  
jaar	   2009.	   68	   ziekenhuizen	   hebben	   hierbij	   hun	   kandidatuur	   ingediend	   en	   uiteindelijk	  
werden	   36	   projecten	   geselecteerd	   door	   de	   Federale	  Overheidsdienst	   Volksgezondheid	  
(lijst	   in	   bijlage	   aan	   dit	   hoofdstuk,	   tabel	   40),	   op	   basis	   van	   de	   overeenstemming	   van	   de	  
inhoud	  van	  de	   ingediende	  projecten	  met	  de	  geformuleerde	  en	  vereiste	   selectiecriteria	  
(zoals	  beschreven	  in	  de	  oproep	  tot	  kandidaatstelling).	  
	  
Het	  proefproject	   “Multidisciplinaire	  pijnteams”	   (MPT)	  wordt	   in	  de	  oproep	  omschreven	  
als	   een	   aanvulling	   op	   de	   “referentiecentra	   voor	   de	   behandeling	   van	   chronische	   pijn”,	  
inclusief	   een	   doelstelling	   van	   secundaire	   preventie	   door	   middel	   van	   de	   vroegtijdige	  
toepassing	   van	   biopsychosociale	   behandelingsmodellen.	   De	   financiering	   van	   dit	  
proefproject	   is	   gericht	   op	   de	   ondersteuning	   van	   de	   reeds	   bestaande	   pijnstructuren,	  
voornamelijk	   door	   het	   verschaffen	   van	   de	   mogelijkheid	   om	   psychologen	   in	   dienst	   te	  
nemen	  die	  nu	  niet	  gefinancierd	  worden	  binnen	  de	  huidige	  nomenclatuur.	  Het	  is	  niet	  de	  
bedoeling	   van	   dit	   proefproject	   om	   multidisciplinaire	   pijnteams	   op	   te	   richten	   naar	  
analogie	  van	  deze	   in	  de	  referentiecentra	  voor	  de	  behandeling	  van	  chronische	  pijn.	  Het	  
proefproject	  is	  beperkt	  tot	  acute	  ziekenhuizen.	  
	  
Het	  MPT	  moet	  bestaan	  uit	  een	  geneesheer-‐specialist	  met	  een	  bijzondere	  deskundigheid	  
én	  minstens	  drie	   jaar	  ervaring	   in	  de	  algologie,	  een	  klinisch	  psycholoog	  met	  ervaring	   in	  
gedragstherapie	   en	   cognitieve	   gedragstherapie	   van	   chronische	   pijn,	   een	  
verpleegkundige	  die	  over	  een	  aanvullende	  deskundigheid	  in	  de	  evaluatie	  en	  behandeling	  
van	  pijn	  beschikt	  en	   tenslotte	  een	  ziekenhuisapotheker.	  Het	   team	  moet	   samenwerken	  
met	   de	   dienst	   fysische	   geneeskunde	   en	   revalidatie,	   de	   kinesitherapeuten	   binnen	   het	  
ziekenhuis,	  de	  sociale	  dienst	  en	  de	  algologische	   functie,	  en	  ook	   -‐extramuraal	  –	  met	  de	  
huisarts	  en	  de	  referentiecentra	  voor	  de	  behandeling	  van	  chronische	  pijn.	  Een	  forfaitair	  
bedrag	   van	  €	   59.900,	   berekend	  om	  0,2	  medische	  VTE,	   0,5	  VTE	  psycholoog	  en	  0,2	  VTE	  
secretariaat	  te	  financieren,	  wordt	  hiervoor	  toegekend	  (onderdeel	  B4	  van	  de	  financiering	  
van	  de	  ziekenhuizen).	  	  
	  
Om	   te	   evalueren	   hoe	   deze	   pilootprojecten	   functioneren,	   zijn	   er	   verschillende	   opties	  
mogelijk	   (hoofdstuk	   2):	   het	   analyseren	   van	   de	   resultaten	   van	   de	   behandeling,	   van	   de	  
processen	  en/of	  van	  de	  structuren.	  Deze	  domeinen	  kunnen	  op	  een	  kwantitatieve,	  semi-‐
kwantitatieve	   of	   kwalitatieve	   manier	   geëvalueerd	   worden.	   	   Het	   uitvoeren	   van	   een	  
resultaat-‐gedreven	  studie	  zou	  teveel	  financiële	  middelen	  hebben	  vereist.	  Daarom	  heeft	  
de	  functionele	  analyse	  van	  de	  MPT’s	  zich	  toegespitst	  op	  het	  evalueren	  van	  de	  structuren	  
en	  de	  processen.	  Er	  werd	  een	  strategie	  in	  drie	  stappen	  toegepast.	  
	  
Eerst	   werden	   uit	   een	   overzicht	   van	   de	   gepubliceerde	   ‘guidelines’	   op	   het	   gebied	   van	  
chronische	  pijn	  de	  belangrijkste	  punten	  gehaald	  die	  noodzakelijk	   zijn	  voor	  de	  kwaliteit	  
van	   een	   interdisciplinaire	   behandeling	   van	   patiënten	   die	   aan	   chronische	   pijn	   lijden	  
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(hoofdstuk	  2).	  Op	  basis	  van	  de	  resultaten	  van	  dit	   literatuuroverzicht	  werd	  een	  lijst	  met	  
onderzoeksvragen	  opgesteld	  (tabel	  5.1).	  
	  
Vervolgens	  werd	  in	  januari	  2010	  een	  semi-‐kwantitatieve	  vragenlijst	  in	  Microsoft	  ExcelR-‐
formaat	   naar	   de	   coördinerende	   geneesheren	   van	   het	   MPT	   verstuurd.	   De	   gestelde	  
vragen	   worden	   gegeven	   in	   de	   bijlage	   (tabel	   5.1).	   Tenslotte	   werd	   een	   semi-‐
gestructureerd	  gesprek	  gevoerd	  met	  elke	  coördinerend	  geneesheer	  en	  elke	  psycholoog	  
van	  het	  MPT,	  aan	  de	  hand	  van	  een	  gespreksschema	  (in	  bijlage	  aan	  dit	  hoofdstuk,	  tabel	  
2).	  De	  gesprekken	  werden	  gevoerd	  tussen	  mei	  en	  augustus	  2010,	  dus	  enkele	  maanden	  
na	  de	  aanvang	  van	  de	  projecten.	  Ze	  werden	  opgenomen	  en	  vervolgens	  samengevat	  door	  
de	   onderzoekers	   die	   de	   gesprekken	   hadden	   gevoerd.	   Elke	   samenvatting	   werd	  
vervolgens	  ter	  evaluatie	  en	  finale	  goedkeuring	  naar	  de	  betrokken	  deelnemers	  verstuurd.	  
	  
De	  gegevens	  uit	  de	  vragenlijsten	  en	  de	  gesprekken	  werden	  geanalyseerd.	  De	  resultaten	  
worden	   hierna	   voorgesteld	   en	   besproken,	   te	   beginnen	   met	   de	   analyse	   van	   de	  
structuren.	   De	   analyse	   van	   de	   processen	   zal	   in	   verschillende	   paragrafen	   worden	  
voorgesteld:	   traject	  van	  de	  patiënten,	  grote	   functioneringsprincipes,	   contacten	  met	  de	  
andere	  gezondheidszorgbeoefenaars,	  troeven,	  moeilijkheden	  en	  projecten.	  
	  
	  

Tabel	  5.1:	  onderzoeksvragen	  voor	  de	  analyse	  van	  het	  functioneren	  van	  het	  MPT	  
	  
	  

- Structuur	  
o geografische	  spreiding	  van	  de	  teams	  
o opvangstructuur:	  type	  ziekenhuis,	  aantal	  bedden,	  opvangdienst,	  …	  
o profiel	  van	  het	  team:	  aantal,	  opleiding	  en	  ervaring	  van	  de	  verzorgers,	  

beschikbaarheid	  
o volume	  van	  de	  activiteit	  

- Processen	  
o traject	  van	  de	  patiënt	  

 standaardprofiel	  van	  de	  patiënten	  
 modaliteiten	  van	  de	  beginevaluatie	  
 behandelingsdoelstellingen	  en	  tevredenheidscriteria	  van	  de	  

verschillende	  interveniënten	  
 voorgestelde	  therapeutische	  modaliteiten	  
 integratie	  van	  de	  verschillende	  therapeutische	  modaliteiten	  
 evaluatie	  na	  therapeutische	  opvolging	  
 criteria	  voor	  multidisciplinaire	  behandeling	  of	  overbrenging	  naar	  

andere	  zorgniveaus	  
 duur	  van	  de	  opvolging,	  criteria	  voor	  het	  einde	  van	  de	  opvolging	  

o contacten	  en	  samenwerkingen	  met	  andere	  
gezondheidszorgbeoefenaars	  

o grote	  functioneringsprincipes	  
 naleving	  van	  het	  biopsychosociale	  model	  
 interdisciplinariteit	  
 actieve	  rol	  van	  de	  patiënt	  
 houding	  tegenover	  de	  ‘guidelines’	  

- Troeven,	  moeilijkheden,	  projecten	  
- Andere	  
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5.2.	  	   Analyse	  van	  de	  structuren	  
	  
5.2.1.	  Geografische	  spreiding	  van	  de	  teams	  
	  
Alhoewel	   het	   interessant	   is	   om	   de	   geografische	   verspreiding	   van	   de	   teams	   te	  
bestuderen,	   wensen	   de	   auteurs	   de	   nadruk	   te	   leggen	   op	   het	   feit	   dat	   de	   geografische	  
ligging	  niet	  in	  overweging	  werd	  genomen	  als	  criterium	  tijdens	  de	  selectieprocedure	  van	  
de	  MPT’s.	  	  Afbeelding	  5.1.	  toont	  de	  geografische	  spreiding	  van	  de	  MPT	  in	  functie	  van	  de	  
bevolkingsdichtheid.	   Vier	   teams	   zijn	   gelegen	   in	   Brussel,	   13	   in	   Wallonië	   en	   19	   in	  
Vlaanderen.	  Blijkbaar	  volgt	  de	  spreiding	  van	  de	  MPT	  grofweg	  die	  van	  de	  bevolking.	  Het	  
zuiden	  van	  het	  land,	  met	  een	  zeer	  lage	  bevolkingsdichtheid,	  telt	  slechts	  één	  team.	  
	  

Afbeelding	  5.1.:	  Geografische	  spreiding	  van	  de	  MPT	  en	  bevolkingsdichtheid	  in	  België.	  
De	  blauwe	  punten	  geven	  de	  MPT	  weer,	  de	  diameter	  van	  de	  punten	  is	  evenredig	  aan	  het	  
volume	  van	  de	  teams	  (in	  medische	  VTE).	  
	  
Uitgaande	  van	  de	  bevolkingscijfers	  gepubliceerd	  door	  de	  federale	  overheid1	  kunnen	  we	  
de	   gemiddelde	   bevolkingsdichtheid	   per	   team	   berekenen.	   Deze	   cijfers	   zijn	   louter	  
indicatief,	  want	  ze	  houden	  geen	  rekening	  met	  de	  mobiliteit	  van	  de	  patiënten,	  die	  soms	  
ver	   van	   hun	   woonplaats	   consulteren.	   Daar	   Waals-‐Brabant	   geen	   erkend	   MPT	   heeft,	  
hebben	  we	   de	   bevolking	   van	   deze	   provincie	   willekeurig	   toegewezen	   aan	   het	   Brussels	  
Hoofdstedelijk	  Gewest.	  Nogmaals,	  dit	  geeft	  niet	  noodzakelijk	  de	  realiteit	  weer,	  in	  die	  zin	  
dat	  de	  provinciegrenzen	  willekeurig	   zijn	  en	  niet	  noodzakelijk	  overeenstemmen	  met	  de	  
persoonsstromen	  (zorgbekkens).	  	  
	  
De	   dichtheid	   van	   de	   teams	   in	   elke	   regio	   is	   zeer	   variabel	   (in	   bijlage	   aan	   dit	   hoofdstuk,	  
tabel	   3).	   De	   provincie	   die	   veruit	   de	   hoogste	   potentiële	   bevolkingsdichtheid	   per	   team	  
heeft,	   is	   Vlaams-‐Brabant	   (één	   team	   voor	   meer	   dan	   1	   miljoen	   inwoners).	   Het	   andere	  
uiterste	   is	   de	   provincie	   Luik	   met	   5	   teams	   voor	   hetzelfde	   bevolkingsvolume.	   Er	   zijn	  

                                                
1 http://statbel.fgov.be/de/statistiken/zahlen/population/structure/residence/superdense/index.jsp 
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gemiddeld	   iets	   meer	   inwoners	   per	   team	   in	   het	   Vlaams	   Gewest	   (324.295	   potentiële	  
patiënten/team)	  dan	  in	  het	  Waals	  Gewest	  (265.906	  potentiële	  patiënten/team).	  	  
	  
Rekening	  houdend	  met	  het	  aantal	  halve	  dagen	  algologische	  medische	  aanwezigheid	   in	  
elke	  provincie	  (bijlage,	  tabel	  3)	  blijven	  de	  verschillen	  tussen	  de	  provincies	  zeer	  groot.	  Het	  
aantal	  halve	  dagen	  medische	  aanwezigheid	  per	  100.000	  inwoners	  (laatste	  kolom	  van	  de	  
tabel)	   situeert	   zich	   immers	   tussen	   0,94	   en	   7,69,	   met	   een	   gemiddelde	   van	   3,16	   voor	  
Brussel	  en	  Waals-‐Brabant,	  4,8	  in	  Vlaanderen	  en	  5,2	  in	  Wallonië.	  	  
	  
In	   Groot-‐Brittannië	   observeerde	   het	   adviesbureau	   ‘Dr.	   Foster’	   (2003)	   tussen	   3	   en	   7,5	  
halve	   dagen	   algologische	   medische	   aanwezigheid,	   naargelang	   de	   regio’s	   en	   de	  
berekeningsmethoden,	  terwijl	  de	  Royal	  College	  of	  Anaesthesists	  (UK)	  er	  10	  aanbeveelt.	  
Er	  is	  dus,	  zowel	  in	  Groot-‐Brittannië	  als	  in	  België,	  echter	  een	  groot	  tekort	  aan	  algologen.	  
	  
	  
5.2.2.	  Opvangstructuur	  
	  
Meer	   dan	   de	   helft	   van	   de	   ziekenhuizen	  met	   een	  multidisciplinair	   pijnteam	   (53%)	   zijn	  
gelegen	  in	  stedelijk	  gebied,	  bijna	  een	  derde	  (28%)	  in	  gemengd	  gebied	  en	  een	  minderheid	  
in	  industriegebied	  (11%)	  of	  plattelandsgebied	  (6%).	  	  
	  
De	   grootte	   van	   de	   ziekenhuizen	   verschilt;	   gewoonlijk	   tellen	   ze	   meer	   dan	   400	   bedden	  
(8%	  minder	  dan	  200	  bedden,	  19%	  200-‐399	  bedden,	  28%	  400-‐599	  bedden,	  8%	  600-‐799	  
bedden,	  36%	  meer	  dan	  800	  bedden).	  
	  
De	   dienst	   waarin	   het	   pijnteam	   is	   ondergebracht	   is	   in	   de	   grote	   meerderheid	   van	   de	  
gevallen	  (64%)	  de	  dienst	  anesthesie,	  de	  twee	  andere	  meest	  voorkomende	  diensten	  zijn	  
fysische	   geneeskunde	   en	   interne	   geneeskunde	   (6%	   elk).	   19%	   van	   de	   teams	   zijn	  
autonome	  structuren.	  Er	  bestaan	  aanzienlijke	  verschillen	  naargelang	  het	  taalstelsel:	  79%	  
van	   de	   Nederlandstalige	   teams	   maar	   slechts	   47%	   van	   de	   Franstalige	   teams	   zijn	  
gelokaliseerd	  in	  een	  dienst	  anesthesie	  (Fisher’s	  exact	  p	  value	  =	  0.08).	  
	  
Acht	  MPT	   (drie	   Franstalige	   en	   vijf	   Nederlandstalige)	   zijn	   gelokaliseerd	   in	   ziekenhuizen	  
waarin	   ook	   een	   RIZIV-‐geconventioneerd	   multidisciplinair	   referentiecentrum	   voor	  
chronische	   pijn	   is	   ondergebracht.	   Er	   zijn	   negen	   referentiecentra	   in	   België,	   slechts	   een	  
ervan	   neemt	   niet	   deel	   aan	   de	   pilootprojecten.	   De	   eventuele	   verschillen	   tussen	   de	  
ziekenhuizen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	   twee	  projecten	  en	  degene	  die	  enkel	  deelnemen	  
aan	  de	  MPT	  zullen	  later	  geanalyseerd	  worden.	  
	  
	  
5.2.3.	  	   Profiel	  van	  het	  team	  
	  
	  
De	  samenstelling	  van	  de	  teams	  wordt	  gegeven	  in	  bijlage	  aan	  dit	  hoofdstuk	  (tabel	  4)	  en	  
hierna	  besproken.	  
	  
	  
5.2.3.a.	  	   Artsen	  
	  
De	   36	  MPT’s	   tellen	   in	   totaal	   126	   artsen,	   hetzij	   gemiddeld	   3,5	   geneesheren	   per	   team,	  
(mediaan	  3,	  interval	  1-‐5).	  
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In	   goede	   correlatie	  met	   de	   observatie	   dat	   de	  meeste	   teams	   gelokaliseerd	   zijn	   in	   een	  
dienst	  anesthesie	  zijn	  de	  meeste	  artsen	  in	  de	  teams	  anesthesisten.	  In	  33%	  van	  de	  MPT	  is	  
er	  geen	  ander	   specialisme	   in	  het	  medisch	   team.	  Slechts	  6	  geneesheren	  van	  alle	   teams	  
samen	  zijn	  zich	  aan	  het	  specialiseren.	  Het	  gaat	  nooit	  om	  de	  coördinerende	  geneesheren.	  
	  
De	  meeste	   artsen	   hebben	   minstens	   een	   opleiding	   in	   de	   algologie	   gevolgd,	   de	   meest	  
genoemde	   opleidingen	   zijn	   de	   interuniversitaire	   cursus	   van	   Spa	   (24%)	   en	   ‘capacité	  
douleur’	   in	   Frankrijk	   (14%),	   maar	   er	   worden	   heel	   wat	   andere	   opleidingsprogramma’s	  
vermeld.	  Dit	  wijst	   op	  de	  afwezigheid	   van	  een	  officiële	  opleiding	   in	  België.	   78%	  van	  de	  
artsen	  verklaart	  ‘vrij	  vaak’	  tot	  ‘vaak’	  deel	  te	  nemen	  aan	  opleidingen	  of	  congressen	  over	  
pijn.	  
	  
Een	  grote	  meerderheid	  van	  de	  artsen	  beschikt	  over	  een	  lange	  ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  
pijn	  (afbeelding	  5.2.).	  Dit	  is	  vooral	  het	  geval	  voor	  de	  coördinerende	  artsen,	  van	  wie	  92%	  
meer	   dan	   5	   jaar	   ervaring	   heeft.	   Ze	   waren	   dus	   al	   lang	   voor	   de	   lancering	   van	   de	  
pilootprojecten	  werkzaam	  als	  algologen.	  

Afbeelding	  5.2.:	  Anciënniteit	  (in	  aantal	  jaren)	  van	  het	  personeel	  van	  de	  MPT.	  
MD:	  artsen,	  Psy:	  psychologen,	  Autre:	  overige.	  

	  
Indien	  men	   alle	   artsen	   van	   de	  MPT’s	   beschouwt,	   vertoont	   de	   totale	   werkduur	   in	   het	  
ziekenhuis	   een	   mediaan	   van	   10	   halve	   dagen	   per	   week,	   terwijl	   de	   mediane	   werktijd	  
gewijd	   aan	   de	   activiteiten	   in	   de	   algologie	   4	   halve	   dagen	   per	   week	   bedraagt.	   Het	  
percentage	   tijd	   dat	   aan	   de	   pijnactiviteiten	   wordt	   besteed,	   is	   echter	   zeer	   variabel	  
(mediaan	  van	  50%).	  
	  
Indien	  met	  enkel	  de	  coördinerende	  artsen	  beschouwt,	  ligt	  de	  mediane	  werktijd	  die	  aan	  
de	   pijnactiviteiten	   wordt	   besteed	   iets	   hoger	   (5	   halve	   dagen	   per	   week)	   dan	   het	  
gemiddelde	  voor	  de	  geneesheren.	  Vier	  coördinatoren	  weken	  minder	  dan	  8	  halve	  dagen	  
per	  week	   in	  het	  ziekenhuis	  en	  acht	  coördinatoren	  besteden	  minder	  dan	  5	  halve	  dagen	  
per	   week	   aan	   hun	   activiteit	   in	   de	   algologie.	   Een	   coördinator	   cumuleert	   deze	   twee	  
factoren.	  De	  oproep	   tot	  kandidaten	  voor	  de	  pilootprojecten	  vermeldt	  nochtans	  dat	  de	  
coördinerende	  arts	  voltijds	   in	  het	  ziekenhuis	  moet	  werken	  en	  50%	  van	  zijn	  activiteiten	  
aan	  pijn	  moet	  besteden.	  	  
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De	  verdeling	  van	  de	  werktijd	  van	  de	  artsen	  tussen	  hun	  verschillende	  activiteiten	  wordt	  
gegeven	   in	   bijlage	   onder	   tabel	   5.5.	   Het	   percentage	   tijd	   gewijd	   aan	   klinische	   en	  
technische	   activiteiten	   is	   statistisch	   verschillend	   tussen	   de	   Franstalige	   en	  
Nederlandstalige	   teams.	   De	   Nederlandstalige	   teams	   besteden	   globaal	   meer	   tijd	   aan	  
technische	   handelingen.	   De	   teams	   die	   afhangen	   van	   een	   dienst	   anesthesie	   besteden	  
eveneens	  meer	  tijd	  aan	  technische	  handelingen.	  Rekening	  houdend	  met	  het	  feit	  dat	  het	  
aantal	  teams	  dat	  afhangt	  van	  een	  dienst	  anesthesie	  opmerkelijk	  hoger	  is	   in	  het	  Vlaams	  
Gewest	   dan	   in	   Wallonië	   en	   Brussel	   is	   het	   verschil	   volgens	   taalstelsel	   niet	   langer	  
significant	  (in	  bijlage	  aan	  dit	  hoofdstuk,	  tabel	  5.6.).	  	  
	  
	  
5.2.3.b.	  Psychologen	  
	  
Negen	  MPT’s	  werken	  met	  meer	  dan	  een	  psycholoog.	  De	  hierna	  voorgestelde	  gegevens	  
zijn	  gebaseerd	  op	  een	  totaal	  aantal	  van	  45	  psychologen.	  
	  
Het	   grote	   merendeel	   van	   de	   psychologen	   is	   houder	   van	   een	   masterdiploma,	   wat	  
suggereert	   dat	   ze	   vrij	   jong	   zijn	   (de	   eerste	   masters	   in	   de	   psychologie	   zijn	   immers	  
afgestudeerd	   in	   2008,	   na	   de	   Bologna-‐hervorming	   van	   de	   hogere	   studies).	   Dit	   wordt	  
bevestigd	  door	  de	  vaststelling	  dat	  hun	  ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  pijn	  vaak	  beperkt	   is:	  
bijna	  een	  psycholoog	  op	  vijf	  heeft	  minder	  dan	  één	  jaar	  anciënniteit	  en	  een	  derde	  van	  de	  
psychologen	  slechts	  één	  of	   twee	   jaar	  praktijkervaring	   in	  de	  algologie	   (afbeelding	  2).	   In	  
tegenstelling	  tot	  bij	  de	  geneesheren	  zijn	  er	  grote	  regionale	  verschillen	  in	  de	  anciënniteit	  
van	  de	  psychologen:	  7%	  van	  de	  Franstaligen	  en	  48%	  van	  de	  Nederlandstaligen	  hebben	  
minder	  dan	  twee	  jaar	  ervaring	  in	  de	  algologie,	  27%	  van	  de	  Franstaligen	  en	  12%	  van	  de	  
Nederlandstaligen	   hebben	   meer	   dan	   tien	   jaar	   ervaring.	   Dit	   suggereert	   dat	   veel	  
Nederlandstalige	   teams	   géén	   psycholoog	   hadden	   vóór	   de	   invoering	   van	   de	  
pilootprojecten.	  
	  
De	   meest	   voorkomende	   basisopleiding	   van	   de	   psychologen	   is	   cognitieve	  
gedragstherapie,	   in	  goede	  afstemming	  op	  de	   internationale	  praktijken.	  20	  psychologen	  
op	  het	   totaal	   van	   45	   vermelden	  een	   specifieke	   opleiding	   in	   de	   algologie.	   De	   vermelde	  
opleidingen	   zijn	   zeer	   verscheiden	   (bijwonen	   van	   seminars,	   enkele	  weken	   stage	   in	   een	  
dienst	   algologie,	   een	   doctoraatsthesis…).	   13	   psychologen	   hebben	   een	   aanvullende	  
opleiding	  in	  stressbeheer,	  hypnose,	  relaxatie	  en/of	  mindfulness	  genoten.	  
	  
Enkele	   psychologen	   waren	   ontgoocheld	   over	   het	   vormings-‐	   en	   informatieluik	   van	   het	  
MPT-‐project:	  ‘U	  zei	  dat	  we	  vorming	  konden	  krijgen,	  een	  aantal	  basisartikelen	  ontvangen.	  
Dat	   was	   niet	   echt	   het	   geval.	   Het	   zou	   goed	   zijn	   geweest	   als	   we	   ons	   hadden	   kunnen	  
beroepen	  op	  iets	  meer	  gestructureerd,	  iets	  meer	  specifiek	  voor	  pijn:	  een	  mogelijkheid	  tot	  
reflectie,	  tot	  uitwisseling	  over	  de	  behandelingswijze’.	  
	  
De	  werktijd	  van	  de	  psychologen	  is	  iets	  korter	  dan	  die	  van	  de	  artsen.	  Vijf	  teams	  verklaren	  
minder	   dan	   een	   halftijdse	   psycholoog	   voor	   pijnactiviteiten	   te	   hebben	   en	   vier	   teams	  
hebben	  de	   vraag	   niet	   beantwoord,	   terwijl	   de	   projectoproep	   een	   halftijdse	   psycholoog	  
voorziet.	  
	  
De	  verdeling	  van	  de	  werktijd	  van	  de	  psychologen	  in	  het	  MPT	  wordt	  gegeven	  in	  tabel	  5.7.	  
in	   de	   bijlage	   (gemiddelde	   totale	   werktijd:	   32	   u.	   per	   week).	   De	   klinische	   activiteiten	  
nemen	   het	   grootste	   gedeelte	   van	   de	   werktijd	   van	   de	   psychologen	   in	   beslag.	   Ze	   zijn	  
weinig	  betrokken	  bij	  de	   therapiegroepen.	  De	  meeste	  psychologen	  waren	  echter	  nieuw	  
in	   hun	   functie	   in	   januari	   2010,	   bij	   de	   verzending	   van	   de	   vragenlijsten.	   Tijdens	   de	  
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kwalitatieve	   gesprekken	   zeiden	   velen	   dat	   ze	   intussen	   een	   groep	   hadden	   opgezet.	  
Degenen	   voor	  wie	   dat	   nog	   niet	   het	   geval	   was	   (voornamelijk	   om	   infrastructuur-‐	   en/of	  
organisatorische	  redenen),	  zeiden	  dat	  ze	  van	  plan	  waren	  om	  dat	  te	  doen	  in	  september	  
2010.	  
	  
	  
5.2.3.c.	  	  Andere	  beroepen	  
	  
Terwijl	   de	   projectoproep	   van	   de	   FOD	   Volksgezondheid,	   ondanks	   het	   verzoek	   tot	  
samenwerking	   van	   de	  MPT’s	  met	   andere	   diensten,	   niet	   eist	   dat	   andere	   zorgberoepen	  
vertegenwoordigd	  zijn	  in	  het	  kernteam	  van	  de	  MPT,	  vermeldt	  twee	  derde	  van	  de	  teams	  
medewerkers	  met	  andere	  beroepen.	  Een	  totaal	  van	  65	  personen	  wordt	  vermeldt,	  onder	  
wie	   62%	   verpleegkundigen	   en	   26%	   kinesitherapeuten.	   Eén	   team	   vermeldt	   een	  
ergotherapeut,	  twee	  teams	  een	  maatschappelijk	  werker	  en	  drie	  teams	  een	  apotheker.	  
	  
66%	  van	  deze	  personen	  hebben	  een	   specifieke	  opleiding	   in	   de	   algologie	   gevolgd.	  Hun	  
anciënniteit	   in	   het	   domein	   van	   de	   algologie	   (afbeelding	   5.2.)	   alsook	   hun	  werktijd	   zijn	  
zeer	  variabel.	  
	  
	  
	  
	  
5.2.4.	  	   Volume	  van	  de	  activiteit	  
	  
De	  activiteitstatistieken	  van	  de	  MPT’s	  (tabel	  5.2.)	  zijn	  zeer	  variabel	  van	  team	  tot	  team.	  
Het	  aantal	  technische	  handelingen	  per	  week	  en	  per	  VTE	  is	  statistisch	  verschillend	  tussen	  
de	  Franstalige	  en	  Nederlandstalige	  teams,	  zelfs	  rekening	  houdend	  met	  het	  hogere	  aantal	  
anesthesistenteams	  in	  het	  Vlaams	  Gewest.	  
	  
	  

Tabel	  5.2.:	  Volume	  van	  de	  activiteit	  en	  duur	  van	  de	  handelingen	  in	  de	  MPT’s	  
	  
	   Mediaan	   Min	   Max	   Opmerkingen	  
Aantal	  consultaties	  per	  week	  
	  	  	  voor	  het	  hele	  team	   49	   4	   335	   	  
	  	  	  per	  medische	  VTE	   40	   3	   146	   	  
	  	  	  per	  totale	  VTE	  (medisch	  +	  psy.)	   30	   2	   120	   	  
Aantal	  nieuwe	  patiënten	  per	  week	  
	  	  	  voor	  het	  hele	  team	   14	   3	   72	   	  
	  	  per	  medische	  VTE	   10	   3	   40	   	  
	  	  	  Consult.	  nieuwe	  patiënten	  /	  totaal	  consult.	  (%)	   26	   6	   60	   	  
Aantal	  technische	  handelingen	  per	  week	  
	  	  	  voor	  het	  hele	  team	   55	   0	   184	  
	  	  	  per	  medische	  VTE	   48	   0	   121	  

2	  teams	  (FR):	  geen	  
technische	  hand.	  

	  	  	  per	  medische	  VTE,	  FR	  teams	   28	   0	   59	  
	  	  	  per	  medische	  VTE,	  NL	  teams	   54	   19	   121	  

Mann-‐Whitney	  	  
U-‐test	  p	  <	  0.05	  

Duur	  van	  de	  handelingen	  (in	  minuten)	  
	  	  	  Consultaties	  oude	  patiënten	  	   20	   10	   45	  
	  	  	  Consultaties	  nieuwe	  patiënten	   37	   15	   90	  
	  	  	  Technische	  handelingen	   25	   10	   120	  

Geen	  significant	  
verschil	  FR/NL	  
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In	  Groot-‐Brittannië	  is	  het	  aantal	  nieuwe	  patiënten	  per	  week	  en	  per	  team	  ongeveer	  8,75	  
en	  het	  aantal	  oude	  patiënten	  5,25.	  Deze	   teams	  hebben	  dus	  een	   laag	  percentage	  oude	  
patiënten.	  De	  gemiddelde	  duur	  van	  een	  eerste	  consultatie	  (34	  minuten,	  range	  10-‐90)	  is	  
vergelijkbaar	  aan	  de	  duur	  die	  wij	  vaststellen.	  De	  opvolgingsconsultaties	  zijn	  echter	  veel	  
korter	  (14	  minuten)	  (CSAG,	  2000).	  
	  
	  
5.2.5.	  	   Structuurverschillen	  tussen	  de	  MPT	  en	  de	  referentiecentra	  
	  
Zoals	   eerder	   uitgelegd,	   zijn	   acht	  MPT	   gelokaliseerd	   in	   ziekenhuizen	   die	   ook	   over	   een	  
RIZIV-‐geconventioneerd	   multidisciplinair	   referentiecentrum	   voor	   chronische	   pijn	  
beschikken.	  Een	  vergelijkende	  analyse	  wordt	  gegeven	  in	  de	  bijlage	  (tabel	  8).	  De	  teams	  in	  
een	   ziekenhuis	   dat	   tevens	   over	   een	   referentiecentrum	   beschikt,	   hebben	   een	   groter	  
team	  dan	  de	  andere	  teams.	  Het	  aantal	  consultaties	  per	  medische	  VTE	  is	  geneigd	  hoger	  
te	   zijn,	   het	   aantal	   nieuwe	   patiënten	   lager	   en	   het	   aantal	   technische	   handelingen	   lager	  
dan	  in	  de	  andere	  teams,	  zonder	  dat	  deze	  verschillen	  een	  statistisch	  significante	  waarde	  
bereiken.	  
	  
In	   een	   vragenlijst	   verstuurd	   naar	   de	   structuren	   die	   over	   de	   twee	   modaliteiten	  
beschikken,	   leggen	   drie	   structuren	   uit	   dat	   de	   opdrachten	   van	   het	   MPT	   en	   van	   het	  
referentiecentrum	   door	   hetzelfde	   team	   worden	   uitgevoerd,	   terwijl	   de	   vijf	   andere	  
structuren	  beschrijven	  dat	  de	  teams	  elkaar	  gedeeltelijk	  overlappen.	  	  
	  
	  
5.2.6.	  	   Financiële	  middelen	  
	  
Een	   uitvoerige	   financiële	   studie	   van	   het	   functioneren	   van	   de	   teams	   zou	   veel	   tijd	   en	  
middelen	  hebben	  vereist.	  Wij	  stellen	  hier	  dan	  ook	  enkel	  een	  ruwe	  analyse	  voor.	  	  
	  
Wat	   de	   medische	   activiteit	   betreft,	   verklaart	   70%	   van	   de	   artsen	   volledig	  
geconventioneerd	  te	  zijn	  voor	  hun	  pijnactiviteiten,	  17%	  is	  gedeeltelijk	  geconventioneerd,	  
10%	   is	   niet	   geconventioneerd,	   4%	   heeft	   niet	   geantwoord.	   	   Privé-‐honoraria	   voor	  
medische	  consultaties	  worden	  nooit	  gevraagd	   in	  56%	  van	  de	  MPT’s,	  23%	  vraagt	   ‘soms’	  
tot	   ‘altijd’	   een	   supplement	   dat	   kleiner	   of	   gelijk	   is	   aan	   €	   20,	   6%	   vraagt	   soms	   een	  
supplement	  tussen	  €	  21	  en	  €	  40,	  geen	  enkel	  team	  verklaart	  een	  supplement	  te	  vragen	  
dat	  groter	  is	  dan	  €	  40.	  
	  
Wat	   de	   privé-‐honoraria	   voor	   technische	   verstrekkingen	   betreft,	   verklaart	   50%	   van	   de	  
teams	   nooit	   een	   supplement	   te	   vragen,	   11%	   vraagt	   ‘soms’	   tot	   ‘zeer	   vaak’	   een	  
supplement	   dat	   kleiner	   of	   gelijk	   is	   aan	   €	   20,	   9%	   vraagt	   ‘soms’	   tot	   ‘zeer	   vaak’	   een	  
supplement	  tussen	  €	  21	  en	  €	  40,	  8%	  vraagt	  soms	  een	  supplement	  dat	  groter	  is	  dan	  €	  40.	  
Blijkbaar	  worden	  er	  dus	  maar	  weinig	  privé-‐honoraria	  gevraagd	  in	  de	  pilootteams.	  
	  
Wat	  de	   facturering	   van	  de	  activiteit	   van	  de	  psychologen	   betreft,	   verklaart	   slechts	  29%	  
van	  de	  teams	  nooit	  een	  honorarium	  te	  vragen	  aan	  de	  patiënt.	  20%	  van	  de	  teams	  heeft	  
niet	  geantwoord.	  Bij	  de	  teams	  die	  de	  vraag	  hebben	  beantwoord,	   is	  het	  bedrag	  van	  het	  
honorarium	  dat	  gewoonlijk	  wordt	  gevraagd	  kleiner	  dan	  €	  30	  (bijlage,	  tabel	  5.9.).	  
	  
De	   activiteit	   van	   de	  kinesitherapeuten	  wordt	   in	   de	  meerderheid	   van	   de	   gevallen	   (75%	  
van	   de	   teams)	   gefactureerd	   aan	   het	   RIZIV-‐tarief.	   Een	   grote	  meerderheid	   van	   de	  MPT	  
factureert	   niet	   de	   interventies	   van	   de	   verpleegkundige	   (97%),	   van	   de	  maatschappelijk	  
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werker	  (94%),	  van	  de	  apotheker	  (94%)	  en	  van	  de	  ergotherapeut	  (83%),	  die	  niet	  over	  een	  
eigen	  nomenclatuur	  beschikken.	  
	  
De	  gemiddelde	  reële	  loonkost	  van	  het	  basisteam	  (0,5	  VTE	  psycholoog,	  0,2	  VTE	  medische	  
coördinatie	  en	  0,2	  VTE	  secretariaat)	  bedraagt	  120%	  van	  het	  voorziene	  budget	   (bijlage,	  
tabel	   5.10.).	   De	   reële	   loonkost	   is	   systematisch	   hoger	   dan	   die	   voorzien	   door	   het	  
forfaitaire	  bedrag	  voor	  de	  pilootprojecten.	  Meer	  dan	  een	  derde	  van	  de	  teams	  heeft	  deze	  
vraag	  niet	  beantwoord.	  
	  
Wat	  de	  globale	  financiële	  balans	  betreft,	  verklaart	  een	  meerderheid	  van	  de	  MPT’s	  een	  
tekort	  te	  hebben	  (tabel	  5.11.	   in	  de	  bijlage	  aan	  dit	  hoofdstuk).	  Een	  vierde	  van	  de	  teams	  
heeft	   de	   vraag	   niet	   beantwoord.	   Zeven	   teams	   (20%)	   vermelden	   andere	   bronnen	   van	  
inkomsten	   dan	   de	   pilootprojecten	   en	   de	   consultatiehonoraria:	   eigen	   fondsen	   van	   het	  
ziekenhuis	   (twee	   teams),	   sponsoring	   van	   de	  medische	   raad	   (een	   team),	   de	   honoraria	  
voor	  technische	  verstrekkingen	  (2	   	  teams)	  en	  forfaitaire	  bedragen	  voor	  dagopnames	  (1	  
team),	   de	   chronische	   pijnconventie	   (2	   teams).	   Verschillende	  MPT‘s	   compenseren	   hun	  
tekort	   met	   een	   interne	   transfer	   van	   financiële	   middelen	   afkomstig	   van	   hetzij	   andere	  
diensten	  hetzij	  andere	  activiteiten.	  
	  
De	   belangrijkste	   oorzaken	   van	   het	   tekort	   die	   door	   de	   teams	  worden	   vermeld	   (bijlage,	  
tabel	   5.12.)	   zijn	   de	   onderfinanciering	   van	   de	   medische	   activiteit	   en	   van	   de	   andere	  
loonkosten,	   een	   onderschatting	   van	   het	   noodzakelijke	   volume	   aan	   personeel	   om	   de	  
taken	   te	   vervullen	   en	   de	   niet-‐financiering	   van	   de	   werkingskosten.	   Hierbij	   wensen	   de	  
auteurs	   toch	  de	  benadrukken	  dat	  de	  proefprojecten	  voornamelijk	  gericht	  waren	  op	  de	  
financiering	  van	  de	  activiteiten	  van	  de	  psycholoog	  én	  de	   financiering	  van	  de	  medische	  
coördinatie	  (om	  aldus	  de	  globale	  werking	  van	  de	  equipe	  te	  ondersteunen).	  
	  
Voor	  het	  hoge	  percentage	  niet-‐antwoorden	  op	  de	  hierboven	  beschreven	  vragen	  zijn	  er	  
twee	   verklaringen	   mogelijk.	   Enerzijds	   kan	   men	   aannemen	   dat	   het	   om	   een	   bijzonder	  
gevoelig	   onderwerp	   gaat.	   Anderzijds	   hebben	   veel	   teams,	   die	   geen	   eigen	   toegewezen	  
budget	   hebben,	   geen	   duidelijk	   idee	   van	   hun	   gedetailleerde	   budgettaire	   situatie	   (die	  
opgaat	  in	  het	  budget	  van	  de	  opvangdienst).	  
	  
Uit	  de	  kwalitatieve	  gesprekken	  blijkt	  dat	  ‘de	  erkenning	  van	  de	  teams	  (…)	  een	  mooie	  stap	  
vooruit	  is’	  en	  dat	  indien	  deze	  erkenning,	  dit	  statuut	  ‘	  (…)	  10	  jaar	  eerder	  was	  gekomen,	  ze	  
anders	  geëvolueerd	  zouden	  zijn’.	  Het	  positieve	  punt	  van	  de	  financiering	  is	  hoofdzakelijk	  
de	  aanwerving	  van	  een	  psycholoog:	  ‘Er	  zijn	  duidelijk	  veel	  meer	  patiënten	  die	  toetreden',	  
een	   hermobilisatie	   van	   het	   team	   rond	   het	   project	   en	   de	   invoering	   van	   een	  
interdisciplinaire	  werking,	  voor	  een	  bepaald	  aantal	  teams.	  
	  
Sommige	  teams	  betreuren	  het	  dat	  de	  financiering	  van	  de	  MPT’s	  en	  van	  de	  algologische	  
functie	  niet	   gezamenlijk	   zijn	   toegekend	  aan	  alle	  MPT’s.	   Ze	   vinden	  dat	  deze	   situatie	  de	  
structuren,	  die	  niet	  van	  een	  gezamenlijke	  financiering	  genieten,	  in	  een	  nadelige	  situatie	  
brengt.	  De	   teams	  die	  geen	   financiering	  hebben	  verkregen	  voor	  de	  algologische	   functie	  
voelen	   zich	   ‘benadeeld’:	   ‘zonder	   verpleegkundige	   werken	   is	   vrijwel	   onmogelijk.	   Een	  
verpleegkundige	  heeft	   een	  belangrijke	   rol	   (…)	   vooral	   in	  de	  evaluatie	  en	  het	   informeren	  
van	   de	   patiënt’.	   Vandaar	   dat	   ‘(…)	   het	   sensibiliseren	   van	   het	   personeel	   voor	   de	  
behandeling	  van	  pijn	  (…)	  niet	  vanzelfsprekend	  is	  zonder	  algologisch	  verpleegkundige!’	  
	  
Sommige	  teams	  betreuren	  het	  dat	  de	  financiering	  van	  de	  MPT’s	  en	  van	  de	  algologische	  
functie	  ook	  werd	   toegekend	  aan	  de	   teams	  van	  de	   referentiecentra	   terwijl	   deze	  al	   van	  
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een	  financiering	  genoten:	  ‘Ik	  vond	  dat	  niet	  echt	  logisch	  daar	  er	  ziekenhuizen	  zijn	  die	  het	  
nodig	  hebben	  en	  die	  geen	  budget	  hebben	  gekregen	  voor	  de	  tweedelijns	  zorg.’	  
	  
Verder	   stelt	   de	   verdeling	   van	   de	   financiering	   problemen	   voor	   sommige	   teams	   die	  
verplicht	   zijn	   om	   ‘(bij	   de	   beheerders)	   te	   onderhandelen	   over	   de	   recuperatie	   van	   een	  
gedeelte	  van	  het	  bedrag	  dat	  bovendien	  niet	  aan	  de	  realiteit	  beantwoordt	  (…)	  (en)	  op	  te	  
eisen	  wat	  hen	  toekomt	  in	  budgettaire	  contexten	  die	  niet	  altijd	  even	  gemakkelijk	  zijn’.	  De	  
toewijzing	   van	   de	   verkregen	   bedragen	   (‘Waarvoor	   dient	   dat	   geld?’)	   stelt	   eveneens	  
problemen	  voor	  sommige	  structuren	  die	  vinden	  dat	  het	  ‘niet	  duidelijk	  (was)	  waaraan	  de	  
toegekende	  bedragen	  besteed	  moesten	  worden	  (aan	  de	  patiënten	  of	  aan	  de	  structuur?)’.	  
In	   een	   bepaald	   aantal	   ziekenhuizen	   werden	   de	   bedragen	   door	   de	   directie	   gehouden	  
onder	  het	  voorwendsel	  dat	  de	  structuren	  verlieslatend	  waren,	  dus	  schulden	  hadden	  aan	  
de	  instelling.	  
	  
	  
5.2.7.	  	   Analyse	  van	  de	  structuren:	  conclusies	  
	  
De	  belangrijkste	   informatie	  die	  we	  uit	  de	  analyse	  van	  de	  structuren	  kunnen	  distilleren,	  
is:	  
	  

- een	   substantiële	   geografische	   ongelijkheid	   in	   de	   spreiding	   van	   de	   teams	  
vergeleken	  met	  het	  bevolkingsvolume	  per	  provincie	  (het	  doelbevolkingsvolume	  
per	   team	   varieert	   van	   1	   tot	   5).	   Het	   geografisch	   criterium	   is	   echter	   niet	   in	  
overweging	  genomen	  tijdens	  de	  selectieprocedure	  van	  de	  proefprojecten;	  

	  
- een	   overwicht	   van	   de	   anesthesie,	   zowel	   wat	   de	   opvangdienst	   van	   de	   MPT	  

betreft	   als	   wat	   de	   vertegenwoordigde	   medische	   specialismen	   in	   de	   teams	  
betreft.	   Dit	   overwicht	   van	   de	   anesthesie,	   dat	   gepaard	   gaat	   met	   een	   groter	  
volume	  aan	   technische	  activiteiten,	   is	  meer	  uitgesproken	   in	  Vlaanderen	  dan	   in	  
Wallonië	  of	  in	  Brussel;	  

	  
- de	  meeste	  artsen	  in	  de	  teams	  hebben	  een	  hoge	  anciënniteit	  op	  het	  gebied	  van	  

pijn,	   wat	   bevestigt	   dat	   veel	   teams	   reeds	   informeel	   actief	   waren	   vóór	   de	  
lancering	   van	   de	   pilootprojecten.	   De	   psychologen	   zijn	   daarentegen	   doorgaans	  
jonger	   en	   minder	   ervaren	   in	   de	   algologie,	   vooral	   in	   Vlaanderen.	   Deze	  
bevindingen	   suggereren	   dat	   de	   pilootprojecten	   het	   mogelijk	   hebben	   gemaakt	  
om	   psychologen	   aan	   te	  werven	   in	   teams	   van	   artsen	   die	   reeds	   lang	  werkzaam	  
waren	  in	  de	  algologie.	  Dit	  bewijst	  natuurlijk	  de	  relevantie	  van	  dit	  proefproject;	  

	  
- de	  opleidingen	  in	  de	  algologie	  die	  de	  artsen	  en	  de	  psychologen	  hebben	  gevolgd	  

zijn	  zeer	  verscheiden,	  wat	  wijst	  op	  de	  afwezigheid	  van	  een	  officiële	  opleiding	  op	  
dit	  gebied;	  

	  
- de	  meeste	   teams	  vermelden	  een	   financieel	   tekort,	  ondanks	  de	   inbreng	  van	  de	  

middelen	  voor	  de	  pilootprojecten.	  Dit	  tekort	  is	  voornamelijk	  toe	  te	  schrijven	  de	  
ontbrekende	  financiering	  van	  de	  medische	  consultatie,	  die	  niet	  opgenomen	  was	  
in	  dit	  proefproject.	  
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5.3.	  	   Traject	  van	  de	  patiënten	  
	  
	  

5.3.1.	  	   Profiel	  van	  de	  patiënten	  
	  
De	  kwalitatieve	  gesprekken	  hebben	  het	  mogelijk	  gemaakt	  om	  het	  profiel	  te	  bepalen	  van	  
de	   chronische	   pijnpatiënten,	   zoals	   beschreven	   door	   de	   verzorgers:	   het	   pathologische,	  
demografische,	  socioculturele,	  sociaaleconomische,	  psychologische	  profiel,	  de	  gedrags-‐	  
en	   emotionele	   factoren	   die	   hen	   kenmerken	   en	   de	   vicieuze	   pijncirkels.	   Alvorens	   deze	  
profielen	   op	   te	   maken,	   gaan	   wij	   kort	   in	   op	   het	   medisch	   traject	   van	   de	   chronische	  
pijnpatiënten,	  dat	  voorafgaat	  aan	  de	  consultatie	  in	  het	  pijnteam.	  	  
	  
5.3.1.a.	  Voortraject	  van	  de	  patiënten	  
	  
De	   personen	   met	   chronische	   pijn	   die	   in	   de	   MPT’s	   consulteren,	   zouden,	   volgens	   de	  
ondervraagde	  verzorgers,	  patiënten	  met	  een	  zwaar	  medisch	  en	  chirurgisch	  traject	  zijn,	  
van	  meer	  dan	  tien	  jaar.	  Slechts	  enkele	  teams	  verklaren	  patiënten	  in	  de	  subacute	  fase	  te	  
ontmoeten.	  Het	  traject	  van	  de	  patiënten	  zou	  gekenschetst	  kunnen	  worden	  als	  chaotisch	  
en	  vol	  onbegrip:	  ‘Er	  zijn	  er	  die	  daar	  al	  mee	  rondlopen	  sinds	  hun	  kindertijd;	  men	  heeft	  hun	  
altijd	  gezegd	  dat	  het	  psychologisch	  was’.	  Meestal	  zijn	  het	  mensen	  die	  veel	  geconsulteerd	  
hebben,	   ‘die	   talrijke	   invasieve	   of	   chirurgische	   interventies	   hebben	   ondergaan	   en	   die	  
ellenlange	  lijsten	  van	  geneesmiddelen	  nemen’.	  De	  verzorgers	  verwijten	  hun	  vaak	  dat	  ze	  
‘medische	  shoppers’	  zijn.	  Dit	  kan	  misschien	  verklaard	  worden	  door	  het	  feit	  dat	  weinigen	  
van	  hen	   van	  een	  biopsychosociale	  benadering	  hebben	  genoten	  of	   een	   ‘echt	   antwoord	  
hebben	  gekregen	  over	  hun	  pijn	  (…),	  men	  niet	  de	  tijd	  heeft	  genomen	  om	  hen	  uit	  te	  leggen	  
(…)	  welke	  houding	  ze	  moesten	  aannemen	  tegenover	  de	  ziekte’.	  Sommigen	  noemen	  hen	  
‘slachtoffers	  van	  de	  geneeskunde’.	  	  
	  
	  
5.3.1.b.	  	   Pathologisch	  profiel	  
	  
De	  belangrijkste	  aandoeningen	  waarvoor	  de	  patiënten	  consulteren	  zijn	  verscheiden.	  Ze	  
zouden	  voornamelijk	  ‘afhankelijk	  zijn	  van	  de	  mensen	  met	  wie	  men	  samenwerkt’.	  
	  
Deze	  aandoeningen	  kunnen	  gegroepeerd	  worden	  in	  grote	  categorieën:	  	  

- lumbalgie,	  cervicale	  pijn,	  aandoeningen	  aan	  de	  wervelkolom;	  
- fibromyalgie,	  diffuse	  pijn,	  meervoudige	  pijn;	  
- neuropathie,	  algoneurodystrofie	  (CRPS);	  
- reumatische	  pijn;	  
- migraine	  en	  cefalea;	  
- kankerpijn	  (dat	   wil	   zeggen	   restpijn	   van	   kankeraandoeningen	   of	   van	   de	  

behandeling	  van	  deze	  aandoeningen);	  
- perineale	  pijn;	  
- chirurgisch	  falen	  en	  posttraumatische	  pijn.	  	  

	  
Musculoskeletale	  pijn	  lijkt	  het	  meest	  frequent	  voor	  te	  komen.	  
	  	  
De	  pijnproblematiek	  zou	  vaak	  gepaard	  gaan	  met	  cognitieve	  stoornissen	   (geheugen-‐	  en	  
concentratiestoornissen).	   Ook	   al	   wordt	   in	   dat	   geval	   vaak	   de	   schuld	   gegeven	   aan	   de	  
medicamenteuze	  behandelingen,	  het	  slaapgebrek	  door	  de	  pijn	  kan	  deze	  stoornissen	  ook	  
mee	   verklaren.	   Bij	   patiënten	   met	   een	   grote	   angstcomponent	   zouden	   er	   soms	  
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psychopathologische	   stoornissen	   van	   het	   type	   COS	   (compulsief-‐obsessionele	  
stoornissen)	  mee	  gepaard	  gaan.	  
	  
De	   beschrijvingen	   van	   de	   behandelde	   aandoeningen	   suggereren	   dat	   de	   meer	  
anesthesieteams,	   de	   meer	   technische	   teams	   meer	   pijn	   na	   chirurgisch	   falen,	  
posttraumatische	   laesiepijn,	   zouden	   behandelen.	   De	   teams	   waarvan	   de	   aanpak	   de	  
filosofie	  van	  het	  biopsychosociale	  model	  benadert,	  zouden	  meer	  fibromyalgiepatiënten	  
behandelen.	  Zoals	  een	  geneesheer	  benadrukt:	  ‘Het	  team	  werkt	  enigszins	  naargelang	  zijn	  
reputatie.	  Waar	  het	  om	  gaat,	   is	  er	  op	  een	  gegeven	  moment	   in	  slagen	  om	  de	  patiënten	  
een	  breder	  aanbod	  te	  bieden.’	  
	  
Sommige	   teams	   sluiten	   aandoeningen	   van	   hun	   behandelingsaanbod	   uit,	   ofwel	   uit	  
keuze	  (‘we	  behandelen	  geen	  migrainepatiënten,	  dat	   is	  een	  keuze	  die	  de	  structuur	  heeft	  
opgelegd’),	  ofwel	  omdat	  de	   instelling	  over	  een	  andere	  competente	  dienst	  beschikt.	  Zo	  
worden	  in	  sommige	  teams	  de	  patiënten	  die	  aan	  migraine	  of	  cefalea	  lijden	  behandeld	  op	  
de	   dienst	   neurologie,	   de	   patiënten	   die	   aan	   kankerpijn	   lijden	   door	   het	   palliatieve	  
zorgteam,	  de	  patiënten	  die	  aan	  zogenaamd	  ‘lokale’	  pijn	  lijden	  door	  de	  dienst	  anesthesie	  
en	   de	   patiënten	   die	   aan	   fibromyalgie	   lijden	   worden	   doorverwezen	   naar	   de	   dienst	  
reumatologie	  of	  naar	  een	  referentiecentrum.	  Sommige	  verzorgers	  zijn	  van	  oordeel	  dat	  
respect	  voor	  de	  patiënt	  is	  ‘kunnen	  afzien	  van	  een	  behandeling	  wanneer	  men	  acht	  dat	  de	  
middelen	  waarover	  men	  beschikt	  onvoldoende	  zijn	  voor	  een	  hoogwaardige	  behandeling’	  
en	  dus	  ‘zijn	  eigen	  grenzen	  kunnen	  aanvaarden’.	  
	  	  
Sommige	  teams	  met	  een	  erkende	  deskundigheid	  specialiseren	  zich,	  soms	  buiten	  hun	  wil	  
om,	  in	  bepaalde	  aandoeningen.	  Dat	  is	  het	  geval	  voor	  verschillende	  referentiecentra	  die	  
voornamelijk	   fibromyalgiepatiënten	   ontvangen.	   Dat	   is	   eveneens	   het	   geval	   voor	   een	  
team	  dat	  gespecialiseerd	  is	  in	  kankergerelateerde	  pijn.	  	  
	  
De	   MPT	   in	   het	   centrum	   van	   de	   hoofdstad	   en	   van	   de	   grote	   industriesteden	   moeten	  
dezelfde	  aandoeningen	  behandelen	  dan	  de	   referentiecentra	  maar	   in	  mindere	  mate	  en	  
met	  een	  meer	   lokale	   rekrutering:	   ‘Hier	  hebben	  wij	   een	  dubbele	   rekrutering:	  een	   lokale	  
rekrutering	  maar	  ook	  een	  regionale	  door	  onze	  positie	  als	  referentiecentrum.	  De	  mensen	  
die	  van	  een	  lokale	  rekrutering	  komen	  bevinden	  zich	  doorgaans	  minder	  ver	  in	  hun	  traject	  
dan	  de	  mensen	  die	  reeds	  alle	  middelen	  van	  hun	  regio	  hebben	  uitgeput’.	  
	  
	  
5.3.1.c.	  	  Demografische	  en	  socioculturele	  gegevens	  
	  
De	  patiënten	  zijn	  van	  alle	  leeftijden,	  vooral	  tussen	  35	  en	  55	  jaar	  (gemiddeld	  45	  jaar).	  De	  
fibromyalgiegroep	   zou	   nagenoeg	   uitsluitend	   vrouwelijk	   zijn	   terwijl	   de	   lumbalgiegroep	  
hoofdzakelijk	  mannelijk	  zou	  zijn.	  
	  
De	  patiënten	  die	  consulteren	  zouden	  uit	  alle	  milieus,	  van	  alle	  horizonten	  zijn,	  naargelang	  
de	   publieke	   aard	   van	   de	   instellingen.	   Velen	   zouden	   afkomstig	   zijn	   uit	   achtergestelde	  
milieus	   en	   te	   kampen	   hebben	   met	   zware	   sociale	   problemen:	   ‘zeer	   achtergestelde	  
personen	  in	  zeer	  precaire	  en	  desastreuze	  sociale	  situaties’.	  
	  
De	  teams	  van	  de	  hoofdstad	  en	  de	  grote	  industriesteden	  zouden	  een	  groter	  percentage	  
immigranten	   onthalen,	   die	   soms	   illegaal	   op	   het	   grondgebied	   verblijven.	   Het	   gaat	   om	  
mensen	  met	  een	  sociale	  en	  familiale	  breuk:	  allochtone	  bevolkingsgroepen	  die	  gebroken	  
hebben	  met	  hun	  familie	  van	  herkomst,	  bij	  wie	  de	  pijn	  een	  uiting	  zou	  zijn	  van	  depressieve	  
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reacties	   van	   onaangepastheid	   aan	   een	   milieu	   dat	   niet	   hun	   oorspronkelijk	   milieu	   is,	  
volgens	  de	  hypothese	  van	  sommige	  verzorgers.	  	  
	  
Deze	  personen	  (soms	  geïsoleerd,	  met	  een	  bescheiden	  kennis,	  nagenoeg	  geen	  opleiding,	  
beperkte	   cognitieve	   middelen)	   blijken,	   wanneer	   ze	   geconfronteerd	   worden	   met	   de	  
moeilijkheden	   van	  het	   leven,	   verstoken	   te	   zijn	   van	  andere	  middelen	  dan	  pijn.	  Het	   zijn	  
mensen	   voor	   wie	   pijn	   het	   enige	   uitdrukkingsmiddel	   wordt,	   het	   enige	   middel	   om	   te	  
bestaan:	  ‘Pijn	  komt	  vaak	  in	  de	  plaats	  van	  een	  subjectiviteit	  die	  ze	  niet	  kunnen	  uitdrukken.	  
Het	  is	  een	  vorm	  van	  discours.	  Het	  is	  een	  boodschap.	  Het	  heeft	  een	  betekenis’.	  	  	  
	  
In	   tegenstelling	   tot	   de	   heersende	   opvattingen	   zouden	   deze	   achtergestelde	   patiënten,	  
die	  teams	  consulteren	  die	  vooral	  bezocht	  worden	  door	  mensen	  uit	  de	  buurt,	  zeer	  trouw	  
zijn	  aan	  de	  consultatie,	  vertrouwen	  stellen	  in	  de	  aangeboden	  behandelingen	  en	  in	  geen	  
enkel	   geval	   ‘medische	   shoppers’	   zijn.	   Misschien	   dat	   ze	   eenvoudigweg	   niet	   over	   de	  
financiële	  middelen	  beschikken	  daarvoor?	  	  
	  
	  
5.3.1.d.	  	   Sociaaleconomisch	  profiel	  	  
	  
De	  personen	  die	  consulteren	  voor	  chronische	  pijn	  zouden	  voor	  het	  merendeel	  personen	  
zijn	  die	  werkzaam	  zijn	  of	  zijn	  geweest	  in	  fysiek	  zware	  en	  weinig	  valoriserende	  beroepen:	  
kuisvrouwen,	  bouwvakkers,	  staalarbeiders,	   landbouwers.	  Ze	  zouden	  eveneens,	  maar	   in	  
mindere	   mate,	   werkzaam	   zijn	   in	   psychologisch	   zware	   beroepen,	   geconfronteerd	   met	  
een	  hoog	  niveau	  van	  stress.	  
	  
Naast	  de	  kwestie	  van	  het	  zware	  werk	  zou	  zich	  ook	  de	  kwestie	  van	  de	  valorisatie	  stellen:	  
‘Het	   valt	   me	   toch	   op	   dat	   bepaalde	   beroepen	   zeer	   vaak	   terugkomen.	   (…)	   Speelt	   de	  
valorisatie	  van	  het	  werk	  daarbij	  geen	  rol?’	  
	  
Patiënten	   die	   van	   het	   OCMW	   komen.	   Problematieken	   van	   werkloosheid,	  
arbeidsongevallen,	  arbeidsongeschiktheid	  naar	  aanleiding	  van	  een	  letsel,	  van	  welke	  aard	  
dan	  ook.	  Situaties	  van	  invaliditeit.	  Medisch-‐juridische	  conflicten	  met	  het	  beroepsmilieu,	  
de	   arbeidsgeneesheer	   of	   de	   adviserende	   artsen.	   Financiële	   problemen,	   conflicten	   van	  
familiale	  orde	  als	  gevolg	  van	  en	  versterkt	  door	  deze	  context.	  Een	  context	  van	  verlies	  die	  
tot	   een	   breuksituatie	   (scheiding,	   echtscheiding)	   kan	   leiden.	   Dat	   zouden	   de	   sociale	  
kenmerken	  zijn	  van	  de	  patiënten	  met	  chronische	  pijn.	  
	  
	  
5.3.1.e.	  	   Psychologisch	  profiel	  
	  
Er	   bestaat	   geen	   standaard	   psychologisch	   profiel.	   De	   verzorgers	   dringen	   echter	   aan	   op	  
twee	   functioneringswijzen.	  De	  zogenaamde	  perfectionisten	  die	   in	   zelfopoffering	   leven:	  
‘Mensen	  die	  enkel	  op	  zichzelf	   rekenen,	  die	  niet	  veel	  delegeren,	  die	  niet	  geleerd	  hebben	  
om	   hulp	   te	   vragen,	   die	   niet	   geleerd	   hebben	   om	   ‘neen’	   te	   zeggen’	   en	   de	   zogenaamd	  
angstige	  personen	  met	  depressieve	  episodes	  en	  pijnlijke	  levensgebeurtenissen.	  
	  
Ook	   al	   hebben	   de	   verzorgers	   het	   niet	   over	   een	   standaard	   psychologisch	   profiel,	   ze	  
praten	  wel	  over	  een	  vruchtbaar	  terrein:	  ‘Men	  heeft	  echt	  de	  indruk	  dat	  er	  een	  vruchtbaar	  
terrein	  is	  voor	  pijn.	  (…)	  Er	  komt	  een	  moment	  waarop	  ze	  volledig	  gedecompenseerd	  zijn’	  
soms	  naar	  aanleiding	  van	  een	  bijzondere	  gebeurtenis,	  maar	  niet	  noodzakelijk.	  
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5.3.1.e.1.	  	   Gedragsfactoren	  
	  
De	  personen	  met	  chronische	  pijn	  zouden,	  voor	  het	  merendeel,	  personen	  zijn	  die	  passief	  
staan	   tegenover	   hun	   pijnproblematiek,	   die	   moeilijk	   mobiliseerbaar	   zijn	   tot	  
betrokkenheid	  bij	  de	  behandelingen:	  ‘Wanneer	  men	  het	  verloop	  van	  de	  situatie	  bekijkt,	  
merkt	  men	  een	  deconditionering,	  een	  soort	  evolutie	  naar	   ‘minder’	   (…)	  van	  patiënten	   in	  
een	   afwachtende	   houding,	   of	   het	   nu	   tegenover	   de	   medicatie	   of	   tegenover	   de	  
interveniënten	  is.	   (…)	  Het	  zijn	  personen	  die,	   in	  hun	  relatie	  met	  de	  verzorgende	  persoon,	  
zich	  veel	  op	  hem	  verlaten	  en	  soms	  wonderen	  van	  hem	  verwachten’.	  	  
	  
Veel	  verzorgers	  betreuren	  het	  gebrek	  aan	  therapietrouw	  van	  de	  patiënten:	  ‘We	  hebben	  
patiënten	  die	  niet	  willen	  genezen,	  althans	  sommigen	  onder	  hen	  (…)	  De	  pijn	  is	  er	  om	  hen	  
te	   sterken	   in	   het	   feit	   dat	   ze	   niet	  werken.’	  Dit	   suggereert	   dat	   sommige	   verzorgers	   niet	  
beseffen	   dat	   veel	   hindernissen	   voor	   een	   positieve	   evolutie	   onbewust	   zijn,	   niet	  
verbonden	  zijn	  met	  een	  vaste	  wil	  van	  de	  patiënt.	  
	  
Tegenover	   deze	   personen	   met	   een	   gedrag	   dat	   wordt	   gekenmerkt	   door	   passiviteit	   en	  
deconditionering,	   personen	   die	   voor	   het	   merendeel	   ‘zwaar	   gehandicapt	   zijn	   in	   hun	  
dagelijks	  leven	  (…),	  van	  wie	  de	  bewegingsmogelijkheden	  sterk	  verminderd	  zijn’,	  worden	  
de	  verzorgers	  soms	  geconfronteerd	  met	  het	  andere	  uiterste:	  hyperactieve	  personen	  aan	  
wie	  men	  moet	  leren	  hun	  inspanningen	  te	  beheersen	  om	  professionele	  of	  psychologische	  
uitputting	  te	  voorkomen.	  Personen	  die	  tot	  dusver	  hun	   lichaam	  genegeerd	  hebben,	  het	  
niet	  hebben	  gespaard,	   ‘van	  wie	  het	  lichaam,	  op	  een	  bepaald	  moment,	  aan	  de	  alarmbel	  
heeft	  getrokken’.	  
	  
	  
5.3.1.e.2.	  	   Emotionele	  factoren	  
	  
Psychologische	   of	   emotionele	   ontreddering	   zouden	   kenmerkend	   zijn	   voor	   chronische	  
pijnpatiënten.	   Een	   groot	   aantal	   van	   hen	   zou	   depressieve	   affecten	   vertonen	   die	   bij	  
sommigen	   gepaard	   zouden	   gaan	   met	   angsten	   van	   het	   type	   paniekaanval	   of	  
veralgemeende	  angst.	  
	  
Chronische	   pijn	   zou	   immers	   een	   psychologische	   weerslag	   hebben	   op	   de	   persoon	   die	  
eraan	  lijdt.	  Angst,	  depressie,	  ongerustheid	  over	  de	  toekomst,	  schuldgevoel,	  woede,	  een	  
gevoel	  van	  eenzaamheid,	  een	  gevoel	  van	  machteloosheid,	  verlies	  van	  zelfrespect	  zouden	  
de	  chronische	  pijnpatiënt	  kenmerken.	  
	  
Laat	   ons	   even	   terugkomen	   op	   de	   belangrijke	   rol	   van	   angst.	   Volgens	   verschillende	  
psychologen	   zouden	   de	   fibromyalgiepatiënten	   voor	   het	   merendeel	   hyperactieve	  
persoonlijkheden	  zijn	  bij	  wie	  de	  angstcomponent	  groot	  is	  en	  soms	  obsessionele	  vormen	  
aanneemt	  van	  het	  type	  COS	  (compulsief-‐obsessionele	  stoornissen)	  ‘Bij	  die	  mensen	  zie	  ik	  
de	  angstproblematiek	  als	   iets	  van	  vroeger,	  dat	  de	  weg	  geëffend	  heeft	  voor	  pijn	  (…)	  Het	  
optreden	   van	   de	   COS	   wordt	   volgens	   mij	   verklaard	   door	   het	   complex	   worden,	   het	  
verstarren	  van	  een	  angstsituatie	  die	  wordt	  gestuit	  door	  het	  verlies	  van	  controle	  over	  de	  
dingen.	  De	  COS	   zijn	   een	  andere	  manier	   van	   controleren’.	  Wat	  de	  personen	  betreft	   die	  
resistente	  (chronische)	  pijn	  ontwikkelen	  na	  een	  verkeersongeval	  of	  een	  arbeidsongeval	  
vermelden	   de	   psychologen	   de	   mogelijke	   aanwezigheid	   van	   een	   niet-‐geïdentificeerde	  
posttraumatische	  stress,	  die	  zou	  blijven	  sluimeren	  en	  bijdragen	  tot	  de	  vestiging	  van	  een	  
chronisch	  pijnsyndroom.	  
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Indien	  de	  personen	  met	  chronische	  pijn	  psychologisch	  leiden,	  is	  ‘het	  moeilijk	  te	  weten	  of	  
de	   pijn	   hun	   psychologisch	   lijden	   veroorzaakt	   of	   het	   psychologisch	   lijden	   het	   pijngevoel	  
verergert.’	   Volgens	   de	   ondervraagde	   psychologen	   zijn	   beide	   nauw	   met	   elkaar	  
verbonden.	  
	  
	  
5.3.1.e.3.	  	   Cognitieve	  factoren	  
	  
Van	   de	   vermelde	   cognitieve	   factoren	   noemen	  we	  overtuigingen	   rond	   de	   ziekte	   en	   de	  
behandeling	   ervan,	   doemdenken	   (dat	   gedefinieerd	   kan	   worden	   als	   een	   onaangepaste	  
reactie	  op	  de	  pijn	  gekenmerkt	  door	  een	  toename	  van	  de	  waargenomen	  intensiteit	  van	  
de	  pijn,	  een	  zwaar	  handicap,	  de	  moeilijkheid	  om	  zich	   los	   te	  maken	  van	  de	  pijn	  en	  een	  
overdreven	   concentratie	   van	   de	   aandacht	   op	   lichaamssignalen,	   die	   ten	   onrechte	   als	  
gevaarlijk	   geïnterpreteerd	   kunnen	   worden)	   en	   kinesiofobie	   (dat	   gedefinieerd	   kan	  
worden	   als	   angst	   voor	   beweging	   uit	   vrees	   dat	   de	   beweging	   gevaarlijk	   is	   of	   de	   pijn	  
verergert).	  
	  
	  
5.3.1.f.	  	  	   Vicieuze	  pijncirkels	  
	  
De	   verzorgers	   praten	   over	   vicieuze	   pijncirkels	   en	   tonen	   aan	   de	   hand	   van	   talrijke	  
voorbeelden	   dat	   pijn,	   indien	   ze	   niet	   vroeg	   genoeg	   wordt	   behandeld	   een	   hele	  
kettingreeks	  van	  gevolgen	  teweegbrengt,	  die	  de	  vestiging	  en	  het	  onderhouden	  van	  een	  
chronisch	  pijnsyndroom	  in	  de	  hand	  werken	  (zie	  hoofdstuk	  2).	  
	  
	  
5.3.1.g.	  	   Profiel	  van	  de	  patiënten:	  conclusie	  
	  
Volgens	  veel	  ondervraagde	  verzorgers	  zou	  het	  psychosociale	  profiel	  van	  de	  chronische	  
pijnpatiënten	  verbonden	  zijn	  met	  de	   lokale	   inplanting:	   ‘De	  patiënten	  die	  wij	  ontvangen	  
weerspiegelen	  de	  psychosociale	  omgeving	  van	  de	  streek’.	  Het	  zou	  vaak	  een	  psychische	  
(angst/depressie)	  en	  een	  sociale	  problematiek	  combineren.	  Het	  zou	  afhankelijk	  zijn	  van	  
de	   aandoening:	   de	   psychosociale	   problematiek	   zou	   minder	   dramatisch	   zijn	   bij	  
neurologische	   aandoeningen	   van	   het	   type	   multiple	   sclerose,	   migraine,	  
spanningshoofdpijn.	  Ze	  zou	  belangrijker	  zijn	  bij	  aandoeningen	  van	  het	  type	  fibromyalgie.	  
Personen	   met	   fibromyalgie	   zouden	   over	   weinig	   persoonlijke	   middelen	   beschikken,	  
zouden	   kwetsbaar	   zijn	   op	   psychologisch	   en	   sociaal	   vlak,	   zouden	   zich	   in	   een	   impasse	  
bevinden	  (ontslag,	  schulden...),	  zouden,	  voor	  een	  aantal	  onder	  hen,	  er	  niet	  in	  slagen	  om	  
in	  een	  therapeutisch	  project	  te	  raken,	  om	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  een	  therapie.	  Chronische	  
pijnpersonen	  zouden	  voor	  het	  grootste	  deel	  ‘personen	  zijn	  die	  veel	  dingen	  gecumuleerd	  
hebben,	  zowel	  op	  professioneel	  als	  op	  persoonlijk	  of	   familiaal	  vlak,	  bij	  wie	  het	   lichaam,	  
op	  een	  gegeven	  moment,	  aan	  de	  alarmbel	  heeft	  getrokken.	  Het	  is	  de	  pijnboodschapper	  
geworden.	   De	   persoon	   kan	   verschillende	   houdingen	   aannemen	   tegenover	   de	   pijn.	  
Daarom	   is	  er	  geen	  standaardprofiel.	   Iedere	  patiënt	  die	  met	  pijn	  geconfronteerd	  wordt,	  
reageert	  op	  een	  andere	  manier.	  Ofwel	  gaat	  hij	  in	  een	  rusttoestand	  blijven.	  Ofwel	  gaat	  hij	  
veel	   consulteren	   en	   een	   aantal	   dingen	   doen	   op	   medisch	   vlak.	   Ofwel	   gaat	   de	   patiënt	  
verder	  met	  zijn	   leven,	  ondanks	  zijn	  pijn,	   rekening	  houdend	  met	  zijn	  beperkingen.	  Ofwel	  
blijft	  hij	  functioneren	  zoals	  voorheen:	  hij	  opteert	  voor	  een	  hyperactiviteit	  om	  niet	  aan	  zijn	  
pijn	  te	  denken,	  om	  de	  confrontatie	  met	  de	  blikken	  van	  de	  anderen	  te	  vermijden’.	  	  
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5.3.2.	  	   Toegangsmodaliteiten	  voor	  de	  MPT’s	  
	  
In	   de	  meeste	   teams	   komt	   de	   behandelingsaanvraag	   gewoonlijk	   van	   een	   specialist	   of,	  
iets	   minder	   vaak,	   van	   een	   huisarts.	   In	   twee	   teams	   worden	   de	   patiënten	   altijd	  
doorverwezen	  door	  een	  specialist.	  De	  patiënt	  vraagt	  soms	  ook	  zelf	  een	  consultatie	  aan.	  
De	   behandelingsaanvragen	  worden	   gedaan	  met	   een	   kort	   of	  meer	   uitgebreid	  medisch	  
dossier	   of	   een	   eenvoudige	   gemotiveerde	   aanvraag,	   zonder	   dat	   een	   van	   deze	  
modaliteiten	  de	  bovenhand	  heeft.	  	  
	  
De	  termijn	  vóór	  de	  eerste	  consultatie	  bedroeg,	  in	  januari	  2010,	  <	  1	  maand	  in	  50%	  van	  de	  
teams,	  tussen	  1	  en	  3	  maanden	  voor	  31%	  van	  de	  teams,	  >	  6	  maanden	  voor	  2	  teams	  (6%).	  
In	   januari	   2011	  waren	   deze	   termijnen	   iets	   langer,	   38%	   van	   de	   teams	   vermeldden	   een	  
termijn	  van	  minder	  dan	  één	  maand	  en	  42%	  een	  termijn	  van	  1	  tot	  3	  maanden.	  	  
	  
Een	   vergelijkende	  analyse	   van	  de	  behandelingstermijnen,	  uitgevoerd	  door	  het	  AETMIS	  
(2006),	   onthult	   de	   volgende	   cijfers:	   drie	   tot	   zes	  maanden	   in	   Frankrijk	   en	   in	   Australië,	  
bijna	  vijf	  maanden	  in	  Groot-‐Brittannië	  (4	  à	  110	  weken),	  één	  tot	  tien	  maanden	  in	  Alberta	  
(Canada).	  	  
	  
Men	  kan	  verwachten	  dat	  de	  behandelingstermijnen	  afhangen	  van	  een	  aantal	  factoren:	  
	  

- de	   verhouding	   tussen	   het	   aantal	   chronische	   pijnpatiënten	   en	   het	   aantal	  
gespecialiseerde	  structuren	  in	  een	  land;	  

- het	  aantal	  patiënten	  dat	  doorverwezen	  is	  door	  hun	  behandelende	  geneesheren,	  
onder	  meer	  beïnvloed	  door	  	  

o de	  anciënniteit	  en	  de	  reputatie	  van	  de	  teams;	  
o het	   feit	   dat	   sommige	   teams	   gekend	   zijn	   om	   een	   specifieke	  

deskundigheid	   voor	   bepaalde	   profielen	   van	   patiënten	   of	   bepaalde	  
therapeutische	  benaderingen;	  

o hun	  geografische	  ligging;	  
- de	   turnover	   van	   de	   patiënten	   in	   elk	   team,	   die	   ook	   afhangt	   van	   verschillende	  

factoren:	  
o de	   duur	   van	   de	   consultaties	   en	   de	   duur	   van	   de	   opvolging	   van	   elke	  

patiënt	   (een	   adequate	   behandeling	   is	   vaak	   een	   begeleiding	   van	   lange	  
duur);	  

o het	  profiel	  van	  de	  ontvangen	  patiënten;	  
- de	  anciënniteit	  van	  de	  teams,	  die	  een	  invloed	  heeft	  op	  het	  percentage	  patiënten	  

dat	   al	   verschillende	   jaren	   wordt	   gevolgd	   –	   hoewel	   er	   maatregelen	   worden	  
genomen	   om	   de	   duur	   van	   de	   opvolging	   in	   de	   multidisciplinaire	   structuur	   te	  
beperken,	  is	  het	  immers	  onvermijdelijk	  dat	  een	  aantal	  patiënten	  een	  langdurige	  
opvolging	   nodig	   heeft,	   wat	   de	   beschikbaarheid	   van	   het	   team	   voor	   nieuwe	  
patiënten	   beperkt.	   Een	   argument	   in	   het	   voordeel	   van	   deze	   hypothese	   is	   de	  
vaststelling	   dat	   na	   een	   jaar	   functioneren	   de	   behandelingstermijn	   van	  
verschillende	  teams	  is	  toegenomen.	  

	  
De	  turnover	  van	  de	  patiënten	  is	  zeer	  variabel,	  aangezien,	  naargelang	  de	  centra,	  6	  à	  75%	  
van	   het	   totale	   aantal	   consultaties	   nieuwe	   patiënten	   betreft.	   Er	   bestaat	   een	   verband	  
tussen	  de	  behandelingstermijn	  en	  het	  percentage	  nieuwe	  patiënten:	  dit	  laatste	  beloopt	  
gemiddeld	  42%	  in	  de	  MPT	  met	  een	  termijn	  van	  minder	  dan	  een	  maand,	  39%	  wanneer	  de	  
termijn	   1	   tot	   3	  maanden	   beloopt,	   23%	   bij	   een	   termijn	   van	   3	   tot	   6	  maanden	   en	   10%	  
indien	  de	  termijn	  langer	  dan	  6	  maanden	  is.	  
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De	  kwalitatieve	  gesprekken	  wijzen	  erop	  dat	  de	  wachttermijn	  voor	  een	  eerste	  consultatie	  
het	  belangrijkste	  criterium	  voor	  ontevredenheid	  van	  de	  patiënten	  en	  van	  de	  verwijzende	  
artsen	  zou	  vormen;	  deze	  laatsten	  zouden	  aarzelen	  om	  hun	  patiënten	  door	  te	  verwijzen	  
naar	  een	  MPT	  omdat	  ze	  de	  wachttijd	  te	  lang	  vinden.	  	  
	  
	  
5.3.3.	  	   Modaliteiten	  van	  de	  beginevaluatie	  
	  
De	   eerste	   consultatie	   wordt	   gewoonlijk	   uitgevoerd	   door	   een	   algoloog.	   Een	   evaluatie	  
bestaat	   gewoonlijk	   uit	   twee	   à	   drie	   gesprekken,	   waarin	   verschillende	  
gezondheidszorgbeoefenaars	   tussenkomen,	   en	   duurt	   meestal	   een	   tot	   zes	   weken	   (in	  
bijlage	  aan	  dit	  hoofdstuk,	  tabel	  5.13.)	  
	  
De	   gezondheidsterreinen	   die	   tijdens	   de	   evaluatie	   behandeld	   worden,	   evenals	   de	  
gebruikte	   schalen,	  worden	  beschreven	   in	  de	  bijlage	   (tabel	   5.14.).	  De	  meeste	   terreinen	  
die	   in	   de	   ‘guidelines’	   (hoofdstuk	   2)	   worden	   aanbevolen,	   worden	   vrijwel	   systematisch	  
behandeld,	   met	   uitzondering	   van	   de	   relaties	   met	   de	   omgeving,	   beroepsaspecten	   en	  
voorstellingen	   en	   overtuigingen,	   die	  minder	   vaak	   besproken	  worden.	   Het	   gebruik	   van	  
schalen	   en	   vragenlijsten	   is	   verre	   van	   systematisch,	   wat	   niet	   strijdig	   is	   met	   een	  
kwaliteitsvolle	  evaluatie	  als	  de	  anamnese	  voldoende	  uitgediept	  wordt.	  
	  
Sommige	   artsen	   zeggen	   dat	   ze	   de	   schalen	   gebruiken	   als	   communicatievector	   om	   ‘	   de	  
patiënt	  te	  helpen	  om	  zijn	  pijn	  te	  visualiseren,	  te	  relativeren,	  zich	  te	  positioneren,	  zichzelf	  
te	  evalueren’.	  De	  tijd	  die	  noodzakelijk	  is	  om	  ze	  af	  te	  nemen	  zou	  de	  grootste	  rem	  op	  het	  
gebruik	  ervan	  vormen.	  	  
	  
Een	   klinisch	   onderzoek	   wordt	   systematisch	   uitgevoerd,	   de	   onderzochte	   terreinen	  
(algemeen,	  musculoskeletaal,	  neurologisch	  onderzoek)	  zijn	  variabel.	  36%	  van	  de	  teams	  
gebruikt	  altijd	  een	  gestandaardiseerd	  dossier,	  33%	  van	  de	  teams	  gebruikt	  er	  nooit	  een.	  	  
	  
Het	  beroep	  op	  paraklinische	  onderzoeken	  is	  vrij	  variabel	  en	  niet	  systematisch	  (tabel	  5.15.	  
in	  de	  bijlage	  aan	  dit	  hoofdstuk).	  
	  
Voor	   een	   groot	   aantal	   van	   de	   ondervraagde	   verzorgers	   is	   de	   eerste	   opdracht	   van	   de	  
artsen	   het	   uitwerken	   van	   een	   juiste	   diagnose.	   Voor	   sommige	   artsen	   is	   de	  
diagnosemethode	   in	   de	   eerste	   plaats	   gebaseerd	   op	   luisteren	   naar	   de	   patiënt	   en	   het	  
klinisch	  onderzoek.	  Voor	  anderen	  zijn	  paraklinische	  onderzoeken	  geboden.	  Volgens	  hen	  
moet	   men	   nooit	   aarzelen	  ‘wanneer	   men	   niet	   de	   resultaten	   heeft	   die	   men	   denkt	   te	  
hebben,	  om	  verder	  te	  gaan,	  extra	  onderzoek	  te	  vragen.	  Want	  dat	  betekent	  dat	  men	  nog	  
niet	  de	  juiste	  diagnose	  heeft’.	  	  
	  
	  
5.3.4.	  	   Multidisciplinaire	  vergadering	  
	  
De	  frequentie	  en	  de	  duur	  van	  de	  multidisciplinaire	  vergaderingen	  zijn	  zeer	  variabel.	  De	  
gebruikelijke	   duur	   van	   een	   vergadering	   is	   een	   tot	   twee	   uur,	   de	   meest	   voorkomende	  
frequentie	  een	  vergadering	  per	  week	  (bijlage,	  tabel	  5.16.).	  
	  
Het	  aantal	  patiënten	  dat	  op	  elke	  vergadering	  wordt	  besproken,	  is	  in	  de	  meeste	  gevallen	  
gelegen	   tussen	   5	   en	   10.	   Er	   is	   geen	   eenduidige	   relatie	   tussen	   de	   duur	   van	   de	  
vergaderingen	  en	  het	  aantal	  besproken	  patiënten	  (bijlage,	  tabel	  5.17.).	  Slechts	  5	  teams	  
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(14%)	  bespreken	  systematisch	  elke	  nieuwe	  patiënt	   in	  de	  multidisciplinaire	  vergadering.	  
55%	  spreekt	  er	  ‘vrij	  vaak’	  tot	  ‘vaak’	  over.	  
	  
De	   algoloog	   en	   de	   psycholoog	   zijn	   bijna	   altijd	   aanwezig	   op	   de	   multidisciplinaire	  
vergaderingen,	   in	   tegenstelling	   tot	   de	   andere	   gezondheidszorgbeoefenaars	   die	   slechts	  
zelden	  aanwezig	  zijn	  (bijlage,	  tabel	  5.18.).	  
	  
In	  sommige	  teams	  bestaat	  er	  geen	  multidisciplinaire	  vergadering.	  De	  interdisciplinariteit	  
vertaalt	  zich	  enkel	  in	  gerichte	  uitwisselingen:	  ‘In	  de	  praktijk	  is	  het	  zeer	  moeilijk	  om	  ze	  te	  
organiseren.	  Wij	  zijn	  er	  nog	  niet	  in	  geslaagd.	  (…)	  Interdisciplinariteit	  in	  dit	  ziekenhuis,	  dat	  
zijn	  1	  psycholoog,	  1	  pijnverpleegkundige,	  geneesheren-‐algologen	  en	  veel	  goede	  wil	  in	  de	  
andere	  diensten	  die,	  op	  mijn	  verzoek,	  mij	  hun	  mening	  geven	  over	  de	  patiënten	  maar	  het	  
is	  voorlopig	  niet	  mogelijk	  om	  iets	  formeler	  tot	  stand	  te	  brengen’.	  
	  
Verschillende	  redenen	  worden	  aangehaald	  om	  deze	  vaststelling	  te	  verklaren:	  	  
	  

- de	  onmogelijkheid	  om	  een	  tijdstip	  overeen	  te	  komen	  dat	  voor	  alle	  artsen	  past.	  
De	  overgrote	  meerderheid	  van	  hen	  is	  zelfstandige	  en	  werkzaam	  in	  verschillende	  
instellingen,	  zodat	  ze	   ‘	  (…)	  zich	  niet	  allemaal	  tegelijk	  op	  dezelfde	  plaats	  kunnen	  
bevinden’;	  

- het	   gebrek	  aan	  belangstelling	   van	  de	  artsen	  voor	  de	  multidisciplinaire	   aanpak:	  
‘We	  hebben	  getracht	  om	  de	  specialisten	  die	  geïnteresseerd	  waren	  in	  de	  patiënt	  
samen	  te	  brengen	  rond	  een	  tafel	  om	  het	  klinische	  geval	  te	  bespreken.	  Dat	  heeft	  
nooit	  iemand	  geïnteresseerd’;	  	  

- de	  werkingsinfrastructuur	  waardoor	  sommige	  teams	  niet	   ‘in	   interdisciplinariteit	  
kunnen	   werken:	   (…)	   er	   is	   niets	   voorzien,	   zelfs	   geen	   lokaal!’	   Dit	   illustreert	   het	  
gebrek	  aan	  institutionele	  steun	  waarover	  sommige	  teams	  klagen.	  

	  
Sommige	  teams,	  vooral	  degene	  die	  ook	  referentiecentra	  zijn,	  bieden	  twee	   luiken	   in	  de	  
multidisciplinaire	  vergadering:	  een	  luik	  gevallenbespreking	  en	  een	  meer	  theoretisch	  luik.	  
Ofwel	   zijn	   de	  onderwerpen	   vooraf	   vastgelegd,	   ofwel	   volgen	   ze	  uit	   de	  bespreking:	   ‘We	  
bespreken	  een	  patiënt	  en	  het	  gesprek	  loopt	  uit	  op	  een	  meer	  theoretisch	  onderwerp’.	  	  
	  	  
De	   interdisciplinariteit	   zou	   ook	   via	   gesprekken,	   uitwisselingen	   tussen	   therapeuten	  
verlopen,	   ‘op	   een	   informele	   manier,	   buiten	   de	   vergadering	   om’.	   Zo	   getuigt	   een	  
psycholoog:	   ‘Als	  we	   een	   patiënt	   naar	   een	   rugschool	   sturen,	   gaan	  we	   daarheen	   om	  de	  
patiënt	   te	   zien.	   (…)	   We	   bespreken	   zijn	   geval	   nog	   eens	   met	   de	   kinesitherapeut.	   We	  
trachten	   de	   therapiedoelstelling	   te	   verfijnen,	   te	   herformuleren	   (…)	   (We	   zorgen	   ervoor)	  
dat	  er	  een	  band	  is	  tussen	  de	  medische	  gegevens,	  psychologie	  en	  revalidatie’.	  	  
	  
Deze	  informele	  contacten	  zouden	  vergemakkelijkt	  worden	  door	  een	  eenheid	  van	  plaats:	  
‘Doordat	   we	   gemeenschappelijke	   lokalen	   hebben,	   zien	   we	   elkaar	   vrij	   regelmatig	   en	  
communiceren	   we	   vrij	   gemakkelijk.’	   Ze	   zouden	   zich	   vertalen	   in	   een	   voortdurende,	  
permanente	   dialoog	   tussen	   collega’s	   over	   de	   patiënten:	   ‘We	   hebben	   voortdurend	  
klinische	  discussies	  waarin	  ieder	  de	  ander	  vraagt	  naar	  zijn	  zienswijze	  of	  bij	  de	  ander	  een	  
kennis	  zoekt	  waarvan	  hij	  weet	  dat	  hij	  er	  niet	  over	  beschikt’.	  
	  
Wanneer	  moeilijk	  persoonlijk	  contact	  kan	  worden	  gelegd,	  zouden	  telefonisch	  contacten	  
en	  de	  verzending	  van	  e-‐mails	  de	  communicatie	  en	  de	  informatie-‐uitwisseling	  binnen	  het	  
team	   waarborgen.	   ‘Er	   is	   echt	   een	   voortdurende	   uitwisseling	   via	   e-‐mail.	   (…)	   We	   zijn	  
voortdurend	   in	   contact	   met	   elkaar’.	   Sommige	   teams	   zeggen	   ook	   dat	   ze	   informatie	  
doorgeven	  via	  de	  medische	  dossiers.	  	  
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5.3.5.	  	   Doelstellingen	  van	  de	  therapeuten	  van	  de	  MPT’s	  
	  
Tijdens	  de	  kwalitatieve	  gesprekken	  hebben	  we	  de	  artsen	  en	  psychologen	  gevraagd	  naar	  
hun	  doelstellingen	  in	  de	  opvolging	  van	  de	  patiënten.	  We	  zullen	  achtereenvolgens	  ingaan	  
op	  de	  gezamenlijke	  doelstellingen,	  de	  specifieke	  doelstellingen	  van	  de	  artsen	  en	  van	  de	  
psychologen,	   de	   tevredenheidscriteria	   van	   de	   patiënten,	   van	   de	   verzorgers	   en	   van	   de	  
verwijzende	   geneesheren	   ten	   aanzien	   van	   een	   opvolging	   in	   een	   pijnteam,	   zoals	  
beschreven	  door	  de	  ondervraagde	  verzorgers.	  	  
	  
5.3.5.a.	  	   Gezamenlijke	  doelstellingen	  van	  het	  hele	  team	  
	  
We	   zullen	   een	   onderscheid	   maken	   tussen	   de	   doelstellingen	   die	   de	   teams	   zeggen	   te	  
beogen	   ten	  aanzien	  van	  de	  patiënten,	   ten	  aanzien	  van	  hun	   ziekenhuisinstelling	  en	   ten	  
aanzien	  van	  de	  overheidsautoriteiten.	  
	  
	  
5.3.5.a.1.	  	   Ten	  aanzien	  van	  de	  patiënten	  
	  
De	  doelstelling	  die	  alle	  teams	  verenigt,	  is	  die	  van	  levenskwaliteit.	  Dat	  gaat	  uiteraard	  via	  
een	  verlichting	  van	  de	  pijn	  maar	  niet	  alleen:	  de	  patiënt	  leren	  om	  beter	  te	  leven	  met	  zijn	  
pijn,	   om	   zijn	  problematiek	  beter	   te	  beheren,	   om	   zijn	   levensstijl	   aan	   te	  passen,	   dragen	  
daar	  in	  grote	  mate	  toe	  bij.	  
	  
Een	   doelstelling	   die	   heel	   wat	   teams	   delen	   is	   die	   van	   autonomie.	   Zijn	   functionele	  
mogelijkheden	  behouden	  of	  versterken,	  zowel	  op	  fysiek	  als	  op	  psychisch	  vlak,	  zijn	  werk	  
of	  activiteiten	  hervatten,	  zijn	  elementen	  die	  helpen	  om	   ‘zijn	   leven	  te	  heroveren,	   (…)	  de	  
teugels	  van	  zijn	  leven	  weer	  in	  handen	  te	  nemen’.	  
	  
Om	   deze	   doelstellingen	   te	   bereiken,	   trachten	   de	   teams	   de	   patiënt	   zijn	   rol	   van	   acteur	  
terug	   te	   geven,	   hem	   actief,	   verantwoordelijk	   te	   maken	   in	   zijn	   zorgproces	   en	   in	   het	  
beheer	   van	   zijn	   symptomen.	   Dat	   gaat	   volgens	   hen	   via	   noties	   van	   aanvaarding:	  
‘aanvaarden	  dat	  men	  de	  pijn	  niet	  gaat	  kunnen	  verdrijven,	  dat	  men	  ermee	  gaat	  moeten	  
leven’.	  Dit	  veronderstelt	  een	  begeleiding	  van	  de	  patiënt	  naar	  een	  beter	  begrip	  van	  zijn	  
ziekte,	  een	  nieuwe	  perceptie	  van	  zijn	  pijnprobleem.	  
	  
Een	   spil	   rond	   de	   patiënt	   vormen,	   coherentie	   brengen	   in	   zijn	   zorgtraject	   zijn	  
doelstellingen	  die	  hun	  belangrijk	  lijken.	  
	  
	  
5.3.5.a.2.	  	   Ten	  aanzien	  van	  de	  instelling	  
	  
Vele	  teams	  willen	  een	  pijncultuur	  ontwikkelen	  in	  hun	  ziekenhuisinstelling.	  Ze	  zeggen	  dat	  
ze	  het	  hele	  ziekenhuis	  willen	  sensibiliseren	  voor	  de	  pijnproblematiek,	  de	  samenwerking	  
binnen	   het	   ziekenhuis	   willen	   verbeteren,	   de	   huisartsen	   willen	   sensibiliseren	   voor	   een	  
vroegtijdigere	   behandeling	   van	   pijnproblemen.	   Ze	   beogen,	   via	   diverse	   acties,	   de	  
zichtbaarheid	  van	  hun	  structuur	  in	  de	  instelling	  te	  vergroten	  om	  zich,	  op	  termijn,	  als	  een	  
transversale	  dienst	  te	  positioneren	  en	  zich	  te	  verbreiden	  als	  hulp.	  
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5.3.5.a.3.	  	   Ten	  aanzien	  van	  de	  overheidsautoriteiten	  
	  
Verschillende	   teams,	   vooral	  de	  pioniersteams	   in	  pijnbehandeling,	  nemen	  het	   ter	  harte	  
om	   de	   relevantie	   van	   een	   adequate	   financiering	   en	   van	   een	   vergoeding	   van	   de	  
therapieën	  te	  doen	  erkennen	  door	  de	  overheidsautoriteiten.	  De	  teams	  zijn	  zich	  bewust	  
van	  de	  dringende	  noodzaak	  van	  de	  invoering	  van	  een	  pijnbeleid	  dat	  afgestemd	  is	  op	  de	  
dagelijkse	  realiteit	  in	  de	  pijnteams.	  
	  

5.3.5.b.	  	   Specifieke	  doelstellingen	  van	  de	  artsen	  
	  
Wij	   zullen	   een	   onderscheid	  maken	   tussen	   de	   doelstellingen	   die	   de	   artsen	   beogen	   ten	  
aanzien	  van	  de	  patiënten	  en	  degenen	  die	  ze	  beogen	  ten	  aanzien	  van	  hun	  structuur	  en	  
hun	  ziekenhuisinstelling.	  
	  

5.3.5.b.1.	  	   Ten	  aanzien	  van	  de	  patiënt	  	  
	  

Naast	   de	   hierboven	   beschreven	   doestellingen	   is	   de	   hoofdzorg	   van	   de	   artsen	   het	  
waarborgen	  van	  een	  kwaliteitsvol	  klinisch	  werk:	  ‘de	  patiënt	  moet	  in	  het	  middelpunt	  van	  
onze	  zorgen	  blijven’.	  	  

Kwaliteitsvol	  klinisch	  werk	  verrichten,	  dat	  is	  volgens	  hen:	  
- de	   tijd	   nemen	   om	   naar	   de	   patiënt	   te	   luisteren,	   om	   zijn	   verhaal	   te	   horen,	   zijn	  

beleving,	  zijn	  lijden	  in	  beschouwing	  te	  nemen	  om	  zo	  zijn	  vertrouwen	  te	  winnen	  
en	  zijn	  actieve	  medewerking	  te	  bevorderen;	  

- de	   zorg	   bieden	   die	   afgestemd	   is	   op	   de	   behoeften	   van	   de	   patiënt	   (de	  
geneesheren	  hebben	  een	  oriënterende	  rol	  in	  het	  zorgtraject	  van	  de	  patiënt);	  

- een	   bijzondere	   aandacht	   besteden	   aan	   de	   medicatie:	   ‘Ik	   tracht	   escalatie	   te	  
voorkomen,	   te	   schiften	   bij	   degenen	   die	   teveel	   nemen	   of,	   in	   het	   omgekeerde	  
geval,	   er	   (medicatie)	   aan	   te	   bieden	   aan	  mensen	   die	   helemaal	   niets	   nemen	   (…)	  
om	  beter	  te	  kunnen	  functioneren	  in	  hun	  dagelijks	  leven’	  en	  zo	  de	  patiënt	  weer	  in	  
fysieke	  en	  psychische	  beweging	  te	  brengen.	  	  

	  

5.3.5.b.2.	  	   Ten	  aanzien	  van	  de	  structuur	  en	  van	  de	  instelling	  
	  
De	   coördinerende	   artsen	   van	   de	   pijnteams	   zeggen	   dat	   ze	   als	   opdracht	   hebben	   de	  
verantwoordelijkheid	   over	   het	   team	   waar	   te	   nemen	   via	   de	   budgettaire	   en	  
administratieve	  aspecten.	  Sommigen	  van	  hen	  nemen	  het	  ter	  harte	  om	  hun	  werk	  te	  doen	  
erkennen	  over	   de	   grenzen	  heen,	   via	   onderzoeks-‐,	   evaluatie-‐,	   publicatie-‐,	   vormings-‐	   en	  
onderwijsopdrachten.	  
	  

5.3.5.c.	  	  Specifieke	  doelstellingen	  van	  de	  psychologen	  
	  
De	   doelstellingen	   van	   de	   psychologen	   zijn	   niet	   gescheiden	   van	   de	   gezamenlijke	  
doelstellingen	  van	  de	  teams.	  De	  patiënt	  weer	  in	  beweging	  brengen	  gebeurt	  volgens	  de	  
psychologen	   vooral	   door	  de	  patiënt	   aan	  het	  woord	   te	   laten	  en	  naar	  hem	   te	   luisteren:	  
een	  plaats	  van	  luisteren	  en	  begeleiding,	  een	  plaats	  van	  uitdrukking	  en	  op	  weg	  helpen	  en	  
erop	  toezien	  dat	  hij	  geleidelijk	  het	  discours	  opent,	  niet	  blijft	  vastzitten	  in	  de	  klacht	  maar	  
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aan	   flexibiliteit	   en	   afwisseling	   wint.	   ‘In	   het	   begin	   draait	   alles	   rond	   de	   pijnklacht.	   (Het	  
doel)	   is	   het	   gesprek	   geleidelijk	   te	   verplaatsen	   naar	   andere	   zorgen,	   verlangens	   doen	  
herleven,	  die	  mogelijk	  zijn’.	  	  
	  
De	  psychologen	  zijn	  erom	  bekommerd	  om‘(zowel	  de	  patiënt	  als	  de	   rest	   van	  het	   team)	  
duidelijk	  te	  maken	  dat	  de	  psychische	  en	  sociale	  dimensie	  altijd	  aanwezig	  zijn	  maar	  dat	  de	  
oorsprong	   van	   het	   lijden,	   van	   de	   pijn	   niet	   daarin	   ligt’.	   Ze	   stellen	   zichzelf	   tot	   taak	   een	  
psychologische	   evaluatie	   op	   te	   maken	   van	   de	   patiënt,	   zijn	   angst-‐	   en	  
depressiesymptomen	   te	   onderzoeken.	   Ze	   evalueren	   het	   gezinssysteem,	   de	  
psychosociale	  steun:	  ‘Wordt	  de	  patiënt	  omringd?	  Door	  wie?	  Zijn	  er	  gezinsconflicten?’	  Ze	  
bestuderen	   de	   houding	   van	   de	   patiënt	   tegenover	   zijn	   ziekte:	   ‘Hoe	   reageert	   hij	   op	   de	  
diagnose?	   Op	   de	   behandeling?	   Op	   de	   prognose?	  Wat	   beeldt	   hij	   zich	   in?	   (…)	   Het	   is	  
belangrijk	  na	  te	  gaan	  hoe	  hij	  de	  dingen	  ziet,	  (…)	  wat	  zijn	  angsten,	  zijn	  zorgen,	  zijn	  vragen	  
zijn.’	  
	  
Net	   als	   de	   artsen	   is	   het	   ook	   een	   doelstelling	   van	   de	   psychologen	   de	   patiënten	   een	  
‘toolbox’	  te	  verschaffen	  om	  hun	  pijn	  beter	  te	  beheren.	  De	  factoren	  identificeren	  die	  de	  
pijn	   uitlokken	  of	   in	   de	  hand	  werken,	  daarop	   inwerken,	   strategieën	   aanwenden	  om	  de	  
pijn	   op	   een	   actievere	  manier	   het	   hoofd	   te	   bieden:	   ‘Het	   gaat	   om	   relaxatiestrategieën,	  
ademhalingstechnieken,	  probleemoplossingstechnieken	  die	  de	  patiënt	  kan	   leren	  (…)	  (en	  
waarvan	  hij	  gebruik	  kan	  maken)	  wanneer	  hij	  geconfronteerd	  wordt	  met	  een	  situatie	  van	  
stress	  of	  wanneer	  hij	  een	  beetje	  de	  controle	  verliest	  door	  angst’.	  	  

Om	   een	   impact	   te	   hebben	   op	   de	   levenskwaliteit	   zorgen	   de	   psychologen	   ervoor	   de	  
patiënt	  bewust	  te	  maken	  van	  het	  multifactoriële	  en	  chronische	  aspect	  van	  de	  pijn	  en	  van	  
de	   emotionele	   impact	   ervan.	   Om	   de	   patiënt	   weer	   in	   beweging	   te	   brengen,	   om	   hem	  
ertoe	   te	   brengen	   zich	   weer	   te	   mobiliseren,	   werken	   ze	   aan	   zijn	   kinesiofobie,	   zijn	  
gedachten,	   zijn	   overtuigingen,	   zijn	   voorstellingen.	   Voor	   hen	   is	   de	   persoon	   begeleiden,	  
hem	  helpen	  om	  weer	  een	  vrijheid	  van	  keuze	  te	  hebben,	  een	  vrijheid	  en	  een	  vermogen	  
om	   te	   denken	   en	   te	   handelen,	   en	   om	   het	   vertrouwen	   herstellen	   in	   de	   persoonlijke	  
doeltreffendheid:	  ‘Niet	  de	  pijn	  leidt	  uw	  leven,	  maar	  u’.	  	  
	  
	  
	  
5.3.6.	  	   Tevredenheidscriteria	  
	  
Het	   leek	  ons	   interessant	  om	   te	  analyseren	  wat	  de	   tevredenheidscriteria	  waren	  van	  de	  
patiënten,	  het	  personeel	  van	  het	  MPT	  en	  de	  verwijzende	  artsen,	  vanuit	  het	  perspectief	  
van	  de	  MPT’s.	  	  
	  
5.3.6.a.	  	   Tevredenheidscriteria	  van	  de	  patiënten	  
	  
5.3.6.a.1.	  	   De	  gezamenlijke	  visie	  van	  de	  artsen	  en	  psychologen	  
	  
De	   tevredenheidscriteria	   zouden	   verschillen	   naargelang	   de	   patiënten.	   Ze	   zouden	  
afhangen	  van	  hun	  verwachtingen	  en	  hun	  overtuigingen.	  Patiënten	  met	  een	  biomedische	  
visie	   zouden	   alleen	   maar	   tevreden	   zijn	   met	   verlichting;	   patiënten	   met	   een	   meer	  
biopsychosociale	  visie	  zouden	  tevreden	  zijn	  als	  ze	  het	  gevoel	  hebben	  actiever	  te	  zijn.	  
	  	  
De	   tevredenheidscriteria	   zouden	   evolueren	   naarmate	   het	   werk	   vordert	   en	   met	   de	  
functionele	  vooruitgang.	  Werk	  dat	  erin	  bestaat	  de	  verwachtingen	  te	  corrigeren	  of	  aan	  te	  
passen	   zou,	   volgens	   de	   verzorgers,	   bijdragen	   tot	   een	   evolutie	   van	   de	  
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tevredenheidscriteria	   van	   de	   patiënt.	   De	   patiënt	   zal	   geleidelijk	   aan	   verwachtingen	  
formuleren	   in	   termen	   van	   levenskwaliteit	   en	   niet	   langer	   enkel	   in	   termen	   van	  
pijnintensiteit:	   ‘Van	   een	   vermindering	   van	   de	   intensiteit	   van	   de	   pijn	   zal	   hij	   misschien	  
evolueren	  naar	  een	  beter	  leven’.	  	  
	  
Daar	   waar	   op	   medisch	   vlak	   de	   tevredenheid	   komt	   ‘van	   het	   feit	   dat	   men	   een	  
lotsverbetering,	  een	  vermindering	  van	  de	  pijn	  kan	  bekomen’,	  vormt	  op	  persoonlijk	  vlak	  
het	  opgevangen	  worden	   in	   zijn	   lijden	  het	  belangrijkste	   tevredenheidscriterium:	   ‘weten	  
dat	  ergens	  mensen	  mijn	  lijden	  kunnen	  horen’.	  
	  
De	   twee	   kernwoorden	   zouden	   ‘pijnverlichting’	   en	   ‘verbetering	   van	   de	   levenskwaliteit’	  
zijn.	  ‘In	  die	  verhouding	  tot	  het	  lichaam	  is	  verlichting	  belangrijk,	  zelfs	  als	  het	  maar	  5%,	  is	  
het	  toch	  5%.	  Het	  is	  een	  gevoel.	  Het	  is	  weer	  vaste	  voet	  aan	  de	  grond	  krijgen	  in	  zijn	  eigen	  
leven,	  zonder	  dat	  de	  pijn	  daar	  het	  centrum	  van	  is’.	  
	  
Verbetering	   van	  de	   levenskwaliteit	   betekent	   ook	  meer	   autonomie.	  Het	   heroveren	   van	  
een	  autonomie	   in	  het	   leven	   van	  alledag	   in	   termen	  van	  mobiliteit,	   de	  mogelijkheid	  om	  
weer	   sociale	   relaties	   op	   te	   bouwen,	   sereniteit	   ten	   aanzien	   van	   het	   pijnprobleem,	   een	  
gevoel	   van	   controle	   over	   de	   situatie	   zou,	   volgens	   de	   verzorgers,	   een	  
tevredenheidscriterium	   voor	   de	   patiënten	   vormen.	   Dat	   impliceert	   noodzakelijkerwijs	  
een	   aanpassing	   van	   de	   consumptie	   van	   geneesmiddelen,	   een	   verbetering	   van	   de	  
functionaliteit,	  een	  verbetering	  van	  de	  slaap,	  een	  verbetering	  van	  het	  humeur.	  
	  
Verschillende	   elementen	   van	   de	   structuur	   en	   van	   de	   processen	   beïnvloeden	   de	  
tevredenheid	  van	  de	  patiënt:	  	  
	  

- redelijke	  wachttermijnen;	  
- het	  gevoel	  dat	  men	  naar	  hem	  luistert,	  hem	  erkent	  en	  opvangt	  in	  zijn	  lijden;	  
- zich	   tegenover	   een	   team	  bevinden	  dat	  dezelfde	   taal	   spreekt	   en	  dat	  blijk	   geeft	  

van	  een	  zekere	  coherentie	  in	  de	  manier	  van	  werken;	  
- de	  middelen	   aangeboden	   krijgen	   om	   zijn	   pijn	   beter	   te	   beheren	   en	   erin	   slagen	  

om	  ze	  zich	  eigen	  te	  maken;	  
- psycho-‐educatieve	  groepen.	  

	  
	  
5.3.6.a.2.	  Vaststelling	  van	  de	  voortdurende	  ontevredenheid	  van	  sommige	  patiënten	  
	  
De	  meeste	  patiënten	  vinden	  elementen	  tot	  tevredenheid	  in	  hun	  opvolging	  in	  het	  team.	  
Hoe	  kan	  men	  dan	  de	  voortdurende	  ontevredenheid	  van	  sommigen	  van	  hen	  verklaren?	  
	  
‘Er	   zijn	   patiënten	   die	   nooit	   tevreden	   zullen	   zijn,	   zelfs	   niet	   met	   een	   gevolgde	   en	  
doorlopende	   behandeling:	   ze	   komen	   terug	   met	   sterk	   aanwezige	   symptomen,	   zonder	  
verandering,	   soms	   zelfs	   met	   een	   verergergering	   of	   verplaatsing	   van	   de	   symptomen.	  
Waarom	  blijft	  de	  patiënt	  erg	  pijn	  lijden	  en	  diep	  ontevreden?	  Ondanks	  de	  behandeling	  en	  
de	   interdisciplinaire	  bespreking	  ziet	  men	  nog	  altijd	  geen	  duidelijke	  verklaring.	  Kan	  men	  
dit	  een	  therapeutisch	  falen	  noemen?	  In	  ieder	  geval	  is	  het	  een	  vaststelling	  van	  onmacht’.	  
	  
De	  belangrijkste	  reden	  die	  door	  de	  verzorgers	  wordt	  aangehaald	  is	  dat	  de	  patiënten	  met	  
dit	  specifieke	  profiel	  een	  persoonlijkheid	  hebben	  opgebouwd	  rond	  de	  pijn:	  ‘De	  pijn	  heeft	  
echt	   een	   rol	   in	   hun	   persoonlijkheidsstructuur	   en	   hun	   functioneren.	   Als	   men	   de	   pijn	  
verlicht,	   als	   men	   aan	   de	   pijn	   komt,	   is	   dat	   misschien	   te	   confronterend.	   (…)	   Dat	   kan	  
bepaalde	  tegenkantingen	  tegen	  verandering	  verklaren’.	  
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5.3.6.b.	  Tevredenheidscriteria	  van	  de	  verzorgers	  in	  de	  MPT’s	  
	  
Voor	   de	  meeste	   artsen	   zijn	   ‘een	   vermindering	   van	   de	   pijn	   en	   een	   verbetering	   van	   de	  
levenskwaliteit’	  noodzakelijk.	  
	  
De	  artsen	  zeggen	  dat	  ze	  tevreden	  zijn	  wanneer	  de	  patiënt	  de	  indruk	  geeft	  het	  geheel	  van	  
zijn	   pijnproblematiek	   beter	   te	   beheren	   en	   er	   beter	  mee	   te	   leven:	  wanneer	   hij	  minder	  
klaagt,	   minder	   gedeprimeerd	   is,	   het	   minder	   moeilijk	   heeft	   in	   zijn	   dagelijks	   leven,	  
wanneer	   hij	   erin	   slaagt	   om	   kleine	   levensprojecten	   te	   ontwikkelen,	   om	   weer	   in	   de	  
maatschappij	  te	  worden	  opgenomen,	  als	  is	  het	  maar	  gedeeltelijk,	  om	  uit	  zijn	  isolement	  
te	  komen.	  	  
	  
De	  psychologen	  zeggen	  dat	  ze	  tevreden	  zijn:	  
	  

- wanneer	  de	  patiënt	  weer	  actief	  wordt,	  zowel	  in	  fysiek	  als	  in	  symbolisch	  opzicht,	  
wat	  volgens	  hen	  bijdraagt	  tot	  een	  herstel	  van	  het	  zelfvertrouwen:	  ‘Met	  het	  besef	  
dat	  men	   de	   pijn	   heeft	   kunnen	  moduleren	   of	   beïnvloeden,	   is	   er	   een	   hele	   reeks	  
reactieve	   gemoedsfenomenen	   die	   verdwijnen	   en	   wordt	   zelfs	   de	   pijnperceptie	  
verzwakt’;	  

	  
- wanneer	   de	   patiënt	   zijn	   voorstellingen	   doet	   evolueren:	   ‘Hij	   vat	   de	   therapie	  

anders	   op’,	  wanneer	   hij	   minder	   een	   gevoel	   van	   verlatenheid,	   een	   gevoel	   van	  
eenzaamheid	   ervaart,	   wanneer	   hij	   zich	   pijnbeheermiddelen	   eigen	   maakt,	  
wanneer	  hij	  een	  meer	   introspectieve	  weg,	  een	  weg	  van	   invraagstelling	  opgaat,	  
wanneer	  hij	  tekenen	  van	  motivatie	  en	  een	  wil	  tot	  verandering	  toont.	  	  

	  
‘Ik	   ben	   tevreden	  wanneer	  de	  middelen	  die	   ik	   aanbied	  heilzaam	   zijn	   voor	   de	  patiënt.	   Ik	  
ben	  nog	  meer	  tevreden	  wanneer	  de	  patiënt	  een	  meer	  introspectieve	  weg	  opgaat,	  zich	  in	  
vraag	   begint	   te	   stellen.	   (…)	   Ik	   ben	   tevreden	   wanneer	   de	   patiënt	   thuis	   ijverig	   zijn	  
oefeningen	   doet.	   Ik	   zie	   zijn	   motivatie	   daarin.	   (…)	   Ik	   ben	   tevreden	   wanneer	   ik	   bij	   de	  
patiënt	  een	  redenering	  op	  gang	  kan	  brengen	  waarin	  hij	  bij	  zichzelf	  begint	  te	  zeggen:	  ‘Ik	  
moet	  dat	  gedrag	  of	  die	  gedachte	  veranderen’.	  Dat	  alleen	  is	  al	  een	  grote	  stap’.	  
	  
	  
5.3.6.c.	  Tevredenheidscriteria	  van	  de	  verwijzende	  artsen	  
	  
Volgens	  de	  leden	  van	  de	  MPT’s	  zouden	  de	  verwijzende	  artsen	  tevreden	  zijn:	  
	  

- dat	  degelijke	  behandelingsstructuren	  bestaan.	  Dat	  ontlast	  hun	  consultatie;	  
	  

- wanneer	  er	  een	  echte	  samenwerking,	  een	  echt	  werk	   in	  partnerschap	  ontstaat:	  
wanneer	  ze	  op	  de	  hoogte	  worden	  gehouden	  via	  telefoon,	  brieven,	  omstandige	  
verslagen	   over	   de	   evolutie	   van	   de	   patiënt,	   de	   gekozen	   therapeutische	   opties,	  
een	  eventuele	  overbrenging	  naar	  een	  referentiecentrum.	  ‘De	  verwijzende	  artsen	  
zijn	  tevreden	  als	  er	  rekening	  met	  hen	  wordt	  gehouden,	  dat	  wil	  zeggen	  als	  men	  bij	  
hen	  inlichtingen	  inwint	  over	  de	  patiënt,	  als	  men	  hen	  op	  de	  hoogte	  houdt	  van	  de	  
evolutie	  van	  de	  patiënt’;	  

	  
- hun	  patiënten	  zelf	  tevreden	  te	  zien:	  verlicht,	  minder	  klagerig,	  actiever,	  tevreden	  

over	   de	   therapeutische	   relatie:	   ‘de	   voorschrijvende	   artsen	   zijn	   tevreden	   als	   de	  
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patiënt	  positieve	  reacties	  heeft	  over	  zijn	  opvolging	   in	  het	  pijnteam’.	  Ze	  zouden,	  
in	  zekere	  zin,	  ook	  gerustgesteld	  zijn	  wanneer	  het	  team	  tot	  dezelfde	  vaststelling	  
van	  onmacht	  komt	  als	  zijzelf;	  

	  
- wanneer	  de	   consultatietermijnen	   voor	  het	   team	   redelijk	  worden	  bevonden	  en	  

de	  behandeling	  hoogwaardig.	  Voor	  sommige	  verwijzende	  geneesheren	  betekent	  
een	  hoogwaardige	  behandeling	  een	  correcte	  behandeling	  met	  een	  vrij	  efficiënte	  
therapie	  en	  een	  snelle	  terugkeer	  van	  de	  patiënt	  bij	  de	  verwijzende	  geneesheer.	  
Voor	  andere	  verwijzende	  artsen	  betekent	  een	  hoogwaardige	  behandeling	  dat	  de	  
problematiek	   van	   de	   patiënt	   met	   een	   globale,	   biopsychosociale	   visie	   wordt	  
benaderd.	  

	  
De	  tevredenheidscriteria	  van	  de	  verwijzende	  artsen	  zouden,	  net	  als	  die	  van	  de	  patiënten	  
en	   andere	   verzorgers,	   afhangen	   van	   hun	   verwachtingen,	   van	   hun	   overtuigingen.	   De	  
artsen	   die	   gesensibiliseerd	   zijn	   voor	   de	   biopsychosociale	   benadering	   lijken	  
levenskwaliteitscriteria	   te	   hebben,	   terwijl	   de	   geneesheren	   met	   een	   zeer	   biomedische	  
aanpak	   als	   hoofdcriterium	   de	   vermindering	   of	   zelfs	   de	   verdwijning	   van	   het	  
pijnsymptoom	  zouden	  hebben.	  
	  
	  
5.3.7.	  	   Aangeboden	  therapeutische	  modaliteiten	  
	  
De	   therapeutische	   opties	   die	   na	   de	   evaluatie	   worden	   voorgesteld	   (tabel	   5.19.	   in	   de	  
bijlage)	   zijn	   zeer	   verscheiden,	  wat	   suggereert	  dat	  de	  behandelingen	  geïndividualiseerd	  
zijn.	   Er	   lijkt	   geen	   uitgesproken	   oververtegenwoordiging	   te	   zijn	   van	   de	   biomedische	  
benaderingen	  (geneesmiddelen,	  technieken	  zoals	  pompen	  en	  stimulators,	  chirurgie)	  ten	  
opzichte	   van	   de	   bredere	   benaderingen	   (opvolging	   psycholoog,	   kinesitherapeut,	  
autohypnose).	   Groepstherapieën	   (kinesitherapeut,	   psycholoog	   of	   gemengd)	   komen	  
minder	  vaak	  voor	  dan	  de	  andere	  therapeutische	  benaderingen,	  evenals	  autohypnose.	  	  
	  
De	   voorgestelde	   behandelingen	   worden	   ‘vaak’	   of	   ‘altijd’	   door	   de	  
gezondheidszorgbeoefenaars	  van	  de	  teams	  gegeven	  in	  61%	  van	  de	  gevallen,	  maar	  veel	  
patiënten	  worden	  voor	  behandeling	  doorverwezen	  naar	  externe	  zorgverleners	   (bijlage,	  
tabel	  5.20.).	  Binnen	  een	   team	   is	  de	  geneesheer	  bijna	  altijd	  betrokken	  bij	  de	  opvolging	  
van	  de	  patiënten,	  terwijl	  de	  medewerking	  van	  de	  andere	  gezondheidszorgbeoefenaars,	  
met	  inbegrip	  van	  de	  psycholoog,	  meer	  variabel	  is	  (bijlage,	  tabel	  5.21.).	  
	  
Tijdens	   de	   kwalitatieve	   gesprekken	   hebben	   we	   de	   benaderingen	   geanalyseerd	   die	   de	  
teams	   aanbieden.	  We	   zullen	   eerst	   de	   benadering	   van	   de	   geneesheren,	   de	   benadering	  
van	   de	   psychologen	   en	   functionele	   re-‐educatie	   voorstellen.	   Vervolgens	   zullen	   we	   het	  
relatieve	   belang	   bekijken	   dat	   aan	   deze	   verschillende	   benaderingen	   wordt	   gehecht	  
(technische	   en	   medicamenteuze	   benaderingen	   versus	   psycho-‐educatieve	   en	   re-‐
educatieve	  benadering).	  Ten	  slotte	  zullen	  we	  beschrijven	  wat	  er	  in	  de	  teams	  is	  opgezet	  
op	  het	  gebied	  van	  sociofamiliale	  en	  socioprofessionele	  begeleiding.	  
	  
	  
5.3.7.a.	  De	  benadering	  toegepast	  door	  de	  arts	  
	  
5.3.7.a.1.	  Een	  multimodale	  therapeutische	  benadering	  
	  
De	  artsen	  zeggen	  dat	  ze	  de	  voorrang	  geven	  aan	  een	  multimodale	  benadering:	  ‘Zeer	  vaak	  
omvat	   de	   therapeutische	   benadering	   verschillende	   aspecten:	   een	   farmacologische	  
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benadering,	   meer	   technische	   benaderingen	   op	   medisch	   vlak,	   psycho-‐educatie,	  
revalidatie,	  naargelang	  de	  doelstellingen	  die	  beslist	  zijn	  of	  die	  geformuleerd	  zijn	  door	  de	  
patiënt’,	   een	   medische	   opvolging	   die	   een	   medicamenteuze	   behandeling	   paart	   aan	  
educatie	  van	  de	  patiënt,	   in	  de	  biopsychosociale	   filosofie	  en	  benadering:	   ‘een	  medische	  
opvolging	  in	  de	  zonet	  besproken	  filosofie:	  niet	  zuiver	  medisch	  of	  technisch’.	  	  
	  
De	  artsen	  zeggen	  dat	  ze	  voor	  de	  meest	  aangepaste	  behandeling	  kiezen:	  degene	  die	  het	  
beste	  resultaat	  geeft	  met	  de	  minste	  nadelen.	  Ze	  dringen	  aan	  op	  de	  aandacht	  die	  wordt	  
besteed	  aan	  het	  behoud	  van	  de	  autonomie.	  Ze	  zeggen	  dat	  ze	  met	  de	  patiënt	  overleggen	  
om	   de	   voor-‐	   en	   nadelen	   van	   de	   verschillende	   overwogen	   opties	   af	   te	   wegen.	   De	  
iatrogene	   aard	   van	   bepaalde	   technieken	   is	   een	   punt	   waarvan	   zij	   zeggen	   dat	   ze	   het	  
behandelen:	   ‘Men	  moet	   daar	   rekening	  mee	   houden	   in	   de	   balans:	  wat	   is	   het	   voordeel,	  
wat	   is	   het	   risico?’	   omdat	   ze	   vinden	   dat	   dit	   bewustmakingswerk	   deel	   uitmaakt	   van	   de	  
educatie	   van	   de	   patiënt.	   De	   verzorgers	   zeggen	   dat	   ze	   ook	   rekening	   houden	   met	   de	  
verwachtingen	   en	   de	   overtuigingen	   van	   de	   patiënt	   bij	   het	   voorschrijven	   van	   een	  
behandeling:	   ‘Het	  gebeurt	  dat	   ik	  behandelingen	  voorschrijf	  waarin	  ik	  niet	  geloof	  omdat	  
de	  patiënt	  aandringt.	  Ik	  denk	  dan	  bij	  mezelf	  dat	  de	  therapie	  eerst	  moet	  falen	  voordat	  hij	  
zich	  open	  kan	  stellen	  voor	  andere	  behandelingen’.	  	  
	  
De	   meeste	   artsen	   zeggen	   dat	   ze	   systematisch	   de	   voorrang	   geven	   aan	   conservatieve	  
behandelingen	  en	  hun	  keuze	  baseren	  op	  de	  aanbevelingen	  inzake	  goede	  praktijk	  en	  op	  
hun	   klinische	   indruk:	   ‘Eerst	   is	   er	   altijd	   de	   consultatie	   en	   stellen	   we	   een	   conservatieve	  
behandeling	   voor.	  We	   gaan	   pas	   over	   tot	   techniek,	   dus	   tot	   het	   interventionele,	   als	   de	  
medicatie	   of	   progressieve	   revalidatie	   geen	   voldoende	   voordeel	   opleveren	   of	   als	   de	  
medicatie	  wel	  doeltreffend	  is	  maar	  teveel	  bijwerkingen	  heeft.(…)	  Als	  de	  behandeling	  niet	  
de	  verwachte	  resultaten	  oplevert,	  verwijzen	  we	  door	  voor	  een	  chirurgische	  behandeling,	  
die	  altijd	  in	  de	  eerste	  plaats	  conservatief	  is’.	  
	  
Sommige	   artsen	   zeggen	  dat	   ze	   een	   techniek	   in	   eerste	   intentie	   aanbieden	  wanneer	   de	  
patiënt	   dit	   verwacht,	   zelfs	   als	   ze	   ‘pertinent	   zeker	   (weten)	   dat	   ze	   geen	   overtuigende	  
resultaten	   gaat	   opleveren’.	   Ze	   rechtvaardigen	   dit	   met	   de	   zorg	   om	   het	   vertrouwen	   te	  
wekken	   van	   de	   patiënt,	   door	   zijn	   verzoek	   niet	   te	   negeren,	   en	   met	   de	   wil	   om	   de	  
therapeutische	   band	   te	   versterken	   en	   zo	   de	   weg	   te	   bereiden	   voor	   een	  meer	   globale	  
opvolging:	  ‘Ook	  al	  zal	  de	  infiltratie	  maar	  een	  kleine	  rol	  spelen	  in	  de	  behandeling,	  ze	  zal	  de	  
mogelijkheid	   van	   een	   psycho-‐educatieve	   benadering	   versterken’.	   Andere	   artsen	  
verzetten	  zich	  tegen	  dit	  soort	  praktijken:	   ‘Ik	  hoor	  dat	   in	  de	  meeste	  teams	  de	  patiënten	  
met	   technieken	   beginnen	   en	   daarna	   eventueel	   naar	   iets	   anders	   evolueren,	   wat	   me	  
verbaast,	  me	  niet	  adequaat	  lijkt,	  want	  op	  een	  slecht	  voorbereid	  terrein	  kan	  een	  techniek	  
‘floppen’	  terwijl	  ze	  op	  een	  goed	  voorbereid	  terrein	  wel	  nuttig	  kan	  zijn’.	  	  
	  
De	  meeste	   artsen	   beseffen	   dat	   doelstellingen	   als	   levenskwaliteit,	   autonomie,	   weer	   in	  
beweging	   brengen	   (‘bewegen	   met	   je	   lijf,	   bewegen	   in	   je	   hoofd’)	   niet	   alleen	   met	  
geneesmiddelen	  of	  technieken	  kunnen	  worden	  behaald.	  ‘Het	  is	  een	  illusie	  te	  denken	  dat	  
men	  de	  patiënt	   kan	  behandelen	  met	   een	   technische	  optie,	   ongeacht	  welke’.	  De	  artsen	  
beseffen	   dat	   chronische	   pijn	   ‘een	   complex	   biopsychosociaal	   fenomeen’	   is,	   dat	   een	  
‘multimodale	   benadering’	   vereist,	   die	   samenwerkingen	   en	   een	   werk	   in	   overleg	  
impliceert.	  Ze	  beseffen	  dat	  het	  voor	  een	  behandeling	  met	  resultaten	  belangrijk	  is	  dat	  de	  
patiënt	  zich	   inzet,	  er	  de	  bewerker	  van	   is.	  Een	  patiënt	   zal	  echter	  enkel	  meewerken	  aan	  
zijn	   behandeling	   als	   hij	   ze	   relevant	   acht.	   Het	   is	   in	   die	   zin	   dat	   sommige	   geneesheren	  
vinden	  dat	  de	  psycho-‐educatieve	  benadering	  en	  educatie	  van	  de	  patiënt	  deel	  uitmaken	  
van	  hun	  taken	  als	  geneesheer,	  op	  dezelfde	  wijze	  als	  het	  uitwerken	  van	  een	  diagnose	  of	  
het	  klinisch	  onderzoek.	  
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5.3.7.a.2.	  	   De	  psycho-‐educatieve	  benadering	  en	  educatie	  van	  de	  patiënt	  
	  
Voor	  deze	  artsen	  is	  educatie	  van	  de	  patiënt:	  
	  

- ‘hem	   helpen	   meer	   inzicht	   te	   krijgen	   in	   zijn	   ziekte,	   in	   het	   belang	   van	   zijn	  
medewerking,	   van	   zijn	   betrokkenheid	   bij	   de	   behandeling,	   in	   de	   relevantie	   van	  
weer	   in	   beweging	   te	   komen,	   van	   hermobilisatie,	   in	   het	   nut	   van	   een	   globale	  
benadering’	  en	  vooral	  ‘van	  een	  psychologische	  begeleiding’;	  	  

- ‘hem	  informeren	  over	  zijn	  aandoening,	  de	  behandeling	  die	  wordt	  overwogen,	  de	  
verwachte	  resultaten,	  eventuele	  complicaties’;	  

- ‘hem	   leren	   om	   zijn	   medicatie	   te	   beheren,	   hem	   uitleg	   geven	   over	   de	   vicieuze	  
pijncirkels’;	  

- ‘hem	   geruststellen,	   bepaalde	   behandelingen	   toelichten,	   hem	   een	   opvolging	  
waarborgen.	  Dat	  alles	  hoort	  bij	  de	  psycho-‐educatieve	  benadering’;	  	  

- (paradoxaal	  genoeg)	  ook	   ‘hem	  leren	  om	  te	  klagen:	   (…)	   ‘Als	  u	  pijn	  hebt,	  zeg	  dat	  
dan’.	   Dat	   is	   een	   vorm	   van	   educatie’;	   ‘hem	   helpen	   om	   de	   beperkingen	   te	  
aanvaarden	   die	   zijn	   lichaam	   hem	   oplegt’,	   hem	   aanmoedigen	   ‘om	   een	   sociaal	  
leven,	  afleiding	  te	  hebben	  (…),	  (want)	   iemand	  die	  afgeleid	  is	  van	  zijn	  pijn	  wordt	  
ze	  minder	  gewaar’.	  

	  
De	  meeste	  artsen	  zijn	  het	  erover	  eens	  dat	  de	  educatie	  van	  de	  zieke	  een	  zeer	  belangrijke	  
plaats	  moet	   innemen	   in	  de	  behandeling	   van	   chronische	  pijn,	   dat	  het	  de	  noodzakelijke	  
voorwaarde	   is	   opdat	   de	   patiënt	   zich	   aansluit	   bij	   en	   meewerkt	   aan	   zijn	   behandeling:	  
‘Educatie	  van	  de	  zieke,	  dat	   is	  de	  regel:	  het	   is	  zo	  dat	  de	  behandeling	  gaat	  slagen.	  Als	  de	  
patiënt	  niet	  weet	  waarom	  hij	  een	  geneesmiddel	  neemt,	  wat	  de	  voordelen,	  de	  nadelen,	  de	  
reden	  van	  zijn	  behandeling	  zijn,	  welke	  ervaring	  we	  ermee	  hebben,	  zal	  hij	  het	  niet	  nemen	  
(of	  de	  bijsluiter	   lezen	  en	  ontsteld	  zijn)’.	  Veel	  artsen	  hebben	  echter	  het	  gevoel	  te	  weinig	  
ruimte	  te	  laten	  voor	  de	  psycho-‐educatieve	  benadering.	  
	  
‘Ook	  al	  kan	  de	  psycho-‐educatieve	  benadering	  verschillende	  vormen	  aannemen,	  de	  best	  
geslaagde,	   de	   meest	   gestructureerde	   vorm	   ervan	   zijn	   de	   psycho-‐educatieve	   groepen.	  
Maar	   in	   feite	  doen	  we	  allemaal	  voortdurend	  aan	  psycho-‐educatie:	  wanneer	   ik	  aan	  een	  
patiënt	   uitleg	   dat	   er	   een	   risico	   is	   op	   een	   vicieuze	   cirkel	   van	   pijn/inactiviteit/fysieke	  
deconditionering	   doe	   ik	   aan	   psycho-‐educatie.	   Hetzelfde	   geldt	   voor	   de	   kinesitherapeut.	  
We	   zijn	   daar	   voortdurend	   mee	   bezig.	   Te	   weinig	   verzorgers	   beseffen	   dat	   al	   hun	  
handelingen	   een	   psycho-‐educatieve	   dimensie	   hebben.	   Als	   ik	   morfine	   voorschrijf,	   heeft	  
dat	  een	  psychosymbolische	  dimensie	  waaraan	  ik	  zal	  werken	  met	  de	  patiënt’.	  En	  het	  klopt	  
dat	  ‘patiënten	  aanleren	  om	  hun	  medicatie	  te	  nemen	  zoals	  het	  hoort,	  deel	  uitmaakt	  van	  
de	   educatie’.	   Te	   weinig	   verzorgers	   beseffen	   dat.	   Sommigen	   denken	   dat	   dit	   vooral	   de	  
taak	   van	   de	   psycholoog	   of	   van	   de	   verpleegkundige	   is.	   Ze	   vinden	   dat	   ze	   niet	   ‘over	   de	  
middelen,	  de	  instrumenten,	  de	  juiste	  opleiding’	  beschikken.	  	  
	  
De	  psycho-‐educatieve	  benadering	  impliceert	  een	  bijzondere	  benadering	  van	  de	  patiënt	  
en	  een	  houding	  van	  actief	   luisteren,	  maar	  vraagt	  ook	  tijd,	  geduld	  en	  volharding	  van	  de	  
verzorgers.	   Het	   is	   door	   de	   educatieboodschappen	   te	   herhalen	   dat	   de	   patiënt	  
vooruitgang	  boekt.	   Immers:	   ‘trachten	  te	  begrijpen	  wat	  de	   implicaties	  van	  de	  pijn	  bij	  de	  
patiënt	   zijn,	   dat	   betekent	   veel	   langere	   consultaties,	   die	   niet	   langer	   gericht	   zijn	   op	   de	  
technische	  handeling	  maar	  op	  het	  luisteren	  naar	  de	  patiënt	  (wat	  een	  therapie	  op	  zich	  is),	  
dus	   een	   persoonlijke	   investering	   die	   uiterst	  weinig	   rendabel	   is	   voor	   de	   instelling’,	  wat,	  
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volgens	  de	   verzorgers,	   hen	   regelmatig	   in	   een	  moeilijke	   positie	   zou	  brengen	   tegenover	  
hun	  hiërarchie.	  
	  	  
Als	   ‘complex	   biopsychosociaal	   fenomeen’	   vereist	   chronische	   pijn	   ‘een	   multimodale	  
benadering’	   met	   respect	   voor	   ‘het	   trio	   psychologie,	   re-‐educatie	   en	   medische	  
behandeling’.	  
	  
	  
5.3.7.b.	  	   De	  benadering	  toegepast	  door	  de	  psycholoog	  
	  
‘(…)	   Deze	   personen	   zijn	   mensen.	   (…)	   Bij	   iedere	   mens	   die	   al	   heel	   lang	   lijdt	   heeft	   dit	  
logischerwijze,	  want	  hij	  is	  een	  mens,	  een	  effect	  op	  zijn	  psyché’.	  
	  
Wij	  zullen	  hier	  in	  grote	  lijnen	  de	  benadering	  van	  de	  psycholoog	  schetsen	  en	  vervolgens	  
de	   aangeboden	   begeleidingsmodaliteiten	   voorstellen	   (psycho-‐educatieve	   groep	   en	  
individuele	  opvolging).	  
	  
	  
5.3.7.b.1.	  	   De	  benadering	  van	  de	  psycholoog	  in	  grote	  lijnen	  
	  
Luisteren	   en	   praten	   zijn	   de	   belangrijkste	   instrumenten	   waarnaar	   de	   psychologen	  
verwijzen:	   ‘Voor	  mij	   is	   het	   instrument	   van	  de	  psycholoog	  het	  woord	  van	  de	  patiënt	   en	  
een	  luisterend	  oor	  (…)	  dat	  wordt	  georiënteerd	  door	  een	  theoretische	  kennis	  en	  dat	  naar	  
een	   grotere	   bewustmaking	   van	   de	   patiënt	   voert’.	   Soms	   ‘vraagt	   de	   patiënt	   om	   na	   te	  
denken	   over	   zijn	   problematiek,	   om	   de	   reflectie	   te	   verdiepen.	  Men	   is	   dan	  meer	   in	   een	  
introspectieve	  benadering’.	  Soms	  vraagt	  hij	  eerder	  om	  te	  handelen	  en	  te	  bekijken	   ‘hoe	  
hij	   zijn	   dagelijks	   kan	  aanpassen	  aan	   zijn	   functionele	  beperkingen,	   strategieën	  opzetten	  
ondanks	   de	   aanwezigheid	   van	   de	   pijn’.	   Actieve	   medewerking	   van	   de	   patiënt	   speelt	  
hierbij	  een	  essentiële	  rol.	  
	  
Welke	  vorm	  van	  begeleiding	  ook	  wordt	  overwogen,	  ‘de	  pijn	  is	  altijd	  het	  richtpunt:	  het	  is	  
altijd	  met	  verwijzing	  naar	  de	  pijnproblematiek,	  door	  de	  dynamiek	  van	  het	  pijngedrag	  te	  
integreren’.	  	  
	  
De	   technieken	  waarvan	   de	   psychologen	   gebruik	  maken	   zijn	   hoofdzakelijk	   geïnspireerd	  
op	   de	   cognitieve	   gedragstherapie:	   motivatiegesprekken,	   probleemoplossing,	  
zelfbevestiging,	   cognitieve	   herstructurering,	   stressbeheer,	   takenbeheer,	   ‘mindfulness’,	  
relaxatie,	  zelfhypnose…	  
	  
	  
5.3.7.b.2.	  	   Het	  psycho-‐educatieve	  luik	  
	  
De	   psychologen	   zeggen	   dat	   ze	   eerst	   het	   psycho-‐educatieve	   luik	   behandelen	   door	   de	  
patiënt	  te	  helpen	  om	  meer	  inzicht	  te	  krijgen	  in:	  	  
	  

- de	   psychologische	   gevolgen	   van	   chronische	   pijn,	   het	   feit	   dat	   ‘de	   pijn	   hen	  
psychologisch	   doet	   lijden,	   (maar)	   dat	   psychologisch	   lijden	   ook	   het	   pijngevoel	  
versterkt’;	  

- het	   belang	   van	   een	   psychologische	   begeleiding	   en	   van	   een	   fysieke	  
hermobilisatie.	  	  
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Ze	  zeggen	  dat	  ze	  dit	  luik	  behandelen:	  
	  

- door	  de	  ‘poorttheorie’	  uit	  te	  leggen;	  
- door	   zelfevaluatie	  van	  pijn	  aan	   te	   leren:	   ‘hem	  doen	  begrijpen	  dat	  er	  niet	  enkel	  

het	   dichotomische	  model	   is:	   afwezigheid/aanwezigheid.	   Pijn	   evolueert,	   zelfs	   in	  
de	  loop	  van	  de	  dag‘;	  

- door	  de	  factoren	  te	  identificeren	  die	  de	  kwaliteit	  van	  zijn	  leven	  verbeteren.	  	  
	  
Ze	  zeggen	  dat	  ze	  willen	  werken	  aan:	  
	  

- zijn	  overtuigingen:	  ‘Het	  is	  niet	  omdat	  ik	  pijn	  heb	  dat	  ik	  niets	  meer	  kan	  doen’;	  
- zijn	  zelfrespect:	  ‘Het	  is	  niet	  omdat	  ik	  pijn	  heb	  dat	  ik	  niets	  meer	  waard	  ben’;	  
- zijn	  grenzen:	  ‘Leren	  te	  zien	  wat	  de	  grenzen	  zijn	  die	  mijn	  lichaam	  me	  oplegt’;	  
- het	  plannen	  van	  tijd	  en	  evenementen;	  
- veranderingen	  in	  de	  manier	  van	  functioneren.	  

	  
Ze	   zeggen	   dat	   ze	   het	   werken	   aan	   gevoelens,	   gedachten,	   emoties	   bevorderen:	   ‘Hem	  
verplichten	   om	   zich	   bewust	   te	   worden	   van	   zijn	   emoties,	   om	   halt	   te	   houden	   bij	   zijn	  
gevoelens,	  om	  in	  contact	  te	  treden	  met	  zijn	  gedachten,	  (…)	  is	  een	  manier	  om	  weer	  tijd	  te	  
maken	  voor	  zichzelf’.	  
	  
Ze	  zeggen	  dat	  werken	  aan	  het	  zelfvertrouwen	  en	  aan	  een	  positievere	   instelling	  van	  de	  
patiënt:	  ‘Ik	  vraag	  hem	  om	  3	  dingen	  te	  noteren	  die	  hem	  zijn	  gelukt	  in	  de	  loop	  van	  de	  dag,	  
een	  positief	  moment,	  om	  hem	  te	  leren	  zich	  positiever	  in	  te	  stellen	  en	  weer	  vertrouwen	  te	  
krijgen	  in	  zichzelf’.	  
	  
Voor	  heel	  wat	  psychologen	  is	  educatie	  van	  de	  patiënt:	  
	  

- hem	  meer	   inzicht	  doen	   krijgen	   in	   zijn	   ziekte	  om	   ze	  beter	   te	   aanvaarden	  en	   ze	  
beter	  te	  beleven	  in	  het	  dagelijks	  leven;	  

- hem	  verbanden	  doen	   leggen	  met	  zijn	   leven,	  met	   respect	  voor	  de	  subjectiviteit	  
van	  zijn	  verhaal;	  

- hem	   informeren	   over	   ‘de	   risico’s	   van	   depressie	   en	   angst	   die	   hij	   loopt	   door	  
inactiviteit,	  spierdeconditionering,	  sociaal	  isolement’;	  

- hem	  helpen	  uit	  de	  vicieuze	  cirkels	  te	  raken	  die	  verbonden	  zijn	  met	  kinesiofobie;	  
- alternatieven	  met	  hem	  overwegen	  in	  termen	  van	  het	  opnieuw	  toe-‐eigenen	  van	  

waarden	  die	  hij	  achterwege	  heeft	  gelaten	  omwille	  van	  de	  pijn,	  het	  hervatten	  van	  
activiteiten,	   verbetering	   van	   de	   levenskwaliteit,	   zijn	   leven	   heroveren,	   weer	  
controle	  krijgen	  over	  zijn	  leven;	  

- ervoor	  zorgen	  dat	  hij	  het	  aangeleerde	  opneemt	   in	  zijn	  dagelijks	   leven,	  vandaar	  
het	  verzoek	  om	  bepaalde	  taken	  thuis	  uit	  te	  voeren.	  	  

	  
Twee	   psychologische	   begeleidingsmodaliteiten	   worden	   aangeboden:	   de	   psycho-‐
educatieve	   groep	   en	   individuele	   psychologische	  opvolging.	  Het	   voordeel	   van	  de	   groep	  
op	   het	   individuele	   ligt	   bij	   de	   groepsdynamiek	   die	   de	   deelnemers	   mobiliseert	   en	   hun	  
motivatie	   versterkt.	  Het	   individuele	  biedt	  dan	  weer	  het	   voordeel	   dieper	   in	   te	   gaan	  op	  
bepaalde	  onderwerpen	  die	  een	  rem	  zetten	  op	  de	  positieve	  evolutie	  van	  de	  patiënt,	  via	  
een	  meer	  persoonlijke	  begeleiding.	  	  
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5.3.7.b.3.	  	   Psycho-‐educatieve	  groepen	  
	  
Uitgaande	   van	   de	   aanbevelingen	   van	   de	   literatuur	   stellen	   sommige	   teams	  meteen	   de	  
psycho-‐educatieve	   groep	   voor	   aan	   al	   hun	   patiënten:	   ‘De	   psycho-‐educatieve	   groepen	  
kunnen	   hun	   begripsmodel	   doen	   rijpen,	   evolueren	   (…)	   naar	   aanvaarding’.	   Er	   bestaan	  
uiteenlopende	   zienswijzen	   hierover.	   Sommige	   teams	   selecteren	   hun	   patiënten	  
naargelang	   hun	   profiel,	   hun	   motivatie	   (actief	   versus	   passief).	   Degenen	   die	   tot	   een	  
‘selectie’	   overgaan,	   menen	   immers	   dat	   patiënten	   die	   te	   passief	   staan	   tegenover	   hun	  
pijnproblematiek,	  die	  te	  veeleisend	  zijn,	  ongevoelig	  zijn	  voor	  een	  begeleiding	  of	  in	  groep	  
of	  een	  psychopathologie	  vertonen	  die	  het	  goede	  verloop	  van	  de	  groep	  zouden	  kunnen	  
belemmeren	  en/of	  waardoor	  ze	  er	  niet	  ten	  volle	  van	  zouden	  kunnen	  genieten.	  
	  
Sommige	  psycho-‐educatieve	  groepen	  richten	  zich	  specifiek	  tot	  bepaalde	  aandoeningen	  
(lumbalgie,	  fibromyalgie).	  Andere	  richten	  zich	  tot	  alle	  pijnpatiënten	  en	  beogen	  een	  beter	  
beheer	   van	   de	   pijnproblematiek.	   De	   thema’s	   die	   erin	   aan	   bod	   komen,	   zijn	   globaal	  
dezelfde	  van	  team	  tot	  team:	  slaap,	  fysieke	  reactivering,	  stressbeheer…	  
	  
Een	   psycho-‐educatieve	   groep	   staat	   voor	   leren,	   wederzijdse	   steun,	   educatie	   van	   de	  
patiënt,	  het	  delen	  van	  ervaringen:	   ‘Het	   is	   zeer	  verrijkend,	  want	  de	  patiënten	   leren	  veel	  
van	   elkaar’.	   De	   psycho-‐educatieve	   groepen	   zouden	   een	   gelegenheid	   bieden	   om	   een	  
gemeenschappelijke	  ervaring	  te	  delen	  met	  anderen.	  Dat	  zou	  de	  sociale	  band	  versterken	  
en	   bijdragen	   tot	   het	   doorbreken	   of	   verminderen	   van	   het	   gevoel	   van	   eenzaamheid	  
waaraan	   veel	   patiënten	   lijden.	   De	   psycho-‐educatieve	   groepen	   zouden	   een	   actieve	  
medewerking	  van	  de	  patiënten	  bevorderen	  en	  het	  luik	  ‘educatie’	  bevoorrechten.	  
	  
De	   psycho-‐educatieve	   groepen	  worden	   doeltreffend	   bevonden	   in	   bepaalde	   opzichten:	  
‘Denken	   dat	   dit	   de	   mensen	   terug	   aan	   het	   werk	   gaat	   zetten,	   de	   pijn	   significant	   gaat	  
verminderen:	  neen.	  Het	  helpt	  hen	  op	  weg	  naar	  aanvaarding’.	  
	  
Omwille	  van	   infrastructuur-‐	  en	  organisatorische	  problemen	  hadden	  sommige	  MPT	  hun	  
patiënten	  nog	  geen	  psycho-‐educatieve	  groep	  kunnen	  aanbieden.	  Zij	  waren	  van	  plan	  om	  
ze	  in	  september	  2010	  op	  te	  starten.	  
	  
	  
5.3.7.b.5.	  	   Individuele	  begeleiding	  
	  
Individuele	   psychologische	   begeleiding	   neemt	   de	   vorm	   aan	   van	  
ondersteuningsgesprekken.	   Ze	   wordt	   meteen	   aangeboden	   aan	   de	   chronische	  
pijnpatiënten	   wanneer	   het	   de	   enige	   therapeutische	   optie	   is	   die	   het	  MPT	   aanbiedt	   of	  
wanneer	   het	   team	   dat	   soort	   begeleiding	   relevanter	   acht	   voor	   de	   patiënt	   dan	   een	  
psycho-‐educatieve	   groep.	   Ze	   kan	   ook	   worden	   aangeboden	   voorafgaande	   aan	   of	   na	  
afloop	  van	  een	  psycho-‐educatieve	  groep,	  naargelang	  de	  behoeften	  en	  de	  verwachtingen	  
van	  de	  patiënt.	  
	  
	  
5.3.7.c.	  	  Functionele	  re-‐educatie	  	  
	  
‘Verstarring	  is	  desastreus.	  Beweging	  is	  belangrijk	  in	  alle	  betekenissen	  van	  het	  woord.	  Het	  
is	  op	  die	  manier	  dat	  men	  op	  een	  verandering	  kan	  hopen.	  (…)	  De	  patiënten	  mobiliseren	  is	  
een	  hoofddoelstelling.	  Hun	  de	  middelen	  daartoe	  verschaffen,	  is	  belangrijk’.	  
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Sommige	  teams	  beschouwen	  de	  revalidatiebenaderingen	  als	  prioritair.	  Ze	  zijn	  soms	  het	  
voorwerp	  van	  een	  consensus:	  ‘Elk	  lumbalgieprobleem	  wordt	  systematisch	  doorverwezen	  
naar	  de	  rugschool’.	  Deze	  aanpak	  zou	  geleid	  worden	  door	  de	  wil	  om	  ‘elke	  agressie	  naar	  
de	  patiënt	  toe	  te	  vermijden’	  en	  een	  educatie	  van	  de	  patiënt	  te	  verzekeren.	  Programma’s	  
voor	   functionele	   revalidatie	   van	   het	   type	   ‘rugschool’	   bieden	   overigens	   een	   niet	   te	  
verwaarlozen	   voordeel:	   een	   mooi	   doeltreffendheidscijfer	   en	   een	   schaalbesparing	  
omwille	  van	  het	  groepswerk.	  	  
	  
De	   medische	   opvolging	   van	   de	   patiënten	   die	   van	   een	   programma	   voor	   functionele	  
revalidatie	   genieten	   (ongeacht	   welk)	   wordt	   over	   het	   algemeen	   verzekerd	   door	   de	  
specialist	  fysische	  geneeskunde.	  De	  patiënten	  die	  deelnemen	  aan	  een	  programma	  voor	  
functionele	  revalidatie	  krijgen	  kinesitherapie	  en/of	  ergotherapie,	  individueel	  of	  in	  groep.	  
Alle	   teams	   bieden	   kinesitherapie.	   Daarentegen	   biedt	   een	   groot	   aantal	   van	   hen	   geen	  
ergotherapie.	  Sommige	  teams	  bieden	  uitsluitend	  groepsbehandelingen	  (kiné	  en/of	  ergo)	  
aan,	   andere	   uitsluitend	   individuele	   behandelingen.	   Het	   is	   meestal	   om	   kwesties	   van	  
nomenclatuur,	   beschikbaarheid	   van	  het	  personeel	   en/of	   van	   infrastructuur	  dat	   slechts	  
een	  van	  de	   twee	  behandelingsmodaliteiten	  wordt	  aangeboden.	   In	  die	  gevallen	   zeggen	  
de	  teams	  dat	  ze	  samenwerken	  met	  een	  naburige	  instelling	  of	  de	  patiënt	  doorverwijzen	  
naar	   een	   gezondheidszorgbeoefenaar	   in	   de	   buurt	   van	   zijn	   woonplaats.	   Deze	  
samenwerkingen	  lijken	  enkel	  te	  bestaan	  voor	  kinesitherapie.	  
	  
Sommige	  teams	  bieden	  verschillende	  soorten	  kinesitherapiegroepen	  aan:	  	  
	  

- groepen	  die	  gericht	  zijn	  op	  fysieke	  reactivering,	  in	  een	  sportzaal	  (activiteiten	  van	  
het	  type	  wandelen	  op	  een	  roltapijt,	  roeien,	  badminton,	  pingpong,	  fietsen…),	  om	  
te	  blijven	   luisteren	  naar	  zichzelf,	   zijn	  grenzen	  te	   respecteren,	  activiteiten	  op	  te	  
splitsen,	  zijn	  fysieke	  conditie	  te	  verbeteren;	  

- hydrotherapiegroepen	  in	  het	  zwembad	  (relaxatie	  en	  zachte	  et	  mobilisatie);	  
- relaxatiegroepen	   die	   een	   andere	   benadering	   bieden	   dan	   de	   psycholoog	   kan	  

bieden;	  
- coachinggroepen	   die	   gericht	   zijn	   op	   het	   beheren	   van	   de	   activiteiten	   van	   het	  

dagelijks	  leven;	  
	  
	  
5.3.7.d.	  	   Sociofamiliale	  begeleiding	  
	  
Veel	   teams	   geven	   toe	   dat	   ze	   ‘niet	   iets	   systematisch	   (hebben)	   voor	   de	   opvolging	   van	  
gezinsleden	  en	  verwanten’.	  	  
	  
Artsen	  en	  psychologen	  zeggen	  dat	  ze	  aandacht	  besteden	  aan	  de	  beleving	  van	  de	  ziekte	  
door	   de	   patiënt	   in	   zijn	   gezin	   en	   de	   beleving	   van	   de	   ziekte	   door	   de	   verwanten.	   Kleine	  
teams	   die	   vooral	   patiënten	   uit	   de	   buurt	   ontvangen,	   zeggen	   dat	   ze	   een	   bevoorrechte	  
relatie	  hebben	  met	  de	  gezinnen	  waarbij	  ‘het	  contact	  met	  het	  ziekenhuis	  een	  zeer	  gezellig	  
contact	   is:	   de	   patiënt	   komt	   nooit	   alleen,	   (…)	   de	  meesten	   brengen	   iemand	  mee.’	   In	   die	  
context	   hebben	   de	   artsen	   aandacht	   voor	   de	   mening	   van	   de	   personen	   die	   de	   patiënt	  
vergezellen	  om	  de	  relatie	  tussen	  de	  zieke	  en	  zijn	  verwanten	  beter	  te	  begrijpen:	  ‘Nemen	  
zij	  een	  houding	  aan	  die	  de	  patiënt	  kan	  helpen	  of	  die	  hem	  sterkt	  in	  zijn	  symptomen?’	  	  
	  
Grotere	   teams	   die	   meer	   regionaal	   rekruteren	   ontmoeten	   de	   gezinnen	   minder	   vaak.	  
Sommige	  geneesheren	  zeggen	  dat	  ze	  de	  verwanten	  vragen	  om	  minstens	  één	  consultatie	  
bij	   te	   wonen	   ‘om	   hun	   de	   pijnproblematiek,	   de	   doelstellingen	   van	   de	   behandeling,	   de	  
therapeutische	  benadering	  toe	  te	  lichten,	  om	  hun	  de	  rationele	  kant	  te	  geven’.	  
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De	  psychologen	  lijken	  een	  belangrijke	  rol	  te	  spelen	  in	  de	  begeleiding	  van	  de	  gezinnen	  en	  
verwanten:	   ‘Ik	   vind	   dat	   het	   tot	  mijn	   opdracht	   behoort	   om	  ook	   de	   entourage	  gerust	   te	  
stellen.	   (…)	   In	  mijn	  praktijk	  vind	   ik	  het	  onontbeerlijk	  om	  tijd	  te	  wijden	  aan	  het	  gezin	  en	  
aan	  de	  verwanten’.	  	  
	  
Ze	   zeggen	   dat	   ze	   af	   en	   toe	   de	   huwelijkspartner	   ontmoeten,	  meestal	   op	   vraag	   van	   de	  
patiënt,	  vooral	  ‘wanneer	  de	  partner	  het	  moeilijk	  heeft	  om	  de	  situatie	  te	  begrijpen	  (…)	  Het	  
is	  de	  gelegenheid	  om	  te	  weten	  te	  komen	  hoe	  hij/zij	  de	  dingen	  beleeft	  (…)	  en	  om	  een	  idee	  
te	   krijgen	   van	   de	   manier	   waarop	   de	   persoon	   thuis	   functioneert’.	   Het	   is	   eveneens	   de	  
gelegenheid	  om	  het	  probleem	  te	  delen	  waarmee	  de	  persoon	  geconfronteerd	  wordt	  die	  
aan	   chronisch	   pijn	   lijdt:	   ‘Men	   zorgt	   ervoor	   de	   klachten	   van	   de	   patiënt	   die	   pijn	   heeft,	  
geloofwaardig	   te	   maken.	   Dat	   is	   belangrijk!’	   Wanneer	   het	   koppel	   zware	   problemen	  
heeft,	  verwijzen	  de	  psychologen	  de	  patiënten	  door	  naar	  een	  huwelijkstherapeut	  buiten	  
de	  instelling.	  
	  
De	   psychologen	   stellen	   een	   gezinsgesprek	   voor	   wanneer	   de	   gezinssituatie	   als	  
problematisch	   wordt	   ervaren	   of	   wanneer	   de	   patiënten	   het	   moeilijk	   hebben	   om	   hun	  
ziekte	   uit	   te	   leggen,	   vooral	   aan	   kleine	   kinderen.	  De	   familieleden	   informeren,	   luisteren	  
naar	   hun	   beleving	   en	   hun	   gevoel	   stelt	   hen	   niet	   alleen	   gerust,	   maar	   betrekt	   hen	   ook:	  
‘Wat	  kun	   je	  doen	  om	  mama	   te	  helpen?’‘Ik	   kan	  haar	   voeten	  masseren,	  haar	  een	  warm	  
kussen	  brengen’.	  Sommige	  verzorgers	  zouden	  graag	  samenwerken	  met	  een	  psycholoog	  
met	  een	  systemische	  oriëntatie:	  ‘Idealiter	  zou	  er	  een	  systemische	  psycholoog	  in	  het	  team	  
moeten	  zijn.	   Iemand	  met	  een	  meer	  solide	  en	  systemische	  background	  die	  beter	  in	  staat	  
zou	   zijn	   om,	   vooral	   bij	   de	   jonge	   patiënten,	   te	   werken	   aan	   de	   kwesties	   die	   onder	   het	  
systemische	  vallen,	  zou	  interessant	  zijn’.	  	  
	  
In	   de	   psycho-‐educatieve	   groepen	   wordt	   er	   tijd	   gewijd	   aan	   de	   entourage,	   zijn	   er	  
informatiesessies	   voor	   de	   gezinnen.	   De	   opkomst	   is	   laag,	   de	   weigeringen	   zijn	   talrijk:	  
‘Soms	   bij	   gebrek	   aan	   bereidwilligheid.	   Soms,	   misschien	   ook	   omdat	   het	   gezin	   (en	   de	  
patiënten	   beschrijven	   dat)	   net	   als	   de	   patiënten	   de	   weg	   moeten	   opgaan	   naar	  
aanvaarding.	   Soms	   verkeert	   het	   nog	   in	   een	   situatie	   van	   ontkenning,	   woede,	   verzet	  
tegenover	   wat	   er	   gebeurt’.	   (…)	   De	   gezinsleden	   erbij	   betrekken	   is	   (immers)	   niet	   altijd	  
gemakkelijk	   want	   zij	   hebben	   hun	   eigen	   twijfels,	   hun	   eigen	   voorstellingen’.	   De	  
gezinsleden	  informeren,	  luisteren	  naar	  hun	  ontreddering,	  hen	  geruststellen	  draagt	  ertoe	  
bij	  dat	  ze	  een	  steun	  worden,	  dat	  ze	   ‘partners’	  worden,	  dat	  zij	  de	  actieve	  medewerking	  
van	  de	  patiënt	  aan	  zijn	  behandeling	  bevorderen.	  De	  teams	  blijven	  echter	  waakzaam	  ‘om	  
geen	  informatie	  achter	  te	  houden	  voor	  de	  patiënt’	  en	  zorgen	  ervoor	  dat	  ze	  het	  gezin	  niet	  
zonder	  de	  patiënt	  ontmoeten,	  om	   te	   voorkomen	  dat	  de	  overgebrachte	  boodschappen	  
vervormd	  worden.	  
	  
Zeldzame	   initiatieven	   verdienen	   de	   aandacht.	   Enkele	   teams	   bieden	   af	   en	   toe	  
gezamenlijke	   consultaties	   van	   de	   psycholoog	   en	   de	   arts	   aan	   om	   de	   patiënten	   en	   hun	  
gezin	   te	   informeren.	  Enkele	   teams	  organiseren	  een	   informatievergadering	   in	  groep	  die	  
bestemd	   is	   voor	  de	   gezinsleden	   van	  patiënten	  met	   fibromyalgie.	   Enkele	   teams	   zeggen	  
eveneens	   een	   meer	   specifieke	   informatie	   te	   geven,	   onder	   meer	   in	   het	   kader	   van	  
kankerpijn.	  Sommige	  teams	  bieden	  deze	  informatie	  aan	  in	  een	  informeel	  kader,	  andere	  
in	   een	   formeler	   kader:	   ‘De	   gezinsleden	   hebben	   de	   gelegenheid	   om	   het	   team	   te	  
ontmoeten	   tijdens	   een	   multidisciplinaire	   vergadering	   waarop	   de	   verwijzende	  
geneesheer,	   de	   verpleegkundige,	   de	   psycholoog	   en	   de	   patiënt	   naargelang	   diens	   wil,	  
diens	  wens	  aanwezig	  zijn.	   (…)	  Alle	  problemen	  worden	   in	  aanmerking	  genomen	  en	  men	  
legt	  elk	  element	  uit’.	  
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5.3.7.e.	  Socioprofessionele	  begeleiding	  
	  
De	   grote	  meerderheid	   van	   de	   teams	   geeft	   toe	   dat	   ‘niet	   echt	   iets	   uitgedacht	   is	   op	   dit	  
gebied’.	  Velen	   betreuren	  de	   afwezigheid	   van	   een	  maatschappelijk	  werker	   in	   het	  MPT,	  
omdat	   zij	   vinden	   dat	   daar	   een	   schreeuwende	   behoefte	   aan	   is	   omwille	   ‘van	   de	   jonge	  
mensen	   die	   steun	   nodig	   hebben	   bij	   hun	   stappen	   bij	   de	   adviserende	   geneesheer,	   de	  
arbeidsgeneesheer,	  instellingen	  zoals	  het	  OCMW...’	  Veel	  teams	  voelen	  zich	  machteloos:	  
‘We	   missen	   gespecialiseerd	   advies	   inzake	   bepaalde	   medisch-‐juridische	   kwesties’.	   De	  
meeste	  instellingen	  beschikken	  wel	  over	  een	  sociale	  dienst,	  maar	  veel	  teams	  zeggen	  dat	  
ze	   er	   slechts	   uitzonderlijk	   een	   beroep	   op	   doen.	   Hoewel	   ze	   de	   betrokkenheid	   van	   de	  
maatschappelijk	  werker	  waardevol	   achten,	   houdt	   zijn	   gebrek	   aan	   beschikbaarheid	   (de	  
maatschappelijk	   werker	   vervult	   immers	   tal	   van	   opdrachten	   in	   de	   ziekenhuisinstelling)	  
hen	  tegen.	  	  
	  
Wanneer	   de	   ziekenhuisinstelling	   over	   een	   sociale	   dienst	   beschikt	   die	   ‘actief’	   wordt	  
geacht,	  lijkt	  trouwens	  vaker	  de	  voorrang	  uit	  te	  gaan	  naar	  de	  opgenomen	  patiënten	  en	  de	  
focus	  hoofdzakelijk	   te	   liggen	  op	  kwesties	  van	  terugbetaling	  van	  medische	  kosten	  of	  de	  
kwestie	   na	   de	   ziekenhuisopname:	   de	   patiënt	   doorverwijzen	   naar	   een	   eenheid	   voor	  
palliatieve	  zorg,	  een	   revalidatiecentrum,	  een	  zorgcentrum	  (en	  daarbij	  erop	   toezien	  dat	  
de	   doorverwijzing	   voldoet	   aan	   de	   beste	   voorwaarden,	   zoals	   qua	   nabijheid	   tot	   de	  
woonplaats	   van	   de	   patiënt);	   beantwoorden	   aan	   de	   behoeften	   van	   een	   eventuele	  
terugkeer	  naar	  huis,	  in	  termen	  van	  materiaal	  (bv.	  ziekenhuisbed,	  rolstoel)	  en	  hulp	  thuis	  
(bv.	  gezinshulp,	  eerstelijns/tweedelijns	  verpleegkundigen).	  	  
	  
Wanneer	   de	   patiënt	   een	   beroepsactiviteit	   heeft,	   heeft	   de	  maatschappelijk	   werker	   als	  
opdracht	  om	  na	  te	  gaan	  dat	  het	  werk	  aangepast	  is	  en,	  desgevallend,	  de	  persoon	  door	  te	  
verwijzen	   naar	   een	   bijkomende	   opleiding	   om	   een	   sociale	   en	   professionele	  
herinschakeling	  te	  bevorderen.	  Wanneer	  de	  patiënt	  geen	  beroepsactiviteit	  heeft,	  moet	  
de	   maatschappelijk	   werker	   de	   nodige	   stappen	   ondernemen	   om	   zijn	   rechten	   te	   doen	  
gelden	  en	  hem	  een	  vervangingsinkomen	   te	  waarborgen.	  De	   tweede	  opdracht	  behoort	  
tot	   de	   prioriteiten	   van	   de	   sociale	   diensten;	   de	   eerste	   opdracht	   echter	   niet,	   bij	   gebrek	  
aan	  tijd	  en	  personeel.	  
	  
Sommige	   verzorgers	   vinden	   hun	   actie	   beperkt	   in	   termen	   van	   herinschakeling,	   hulp	   bij	  
het	  zoeken	  naar	  een	  aangepaste	  job	  in	  een	  ziekenhuiscontext.	  Ze	  vinden	  het	  relevanter	  
dat	  dit	  soort	  begeleiding	  buiten	  de	  ziekenhuisinstelling	  gebeurt	  via	  organisaties	  van	  het	  
type	   VAPH:	   ‘Het	   lijkt	  me	   interessant	   dat	   dit	   extern	   georganiseerd	  wordt,	  want	   anders	  
houdt	   men	   ze	   in	   hun	   statuut	   van	   zieke’.	   Het	   is	   echter	   op	   het	   niveau	   van	   de	  
samenwerking	   dat	   de	   meeste	   teams	   tekorten	   betreuren	   en	   behoeften	   schetsen	   in	  
termen	   van	   beschikbare	   mensen,	   het	   leggen	   van	   contacten,	   organisatie	   in	  
netwerkverband:	   ‘	  Het	   is	  misschien	  op	  dat	  punt	  dat	  de	   interface	  het	  moeilijkst	   is.	  Men	  
heeft	   momenteel	   zeer	   weinig	   greep.	   Er	   ontbreekt	   een	   schakel.	   (…)	   We	   missen	   een	  
database,	  mensen	  naar	  wie	  we	   kunnen	  doorverwijzen.	  Dit	   zou	  meer	  moeten	  gebeuren	  
door	  in	  netwerkverband	  te	  werken	  (…),	  contact	  te	  leggen	  met	  de	  mensen’.	  	  
	  
Om	   dit	   tekort	   te	   ondervangen,	   bouwen	   enkele	   zorgverleners	   een	   netwerk	   uit,	   met	  
adresboekjes	  en	  referenties,	  en	  laten	  zich	  helpen	  door	  mensen	  en	  hulporganisaties	  die	  
zeer	   vaak	   door	   de	   patiënten	   zelf	  worden	   opgegeven.	   De	   dienst	   ACTIRIS	   beschikt	   over	  
personeel	   ‘dat	   gespecialiseerd	   is	   in	   de	   begeleiding	   van	   personen	   met	  
gezondheidsproblemen	  om	  aangepaste	  jobs	  tracht	  te	  vinden’.	  De	  Brusselse	  vzw,	  ‘Travail	  
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et	   santé’,	   ‘beschikt	   over	   een	   deskundigheid	   op	   dit	   gebied	   en	   kan	  
beroepsbekwaamheidsbalansen	   opmaken,	   beroepsprojecten	   opzetten,	  
beroepsopleidingsprojecten	  bekijken’.	  
	  
De	   inzet	   van	   de	   MPT	   in	   de	   begeleiding	   bij	   socioprofessionele	   herinschakeling	   lijkt	  
weliswaar	   afhankelijk	   van	   de	   behoeften	   van	   de	   patiënten	   op	   dit	   gebied	  maar	   ook	   en	  
vooral	   van	   de	   goede	   wil	   van	   de	   gezondheidszorgbeoefenaars.	   Sommige	   verzorgers	  
achten	  dat	  begeleiding	  bij	  socioprofessionele	  herinschakeling	  niet	  deel	  uitmaakt	  van	  hun	  
opdracht;	  anderen	  vinden	  integendeel	  dat	  het	  hun	  rol	  is	  om	  de	  patiënt	  te	  informeren	  en	  
desgevallend	  door	  te	  verwijzen	  naar	  de	  bevoegde	  diensten	  en	  instanties.	  Hoewel	  ze	  zich	  
onvoldoende	  opgeleid	  achten	  hiervoor,	  nemen	  sommige	  verzorgers	  (zowel	  geneesheren	  
als	  psychologen)	  initiatieven	  die	  de	  aandacht	  verdienen:	  ze	  ondernemen	  stappen	  bij	  de	  
gemeente,	  bij	  het	  OCMW,	  bij	  het	  ziekenfonds	  om	  de	  situatie	  van	  een	  patiënt	  te	  regelen;	  
ze	  nemen	  contact	  op	  met	  de	  adviserende	  geneesheer	  en/of	  de	  arbeidsgeneesheer	  om	  
het	  zorgtraject	  van	  de	  patiënt	  toe	  te	  lichten.	  	  
	  
Een	   psycholoog	   vermeldt:	   ‘als	   psycholoog	   kan	   ik	   werken	   aan	   de	   erkenning	   van	   een	  
psychosociale	  realiteit	  van	  pijn.	  Ik	  kan	  een	  rapport	  bezorgen	  aan	  de	  baas	  om	  de	  fysieke,	  
psychologische	  en	  sociale	  moeilijkheden	  van	  de	  patiënt	  toe	  te	  lichten.	  Ik	  kan	  hem	  vragen	  
om	   de	   arbeidsomstandigheden	   aan	   te	   passen’.	   Hij	   vindt	   echter	   dat	   ‘een	   dergelijke	  
inmenging	  altijd	  delicaat	   is:	  gaat	  het	  om	  iemand	  die	  profijt	  wil	  trekken	  uit	  zijn	  ziekte	  in	  
termen	  van	  secundaire	  voordelen	  of	  om	  iemand	  die	  de	  wil	  heeft	  om	  te	  werken	  maar	  er	  
behoefte	   aan	   erkenning	   van	   zijn	   ziekte?’	   Hij	   vindt	   dat	   hij	   als	   psycholoog	   meer	   kan	  
‘werken	  met	  de	  patiënt	   aan	  het	   overwinnen	   van	   zijn	   angsten,	   hem	  weer	   contact	   doen	  
opnemen	   met	   de	   beroepsrealiteit	   om	   weer	   projecten	   te	   hebben	   in	   termen	   van	  
herinschakeling,	   zoeken	   naar	   werk,	   maar	   rechtstreeks	   inwerken	   op	   de	   realiteit	   is	  
moeilijker’.	  	  
	  
Sommige	   teams	  doen	   veel	  moeite	   op	  het	   vlak	   van	   socioprofessionele	   herinschakeling.	  
Hun	  tussenkomst	  is	  voornamelijk	  van	  psychosociale	  aard:	  de	  patiënt	  informeren	  over	  de	  
impact	   van	   de	   medicatie	   op	   het	   intellect,	   vooral	   op	   het	   concentratievermogen.	   Ze	  
helpen	  de	  patiënten	  om	  na	  te	  denken	  over	  hun	  beroepsfunctioneren,	  om	  zich	  in	  vraag	  te	  
stellen.	  Ze	  denken	  samen	  met	  hen	  na	  over	  een	  relevante	  werktijdindeling.	  Ze	  begeleiden	  
patiënten	   die	   de	   behoefte	   uiten	   om	   weer	   te	   gaan	   werken.	   Ze	   behandelen	   de	  
eventualiteit	   van	   een	   beroepsomscholing.	   Werken	   aan	   het	   beroepsproject	   met	   de	  
patiënten	  impliceert	  werken	  aan	  de	  competentie,	  de	  angsten,	  de	  overtuigingen,	  werken	  
aan	  verlies	  (van	  hun	  beroepsactiviteit)	  en	  aan	  aanvaarding.	  Eén	  team	  is	  van	  plan	  om	  een	  
groep	  voor	  professionele	  herinschakeling	  op	  te	  starten.	  
	  
Wanneer	  werkhervatting	  niet	   of	   niet	  meer	  denkbaar	   is,	  wordt	  de	   klemtoon	  gelegd	  op	  
het	   behoud	   van	   autonomie,	   van	   sociale	   activiteiten.	   De	   opvattingen	   over	  
vrijwilligerswerk	  verschillen.	  Sommige	  psychologen	  steunen	  vrijwilligerswerk,	  moedigen	  
hun	  patiënten	  aan	  bij	  dergelijke	   initiatieven,	  omdat	   ze	  vinden	  dat	  dit	  een	   rechtstreeks	  
effect	  heeft	  op	  de	  patiënt	  en	  zijn	  gezin:	  ‘Wanneer	  men	  opgesloten	  zit,	  heeft	  men	  elkaar	  
niets	  meer	  te	  vertellen’.	  Anderen	  zijn	  meer	  terughoudend,	  menen	  dat	  dit	  de	  persoon	  in	  
moeilijkheden	   kan	   brengen	   ten	   aanzien	   van	   de	   adviserende	   artsen	   en	   de	  
arbeidsgeneesheer.	  
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5.3.8.	  	   Integratie	  van	  de	  verschillende	  therapeutische	  modaliteiten	  
	  
Een	   belangrijk	   element	   in	   het	   kader	   van	   de	   pilootprojecten,	   die	   hoofdzakelijk	   de	  
financiering	   van	   een	   biopsychosociale	   benadering	   beogen,	   is	   het	   evalueren	   van	   het	  
aandeel	   technische	   activiteiten	   in	   het	   geheel	   van	   de	   therapeutische	   modaliteiten	   die	  
worden	  aangeboden	   in	  de	   teams.	  Tabel	  5.3.	   toont	  dat	  de	   relatieve	  verhouding	  van	  de	  
consultaties	  tot	  het	  totale	  aantal	  handelingen	  (consultaties	  en	  technische	  handelingen)	  
zeer	  variabel	  is.	  	  
	  
	  

Tabel	  5.3.:	  Verhouding	  van	  de	  consultaties	  tot	  het	  totale	  aantal	  handelingen	  
	  
Verhouding	  Aantal	  consultaties	  /	  
Totaal	  aantal	  handelingen	  
(technische	  +	  consultaties),	  %	  

Mediaan	   Min	   Max	   Opmerkingen	  

	  	  	  Alle	  teams	   53	   10	   100	   	   	  
	  	  	  Franstalige	  teams	   64	   10	   100	  
	  	  	  Nederlandstalige	  teams	   42	   18	   79	  

Mann-‐Whitney	  U-‐
test	  p	  =	  0.011	  

	  	  	  Anesthesieteams	  (FR	  +	  NL)	   42	   10	   93	  
	  	  	  Andere	  teams	  (FR	  +	  NL)	   62	   36	   100	  

Mann-‐Whitney	  U-‐
test	  p	  =	  0.007	  

Mann-‐Whitney	  U-‐
test	  	  p	  =	  0.030	  

	  
	  
Deze	   gegevens	   zijn	   statistisch	   verschillend	   tussen	   de	   Franstalige	   en	   Nederlandstalige	  
teams,	  evenals	   tussen	  de	   teams	  die	  afhangen	  van	  een	  dienst	  anesthesie	  en	  de	  andere	  
teams.	  Indien	  men	  rekening	  houdt	  met	  het	  feit	  dat	  het	  aantal	  teams	  dat	  afhangt	  van	  een	  
dienst	   anesthesie	   beduidend	   hoger	   is	   in	   het	   Vlaams	   Gewest	   dan	   in	   Wallonië	   en	   in	  
Brussel	  blijft	  het	  verschil	  volgens	  taalstelsel	  significant.	  In	  de	  multidisciplinaire	  pijnteams	  
die	  afhangen	  van	  een	  dienst	  anesthesie	   zijn	  ongeveer	  6	  op	  10	  handelingen	   technische	  
handelingen	   terwijl	   de	   verhouding	   omgekeerd	   is	   in	   de	   teams	   die	   niet	   onmiddellijk	  
verbonden	  zijn	  met	  een	  dienst	  anesthesie.	  
	  
Tijdens	  de	  kwalitatieve	  gesprekken	   leggen	  de	  geneesheren	  uit	  dat	  het	  aandeel	  dat	  aan	  
de	  verschillende	  benaderingen	  wordt	  gewijd	  zeer	  variabel	  is	  van	  patiënt	  tot	  patiënt:	  ‘Bij	  
sommige	  aandoeningen	  is	  het	  50	  /	  50.	  Bij	  andere	  aandoeningen	  is	  het	  medicamenteuze	  
en	  actieve	   (invasieve)	   gedeelte	   belangrijk	   in	   het	   begin	   en	  wordt	   de	  benadering	  na	   een	  
tijdje	   toch	   hoofdzakelijk	   psycho-‐educatief’.	   De	   meesten	   van	   hen	   zijn	   de	   mening	  
toegedaan	   dat	   ‘beide	   benaderingen	   complementair	   zijn’	   en	   zeggen	   dat	   ze	   meestal	  
geïntegreerde	   technieken	   aanbieden,	   zelden	   exclusieve	   technieken,	   omdat	   ze	   zich	  
bewust	  zijn	  van	  het	   feit	  dat	   ‘één	  enkele	   techniek	  het	  nooit	  mogelijk	   zal	  maken	  om	  een	  
langdurige	  verbetering	  van	  de	  pijn	  te	  bekomen’.	  	  
	  
	  
Verschillende	  situaties	  doen	  zich	  voor:	  	  
	  

- ofwel	   wordt	   de	   techniek	   in	   eerste	   instantie	   aangeboden	   op	   vraag	   van	   de	  
patiënt;	  

- ofwel	   na	   het	   falen	   van	   een	   therapie:	   ‘(…)	   de	   behandeling	   door	   het	  
revalidatieteam	   moet	   worden	   stopgezet,	   omdat	   de	   patiënt	   teveel	   pijn	   blijft	  
hebben	   bij	   wat	   van	   hem	   wordt	   gevraagd,	   (…)	   ik	   kom	   dan	   tussen	   met	   een	  
techniek’;	  
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- ofwel	  wordt	  de	  techniek	  parallel	  aan	  een	  andere	  behandeling	  aangewend	  om	  de	  
kans	   op	   slagen	   van	   deze	   andere	   behandeling	   te	   vergroten:	   de	   techniek	   is	  
bedoeld	  om	  het	  vaak	  ondermijnde	  zelfvertrouwen	  van	  de	  patiënt	  te	  versterken,	  
om	   zijn	   instemming	  met	  de	   therapie	   te	  bevorderen.	   ‘Een	   klassieker	   is	   lumbale	  
infiltraties	   aanbieden	   samen	  met	   een	   eerste	   afspraak	   voor	   de	   rugschool.	  Men	  
geeft	  de	  patiënt	  een	  extra	  wapen	  voordat	  hij	  naar	  de	   rugschool	  gaat,	  om	  hem	  
weer	   vertrouwen	   te	   doen	   krijgen,	   hem	   gerust	   stellen	   dat	   hij	   over	   de	   fysieke	  
capaciteiten	  zal	  beschikken	  om	  aan	  deze	  behandeling	  te	  beginnen’.	  

	  
De	  artsen	  zeggen	  dat	  ze	  de	  diverse	  therapeutische	  modaliteiten	  integreren.	  De	  meesten	  
achten	   dat	   een	   psychologische	   opvolging	   of	   een	   kinesitherapeutische	   behandeling	  
parallel	  aan	  een	  diepgaande	  medische	  opvolging	  (min	  of	  meer	  van	  nabij	  naargelang	  de	  
behoeften	  van	  de	  patiënt)	  moet	  gebeuren.	  Het	   lijkt	  hun	  relevant	  dat	  de	  patiënten	  van	  
een	  ‘medische	  opvolging	  met	  grote	  maar	  niettemin	  regelmatige	  tussenpozen	  (genieten)	  
wanneer	   ze	   een	   kinesitherapeutische	   behandeling,	   re-‐educatie	   in	   groep	   of	   een	  
individuele	   psychologische	   opvolging	   krijgen’.	   De	   psychologen	   zijn	   dezelfde	   mening	  
toegedaan.	  De	  meesten	  van	  hen	  zien	  de	  consultatie	  van	  een	  psycholoog	  niet	  los	  van	  een	  
medische	  behandeling.	   Ze	   vinden	  het	   belangrijk	   dat	   deze	  opvolging	   in	   overleg	  met	   de	  
arts	  gebeurt.	  Voor	  hen	  is	  dat	  zinvol	  en	  voorkomt	  het	  dat	  de	  pijn	  als	  exclusief	  psychogeen	  
wordt	   beschouwd.	   ‘Ik	   pleit	   ervoor	   dat	   de	   patiënten	   die	   worden	   gevolgd	   door	  
psychologen	  regelmatig	  (om	  de	  3	  maanden,	  om	  de	  6	  maanden)	  hun	  arts	  terugzien,	  zodat	  
er	   een	   bevestiging	   is	   zonder	   dat	   de	   patiënt	   bij	   zichzelf	   zegt:	   ‘Men	   denkt	   dat	  mijn	   pijn	  
vooral	  psychogeen	  is’.’	  
	  
In	  verschillende	  teams	  is	  integratie	  van	  de	  diverse	  therapeutische	  modaliteiten	  altijd	  het	  
voorwerp	   van	   een	   bespreking	   in	   team:	   ‘Er	   wordt	   echt	   een	   analyse	   gemaakt.	   Het	   is	  
weldoordacht!’	  	  
	  
	  
5.3.9.	  	   Criteria	   voor	   multidisciplinaire	   behandeling	   of	   overbrenging	   naar	   andere	  

zorgniveaus	  
	  
	  
5.3.9.a.	  Beslissingscriteria	  voor	  een	  multidisciplinaire	  behandeling	  
	  
Elke	   pijnproblematiek	   vereist	   niet	   noodzakelijk	   een	   multidisciplinaire	   aanpak:	   ‘Als	   het	  
een	  vrij	  nieuw	  verhaal	  is,	  een	  pijn	  die	  gericht	  optreedt,	  als	  de	  persoon	  vrij	  goed	  in	  staat	  
lijkt	   om	   de	   pijn	   het	   hoofd	   te	   bieden	   (…),	   zetten	   we	   niet	   noodzakelijk	   een	   hele	  
behandelingsstructuur	  op.	  (…)	  Het	  gaat	  niet	  om	  iets	  systematisch.	  We	  passen	  ons	  aan	  op	  
basis	  van	  de	  uitwisselingen	  die	  we	  hebben	  met	  de	  patiënt’.	  	  
	  
De	   beslissing	   om	   een	  multidisciplinaire	   evaluatie	   te	   vragen	   is	  meestal	   een	   individuele	  
beslissing	   van	   de	   geneesheer-‐algoloog,	   waarover	   doorgaans	   wordt	   overlegd	   met	   de	  
patiënt.	  Ofwel	  acht	  de	  geneesheer	  het	  opportuun	  dat	  de	  patiënt	   in	  aansluiting	  daarop	  
een	   psycholoog	   en/of	   verpleegkundige	   en/of	   kinesitherapeut	   ontmoet	   en	   wordt	   zijn	  
geval	   besproken	   zodra	   alle	   informatie	   verzameld	   is.	   Ofwel	   wordt	   de	   situatie	   van	   de	  
patiënt	   meteen	   collectief	   besproken	   en	   gebeurt	   de	   doorverwijzing	   op	   basis	   van	   de	  
conclusies	  van	  de	  bespreking.	  
	  	  
De	   meeste	   artsen	   zeggen	   dat	   ze	   zich	   niet	   op	   specifieke	   criteria	   baseren	   om	   een	  
multidisciplinaire	  behandeling	  voor	  te	  stellen	  aan	  de	  patiënt.	  Het	  is	  de	  algemene	  context	  
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die	   hen	   leidt,	   de	   klinische	   toestand	   van	   de	   patiënt,	   de	   complexiteit	   van	   zijn	   geval.	  
Diverse	  mogelijke	  situaties	  worden	  hierna	  besproken.	  	  
	  
	  
5.3.9.a.1.	  	   Complexe	  chronische	  pijn	  
	  
De	   artsen	   doen	   een	   beroep	   op	  multidisciplinariteit	   wanneer	   de	   pijnproblematiek	   zich	  
uitbreidt	   tot	   verschillende	   gebieden	   (biologisch,	   psychologisch,	   sociaal),	   wanneer	   ze	  
multifactorieel	  is,	  ‘wanneer	  het	  probleem	  te	  groot	  wordt,	  (…)	  het	  verder	  gaat	  dan	  pijn	  en	  
verschillende	   domeinen	   betreft’.	   Ze	   zijn	   van	   oordeel	   dat	   de	   problemen	   die	   met	   de	  
pijnproblematiek	  verbonden	  zijn,	  ‘wanneer	  er	  een	  grote	  hyperactiviteit,	  veel	  angst	  is’,	  de	  
aanwezigheid	   van	   vicieuze	   cirkels	  ‘die	   geleidelijk	   tot	   een	   gezins-‐,	   professionele	   breuk,	  
sociaal	  isolement	  leiden’	  goede	  indicaties	  zijn	  ‘	  om	  de	  gehele	  problematiek	  te	  trachten	  te	  
beheren’.	  
	  
	  
5.3.9.a.2.	  	   Behoefte	  aan	  extra	  controle	  
	  
Soms	   is	   het	   een	   indruk	   van	   een	   impasse,	   een	   gevoel	   van	   ontevredenheid	   over	   de	  
evolutie	   van	   de	   patiënt,	   dat	   de	   artsen	   ertoe	   aanzet	   om	  de	   behandeling	   te	   verbreden:	  
‘We	   doen	   een	   beroep	   op	   interdisciplinariteit	   telkens	   als	   we	   denken	   dat,	   globaal	  
beschouwd,	  onze	  eigen	  kijk	  op	  de	  dingen	  onvoldoende	  is	  en	  we	  de	  indruk	  hebben	  dat	  het	  
veel	   vruchtbaarder	   zal	   zijn	  om	  samen	   te	  werken,	  hetzij	  parallel	  of	  door	  de	  voorrang	   te	  
geven	  aan	  één	  benadering	  boven	  de	  andere’.	  
	  
	  
5.3.9.a.3.	  	   Kenmerken	  van	  de	  pijn	  en	  van	  de	  behandeling	  
	  
Criteria	  zoals	  de	  intensiteit	  van	  het	  pijngevoel,	  de	  ouderdom	  van	  de	  pijn,	  de	  consumptie	  
van	  geneesmiddelen,	  de	  afwezigheid	  van	  een	  medische	  diagnose	  spelen	  een	   rol	  bij	  de	  
beslissing	  om	  de	  patiënt	  door	   te	  verwijzen	  naar	  een	  multidisciplinaire	  behandeling.	  De	  
beschrijving	  van	  de	  pijn	  en	  de	  plaats	   van	  de	  pijn	   spelen	  ook	  een	   rol:	   ‘Als	  het	  gaat	  om	  
niet-‐gesystematiseerde	   pijn	   op	   meerdere	   plaatsen,	   die	   regelmatig	   van	   plaats	   en	   van	  
vorm	   verandert,	   dan	   gaat	  men	   zich	   op	   een	  multidisciplinaire	   behandeling	   richten.	   (…)	  
(Indien	  het	  echter	  gaat	  om)	  één	  enkel	  goed	  gestructureerd	  symptoom	  dat	  overeenstemt	  
met	   het	   medisch	   model,	   (dan	   gaat	   men	   zich	   op)	   een	   monodisciplinaire	   behandeling	  
(richten)’.	  In	  dat	  geval	  zijn	  het	  ‘enkel	  de	  resultaten	  van	  de	  anamnese	  en	  van	  het	  klinisch	  
onderzoek’	   die	   bepalend	   zijn	   voor	   de	   doorverwijzing	   van	   een	   patiënt	   naar	   een	  
multidisciplinaire	   behandeling.	   De	   patiënt	   wordt	   uiteindelijk	   zeer	   weinig	   of	   zelfs	  
helemaal	  niet	  betrokken	  bij	  de	  beslissing.	  	  
	  
	  
5.3.9.a.4.	  	   Afstemming	   van	   de	   behoeften	   van	   de	   patiënt	   op	   de	   beschikbare	  

therapeutische	  modaliteiten	  
	  
Voor	   sommige	   geneesheren	   worden	   de	   vraag	   van	   de	   patiënt,	   zijn	   verwachtingen	   ten	  
aanzien	  van	  de	  behandeling,	  zijn	  motivatie	  tot	  verandering,	  zijn	  wens	  om	  actief	  deel	  te	  
nemen	  aan	  zijn	  behandeling,	  zijn	  praktische	  mogelijkheden	  om	  de	  sessies	  bij	  te	  wonen	  in	  
aanmerking	  genomen	  bij	  de	  beslissing.	  Een	  arts	  zegt	  dat	  hij	  om	  de	  tussenkomst	  van	  een	  
psycholoog	   vraagt	   als	   hij	   psychologische	   begeleiding	   zinvol	   acht	   voor	   de	   patiënt:	   in	  
gevallen	  van	  een	  zware	  depressie	  ‘	  is	  een	  bezoek	  van	  de	  psycholoog	  van	  het	  team	  soms	  
noodzakelijk	   om	   de	   patiënt	   te	   doen	   wennen	   aan	   het	   idee	   van	   een	   psychologische	  
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behandeling	   buiten	   het	   team’;	  bij	   patiënten	  wier	   ‘perfectionisme	   in	   vraag	   gesteld	   zou	  
moeten	   worden	   of	   (bij	   wie)	   het	   aanleren	   van	   een	   benadering	   van	   het	   type	  
meditatie/relaxatierelevant	   lijkt’.	  Dezelfde	  geneesheer	   zegt	  dat	  hij	   om	  de	   tussenkomst	  
van	   een	   kinesitherapeut	   vraagt	   als	   hij	   het	   gevoel	   heeft	   dat	   ‘wat	   er	   bij	   ons	   aan	  
kinesitherapie	   wordt	   aangeboden,	   zinvol	   is	   voor	   de	   patiënt’.	   In	   die	   gevallen	   zijn	   het	  
eerder	  de	  behoeften	  van	  de	  patiënt	  en	  het	   therapeutisch	  aanbod	  die	  de	  beslissing	   tot	  
een	  multidisciplinaire	  behandeling	  sturen.	  
	  
Sommige	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  een	  multidisciplinaire	  behandeling	  willen	  aanbieden	  aan	  
hun	   patiënten	   maar	   verplicht	   zijn	   om	   monodisciplinair	   te	   werken	   om	   verschillende	  
redenen:	  weigering	  van	  de	  patiënten	  om	  naar	  de	  psycholoog	  te	  gaan,	  uitputting	  van	  hun	  
rechten	  op	  het	  genot	  van	  een	  revalidatie,	  noodzaak	  om	  een	  beroep	  te	  doen	  op	  externe	  
kinesitherapeuten	   die	   niet	   opgeleid	   zijn	   op	   het	   gebied	   van	   pijn	   bij	   gebrek	   aan	   een	  
beschikbaar	  revalidatieteam	  in	  de	  instelling.	  
	  
	  
5.3.9.b.	  	   De	  kwestie	  van	  het	  beroep	  op	  de	  psycholoog	  

De	   grootste	   remmen	   op	   een	  multidisciplinaire	   behandeling	   zouden,	   volgens	   sommige	  
artsen,	   de	   weigering	   van	   de	   patiënt	   om	   de	   verschillende	   evaluaties	   te	   ondergaan	  
(psycholoog,	   verpleegkundige,	   kinesitherapeut)	   en	   de	   aanwezigheid	   van	   een	  
achterliggende	  problematiek	  zijn.	  
	  
Het	  is	  echter	  van	  belang	  te	  onderstrepen	  dat	  ‘de	  teams	  het	  zeer	  moeilijk	  hebben	  om	  het	  
aspect	   ‘psycholoog’	   te	   doen	   accepteren.	  Wanneer	   de	   teams	   de	   psycholoog	   standaard	  
voorzien,	  begrijpen	  de	  mensen	  dat	  niet	  (…),	  vragen	  ze	  zich	  af	  wat	  ze	  daar	  gaan	  doen.	  Het	  
klikt	  niet	  noodzakelijk’.	  Terwijl	  ‘de	  psycholoog	  standaard	  voorzien	  het	  voordeel	  heeft	  dat	  
dit	   op	   een	   gegeven	   moment	   het	   bezoek	   aan	   de	   psycholoog	   banaal	   gaat	   maken’.	   De	  
meeste	   teams	   vinden	   het	   echter	   meer	   adequaat	   ‘om	   de	   psycholoog	   op	   een	   gegeven	  
moment	   van	   de	   behandeling	   te	   doen	   verschijnen’,	   naargelang	   de	   behoeften	   van	   de	  
patiënt.	  	  
	  
Wanneer	  en	  hoe	  een	  beroep	  op	  de	  psycholoog	  voorstellen?	  	  
	  
Enkele	   artsen	   zeggen	   dat	   ze	   vrijwel	   systematisch	   een	   beroep	   doen	   op	   de	   psycholoog.	  
Deze	  procedure	  biedt	  volgens	  deze	  artsen	  verschillende	  voordelen:	  de	  patiënt	  vindt	  ‘het	  
natuurlijk	   om	   zijn	   dossier	   te	   laten	   aanvullen	   met	   psychologische	   gegevens’	   en	   heeft	  
meteen	  de	  gelegenheid	  om	  opnieuw	  in	  te	  gaan	  op	  zijn	  overtuigingen	  en	  voorstellingen	  
met	  behulp	  van	  andere	  instrumenten	  dan	  die	  van	  de	  arts.	  	  
	  
De	  meeste	  artsen	  zijn	  echter	  gekant	  tegen	  een	  systematisch	  beroep	  op	  de	  psycholoog.	  
Zij	   vinden	   dat	   elke	   pijnproblematiek	   niet	   noodzakelijk	   de	   tussenkomst	   van	   een	  
psycholoog	   vereist:	   ‘Als	   de	   geneesheer-‐algoloog	   denkt	   dat	   een	   infiltratiestrategie	   de	  
patiënt	  gaat	  helpen	  om	  zijn	  problematiek	  voldoende	  te	  verbeteren	  om	  naar	  de	  pijnschool	  
te	   gaan,	   dan	   (…)	   gaat	   de	   patiënt	   niet	   systematisch	   naar	   de	   psycholoog’.	   Bovendien	  
‘‘psychologiseren’	   we	   niet	   systematisch,	   want	  men	   kan	   begrijpen	   dat	   een	   patiënt	   van	  
streek	  raakt	  door	  een	  pijnprobleem.	  De	  eerste	  stap	   is	  het	  pijnprobleem	  controleren.	  Als	  
we	  zien	  dat	  het	  psychologisch	  probleem	  aanhoudt,	  verwijzen	  we	  hem	  door’.	  	  
	  
Sommige	  artsen	  zeggen	  dat	   ze	  zich	  baseren	  op	  criteria	   zoals	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  
chronisch	   pijnsyndroom	   en	   positieve	   resultaten	   op	   angst-‐/depressieschalen	   om	   de	  
patiënt	   door	   te	   verwijzen	   naar	   een	   psychologische	   evaluatie:	   ‘In	   het	   kader	   van	   de	  
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pijnsyndromen	  is	  er	  meteen	  een	  eerste	  gesprek	  met	  de	  psycholoog	  omdat	  men	  weet	  dat	  
bij	   dat	   soort	   aandoeningen	   de	   psychologische	   context	   van	   de	   beoordeling	   van	   de	   pijn	  
zeer	  belangrijk	  is.	  (…)’	  	  
	  
Voor	  veel	  artsen	  en	  psychologen	  wordt	  het	  beroep	  op	  de	  psycholoog	   ingebouwd	  in	  de	  
relatie:	   ‘Mensen	   geloven	   in	   de	   geneeskunde	   en	   de	   arts	   die	   deze	   entiteit	  
vertegenwoordigt.	   (…)	   Het	   is	   in	   de	   relatie	   dat	   de	   arts	   de	   toegangspoort	   tot	   onze	  
interventie	   gaat	   vinden’.	   Daarom	   vinden	   ze	   dat	   een	   beroep	   op	   de	   psycholoog	   niet	  
meteen	   kan	   gebeuren,	   het	   impliceert	   dat	   er	   een	   vertrouwensrelatie	   tot	   stand	   is	  
gekomen	  tussen	  de	  arts	  en	  zijn	  patiënt:	   ‘Het	  feit	  dat	  (…)	  de	  geneesheer	  rekening	  houdt	  
met	   de	   interventie	   van	   de	   psycholoog	   in	   het	   therapeutisch	   proces	   geeft	   een	   totaal	  
andere	  symboliek	  aan	  de	  psycholoog.	  Dit	  zijn	  patiënten	  die	  over	  het	  algemeen	  zeer	  goed	  
meewerken	  en	  met	   reeds	  een	  zeer	  constructieve	  denkwijze’.	   ‘Wanneer	  mensen	  worden	  
doorverwezen	  naar	  een	  psycholoog	  en	  de	  dingen	  goed	  uitgelegd	  zijn	  aan	  hen,	  is	  volgens	  
deze	   verzorgers	   immers	   ‘reeds	   een	   groot	   gedeelte	   van	   het	   werk	   op	   het	   vlak	   van	  
compliantie	  uitgevoerd.	  
	  
	  
5.3.9.c.	  	  	   Criteria	  voor	  doorverwijzing	  van	  MPT’s	  naar	  referentiecentra	  
	  
De	  twee	  belangrijkste	  criteria	  die	  artsen	  van	  de	  MPT	  ertoe	  aanzetten	  om	  een	  beroep	  te	  
doen	  op	  een	  referentiecentrum	  zijn	  de	  complexiteit	  van	  het	  te	  behandelen	  geval	  en	  de	  
behoefte	   aan	   specifieke	   technieken,	   maar	   het	   beroep	   op	   referentiecentra	   is	   meestal	  
gericht.	  	  
	  
	  
5.3.9.c.1.	  	   Complexiteit	  van	  het	  pijnprobleem	  en	  van	  de	  omgevingsfactoren	  
	  
De	   artsen	   zeggen	   dat	   ze	   een	   beroep	   doen	   op	   de	   referentiecentra	   bij	   een	   ‘chronisch	  
pijnsyndroom’	   waarbij	   de	   pijn	   alle	   registers	   van	   het	   leven	   van	   de	   persoon	   heeft	  
ingenomen,	  met	   zware	  gevolgen	  van	  de	  pijn	  op	  het	   leven	  van	  de	  persoon	  en	  ook	  een	  
zwaar	  algofunctioneel	  onvermogen.	  
	  
Meestal	  zijn	  het	  de	  complexiteit	  van	  het	  geval	  en	  het	  gevoel	  dat	  het	  de	  optie	   is	  die	  de	  
persoon	   het	   best	   gaat	   helpen	   om	   uit	   het	   raderwerk	   te	   raken,	   die	   de	   artsen	   ertoe	  
aanzetten	  om	  een	  beroep	  te	  doen	  op	  het	  referentiecentrum.	  Het	  komt	  ook	  voor	  dat	  de	  
doorverwijzing	  hoofdzakelijk	  gemotiveerd	  door	  het	  gebrek	  aan	  financiële	  middelen	  van	  
de	  patiënt.	  
	  
De	   geneesheren	   zeggen	   dat	   ze	   hun	   patiënten	   ook	   doorverwijzen	   naar	   een	  
referentiecentrum	   wanneer	   ze	   de	   behoefte	   voelen	   om	   te	   worden	   geholpen	   bij	   de	  
behandeling,	   wanneer	   ze	   de	   indruk	   hebben	   dat	   ze	   hun	   grenzen	   hebben	   bereikt,	  
vastzitten	  of	   psychologisch	  overrompeld	   zijn,	  wanneer	   ze	  de	   relevantie	   aanvoelen	   van	  
een	  universitaire	  expertise	  of	  wanneer	  de	  sociale	  context	  erg	  zwaar	  is.	  
	  
	  
5.3.9.c.2.	  	   Behoefte	  aan	  therapeutische	  benaderingen	  die	  enkel	  worden	  

aangeboden	  in	  de	  referentiecentra	  
	  
De	  arts	  zeggen	  dat	  ze	  hun	  patiënten	  doorverwijzen	  naar	  de	  referentiecentra	  wanneer	  ze	  
zich	  niet	  in	  staat	  achten	  om	  een	  optimale	  opvolging	  aan	  te	  bieden:	  ‘Als	  ik	  geen	  correcte	  
behandeling	  kan	  verzekeren,	  verwijs	  ik	  liever	  meteen	  door	  naar	  teams	  die	  een	  globale	  en	  
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kwaliteitsvolle	   behandeling	   kunnen	   aanbieden’.	   Veel	   patiënten	   lijken	   doorverwezen	   te	  
worden	   naar	   de	   referentiecentra	   om	   van	   therapeutische	   middelen	   te	   genieten,	   zoals	  
psycho-‐educatieve	  groepen	  en	  het	  aanleren	  van	  zelfhypnose,	  of	  wanneer	  een	   indicatie	  
voor	   een	   interventietechniek	  wordt	   gesteld	   en	   deze	   techniek	   niet	  wordt	   toegepast	   in	  
hun	  instelling;	  de	  artsen	  achten	  dat	  ‘men	  enkel	  goed	  doet	  wat	  men	  regelmatig	  doet’.	  
	  	  
De	  artsen	  wier	  structuur	  een	  MPT	  en	  een	  referentiecentrum	  omvat,	  zeggen	  dat	  ze	  het	  
referentiecentrum	   voorbehouden	   voor	   de	   patiënten	   die	   zij	   ‘rijp	   genoeg	   (achten),	   (…)	  
klaar	  om	  in	  groepen	  te	  gaan,	  (…)	  in	  staat	  om	  te	  profiteren	  van	  een	  meer	  gestructureerde	  
en	   intensievere	   behandeling	   van	   het	   psycho-‐educatieve	   type’.	   In	   dat	   geval	   worden	  
element	   zoals	   de	   vraag	   van	   de	   patiënt,	   zijn	   verwachtingen	   ten	   aanzien	   van	   de	  
behandeling,	  zijn	  motivatie	  tot	  verandering,	  zijn	  wens	  om	  actief	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  
therapie	  in	  aanmerking	  genomen.	  	  
	  
De	   beslissing	   om	   een	   patiënt	   door	   te	   verwijzen	   naar	   een	   referentiecentrum	   wordt	  
meestal	  in	  groep	  genomen	  en	  vooraf	  besproken	  met	  de	  patiënt.	  	  
	  
	  
5.3.9.c.3.	  	   Vraag	  om	  gericht	  advies	  
	  
De	  artsen	  doen	  ook	  een	  beroep	  op	  de	  deskundigheid	  van	  de	  referentiecentra	  wanneer	  
ze	   een	   diagnostisch	   advies	   of	   een	   globale	   en	   geïntegreerde	   evaluatie	   van	   de	  
pijnproblematiek	  van	  hun	  patiënten	  wensen.	  	  
	  
	  
5.3.9.d.	  	   Moeilijkheden	  van	  de	  overbrenging	  naar	  een	  referentiecentrum	  
	  
De	   artsen	   van	   de	   MPT	   zien	   verschillende	   moeilijkheden	   in	   de	   overbrenging	   van	  
patiënten	   naar	   de	   referentiecentra.	   De	   geografische	   afstand	   maakt	   verplaatsingen	  
noodzakelijk	  die	  de	  patiënten	  veel	  kosten,	  zowel	  in	  financieel	  opzicht	  als	  in	  termen	  van	  
vermoeidheid.	   De	   wachttermijnen	   ‘demotiveren	   soms	   de	   mensen’.	   De	   artsen	   van	   de	  
MPT	  betreuren	  het	  gebrek	  aan	  continuïteit	   in	  de	  zorg	  omwille	  van	  de	   lange	  tijd	  tussen	  
de	   afspraken.	   Hoewel	   ze	   het	   erover	   eens	   zijn	   dat	   een	   overbrenging	   naar	   een	  
referentiecentrum	   slechts	   een	   tijdelijke	   oplossing	   is	   die	   een	   bijkomend	   zienswijze	   kan	  
verschaffen,	  dringen	  ze	  aan	  op	  het	  belang	  van	  de	  band,	  van	  de	  therapeutische	  relatie	  die	  
soms	   ‘mishandeld’	  wordt	  bij	  een	  overbrenging	  naar	  een	  ander	  team:	   ‘Denken	  dat	  men	  
patiënten	  kan	  evalueren,	  therapeutische	  doelstellingen	  vastleggen	  en	  ze	  dan	  aan	  iemand	  
anders	  overlaten,	  daar	  geloof	   ik	  niet	   in.	  De	  patiënten	  hebben	  het	  al	  zo	  moeilijk	  om	  een	  
relatie	   aan	   te	   gaan,	   om	   bepaalde	   dingen	   te	   zeggen,	   om	   banden	   te	   leggen.	   Hen	   naar	  
elders	  sturen,	   is	  een	  aberratie	  op	  het	  vlak	  van	  opvolging:	  het	   is	  hun	  een	  opening	  geven	  
en	  meteen	  daarna	  de	  deur	  hard	  dichtslaan’.	  
	  
Sommige	   artsen	   stellen	   zich	   vragen	   over	   de	   relevantie	   van	   de	   derde	   lijn,	   over	   de	  
meerwaarde	  ervan.	  Anderen	  (vooral	  degenen	  die	  op	  beide	  niveaus	  tegelijk	  werken)	  zijn	  
overtuigd	  van	  de	  noodzaak	  van	  het	  behoud	  ervan:	  ‘Het	  is	  absoluut	  noodzakelijk	  de	  derde	  
lijn	   te	  behouden’.	  Ten	  eerste	  om	  zijn	  deskundigheid	  bij	  moeilijke	  gevallen.	  Ten	  tweede	  
om	  zijn	  onderzoeks-‐,	  vormings-‐	  en	  onderwijsopdrachten.	  Volgens	  de	  artsen	   ‘moet	  men	  
de	   derde	   lijn	   verbeteren’	   door	   haar	  meer	   bepaald	   de	  middelen	   te	   verschaffen	   om	   de	  
socioprofessionele	   kant	   te	   evalueren	   die	   de	   ontbrekende	   schakel	   vormt	   in	   de	  
behandeling	   van	   pijn	   en	   ‘moet	  men	   bepaalde	   specificiteiten	   geven	   aan	   de	   tweedelijns	  
structuren’.	  	  
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De	   teams	   vragen	   in	   feite	   om	   een	   soepelere	   aansluiting	   van	   de	   tweede	   en	   derde	   lijn.	  
Bijvoorbeeld	  een	  derdelijns	  evaluatie	  gevolg	  door	  een	  psycho-‐educatieve	  groep	   (derde	  
lijn)	  en	  een	  overbrenging	  naar	  de	  tweede	  lijn	  voor	  een	  individuele	  opvolging:	  ‘Ideaal	  zou	  
zijn	   dat	   men	   de	   patiënten	   in	   de	   derde	   lijn	   kan	   evalueren,	   dat	   men	   hun	   een	   eerste	  
behandeling	   aanbiedt,	   een	   psycho-‐educatieve	   groep	   (informatie/educatie	   van	   de	  
patiënt).	   Ideaal	   zou	   zijn	   achteraf	  weer	   in	   individuele	   behandeling	   (…)	   in	   de	   tweede	   lijn	  
degenen	   op	   te	   nemen	   die	   dankzij	   de	   derde	   lijn	   de	   weg	   hebben	   gevonden	   naar	  
aanvaarding	   of	   de	   identificatie	   van	   problemen	   die	  meer	   van	   psychologische	   of	   sociale	  
aard	  zijn’.	  
	  
	  
5.3.9.e.	  	   Traject	   van	   de	   patiënten	   in	   structuren	   die	   een	   MPT	   en	   een	  

referentiecentrum	  omvatten	  
	  
Er	  werd	  een	  vragenlijst	  gericht	   tot	  de	  structuren	  die	  zowel	  over	  een	  MPT	  als	  over	  een	  
referentiecentrum	  beschikken	  om	  te	  preciseren	  op	  welke	  manier	  deze	  teams	  het	  traject	  
van	  de	  patiënten	  in	  en	  tussen	  deze	  twee	  niveaus	  organiseren.	  	  
	  
De	   meeste	   teams	   hebben	   geen	   gestructureerde	   schifting	   ontwikkeld.	   In	   de	   meeste	  
gevallen	  beslist	  de	  algoloog	  over	  de	  oriëntatie	  na	  een	  gesprek	  met	  de	  patiënt.	  Een	  team	  
voert	   meteen	   een	   evaluatie	   door	   verschillende	   interveniënten	   uit	   en	   beslist	   over	   de	  
oriëntatie	  voor	  de	  patiënt	  in	  multidisciplinaire	  vergadering.	  In	  een	  ander	  team	  geeft	  de	  
score	   van	   de	   patiënt	   op	   de	   vragenlijst	   van	   Orebro	   (evaluatie	   van	   het	   risico	   op	   een	  
chronisch	   karakter)	   een	   eerste	   oriëntatie.	   Als	   de	   score	   hoog	   is,	   wordt	   de	   patiënt	  
uitgenodigd	   op	   een	   gesprek	  met	   de	   psycholoog	   van	   het	  MPT,	   die	   vervolgens	   over	   de	  
oriëntatie	   zal	   beslissing:	   korte	   psycho-‐educatieve	   steun	   in	   het	   MPT	   of	   intensievere	  
opvolging	  in	  het	  referentiecentrum.	  Een	  ander	  centrum	  gebruikt	  de	  vragenlijsten	  SF-‐36	  
en	  HADS	  en	  stelt	  een	  gesprek	  met	  de	  psycholoog	  van	  het	  MPT	  voor	  als	  de	  scores	  hoog	  
zijn.	  
	  
Wat	  de	  inclusiecriteria	  betreft,	  worden	  de	  patiënten	  die	   in	  de	  referentiecentra	  worden	  
opgenomen	  beschreven	  als	  degenen	  waarvan	  de	  pijn	  een	  ernstige	   invloed	  heeft	  op	  de	  
kwaliteit	   van	   het	   leven,	   die	   behoefte	   hebben	   aan	   een	   intensieve	   multidisciplinaire	  
opvolging,	   met	   talrijke	   psychosociale	   factoren	   die	   het	   chronisch	   pijnsyndroom	  
onderhouden	   of	   verergeren.	   De	   patiënten	   die	   in	   de	   MPT	   worden	   opgenomen,	   zijn	  
daarentegen	  gewoonlijk	  personen	  bij	  wie	  weinig	  psychosociale	   factoren	  betrokken	  zijn	  
bij	  het	  pijnprobleem,	  die	  vrij	   goed	  het	  hoofd	  bieden	  aan	  de	  pijn,	   kandidaten	  voor	  een	  
eenvoudige	  therapeutische	  aanpak	  (geneesmiddel,	  techniek)	  of	  die	  nog	  niet	  zo	  lang	  pijn	  
lijden.	   De	   MPT	   hebben	   ook	   soms	   de	   rol	   om	   de	   patiënten	   voor	   te	   bereiden	   op	   een	  
intensieve	  multidisciplinaire	  opvolging	  of	  op	  een	  opvolging	  op	  middellange	  termijn	  van	  
patiënten	  na	  een	  dergelijk	  opvolging.	  
	  
Eén	  team	  heeft	  het	  onderscheid	  tussen	  MPT	  en	  referentiecentrum	  geformaliseerd,	  zoals	  
getoond	   in	   afbeelding	   5.3.	   Het	   MPT	   (of	   de	   tweede	   lijn)	   heeft	   een	   coachingopdracht,	  
biedt	  een	  begeleiding	  van	  korte	  duur	  aan,	  die	  gericht	  is	  op	  gezondheid	  en	  educatie,	  aan	  
patiënten	   met	   een	   subacute	   pijn	   met	   gele	   vlaggen.	   De	   interventies	   die	   in	   het	  
referentiecentrum	   worden	   aangeboden	   zijn	   daarentegen	   van	   therapeutische	   orde	   en	  
gebaseerd	  op	  aanvaarding;	  ze	  richten	  zich	  tot	  patiënten	  die	  al	  langer	  pijn	  lijden.	  

	  

-  159  -



 

Afbeelding	  5.3.:	  Schematische	  weergave	  van	  de	  koppeling	  tussen	  de	  tweede	  en	  de	  
derde	  lijn	  in	  het	  ZOL	  Genk	  	  

(bron:	  G.	  Van	  Hamme,	  psycholoog	  ZOL	  Genk).	  
	  
	  
De	   vermelde	   uitsluitingscriteria	   voor	   de	   MPT	   zijn	   gewoonlijk	   psychiatrische	  
aandoeningen	   of	   het	   bestaan	   van	   een	   complex	   chronisch	   pijnsyndroom;	   drie	   MPT	  
behandelen	   nooit	   patiënten	   die	   aan	   progressieve	   kanker	   lijden.	   De	   meeste	  
uitsluitingscriteria	  die	  worden	  vermeld	  voor	  de	  referentiecentra	  zijn	  degene	  die	  worden	  
vermeld	   in	   de	   RIZIV-‐conventie	   (progressieve	   kanker,	   cefalea,	   actieve	   infectie).	   Andere	  
uitsluitingscriteria	   die	  worden	   vermeld	   zijn	   de	   aanwezigheid	   van	  een	   actieve	  medisch-‐
juridische	  problematiek	  of	  de	  weigering	  van	  de	  patiënt	  om	  een	  intensief	  multidisciplinair	  
traject	  te	  volgen.	  
	  
	  
5.3.10.	  	  Duur	  van	  de	  opvolging,	  criteria	  voor	  het	  einde	  van	  de	  opvolging,	  eindevaluatie	  
	  
De	   duur	   van	   de	   opvolging	   in	   de	   teams	   na	   de	   evaluatieperiode	   is	   zeer	   variabel,	   ze	   is	  
gewoonlijk	  gelegen	  tussen	  1	  en	  6	  maanden	  (bijlage,	  tabel	  5.22.).	  De	  opvolgingsafspraken	  
hebben	  plaats	  met	  een	  variabele	  frequentie,	  vaak	  1	  tot	  2	  ontmoetingen	  per	  maand.	  
	  
Een	  onrechtstreeks	  middel	  om	  de	  opvolgingsduur	  te	  schatten	  is	  het	  percentage	  nieuwe	  
patiënten	  in	  de	  consultaties.	  Dit	  heeft	  een	  mediaan	  van	  26	  (6	  à	  60)	  (tabel	  5.3.).	  Een	  hoog	  
percentage	  nieuwe	  patiënten	   suggereert	   een	  hoge	   turn-‐out	   en	  dus	  een	  opvolging	   van	  
korte	  duur,	  wat	   incompatibel	   is	  met	  een	  correcte	   toepassing	  van	  het	  biopsychosociaal	  
model	  (met	  uitzondering	  van	  de	  teams	  die	  geen	  chronische	  pijnactiviteit	  hadden	  voor	  de	  
aanvang	   van	   de	   pilootprojecten	   of	   de	   teams	   waarbij	   de	   contacten	   met	   de	   patiënten	  
voornamelijk	  worden	  verzekerd	  door	  de	  psychologen).	  Er	   is	  geen	  correlatie	   tussen	  het	  
percentage	   nieuwe	   patiënten	   en	   het	   aantal	   ontmoetingen	   in	   de	   loop	   van	   de	  
evaluatieperiode.	   Het	   percentage	   nieuwe	   patiënten	   is	   daarentegen	   omgekeerd	  

-  160  -



 

evenredig	  met	  de	  duur	  van	  de	  evaluaties	   (Kendall	   rank-‐order	  correlation	  tau	  –0.261,	  p	  
0.027),	  zoals	  men	  kon	  verwachten.	  
	  
Over	   het	   einde	   van	   de	   opvolging	   wordt	   zelden	   duidelijk	   beslist	   (bijlage,	   tabel	   5.23.).	  
Wanneer	   dat	   het	   geval	   is,	   gebeurt	   dat	   gewoonlijk	   door	   de	   verantwoordelijke	  
geneesheer,	   in	   overleg	   met	   de	   patiënt,	   soms	   in	   multidisciplinaire	   vergaderingen.	   De	  
motieven	   voor	   het	   einde	   van	   de	   opvolging	   zijn	   variabel;	   meestal	   gaat	   het	   om	   een	  
verbetering	  van	  de	  patiënten	  en/of	  het	  behalen	  van	  de	  doelstellingen.	  
	  
We	  hebben	   spijtig	  genoeg	  niet	   in	  de	  vragenlijsten	  gevraagd	  of	  er	  op	  het	  einde	  van	  de	  
opvolging	  een	  evaluatie	  werd	  uitgevoerd	  en	  of	  er	  een	  systematische	  registratie	  van	  de	  
resultaten	   van	   de	   opvolging	   bestaat.	   Uit	   de	   kwalitatieve	   gesprekken	   blijkt	   dat	   dit	  
onderwerp	   eerder	   het	   voorwerp	   is	   van	   een	   informeel	   gesprek	   dan	   van	   een	  
systematische	  evaluatie.	  Sommige	  geneesheren	  beklemtonen	  dat	  het	  nuttig	  zou	  zijn	  om	  
tijdsbakens	  vast	  te	  leggen	  om	  regelmatig	  opnieuw	  evaluaties	  te	  doen.	  
	  
	  
	  
	  
5.4.	  	   Grote	  functioneringsprincipes	  
	  
De	  aanbevolen	  grote	  functioneringsprincipes	  voor	  de	  multidisciplinaire	  pijnteams	  die	  we	  
na	  ons	   literatuuroverzicht	   (hoofdstuk	  2)	  hebben	  weerhouden,	   zijn	  de	  naleving	  van	  het	  
biopsychosociaal	  model,	  werken	  in	  interdisciplinariteit	  en	  een	  actieve	  rol	  van	  de	  patiënt.	  
Wij	  hebben	  tevens	  de	  verzorgers	  gevraagd	  naar	  hun	  houding	  tegenover	  de	  ‘guidelines’.	  
Wij	  presenteren	  hier	  de	  resultaten	  betreffende	  het	  psychosociale	  model	  en	  de	  houding	  
tegenover	   de	   ‘guidelines’,	   de	   twee	   andere	   domeinen	   hebben	   we	   reeds	   eerder	  
beschreven.	  
	  
	  
5.4.1.	  	   Naleving	  van	  het	  biopsychosociale	  model	  
	  
5.4.1.a.	  	   Berekening	  van	  een	  biopsychosociale	  score	  
	  
Een	  belangrijke	  kwestie	  die	  in	  het	  kader	  van	  deze	  studie	  geëvalueerd	  moet	  worden,	  is	  of	  
de	   teams	   daadwerkelijk	   in	   een	   biopsychosociaal	   perspectief	   werken.	   Met	   het	   oog	  
daarop	   werd	   een	   ‘	   biopsychosociale	   score’	   (‘Q1_BPS’	   genaamd)	   afgeleid	   uit	   de	  
vragenlijsten.	  
	  
De	   uitwerkingsmethode	   voor	   deze	   score	  wordt	   beschreven	   in	   de	   bijlage	   (tabel	   24)	   en	  
hier	  samengevat.	  In	  eerste	  instantie	  maakte	  een	  theoretische	  reflectie	  het	  mogelijk	  om	  
de	  hoofdkenmerken	  te	  identificeren	  van	  een	  functioneren	  volgens	  het	  biopsychosociaal	  
model	  (Berquin,	  2010).	  Vervolgens	  werd	  er	  een	  lijst	  opgesteld	  van	  potentieel	  relevante	  
criteria,	   meetbaar	   door	   middel	   van	   vragenlijsten.	   Een	   totaalscore	   en	   zes	   subscores	  
werden	   vastgelegd.	   De	   subscore	   Eval	   bleek	   niet	   onderscheidend	   en	   werd	   uitgesloten	  
van	  de	  verdere	  analyses.	  Tabel	  4	  toont	  de	  belangrijkste	  resultaten.	  
	  

	  
Tabel	  5.4.:	  Berekening	  van	  een	  biopsychosociale	  score	  op	  basis	  van	  de	  semi-‐

kwantitatieve	  vragenlijsten:	  resultaten	  
	  

Score	   Inhoud	   Mediaan	  
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	   (alle	  scores	  zijn	  berekend	  op	  5	  punten)	   [interkwartielafstand]	  
Q1_BPS	   Globale	  score	   2.6	  [0.93]	  
Subscores	   	   	  
Q1_Repart	   Verdeling	  van	  de	  tijd	  tussen	  klinische	  activiteiten	  

(consultaties,	  staf…)	  en	  technische	  handelingen	  
2.8	  [1.08]	  

Q1_Dur	   Doorgebrachte	  tijd	  met	  de	  patiënt	   2.5	  [0.80]	  
Q1_Interd	   Interdisciplinariteit	   3.1	  [0.40]	  
Q1_Trait	   Evenwicht	  biologische	  en	  psychosociale	  

therapeutische	  benadering	  
2.0	  [1.00]	  

Q1_Com	   Communicatie	  met	  andere	  zorgverleners	   3.0	  [2.00]	  
	  
	  
Om	   na	   te	   gaan	   of	   de	   score	   Q1_BPS	   als	   een	   betrouwbare	   evaluatie	   van	   het	  
biopsychosociaal	  functioneren	  van	  de	  teams	  kan	  worden	  beschouwd,	  werd	  een	  validatie	  
uitgevoerd	   door	  middel	   van	   de	   kwalitatieve	   gesprekken.	   Om	   logistieke	   redenen	  werd	  
deze	  analyse	  tot	  dusver	  enkel	  uitgevoerd	  voor	  de	  Franstalige	  teams.	  De	  methode	  wordt	  
gegeven	  in	  de	  bijlage	  (tabel	  5.25.).	  De	  resultaten	  worden	  gegeven	  in	  tabel	  5.5.	  
	  
	  

Tabel	  5.5:	  Berekening	  van	  een	  biopsychosociale	  score	  op	  basis	  van	  de	  kwalitatieve	  
gesprekken:	  resultaten	  

	  
Score	   Inhoud	  

(op	  100	  punten)	  
Resultaten	  
Mediaan	  

[interkwartielafstand]	  
QQ_BPS	   Globale	  score	   76.74	  [20.63]	  
QQ_Theor	   Theoretische	  beschrijving	  van	  het	  

biopsychosociale	  doel	  
77.78	  [33.33]	  

QQ_Interd	   Werken	  in	  multi-‐/interdisciplinariteit	   85.71	  [42.86]	  
QQ_Trait	   Doelstellingen	  van	  de	  behandeling,	  aangeboden	  

therapeutische	  modaliteiten	  
87.50	  [25.00]	  

QQ_Partic	   Actieve	  medewerking	  van	  de	  patiënt,	  belang	  
besteed	  aan	  de	  therapeutische	  relatie	  

83.33	  [41.67]	  

	  
Wilcoxon-‐rangtests	   tonen	   dat	   alle	   scores	   en	   subscores	   die	   berekend	   zijn	   door	  middel	  
van	   de	   semi-‐kwantitatieve	   vragenlijsten	   (Q1)	   zeer	   significant	   (p	   <	   0.001)	   zijn	  
gecorreleerd	   met	   de	   scores	   en	   subscores	   die	   berekend	   zijn	   door	   middel	   van	   de	  
kwalitatieve	   gesprekken	   (QQ)	   en	   omgekeerd	   (bijlage,	   tabellen	   5.26.	   en	   5.27.).	   Dit	  
suggereert	  dat	  de	  score	  Q1_BPS	  een	  bevredigende	  indicator	  is	  voor	  het	  biopsychosociaal	  
functioneren	  van	  de	  teams.	  
	  
	  
5.4.1.b.	  	   Biopsychosociale	  score	  en	  structuur	  van	  de	  teams	  
	  
De	  biopsychosociale	  score	  Q1_BPS	  neemt	  significant	  toe	  met	  de	  volgende	  parameters:	  
de	  grootte	  van	  de	  ziekenhuizen,	  het	  statuut	  van	  de	  ziekenhuizen	  (algemeen,	  algemeen	  
van	   universitaire	   aard,	   universitair),	   het	   feit	   of	   het	   ziekenhuis	   eveneens	   een	   RIZIV-‐
referentiecentrum	  heeft.	  Bovendien	  is	  deze	  score	  Q1_BPS	  omgekeerd	  gecorreleerd	  met	  
het	   feit	   dat	   het	  MPT	   zich	   in	   een	   dienst	   anesthesie	   bevindt	   of	   wordt	   geleid	   door	   een	  
anesthesist.	   Er	   bestaat	   geen	   significante	   correlatie	  met	   het	   taalstelsel,	   de	   anciënniteit	  
van	   de	   geneesheren,	   van	   de	   psychologen	   of	   van	   de	   structuur.	   In	   de	  meeste	   gevallen	  
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vertoont	   de	   score	  QQ_BPS	   (die	   enkel	   berekend	   kon	  worden	   voor	   de	   Franstalige	  MPT)	  
dezelfde	  trend,	  maar	  vaak	  zonder	  de	  statistisch	  significante	  grens	  te	  bereiken.	  De	  details	  
van	  de	  resultaten	  worden	  gegeven	  in	  de	  bijlage	  (tabel	  5.28.).	  
	  
	  
5.4.1.c.	  Biopsychosociale	  score	  en	  functioneren	  van	  de	  teams	  
	  
Men	  neemt	  een	  trend	  waar	  tot	  toename	  van	  de	  termijn	  van	  de	  eerste	  consultatie	  met	  
de	   biopsychosociale	   score,	  maar	   deze	   trend	   is	   niet	   statistisch	   significant.	   Op	   dezelfde	  
wijze	  is	  het	  beroep	  op	  paraklinische	  onderzoeken	  geneigd	  om	  minder	  frequent	  te	  zijn	  in	  
de	  teams	  met	  een	  hoge	  biopsychosociale	  score,	  maar	  deze	  vaststelling	  is	  niet	  statistisch	  
significant	  voor	  de	  parameter	  QQ_BPS	  in	  het	  geval	  van	  de	  radiografieën	  en	  de	  CT-‐scan	  
(tabel	  5.29.).	  
	  
	  
5.4.1.d.	  Kenmerken	  van	  de	  teams	  naargelang	  de	  biopsychosociale	  score	  
	  
Een	  vergelijking	  van	  de	  activiteit	  van	  de	  teams	  naargelang	  de	  Q1_BPS-‐score	  maakt	  het	  
mogelijk	  om	  ‘redelijke’	  normen	  voor	  een	  chronische	  pijnstructuur	  te	  evalueren.	  Met	  het	  
oog	  hierop	  hebben	  we	   twee	   groepen	   van	   teams	   vergeleken,	   respectievelijk	   degene	   in	  
het	   bovenste	   (n=11)	   en	   onderste	   kwartiel	   (n=9)	   (tabel	   5.30.	   in	   de	   bijlage).	   Het	   kleine	  
aantal	  teams	  in	  elke	  groep	  laat	  geen	  gedetailleerde	  statistieken	  toe.	  
	  
In	  vergelijking	  met	  de	  groepen	  met	  een	   lage	  BPS-‐score	  stelt	  men	  vast	  dat	   in	  de	   teams	  
met	  een	  hoge	  Q1_BPS-‐score:	  
	  

- de	   verhouding	   tussen	   de	   tijd	   besteed	   aan	   klinische	   activiteiten	   en	   aan	  
technieken	  omgekeerd	  is;	  

- het	   aantal	   psychologische	   consultaties,	   het	   aantal	   maandelijkse	  
stafvergaderingen	  en	  de	  duur	  van	  de	  stafvergaderingen	  bijna	  verdubbeld	  zijn;	  

- de	  duur	  van	  de	  consultaties	  langer	  is;	  
- de	   turnover	   van	   de	   patiënten	   is	   verminderd	   en	   de	   termijn	   voor	   een	   eerste	  

consultatie	  is	  toegenomen;	  
- een	  eerste	  evaluatie	  langer	  duurt	  (zowel	  in	  termen	  van	  aantal	  afspraken	  als	  van	  

aantal	  weken).	  
	  
	  
5.4.1.e.	  Evolutie	  van	  de	  biopsychosociale	  score	  
	  
Het	  feit	  dat	  de	  anciënniteit	  van	  de	  psychologen	  beduidend	  lager	  is	  dan	  die	  van	  de	  artsen	  
suggereert	  dat	  de	  pilootprojecten	  het	  mogelijk	  hebben	  gemaakt	  om	  psychologen	  aan	  te	  
werven	   in	   teams	   die	   eerder	   enkel	   geneesheren	   telden.	  Men	   kan	   zich	   afvragen	   of	   het	  
biopsychosociaal	   functioneren	   van	   de	   teams	   verbeterd	   is	   na	   de	   ontwikkeling	   van	   de	  
pilootprojecten.	  	  
	  
Om	  deze	  mogelijkheid	  te	  onderzoeken,	  werd	  een	  tweede	  vragenlijst	  verstuurd	  naar	  de	  
teams	   na	   een	   jaar	   functioneren.	   De	   mediane	   Q1-‐BPS-‐score	   [interkwartielafstand]	  
bedroeg	  2.60	  [0.93]	  in	  januari	  2010	  en	  2.65	  [0.85]	  een	  jaar	  later.	  Dit	  verschil	  gaat	  in	  de	  
verwachte	   richting,	   maar	   is	   niet	   statistisch	   significant	   (Wilcoxon	   signed	   rank	   test	   p	   =	  
0.11).	   Een	   interval	   van	   12	   maanden	   is	   betrekkelijk	   kort	   in	   vergelijking	   met	   de	  
moeilijkheid	   om	   wijzigingen	   in	   het	   functioneren	   van	   de	   teams	   tot	   stand	   te	   brengen,	  
zoals	  blijkt	  uit	  de	  kwalitatieve	  gesprekken.	  
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Indien	  men	  deze	  evolutie	  nauwkeuriger	  analyseert,	  stelt	  men	  vast	  dat	  de	  teams	  waarvan	  
de	  Q1-‐BPS-‐score	  aanvankelijk	  hoger	  is	  dan	  de	  mediaan	  een	  jaar	  later	  deze	  goede	  score	  
nog	  hebben	   (mediaan	   [interkwartielafstand]	  2.95	   [0.6]	   in	   januari	   2010	  en	  3.00	   [0.6]	   in	  
januari	   2011,	  Wilcoxon	   signed	   rank	   test	   p	   =	   0.61).	  De	   teams	  die	   aanvankelijk	   een	  Q1-‐
BPS-‐score	  hadden	  die	  lager	  was	  dan	  de	  mediaan	  vertonen	  daarentegen	  een	  verbetering	  
die	  bijna	  significant	  is	  (2.10	  [0.3]	  daarna	  2.35	  [0.6],	  Wilcoxon	  signed	  rank	  test	  p	  =	  0.07).	  
Het	   lijkt	   dus	   redelijk	   hieruit	   af	   te	   leiden	   dat	   de	   pilootprojecten	   een	   geleidelijke	  
toepassing	  van	  het	  biopsychosociale	  perspectief	  mogelijk	  maken,	  vooral	  in	  de	  teams	  die	  
aanvankelijk	  het	  verst	  verwijderd	  waren	  van	  dat	  model.	  
	  
	  
	  
	  
5.4.2.	  	   Kenmerken	  van	  de	  teams	  met	  een	  lage	  biopsychosociale	  score	  
	  
Drie	  Franstalige	  teams	  hebben	  een	  bijzonder	  laag	  biopsychosociaal	  QQTotal	  (de	  analyse	  
werd	   niet	   uitgevoerd	   voor	   de	   Nederlandstalige	   centra).	   Het	   leek	   ons	   nuttig	   om	   te	  
analyseren	   in	   welke	   mate	   de	   kwalitatieve	   gesprekken	   het	   mogelijk	   maakten	   om	   dit	  
fenomeen	  te	  begrijpen.	  
	  
	  
5.4.2.a.	  	   Kennis	  van	  het	  biopsychosociaal	  model	  
	  
De	  artsen	   van	  de	  MPT’s	  met	  een	   lage	   score	   lijken	  hun	  praktijk	  niet	   te	  baseren	  op	  het	  
biopsychosociale	  model	  (in	  tegenstelling	  tot	  de	  verzorgers	  van	  de	  meeste	  andere	  centra	  
die	  het	  als	  hun	  referentiemodel	  beschouwen).	  Ze	  definiëren	  het	  model	  niet	  en	  hebben	  
er	  waarschijnlijk	  geen	  theoretische	  kennis	  van.	  Het	  model	  lijkt	  hun	  vreemd:	  ‘Wat	  bedoelt	  
u	  met	   het	   biopsychosociale	  model?	   Ik	   ben	  geen	  psycholoog	  of	   psychiater.	   Ik	  weet	   niet	  
wat	  u	  bedoelt’.	  	  
	  
Enkel	   de	   psychologen	   die	   in	   de	   drie	   teams	  werken	   hebben	   een	   duidelijker	   idee.	   Voor	  
hen,	   (net	   als	   voor	   de	   meeste	   verzorgers	   van	   de	   andere	   teams),	   heeft	   het	  
biopsychosociale	  model	  als	  voordeel	  dat	  het	  rekening	  houdt	  met	  de	  pijnproblematiek	  in	  
al	   zijn	   verschillende	   aspecten,	   in	   zijn	   diverse	   dimensies.	   De	   ruime	   visie	   op	   de	  
pijnproblematiek	   vereist	   een	   patiëntgerichte	   benadering	   (die	   sommige	   verzorgers	  
‘fenomenologische	   benadering’	   noemen)	   die	   een	   actief	   luisteren	   naar	   de	  
gezondheidsproblematiek	  van	  de	  patiënt	  impliceert.	  	  
	  
De	   psychologen	   van	   de	   drie	   teams	   in	   kwestie	   lijken	   er	   echter	   (in	   tegenstelling	   tot	  
sommige	   verzorgers	   van	   de	   andere	   teams)	   niet	   van	   overtuigd	   dat	   het	   werk	   van	   het	  
evalueren	  en	  rijpen	  van	  de	  verwachtingen,	  overtuigingen,	  voorstellingen	  en	  attributies,	  
en	  de	  initiatieven	  die	  worden	  genomen	  om	  een	  actieve	  medewerking	  van	  de	  patiënt	  aan	  
zijn	  behandeling	  te	  bevorderen,	  ervoor	  zorgen	  dat	  dit	  model	  ‘niet	  louter	  een	  theoretisch	  
instrument’	  maar	   ‘echt	   een	   praktisch,	   klinisch	   instrument	   is	   dat	   de	   dagelijkse	   kliniek	  
beïnvloedt,	  zowel	  op	  het	  vlak	  van	  evaluatie	  als	  van	  behandeling’,	  zoals	  een	  verzorger	  van	  
een	  ander	  MPT	  getuigt.	  
	  
Zonder	  het	  besef	  dat	  ‘men	  om	  het	  biopsychosociale	  model	  te	  volgen	  zowel	  de	  medische	  
en	   psychologische	   gegevens	   als	   de	   sociale	   context,	   de	   omgeving	   waarin	   de	   patiënt	  
evolueert,	   moet	   integreren’	   lijken	   de	   artsen	   van	   de	   drie	   teams	   in	   kwestie	   er	   niet	   van	  
overtuigd	   (in	   tegensteling	   tot	   de	   meeste	   verzorgers	   van	   de	   andere	   teams)	   dat	   deze	  
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globale	   aanpak	   van	   de	   pijnproblematiek	   een	   multidisciplinaire	   benadering	   vereist.	  
Hoewel	  ze	  erkennen	  dat	  het	  bepaalde	  grenzen	  heeft	   (‘Het	  blijkt	  moeilijk	  om	  het	  model	  
toe	   te	   passen	  op	   een	   individuele	   situatie.	  We	   vermoeden,	  we	  doen	   veronderstellingen.	  
Maar	   om	   deze	   te	   bekrachtigen…	  ‘),	   wordt	   het	   biopsychosociale	   model	   door	   heel	   wat	  
verzorgers	  van	  de	  andere	  teams	  gezien	  als	  een	  instrument	  dat	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  in	  
meerdere	  disciplines	   te	  werken	  op	  basis	   van	   een	   gezamenlijke	  methodologie.	   Volgens	  
hen	  ‘is	  het	  belangrijk	  het	  te	  kennen	  en	  er	  zich	  bij	  aan	  te	  sluiten	  in	  het	  functioneringskader	  
van	  een	  team’.	  
	  
	  
5.4.2.b.	  	   Evaluatie	  van	  de	  verwachtingen/overtuigingen/voorstellingen/attributies	  
	  
De	   artsen	   van	   de	   drie	   teams	   in	   kwestie	   zeggen	   dat	   ze	   zich	   interesseren	   voor	   de	  
algemene	  psychosociale	  context	  van	  de	  patiënt.	  Wanneer	  wij	  hun	  vragen	  in	  welke	  mate	  
ze	  de	  voorstellingen	  en	  attributies	  van	  de	  patiënt	  nagaan,	  hebben	  ze	  het	  moeilijk	  om	  ons	  
te	  antwoorden,	  deze	  termen	  zeggen	  hun	  niet	  veel.	  Ze	  geven	  toe	  dat	  ze	  geen	  tijd	  wijden	  
aan	  die	  taak.	  	  
	  
Ze	   zeggen	   dat	   ze	   de	   patiënt	   vragen	   naar	   zijn	   verwachtingen	   ten	   aanzien	   van	   de	  
behandeling	  en	  daar	  rekening	  mee	  houden	  bij	  het	  voorstellen	  van	  een	  behandeling.	  	  
	  
Ze	   zeggen	   dat	   ze	   de	   overtuigingen	   van	   de	   patiënt	   en	   meer	   bepaald	   zijn	  
geloofsovertuigingen	  respecteren,	  maar	  geven	  toe	  dat	  ze	  die	  niet	  specifiek	  nagaan.	  Deze	  
taak	   zou	   volgens	   hen	   eerder	   toevallen	   aan	   de	   psycholoog:	   ‘Het	   is	   op	   dat	   vlak	   dat	   de	  
psycholoog	  nuttig	  kan	  zijn,	  want	  ik	  heb	  niet	  altijd	  de	  tijd	  om	  tot	  in	  de	  details	  te	  gaan’.	  En	  
dat	   lijkt	   inderdaad	  moeilijk	  wanneer	   de	  medische	   consultaties	   twintig	  minuten	   duren,	  
zoals	  verschillende	  artsen	  vermelden.	  	  
	  
Geen	  van	  de	  drie	  teams	  in	  kwestie	  biedt	  een	  psychologische	  benadering	  aan	  patiënten	  
die	  in	  de	  ambulante	  zorg	  raadplegen.	  In	  één	  team	  was	  er	  geen	  dienstdoende	  psycholoog	  
in	   de	   pijnactiviteit	   op	   het	  moment	   van	   het	   interview.	   In	   een	   ander	   was	   halftijds	   een	  
psycholoog	   aangesteld	   maar	   enkel	   voor	   de	   gehospitaliseerde	   patiënten.	   In	   het	   derde	  
team	   stond	  geen	  enkele	  psycholoog	   specifiek	   in	   voor	  de	   chronische	  pijnpatiënten,	   die	  
verdeeld	  waren	  over	  alle	  psychologen	  van	  de	  instelling.	  	  
	  
Hoewel	  de	  psychologen	  het	  werk	  ter	   identificatie	  van	  de	  overtuigingen,	  voorstellingen,	  
attributies	  en	  ter	  evaluatie	  van	  de	  verwachtingen	  als	  centraal	  beschouwen,	  geven	  ze	  toe	  
dat	   het	   moeilijk	   is	   om	   het	   uit	   te	   voeren	   binnen	   de	   tijd	   van	   het	   ziekenhuisverblijf.	   Ze	  
rekenen	   op	   de	   medewerking	   van	   het	   team	   en	   menen	   dat	   de	   boodschap	   anders	   zal	  
overkomen	   als	   hij	   wordt	   uitgelegd	   en	   herhaald	   door	   de	   arts,	   psycholoog	   en	  
verpleegkundige.	  Deze	  samenhang	  ontbreekt	  echter	  vaak	  in	  de	  teams:	  ‘Het	  behoort	  tot	  
mijn	   functie	  om	  dit	  soort	  voorstellingen	  naar	  voren	  te	  halen,	  ze	   te	  verzamelen	  maar	  er	  
niet	  als	  enige	  op	  te	  reageren.	  Tot	  dusver	  is	  dat	  echter	  wat	  er	  gebeurt’.	  	  
	  
De	   verzorgers	   van	   de	   drie	   teams	   in	   kwestie	   erkennen	   dat	   er	   nog	   geen	   echte	  
samenwerking	   tussen	   de	   psycholoog,	   de	   geneesheer-‐algoloog	   en	   de	  
referentieverpleegkundige	   is.	  Het	   is	   echter	   op	  die	   voorwaarde	  dat	   een	  project	   van	  dit	  
formaat	  kan	  slagen,	  het	  is	  via	  een	  multidisciplinaire	  aanpak	  van	  de	  pijnproblematiek	  dat	  
het	  biopsychosociale	  model	  al	  zijn	  betekenis	  krijgt.	  
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5.4.2.c.	  	  Actieve	  medewerking	  van	  de	  patiënt	  
	  
De	  artsen	  van	  de	  drie	  teams	  in	  kwestie	  vinden	  de	  actieve	  medewerking	  van	  de	  patiënt	  
belangrijk.	  De	  patiënt	  actief	  laten	  participeren	  aan	  zijn	  behandeling	  is	  voor	  hen:	  

- hem	  doen	  begrijpen	  dat	  hij	  een	   rol	   te	  vervullen	  heeft	   in	   zijn	   therapie	  en	  meer	  
bepaald	  in	  zijn	  medicatie;	  

- hem	   verantwoordelijk	   maken	   bij	   de	   inname	   van	   geneesmiddelen	   en	   de	  
organisatie	  van	  technische	  handelingen	  en	  hem	  trouw	  maken	  aan	  de	  medische	  
consultatie.	  	  

	  
Het	  is	  door	  de	  therapeutische	  keuzes	  en	  de	  implicaties	  van	  deze	  keuzes	  (meer	  bepaald	  
het	   belang	   van	   het	   naleven	   van	   geneesmiddelenvoorschriften)	   uit	   te	   leggen	   dat	   de	  
artsen	  zeggen	  erin	  te	  slagen	  om	  hun	  patiënten	  te	  betrekken.	  	  
	  
In	   een	   dergelijke	   context	   ligt	   het	   voor	   de	   hand	   dat	   de	   aan	   de	   patiënt	   verstrekte	  
informatie	  in	  de	  eerste	  plaats	  therapietrouw	  beoogt.	  Men	  kan	  zich	  vragen	  stellen	  bij	  de	  
relevantie	  ervan	  in	  die	  zin	  dat	  ze	  geen	  rekening	  houdt	  met	  de	  kennis,	  de	  overtuigingen	  
en	   de	   voorstellingen	   van	   de	   patiënt.	   Is	   het	   immers	   verstandig	   om	   aan	   een	  
lumbalgiepatiënt	  te	  zeggen:	  ‘beweeg	  meer,	  dat	  zal	  u	  goed	  doen’	  zonder	  naar	  zijn	  mening	  
te	   informeren?	   In	   feite	   is	  de	   informatie	  die	  door	  de	  geneesheren	  van	  de	  drie	   teams	   in	  
kwestie	  wordt	  verstrekt	  niet	  bedoeld,	  zoals	  dat	  het	  geval	  zou	  moeten	  zijn,	  om	  de	  patiënt	  
aan	  te	  moedigen	  om	  ‘voor	  zichzelf	  te	  zorgen’	  en	  hem	  bewust	  te	  maken	  van	  de	  perverse	  
effecten	  van	  de	  vicieuze	  pijncirkels	  of	  van	  de	  relevantie	  om	  weer	  in	  beweging	  te	  komen.	  
Het	   gebrek	   aan	   daadwerkelijke	   samenwerking	   met	   de	   diensten	   voor	   fysische	  
geneeskunde	  waarmee	   een	   arts	   de	   betrekkingen	   als	   ‘minimalistisch’	   kenschetst,	   biedt	  
de	  patiënten	  weinig	  gelegenheid	  om	  revalidatietechnieken	  te	  leren	  en	  toe	  te	  passen,	  in	  
voorkomend	  geval.	  De	  MPT	  met	  een	  hoge	  biopsychosociale	  score	  zeggen	  daarentegen	  
dat	   ze	  hun	  patiënten	  omkaderen	  met	  een	  belangrijke	   scholing	  en	   vervolgens	  met	  hen	  
onderhandelen	   over	   ‘doelstellingen’,	   ‘doelstellingen	   waarover	   men	   het	   eens	   is,	   (…)	  
doelstellingen	  die	  perfect	  haalbaar	  zijn,	  die	  men	  gemakkelijk	  kan	  evalueren.	  Voorbeeld:	  
‘mijn	   doelstelling	   is	   lopen’,	   therapeutische	   kortetermijndoelstellingen	   vastleggen,	   die	  
gemakkelijk	  behaald	  worden,	  wat	  hun	  aanknopingspunten	  geeft	  en	  aanmoedigt	  om	  vol	  
te	  houden.	  Dat	  is	  niet	  het	  geval	  bij	  de	  drie	  teams	  in	  kwestie.	  	  
	  
Daar	   ze	   enkel	   in	   een	   ziekenhuisomgeving	   werken,	   bij	   gehospitaliseerde	   patiënten,	  
voelen	   de	   psychologen	   zich	   ook	   beperkt	   in	   een	   werk	   dat	   een	   zekere	   actieve	  
medewerking	   van	   de	   patiënt	   beoogt.	   Enkele	   initiatieven	   zijn	   echter	   het	   vermelden	  
waard.	  
	  
Voor	   een	   psychologe	   is	   de	   patiënt	   steunen	   in	   zijn	   positie	   van	   acteur,	   van	  
hoofdpersonage	   van	   zijn	   geschiedenis,	   essentieel.	   Het	   is	   door	   het	   woord	   en	   meer	  
bepaald	  door	  het	  woord	  te	  nemen	  dat	  zij	  meent	  een	  proactieve	  rol	  te	  vervullen	  naar	  de	  
patiënt	  toe:	  ‘De	  patiënt	  overtuigen	  dat	  het	  met	  het	  woord	  (maar	  met	  zijn	  woord)	  is	  dat	  
hij	   een	  actievere	   rol	   heeft.	   (…)	   Ik	   zeg	   vaak	   tegen	  mijn	  patiënten:	   ‘U	  moet	  praten	  (…)	  u	  
bent	  de	  enige	  die	  kunt	  praten	  over	  wat	  u	  voelt,	  die	  de	  dingen	  precies	  kan	  zeggen’.	  Door	  
zo	  te	  handelen,	  zegt	  zij	  erover	  te	  waken	  ‘hem	  niet	  zijn	  plaats,	  de	  controle	  te	  ontnemen’.	  
Het	  is	  bijvoorbeeld	  door	  het	  gesprek	  met	  de	  arts	  voor	  te	  bereiden	  in	  de	  overtuiging	  ‘dat	  
het	   feit	   het	   gesprek	   te	   hebben	   voorbereid	   de	   ontmoeting	   vergemakkelijkt’	   dat	   ze	   de	  
patiënt	   betrekt	   om	   het	   woord	   te	   nemen.	   Om	   dat	   te	   doen,	   gebruikt	   ze	   hulpmiddelen	  
zoals	  geheugenkaartjes.	  	  
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Een	  ander	  voorbeeld	  dat	  wordt	  aangehaald	   is	  de	  patiënt	  aanzetten	   tot	  nadenken	  over	  
zijn	  verwachtingen,	  overtuigingen,	  voorstellingen,	  attributies.	  Een	  ziekenhuisopname	   is	  
lang	   genoeg	   om	  met	   een	   dergelijk	   werk	   te	   beginnen,	  maar	   doorgaans	   te	   kort	   om	   de	  
opvattingen	  van	  de	  patiënt	  echt	  te	  doen	  evolueren.	  	  
	  
Deze	   voorbeelden	   van	   actieve	   medewerking	   van	   de	   patiënt	   zijn	   de	   enige	   die	   de	  
psychologen	  van	  de	  drie	  teams	  in	  kwestie	  hebben	  vermeld.	  Dat	  wijst	  erop	  dat	  wanneer	  
men	  enkel	  met	  gehospitaliseerde	  patiënten	  werkt,	  het	  moeilijk	  is	  om	  de	  betrokkenheid	  
van	   de	   patiënt	   bij	   zijn	   behandeling	   te	   bevorderen,	   hem	   in	   staat	   te	   stellen	   om	  
verschillende	   technieken	   thuis	   uit	   te	   proberen	   en	   concrete	   veranderingen	   aan	   te	  
brengen	  in	  zijn	  dagelijks	  leven.	  
	  
	  
5.4.2.d.	  	  Interdisciplinariteit	  
	  
Voor	  de	   artsen	   van	  de	  drie	   teams	   in	   kwestie	   is	   in	   interdisciplinariteit	  werken	   ‘in	   team	  
werken,	   samenwerken,	   met	   verschillende	   medische	   disciplines’,	   het	   is	   ‘informatie	  
uitwisselen	   onder	   geneesheren	   van	   verschillende	   specialismen	   die	   tussenkomen	   bij	   de	  
patiënt	  met	  het	  oog	  op	  een	  globalere	  visie	  op	  de	  situatie	  van	  de	  patiënt’,	  het	   is	   ‘visies,	  
ideeën,	   benaderingen	   naast	   elkaar	   leggen	   om	   tot	   de	   juiste	   diagnose,	   tot	   de	   juiste	  
therapeutische	   oplossing	   te	   komen’.	   Voor	   deze	   artsen	   drukt	   interdisciplinariteit	   zich	  
hoofdzakelijk	   uit	   in	   termen	   van	   uitwisseling	   tussen	   artsen	   van	   verschillende	  
specialismen;	  niet-‐medische	  disciplines	  lijken	  zeer	  weinig	  betrokken	  te	  worden	  hierbij.	  	  
	  
Voor	   de	   artsen	   die	   in	   doorgedreven	   interdisciplinariteit	   werken,	   drukt	   deze	   zich	  
daarentegen	  uit	  in	  een	  ‘nauw	  overleg	  tussen	  de	  leden	  van	  het	  team	  dat	  zich	  vertaalt	  in	  
zowel	  formele	  als	  informele	  uitwisselingen	  tussen	  medische	  en	  niet-‐medische	  disciplines.	  
Het	   heeft	   betrekking	   op	   zowel	   de	   opvolging	   van	   de	   patiënten	   als	   de	   algemene	  
werkfilosofie’.	  Voor	  hen	  maakt	  dit	  overleg	  noodzakelijk	  deel	  uit	  van	  het	  biopsychosociale	  
model.	   Het	   waarborgt	   de	   cohesie	   in	   het	   zorgtraject	   van	   de	   patiënt	   maar	   impliceert	  
eveneens	  een	  eenheid	  van	  plaats.	  Wat	  in	  geen	  van	  de	  drie	  teams	  in	  kwestie	  het	  geval	  is.	  	  
	  
De	   artsen	   van	   deze	   drie	   teams	   zeggen	   dat	   ze	   de	   andere	   medische	   disciplines	   hun	  
ervaring	   in	   pijnbeheer	   aanbieden	   dankzij	   een	   vroegtijdige	   technische	   behandeling	   van	  
de	   symptomen	   om	   de	   overgang	   naar	   een	   chronisch	   karakter	   te	   voorkomen.	   Hun	  
betrokkenheid	   lijkt	  zich	  daartoe	  te	  beperken,	   in	  tegenstelling	  tot	  die	  van	  de	  artsen	  van	  
de	   andere	   teams	   die	   hun	   patiënten	   ‘weer	   in	   beweging	  willen	   brengen’	   en	   hen	  willen	  
betrekken	  bij	  de	  behandeling.	  	  
	  
De	  psychologen	  van	  de	  drie	  teams	  in	  kwestie	  zeggen	  dat	  ze	  er	  aandacht	  voor	  hebben	  om	  
de	   verschillende	   interveniënten	   te	   informeren	   (met	   respect	   voor	   het	   beroepsgeheim)	  
over	  de	  psychologische	  toestand	  van	  de	  patiënt,	  de	  aanwezigheid	  van	  depressieve	  en/of	  
angstelementen	   (en	   de	   relevantie	   om	   ze	   desgevallend	   te	   behandelen),	   de	   gezins-‐	   en	  
sociale	   situatie	   van	   de	   patiënt,	   hun	   invloed	   op	   zijn	   psychologische	   toestand,	   de	  
subjectieve	  beleving	  van	  de	  pijn.	  Zij	  vinden	  dat	  zij	  de	  rol	  van	  interface	  tussen	  de	  patiënt	  
en	   het	  medisch	   team	   vervullen:	   ‘Als	   psycholoog	  moet	   ik	  misschien	   laten	  weten	  wat	   ik	  
opmerk’	  en	  heb	  ik	  als	  taak	  om	  het	  team	  te	  informeren	  ‘over	  wat	  de	  patiënt	  me	  zegt	  en	  
wat	   hij	   beleeft’.	  De	   afwezigheid	   van	   een	   formele	  multidisciplinaire	   vergadering	  maakt	  
het	  echter	  moeilijk	  om	  deze	  rol	  van	  interface	  te	  vervullen.	  	  
	  
Hoewel	   ze	  bewust	   zijn	  van	  het	  voordeel	  dat	  het	   functioneren	  op	  een	   interdisciplinaire	  
manier	   kan	   vertegenwoordigen,	   heeft	   nog	   geen	   enkel	   van	   deze	   drie	   teams	   een	  
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interdisciplinaire	   vergadering	   geformaliseerd.	   De	   zeldzame	   uitwisselingen	   verlopen	  
informeel	   tussen	   de	  medische	   beroepsmensen	  die	   betrokken	   zijn	   bij	   het	   geval	   van	   de	  
patiënt.	  Er	  zijn	  projecten:	  een	  artsen	  meldt	  ons	  zijn	  wens	  om	  een	  draaischijf	  te	  creëren	  
rond	   de	   patiënt	   die	   in	   de	   ambulante	   zorg	   wordt	   behandeld.	   Dat	   vereist	   een	  
doeltreffende	   samenwerking	   met	   de	   betrokken	   gezondheidszorgbeoefenaars	   die	  
gemotiveerd	  zijn	  door	  het	  geval	  van	  de	  patiënt	  en	  bereid	  zijn	  om	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  
dit	  soort	  project.	  In	  interdisciplinariteit	  werken	  vraagt	  tijd,	  motivatie,	  persoonlijke	  inzet.	  
Men	   wordt	   echter	   een	   gebrek	   aan	   motivatie	   gewaar	   bij	   enkele	   deelnemers	   aan	   het	  
MPT-‐project	  wanneer	  men	  de	  aarzeling	  merkt	  van	  sommige	  artsen	  om	  het	  project	  echt	  
op	   te	   starten,	   om	   door	   te	   verwijzen	   naar	   collega’s-‐psychologen	   of	   wanneer	   men	  
verneemt	   dat	   een	   van	   de	   psychologen	   die	   betrokken	   is	   bij	   het	   project	   ‘	  (…)	   enigszins	  
onder	  dwang	  benoemd	  is’.	  	  
	  
	  
5.4.3.	  	   Houding	  tegenover	  de	  richtlijnen	  voor	  een	  goede	  klinische	  praktijk	  
	  
Wij	   zullen	   achtereenvolgens	   de	   houding	   van	   de	   artsen	   en	   de	   houding	   van	   de	  
psychologen	   tegenover	   de	   richtlijnen	   voor	   goede	   klinische	   praktijk	   (‘	  guidelines’)	  
bekijken.	  
	  
	  
5.4.3.a.	  Houding	  van	  de	  artsen	  tegenover	  de	  ‘guidelines’	  
	  
De	  artsen	  zeggen	  dat	  ze	  zich	  op	  de	  literatuur	  beroepen,	  meer	  bepaald	  een	  literatuur	  die	  
‘coherent	  (is)	  met	  het	  biopsychosociaal	  model’:	   ‘als	  men	  in	  de	  ‘guidelines’	  vindt	  dat	  een	  
behandeling	  in	  groep	  betere	  resultaten	  heeft	  bewezen	  dan	  een	  individuele	  behandeling,	  
dan	   blijft	   men	   bij	   die	   filosofie’.	   ‘Er	   is	   genoeg	   literatuur	   die	   de	   biopsychosociale	   en	  
revalidatiebenadering	   valideert	   om	  daar	  gerust	   over	   te	   zijn.’	   ‘De	  biopsychosociale	   visie	  
wordt	  toch	  erkend	  in	  de	  literatuur.	  Het	  is	  momenteel	  de	  ‘spitstechnologie’	  op	  het	  gebied	  
van	  chronische	  pijn’.	  
	  
De	  artsen	  zeggen	  dat	  ze	  zich	  vooral	  op	  het	  gebied	  van	  de	  farmacologie	  op	  de	  ‘guidelines’	  
beroepen,	  om	  de	  geneesmiddelen	  correct	   te	  gebruiken	  en	  zo	  nodig	  alternatieven	  voor	  
te	   stellen.	   Farmacologische	  aanbevelingen	   zijn	  echter	   zelden	   specifiek	   voor	   chronische	  
pijn,	   zodat	   ze	   moeilijk	   om	   te	   zetten	   zijn.	   ‘In	   de	   palliatieve	   zorg	   is	   de	   doelstelling	   het	  
pijnniveau	  0	   en	  worden	   sterke	   opiaten	   gebruikt.	   Bij	   chronische	   pijn	   beseft	  men	  dat	   dit	  
niet	  toepasselijk	  is’.	  Het	  feit	  met	  een	  biopsychosociale	  benadering	  te	  werken,	  verbreedt	  
de	  beslissingscriteria.	  Men	  baseert	  zich	  niet	  enkel	  op	  de	  pijn	  om	  de	  doeltreffendheid	  van	  
een	  behandeling	  te	  beoordelen.	  Zoals	  een	  arts	  beklemtoont:	   ‘Een	  vermindering	  van	  de	  
pijn	  is	  (zeker)	  nodig	  (maar	  ook	  en	  vooral)	  een	  verbetering	  van	  de	  levenskwaliteit’.	  	  
	  
Ook	   al	   beschouwen	   de	   artsen	   ‘de	   ‘guidelines’	   als	   de	   grondslag’,	   ze	   zeggen	   ook	   dat	   ze	  
geen	  te	  radicale	  houding	  aannemen	  ten	  opzichte	  ervan.	  Slechts	  enkelen	  van	  hen	   lijken	  
een	  striktere	  houding	  aan	  te	  nemen	  tegenover	  de	  aanbevelingen.	  Deze	  laatsten	  zeggen	  
dat	  ze	  de	  geneesmiddelenbehandelingen	  en	  de	  technische	  handelingen	  toepassen	  zoals	  
ze	  worden	  beschreven	   in	  de	   literatuur.	  Ze	  zeggen	  dat	  ze	  de	   ‘guidelines’	  als	   ‘een	  bijbel’	  
beschouwen	   en	   er	   niet	   van	   afwijken:	   ‘Voor	   pijn	   zijn	   er	   ‘guidelines’,	   er	   zijn	   regels	   om	  
therapieën	  toe	  te	  passen	  of	  te	  combineren.	  Zoiets	  vind	  je	  niet	  uit!’	  
	  
De	  andere	  artsen	  zeggen	  dat	  ze	  de	  ‘guidelines’	  wel	   in	  hun	  praktijk	  opnemen	  maar	  met	  
integratie	   van	   de	   specifieke	   beleving	   van	   de	   patiënt:	   ‘Ik	   denk	   dat	   men	   echt	   rekening	  
moet	   houden	   met	   de	   individualiteit	   van	   elk	   geval.	   (…)	   Soms	   gaat	   men	   een	   bepaald	  
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geneesmiddel	   niet	   voorschrijven	   omdat	   de	   patiënt	   reserves	   heeft:	   hij	   heeft	   het	   al	  
uitgeprobeerd	   en	   er	   een	   slechte	   ervaring	   mee	   gehad’.	   En	   inderdaad	   ‘met	   bepaalde	  
klinische	   realiteiten	   wordt	   geen	   rekening	   gehouden	   in	   de	   ‘guidelines’’.	   De	   specifieke	  
context	   van	   de	   patiënt	   (en	   vooral	   zijn	   overtuigingen)	   wordt	   niet	   in	   aanmerking	  
genomen.	   ‘De	   ‘guidelines’	  kennen	   een	   hiërarchie	   toe	   aan	   de	   geneesmiddelen	   (eerste	  
keuze,	   tweede	   keuze…).	   Zelfs	   als	   het	   antidepressivum	   als	   eerste	   wordt	   vermeld	   in	   het	  
keukenrecept	  ga	  ik	  het	  niet	  opleggen	  aan	  een	  patiënt	  die	  er	  refractair	  voor	  is.	  (…)	  Uit	  de	  
10	  moleculen	  waarover	   ik	  beschik,	  ga	   ik	  mijn	  keuze	  maken,	  niet	  enkel	   in	  functie	  van	  de	  
‘guidelines’	  maar	  in	  functie	  van	  de	  patiënt,	  op	  basis	  van	  het	  gesprek	  dat	  ik	  met	  hem	  heb	  
gehad.	   Ik	   ga	   kiezen	   voor	   de	   meest	   aangepaste	   molecule	   rekening	   houdend	   met	   de	  
context’.	  	  
	  
De	   behandeling	   aanpassen	   aan	   de	   specifieke	   situatie	   van	   de	   patiënt,	   gebruik	  makend	  
van	   de	   aanbevelingen	   van	   de	   literatuur,	   daarin	   ligt	   de	   kennis	   van	   een	   arts	   die	  
gespecialiseerd	  is	   in	  pijnbestrijding.	  Talrijke	  factoren	  kunnen	  een	  strikte	  toepassing	  van	  
de	  ‘guidelines’	  verhinderen:	  
	  

- factoren	  van	  culturele	  aard	  zoals	  het	  niet	  beheersen	  van	  de	  taal:	  ‘We	  zijn	  hier	  in	  
een	  multicultureel	  ziekenhuis.	  Wanneer	  we	  over	  pijn	  praten,	  gebruiken	  we	  zeer	  
precieze	   termen.	   (…).	   Wanneer	   de	   persoon	   ze	   niet	   begrijpt,	   kunnen	   we	   de	  
aanbevolen	  techniek	  niet	  toepassen:	  (…)	  we	  kunnen	  hem	  niet	  in	  gevaar	  brengen	  
met	  wat	  we	  hem	  aanbieden’;	  

- factoren	   van	   psychische	   aard	   zoals	   de	   aanwezigheid	   van	  
persoonlijkheidsstoornissen	  (‘Men	  hen	  doen	  we	  wat	  we	  kunnen’);	  

- gedragsgebonden	   factoren	   zoals	   een	   gebrek	   aan	   therapietrouw	   (‘Een	   zekere	  
medewerking	  van	  hun	  kant	  is	  noodzakelijk’);	  

- sociaaleconomische	   factoren	   zoals	   het	   gebrek	   aan	   financiële	   middelen:	   ‘Men	  
kan	   enkel	   echt	   van	   de	   meest	   geavanceerde	   pijnbehandelingstechnieken	  
profiteren	   als	   men	   ze	   kan	   betalen.	   (…)	   Fibromyalgie	   wordt	   nu	   zeer	   goed	  
behandeld	  door	  een	  team	  in	  de	  streek	  (…),	  maar	  dat	  kost	  een	  fortuin.	  Ze	  hebben	  
een	  aanzienlijk	  maar	  zeer	  duur	  zorgaanbod.	  En	  in	  sociaaleconomisch	  opzicht	  kan	  
80%	  van	  de	  patiënten	  die	  ik	  naar	  daar	  stuur	  het	  zich	  niet	  veroorloven’;	  

- factoren	  van	  fysiologische	  orde	  zoals	  wisselwerkingen	  tussen	  geneesmiddelen;	  
- factoren	  die	  inherent	  zijn	  aan	  de	  behandelingen	  zoals	  te	  ernstige	  bijwerkingen.	  	  

	  
Ook	   al	   lijkt	   het	   de	   artsen	   belangrijk	   zich	   op	   de	   huidige	   kennis	   te	   baseren,	   een	  
dynamische	   en	   specifieke	   aanpak	   van	   de	   patiënt	   lijkt	   hun	   even	   belangrijk.	   ‘De	   ene	  
patiënt	   is	   de	   andere	   niet.	   (…)	   Wij,	   de	   verzorgers,	   moeten	   ons	   bewust	   zijn	   van	   de	  
noodzaak	  om	  maatwerk	  en	  nooit	  prêt-‐à-‐porter	  te	  leveren’.	  Het	  juiste	  moment	  kiezen	  om	  
aangepaste	  behandelingen	  voor	  te	  stellen,	  de	  tijd,	  het	  ritme	  van	  de	  patiënt	  respecteren,	  
‘dat	   is	   belangrijk:	   dat	   is	   het	   eerste	   respect	   voor	   de	   patiënt’.	   Rekening	   houden	  met	   de	  
verwachtingen,	  overtuigingen,	  voorstellingen,	  attributies	  van	  de	  patiënt	  zou	  borg	  staan	  
voor	  een	  grotere	  doeltreffendheid	  van	  de	  behandeling	  en	  een	  betere	  therapietrouw	  van	  
de	   patiënt.	   Dat	   impliceert	   rekening	   houdend	   met	   zijn	   afkomst:	   ‘Hier	   hebben	   we	   te	  
maken	  met	  een	  patiënt	  van	  Italiaanse,	  dus	  mediterrane	  afkomst	  en	  zijn	  relatie	  tot	  pijn	  is	  
bijzonder:	  hij	  is	  meer	  ‘kleinzerig’,	  zijn	  christelijke	  achtergrond,	  zijn	  sociocultureel	  niveau:	  
‘Hier	  hebben	  we	  te	  maken	  met	  een	  sociaal	  benadeelde	  bevolking	  (…)	  waarvan	  de	  kennis,	  
bij	   sommigen,	   beperkt	   is’.	   Ze	   zeggen	  bijvoorbeeld	  dat	   ze	  hun	  discours	   trachten	  aan	   te	  
passen	  aan	  dat	  van	  de	  patiënt	  omdat	  ‘hoe	  meer	  men	  uit	  het	  discours	  van	  de	  patiënt	  put	  
om	  uit	  te	  leggen	  aan	  de	  mensen,	  hoe	  gemakkelijker	  het	  gaat	  zijn,	  hoe	  groter	  de	  impact	  
zal	  zijn’.	  
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Als	   conclusie	   citeren	   we	   een	   arts:	   ‘Ja,	   we	   respecteren	   de	   ‘guidelines’,	  maar	   we	  
respecteren	  ook	  de	  mensen’.	  	  
	  
	  
5.4.3.b.	  	   Houding	  van	  de	  psychologen	  tegenover	  de	  ‘guidelines’	  
	  
De	  psychologen	  zeggen	  dat	  ze	  zich	  op	  de	   literatuur	  beroepen:	   ‘Het	  maakt	  deel	  uit	  van	  
mijn	   referenties	   om	   systematisch	   terug	   te	   grijpen	   naar	   de	   literatuur’,	   naar	   bepaalde	  
modellen,	  meer	  bepaald	  het	  cognitieve	  gedragsmodel,	  het	  biopsychosociale	  model,	  de	  
theorie	  van	  de	  ‘Gate	  Control’,	  zonder	  ze	  daarom	  letterlijk	  te	  volgen.	  Ze	  zeggen	  dat	  ze:	  
	  

- hun	  praktijk	  baseren	  op	  empirisch	  gevalideerde	  interventies;	  
- rekening	   houden	   met	   bepaalde	   concepten	   uit	   de	   literatuur:	   doemdenken,	  

dramatisering,	  kinesiofobie...;	  
- elementen	   ontlenen	   aan	   concepten	   uit	   de	   psycho-‐educatie:	   educatie	   van	   de	  

patiënt,	  werken	  aan	  overtuigingen,	  attributies,	  gedragsveranderingen;	  
- elementen	   ontlenen	   aan	   benaderingen	   uit	   de	   psychotherapie	   (patiëntgerichte	  

benaderingen:	   motivatiegesprek/fasen	   van	   verandering	   van	   Prochaska),‘want	  
men	  merkt	  (…)	  dat	  er	  bijna	  niets	  ‘evidence-‐based’	  in	  de	  literatuur	  staat	  over	  het	  
relationele	  luik	  en	  over	  de	  manier	  om	  mensen	  (die	  niet	  met	  zorg	  uitgekozen	  zijn)	  
over	  te	  halen	  tot	  een	  hermobilisatie,	  tot	  werken	  aan	  zichzelf’.	  	  

	  
De	   psychologen	   zeggen	   dat	   ze	   de	   ‘guidelines’	   in	   feite	   als	   referentiemateriaal	  
beschouwen	   ‘(evidence-‐based)	   bakens’.	   Ze	   geven	   gemakkelijk	   toe	   dat	   ‘de	  
wetenschappelijke	  literatuur	  goed	  is,	  maar	  men	  er	  zich	  niet	  tevreden	  mee	  kan	  stellen:	  de	  
praktijk	  moet	  een	  kunde	  blijven’.	  Hoewel	  ze	  het	  noodzakelijk	  achten	  zich	  op	  theoretische	  
referenties	  te	  baseren,	  een	  kennis	  die	  evolueert,	  erkennen	  ze	  ook	  de	  noodzaak	  om	  zich	  
aan	   te	   passen	   aan	   de	   persoonlijkheden	   aan	   de	   beleving	   van	   de	   patiënt.	   Een	  
psychotherapeutische	   modaliteit	   omzetten	   zonder	   rekening	   te	   houden	   met	   de	  
specificiteiten	  van	  de	   chronische	  pijnpatiënt	  heeft	   volgens	  hen	  geen	   zin.	  De	  pijn	  moet	  
ingeschreven	  worden	  in	  een	  ruimer	  begrip,	  de	  pijn	  moet	  gevat	  worden	  in	  de	  diversiteit	  
van	   het	   functioneren	   van	   de	   persoon,	   afgestemd	   blijven	   op	   de	   persoon	   en	  met	   hem	  
evolueren.	  Voor	  hen	   ‘kunnen	  de	   ‘guidelines’	  een	  gezichtspunt	  maar	  geen	  uitgangspunt	  
zijn.	  Men	  vertrekt	  in	  de	  eerste	  plaats	  van	  de	  persoon’.	  	  
	  
Het	  gaat	  volgens	  hen	  om	  het	  aanpassen	  van	  hun	  tools	  aan	  de	  persoon,	  aan	  de	  middelen	  
waarover	   hij	   beschikt	   (zich	   situeren	   in	   een	   begrips-‐	   en	   begeleidingssysteem	   als	   de	  
persoon	  in	  staat	   is	  om	  linken	  te	   leggen	  vanuit	  zijn	  beleving;	  desgevallend	  via	  een	  meer	  
educatieve	   houding	   gaan;	   letten	   op	   het	   systemische,	   het	   transgenerationele).	   ‘Een	  
analytische	   benadering	   aanbieden	   parallel	   aan	   een	   meer	   behavioristisch	   werk,	   dat	   is	  
verschillende	  tools	  aanbieden	  die	  niet	  noodzakelijk	  tegenstrijdig	  zijn’.	  Afgestemd	  blijven	  
op	  de	  persoon	  en	  samen	  met	  hem	  evolueren,	  dat	  is	  ook	  zijn	  tijd,	  zijn	  ritme	  respecteren:	  
‘Hier	  is	  het	  met	  de	  tijd	  dat	  de	  persoon	  geleidelijk	  dingen	  kan	  zeggen’.	  	  
	  
Voor	  veel	  psychologen	  betekent	  een	  specifieke	  aanpak	  van	  de	  patiënt:	  	  
	  

- rekening	  houden	  met	  de	  dynamiek	  van	  de	  patiënt	  en	  vooral	  aandacht	  hebben	  
voor	  alles	  wat	  een	  positieve	  evolutie	  belemmert	  (sociaaleconomische	  remmen,	  
rouwproblemen,	  moeilijk	  gezinssituaties);	  

- de	   therapeutische	   doelstelling	   aanpassen	   aan	   de	   specifieke	   situatie	   van	   de	  
patiënt:	   ‘Soms	   zal	   men	   zich	   beperken	   tot	   het	   verminderen	   van	   het	   medisch	  
shoppen,	  het	  beroep	  op	  zorg	  en	  consultaties’;	  

-  170  -



 

- een	   therapeutisch	   voorstel	   uitwerken	   dat	   hoofdzakelijk	   gebaseerd	   is	   op	   de	  
verwachtingen	   van	   de	   patiënt	   en	   zijn	   prioriteiten,	   uitgaande	   van	  waar	   hij	   zich	  
situeert:	  ‘Het	  is	  belangrijk	  om	  te	  vertrekken	  van	  waar	  hij	  is	  en	  een	  doelstelling	  te	  
vinden	  die	  wij	  ons	  beiden	  eigen	  kunnen	  maken’;	  

- de	  keuze	  van	  de	  patiënt	  respecteren:	   ‘Als	  de	  patiënt	  niet	  om	  hulp	  vraagt,	   is	  de	  
patiënt	   respecteren	   ook	   accepteren	   om	   het	   daarbij	   te	   laten.	   (…)	   Je	   moet	   de	  
patiënt	  zijn	  keuzes	   laten	  maken	   (…).	  Als	  de	  patiënt	   in	  het	  stadium	   is	  waarin	  hij	  
weinig	  in	  staat	  is	  tot	  verandering,	  dan	  maakt	  dat	  misschien	  ook	  deel	  uit	  van	  zijn	  
proces’.	  

	  
	  
5.4.3.c.	  Houding	  tegenover	  de	  ‘guidelines’:	  	  conclusie	  
	  
Ook	   al	   beschouwen	   veel	   geneesheren	   en	   psychologen	   de	   ‘guidelines’	   als	   bakens,	   als	  
richtsnoeren,	   als	   aanbevelingen,	   zij	   houden	   er	   rekening	   mee	   maar	   passen	   ze	   aan	   de	  
patiënt	  aan	   ‘omdat	  de	  statistieken	  allemaal	  goed	  en	  wel	  zijn,	  maar	  wij	  met	   individuele	  
personen	   te	   maken	   hebben.	   (…)	   De	   strekking	   (van	   de	   begeleiding)	   is	   altijd	   een	  
behandeling	   waarin	   men	   een	   gedragslijn	   tracht	   te	   respecteren,	   een	   zekere	   logica	  
waarvan	  het	  doel,	  de	  einddoelstelling	  is	  de	  patiënten	  te	  trachten	  verlichten,	  hun	  te	  leren	  
leven	  met	  hun	  pijn	  als	  men	  de	  eerste	  doelstelling	  –	  hen	  verlichten	  –	  niet	  kan	  behalen’.	  
Het	  werk	  van	  vele	   teams	  wordt	  ondersteund	  door	  de	   ‘guidelines’,	  maar	  ook	  door	  hun	  
ervaring:	   ‘de	   ‘guidelines’	  moeten	  de	  basis	  vormen	  van	  ons	  werk	  maar	  men	  mag	  er	  niet	  
streng	  mee	   zijn.	   (…)	  We	   hebben	   toch	   een	   zekere	   expertise.	   (…)	   Als	   de	   ‘guidelines’	  ons	  
(een	  bepaalde	  benadering)	  aanbevelen,	  maar	  wij	  bij	  onze	  studies	  hebben	  vastgesteld	  dat	  
het	   bij	   patiënten	   in	   dat	   moment	   van	   hun	   aandoening	   opportuun	   was	   om	   die	   of	   die	  
benadering	   te	  hebben,	   (…)	   zullen	  wij	   afstand	  nemen	  van	  wat	  wordt	   voorgesteld	   (in	  de	  
literatuur)’.	  	  
	  
	  
	  
5.5.	  	   Contacten	  met	  de	  andere	  gezondheidszorgbeoefenaars	  
	  
De	   contacten	   met	   de	   behandelende	   geneesheren	   en	   de	   andere	   geneesheren	   die	   de	  
patiënt	  buiten	  het	  ziekenhuis	  volgen	  zijn	  vrij	  frequent	  (bijlage,	  tabel	  5.31.).	  Ze	  verlopen	  
hoofdzakelijk	   via	   traditionele	  post,	  maar	  e-‐mail	   en	   telefonische	   contacten	  worden	  ook	  
gebruikt.	   De	   contacten	   met	   niet-‐geneesheren	   buiten	   het	   team	   zijn	   daarentegen	  
zeldzaam.	  
	  
De	  kwalitatieve	  gesprekken	   tonen	  dat	  de	   teams	  ervoor	  zorgen	  om	  een	  daadwerkelijke	  
samenwerking	  te	  onderhouden	  met	  de	  behandelende	  geneesheren	  die	  zij	  als	  ‘de	  sokkel	  
van	  de	  medische	  structuur	  in	  België’	  beschouwen.	  Ze	  zijn	  ervan	  overtuigd	  dat	  men	  door	  
in	  goed	  overleg	  met	  hen	  te	  werken,	  een	  betere	  continuïteit	  in	  de	  zorg	  garandeert	  aan	  de	  
patiënten	  maar	  ook	  het	  voortbestaan	  van	  de	  pijnstructuren	  verzekert.	  

Er	  wordt	  zeer	  vaak	  een	  eindverslag	  van	  de	  evaluatie	  verstuurd.	  De	  gebruikelijke	  termijn	  
voor	  de	  verzending	  van	  een	  evaluatieverslag	  is	  minder	  dan	  twee	  weken	  voor	  58%	  van	  de	  
teams	   en	   minder	   dan	   een	   maand	   voor	   de	   meeste	   andere.	   Ontwikkelingsverslagen	  
worden	  hoofdzakelijk	  verstuurd	  bij	  nieuwe	  elementen.	  Eindverslagen	  van	  de	  opvolging	  
worden	  niet	  systematisch	  verstuurd.	  Dit	  is	  misschien	  te	  wijten	  aan	  het	  feit	  dat	  over	  het	  
einde	  van	  de	  opvolging	  niet	  altijd	  duidelijk	  wordt	  beslist.	  
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De	   bestemmelingen	   van	   de	   medische	   verslagen	   zijn	   bijna	   altijd	   de	   huisarts	   en	   de	  
behandelende	   specialist	   (bijlage,	   tabel	   5.32.).	   Andere	   interveniërende	   geneesheren,	   in	  
het	   bijzonder	  de	   adviserende	   geneesheren,	  worden	   zelden	   gecontacteerd.	  Het	   verslag	  
wordt	   bijna	   nooit	   verstuurd	   naar	   de	   patiënt	   noch	   aan	   niet-‐geneesheren-‐verzorgers	  
buiten	  het	  team.	  	  
	  
De	   inhoud	   van	   de	   verslagen	   (bijlage,	   tableau	   5.33.)	   is	   minder	   rijk	   dan	   de	   evaluatie.	  
Vooral	   psychosociale	   gegevens	  worden	   zelden	   vermeld	   in	   het	   evaluatieverslag	   en	   nog	  
minder	  vaak	  in	  het	  eindverslag	  van	  de	  opvolging.	  
	  
De	   contacten	   (betreffende	   patiënten)	   met	   andere	   specialismen	   die	   betrokken	   zijn	   bij	  
pijn	   (algologische	   functie	   en	   palliatieve	   zorg)	   zijn	   vrij	   frequent	   binnen	   eenzelfde	  
ziekenhuis	  (bijlage,	  tabel	  5.34.).	  De	  contacten	  met	  andere	  teams	  die	  meewerken	  aan	  de	  
pilootprojecten	   in	   andere	   ziekenhuizen,	   evenals	   met	   de	   referentiecentra,	   zijn	  
daarentegen	  vrij	  zeldzaam.	  	  
	  
De	  geneesheren	  van	  de	  MPT’s,	  alsook	  in	  mindere	  mate	  de	  psychologen,	  spreken	  ‘soms’	  
tot	   ‘vrij	   vaak’	   op	   opleidingsseminaries	   over	   pijn	   bestemd	   voor	   andere	  
gezondheidszorgbeoefenaars	  (bijlage,	  tabel	  5.35.).	  
	  
	  
	  
	  
5.6.	  	   Moeilijkheden	  
	  
	  
5.6.1.	  	   Inleiding	  
	  
Enkele	   onderdelen	   van	   de	   semi-‐kwantitatieve	   vragenlijsten	   evalueerden	   de	  
moeilijkheden	  die	  de	  teams	  ondervinden	  (bijlage,	  tabellen	  36	  tot	  38).	  Globaal	  hebben	  de	  
leden	   van	   de	  MPT	   het	   gevoel	   vrij	   goed	   opgeleid	   te	   zijn	   voor	   hun	   klinische	   taken.	   Ze	  
vinden	  echter	  dat	  de	  verwijzende	  artsen	  en	  de	  psychologen	  en	  kinesitherapeuten	  buiten	  
het	  team	  een	  specifieke	  opleiding	  missen.	  Gebrek	  aan	  materiaal	  of	  personeel	  is	  frequent	  
evenals,	  en	  vooral,	  gebrek	  aan	  tijd.	  De	  motivatie	  van	  de	  teams	  lijkt	  echter	  globaal	  goed	  
te	  zijn.	  Verschillen	  van	  visie	  tussen	  leden	  van	  het	  team	  zijn	  zeer	  zeldzaam,	  ze	  zijn	  meer	  
frequent	  met	  de	  verwijzende	  artsen.	  Druk	  betreffende	  de	   financiële	   rendabiliteit	  komt	  
vrij	  veel	  voor.	  Een	  overmaat	  aan	  administratie	  is	  duidelijk.	  
	  
De	   kwalitatieve	   gesprekken	   tonen	   dat	   de	   institutionele	   moeilijkheden	   die	   de	   MPT’s	  
ondervinden,	  de	  behoeften	  in	  termen	  van	  personeel,	  lokalen,	  opleiding	  van	  de	  teams	  op	  
het	   terrein,	   de	   toepassing	   van	   interdisciplinariteit	   en	   de	   communicatie	   tussen	   de	  
verschillende	  disciplines,	  de	  overmaat	  aan	  werk	  en	  het	  gebrek	  aan	  tijd,	  de	  moeilijkheid	  
om	   chronische	   pijnpatiënten	   correct	   te	   behandelen	   hoofzakelijk	   te	   wijten	   zijn	   aan	   de	  
onderfinanciering	  van	  de	  pijnactiviteit.	  Deze	  vaststellingen	  worden	  uitvoerig	  beschreven	  
in	  de	  volgende	  paragrafen.	  
	  
	  
	  
5.6.2.	  	   De	  onderfinanciering	  	  
	  
Alle	   MPT’s	   erkennen	   het	   volgende:	   ‘het	   belangrijkste	   middel	   dat	   ontbreekt	   is	  
financiering’,	  een	  financiering	  die	  rekening	  houdt	  met	  de	  tijd	  die	  het	  in	  beslag	  neemt	  om	  
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zorg	   te	   dragen	   voor	   een	   chronische	   pijnpatiënt,	   zowel	   in	   termen	   van	   de	   duur	   van	   een	  
contact	   (consultatie	   /	   therapiesessie)	   als	   wat	   de	   duur	   in	   levensjaren	   van	   de	   patiënt	  
betreft’.	  	  
	  
De	  onderfinanciering	  van	  de	  pijnactiviteit	  bedreigt	  het	  voortbestaan	  van	  sommige	  MPT.	  
Hun	   tekort	   wordt	   vooral	   verklaard	   door	   een	   onderwaardering	   van	   de	   medische	  
handeling:	   ‘Onze	  medische	  consultaties	  zijn	  te	  slecht	  betaald’.	   ‘Het	   intellectuele	  werk	   is	  
er	   (nochtans):	   essentieel	   intellectueel	   werk’.	   Het	   tekort	   van	   de	   teams	   wordt	   ook	  
verklaard	  door	  het	   feit	  dat	  voor	  een	  aantal	  van	  hen	   ‘geen	  enkele	   technische	  handeling	  
(in	   het	   kader	   van	   een	  pijnbehandeling)	   onder	   het	   budget	   van	  het	  MPT	   valt’.	  Nochtans	  
moet	  men	  toegeven	  dat	  ‘vooral	  daarop	  geld	  wordt	  verdiend’.	  	  
	  
Het	  gebrek	  aan	  rendabiliteit	  van	  de	  teams	  zou	  een	  rem	  op	  hun	  ontwikkeling	  zetten.	  Het	  
zou	  niet	  alleen	  de	  ontwikkeling	  van	  geavanceerde	  behandelingen	  op	  het	  gebied	  van	  pijn	  
maar	   ook	   de	   werving	   van	   medisch	   en	   paramedisch	   personeel	   remmen:	   ‘	  We	   worden	  
geconfronteerd	   met	   een	   vraag	   die	   ons	   absorptievermogen	   ruimschoots	   overtreft	   en	  
wanneer	  we	  tegen	  de	  directie	  zeggen:	  ‘we	  moeten	  meer	  mensen	  aanwerven’,	  antwoordt	  
ze	  ons;	  ‘we	  gaan	  het	  tekort	  niet	  nog	  meer	  laten	  oplopen!’	  
	  
De	  teams	  waarschuwen:	   ‘Geen	  nomenclatuur	  voor	  een	  algologische	  consultatie	  creëren	  
zoals	  voor	  een	  psychiatrische	  consultatie	  (…)	  kan	  een	  pervers	  effect	  veroorzaken,	  nl.	  dat	  
van	   de	   verleiding	   om	   de	   consultaties	   in	   te	   korten	   en	   over	   te	   gaan	   tot	   technische	  
handelingen’.	  De	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  ‘niet	  zo	  functioneren’	  maar	  geven	  toch	  toe	  dat	  ‘de	  
verleiding	   bestaat’	  wegens	   ‘de	   druk	   van	   de	   beheerders’.	   Een	   dergelijke	   houding	   zou	  
strijdig	  zijn	  met	  de	  werkingsfilosofie	  waar	  de	  meeste	  pijnteams	  prat	  op	  gaan.	  
	  
We	  bemerken	  hier	  dat	  het	  probleem	  van	  gebrekkige	   financiering	  veel	  verder	  gaat	  dan	  
het	   initiële	   kader	   zoals	   vooropgesteld	   in	   de	   proefprojecten.	   Immers,	   deze	  
proefprojecten	   hadden	   immers	   voornamelijk	   betrekking	   op	   de	   ondersteuning	   van	   een	  
medische	   activiteit	   binnen	   de	   2e	   lijn	   door	   middel	   van	   de	   ondersteuning	   van	   een	  
psycholoog.	   Deze	   doelstelling	   is	   bereikt,	   aangezien	   het	   pilootproject	   het	   inderdaad	  
mogelijk	  heeft	  gemaakt	  om	  psychologen	  aan	  te	  nemen	  ter	  versterking	  van	  de	  pijnteams	  
die	   tot	   dan	   niet	   konden	   beschikken	   over	   psychologen.	   Desalniettemin	   blijven	   de	  
pijnteams	  geconfronteerd	  worden	  met	  significante	  moeilijkheden,	  mede	  als	  gevolg	  van	  
een	  duidelijke	  discrepantie	  tussen	  de	  medische	  nomenclatuur	  en	  de	  praktische	  realiteit	  
van	  de	  gestelde	  en	  vereiste	  medische	  handelingen	  (tijdrovende	  omgang	  met	  patiënten).	  
Hierdoor	  wordt	   eigenlijk	   een	   globale	   visie	   –	  waar	   de	   intellectuele	   acte	  minstens	   even	  
belangrijk	   is	   dan	   het	   uitvoeren	   van	   technische	   handelingen	   -‐	   van	   de	   geneeskunde	   in	  
gevaar	  gesteld.	  Het	  toekomstig	  debat	  zal	  derhalve	  ook	  betrekking	  moeten	  hebben	  op	  de	  
globale	  financiering	  van	  de	  medische	  activiteit.	  
	  
	  
5.6.3.	  	   De	  institutionele	  moeilijkheden	  
	  
‘Dit	  gebrek	  aan	  financiering	  (…)	  leidt	  tot	  moeilijke,	  of	  zelfs	  conflictrelaties	  met	  de	  directie	  
in	   die	   zin	   dat	   er	   een	   gevoel	   van	   diskwalificatie’	   van	   het	   verrichte	  werk	   is.	   Veel	   teams	  
betreuren	  het	  feit	  dat	  er	  onvoldoende	  wordt	  ingegaan	  op	  hun	  behoeften	  (in	  termen	  van	  
lokalen,	   van	   personeel,	   van	   opleiding),	   dat	   hun	   projecten	   onvoldoende	   gesteund	  
worden,	  dat	  de	  kwaliteit	  en	  de	  noodzaak	  van	  hun	  werk	  niet	  echt	  in	  aanmerking	  worden	  
genomen.	   Het	   gebrek	   aan	   rendabiliteit	   van	   de	   teams,	   de	   deficitaire	   situaties	   van	  
verschillende	   van	   hen	   verplichten	   hen	   om	   jaarlijks	   verslag	   uit	   te	   brengen	   aan	   de	  
ziekenhuisinstelling	  waarvan	  ze	  afhangen	  en	  hun	  werkingsfilosofie	  te	  verdedigen.	  
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Het	   is	   de	   wens	   van	   veel	   teams	   ‘erin	   te	   slagen	   om	   te	   bestaan,	   te	   komen	   tot	   een	  
institutionele	   erkenning	   van	   deze	   praktijk	   en	   de	   relevantie	   ervan’.	   Hoewel	   er	   in	   de	  
meeste	   instellingen	  nog	  geen	  echte	  pijncultuur	  bestaat,	   zeggen	  sommige	  teams	  dat	  ze	  
vrij	   goed	   worden	   gesteund:	   ‘Wanneer	   we	   eisen	   hebben,	   moeten	   we	   (weliswaar)	  
strijdlustig	  zijn	  en	  blijk	  geven	  van	  mobilisatie	  maar	  ze	  worden	  niet	  afgewezen	  of	  zijn	  niet	  
vergeefs:	   de	   instelling	   en	   zijn	   hiërarchische	   vertegenwoordigers	   zijn	   er	   voor	   de	   nieuwe	  
kliniek’.	  
	  
Veel	  teams	  betreuren	  echter	  ‘een	  duidelijk	  gebrek	  aan	  medewerking	  van	  de	  directie	  van	  
het	   ziekenhuis	   die	   totaal	   niets	   doet	   om	   de	   ontwikkeling	   van	   de	   pijnactiviteit	   te	  
vergemakkelijken’.	   Sommige	   teams	   herinneren	   zich	   de	   administratieve	   stappen	   die	  
noodzakelijk	   waren	   voor	   het	   opzetten	   van	   het	   MPT-‐project	   en	   de	   terughoudendheid	  
tegenover	  het	  project	  bij	  de	  directies:	  ‘Het	  is	  een	  project:	  ja,	  maar…	  Voor	  hoe	  lang?	  Wat	  
gaat	  dat	  daarna	  geven?	  Gaat	  er	  op	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  een	  vervolg	  zijn?’	  
	  
De	  teams	  beseffen	  echter	  dat	  ‘het	  zeer	  moeilijk	  is	  om	  te	  werken	  zonder	  de	  steun	  van	  de	  
directie’.	  Het	  veranderen	  van	  de	  mentaliteiten	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  praktijken	  
in	   ziekenhuisinstellingen	   impliceren	   eensgezind	   werk:	   ‘Opdat	   een	   MPT	   goed	   werkt,	  
moeten	  de	  verschillende	  diensten	  waarmee	  het	  samenwerkt	  duidelijk	  weten	  wat	  het	  kan	  
bieden	  –	  dus	  moeten	  we	  ook	  onze	  collega’s	  informeren	  en	  vormen’.	  
	  
Sommige	   teams	  omschrijven	   zichzelf	   als	   ‘een	   vrij	   elektron	   in	  het	   ziekenhuis	   (…)	   zonder	  
een	  duidelijk	  geïdentificeerde	   structuur’.	   (…)	  Ze	  betreuren	  dat	   ‘het	   teams	   reeds	  10	   jaar	  
bestaat	   en	   nog	   steeds	   geen	   etiket	   heeft’.	   Ze	   denken,	   terecht,	   dat	  ‘ze	   met	   een	   meer	  
georganiseerde	  structuur	  met	  een	  naam	  ‘Pijnkliniek’	  beter	  erkend	  zouden	  worden	  in	  het	  
ziekenhuis’	  maar	  erkennen	  dat	  ‘als	  er	  geen	  wil	  van	  de	  directie	  is,	  dit	  zeer	  moeilijk	  is’.	  	  
	  
	  
	  
5.6.4.	  	   De	  behoeften	  in	  termen	  van	  personeel,	  lokalen,	  opleiding	  van	  de	  teams	  
	  
5.6.4.a.	  	   Het	  tekort	  aan	  geneesheer-‐algologen	  	  
	  
De	  teams	  hebben	  te	  kampen	  met	  moeilijkheden	  om	  medisch	  personeel	  aan	  te	  werven,	  
zowel	  omwille	  van	  het	  financieel	  tekort	  als	  bij	  gebrek	  aan	  kandidaten.	  Weinig	  jonge	  arts	  
kiezen	  voor	  algologie.	  Hiervoor	  kunnen	  verschillende	  verklaringen	  worden	  aangevoerd.	  
	  
Het	   gebrek	   aan	   belangstelling	   van	   de	   jonge	   artsen	   voor	   algologie	   zou,	   volgens	   de	  
ondervraagde	   geneesheren,	   ‘gedeeltelijk	   toe	   te	   schrijven	   zijn	   aan	   de	   financiering:	   de	  
jonge	  artsen	  kunnen	  beter	  rekenen	  dan	  wij	  in	  onze	  tijd!’	  Volgens	  een	  ondervraagde	  arts	  
zouden	   de	   wetenschappelijke	   pijnverenigingen	   voor	   80%	   uit	   anesthesisten	   bestaan.	  
Maar	  ‘de	  5	  laatste	  jaren	  richten	  de	  anesthesisten	  die	  uitkomen	  zich	  helemaal	  niet	  (meer)	  
op	   pijn	   omdat	   de	   pijnactiviteit	   niet	   rendabel	   is,	   technische	   handelingen	   zijn	   dat	  
daarentegen	  wel’.	  	  
	  
Verder	   zou	  het	  gebrek	  aan	  belangstelling	  van	  de	   jonge	  artsen	  voor	  algologie	   te	  wijten	  
zijn	  aan	  het	  gebrek	  aan	  een	  certificatieopleiding	  in	  pijn	  en	  de	  niet-‐erkenning	  van	  de	  titel	  
van	  algoloog.	  Dat	  zou	  de	  geloofwaardigheid	  van	  de	  pijnactiviteit	  in	  vraag	  stellen	  en	  het	  
enthousiasme	  van	  de	  jonge	  artsen	  temperen.	  
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Ten	  slotte	  ‘is	  er	  ook	  het	  feit	  dat	  het	  een	  activiteit	  is	  die	  enigszins	  buiten	  de	  doelstellingen	  
van	  de	  geneeskunde	  valt:	  het	   is	  geen	  curatieve	  geneeskunde’.	  En	  veel	  geneesheren	  zijn	  
van	  mening	  dat	  de	  geneeskunde	   levens	  moet	   redden.	  Zoals	  een	  anesthesist	   vermeldt:	  
‘Via	   mijn	   opleiding	   ben	   ik	   gewoon	   aan	   100%	   succes.	   Als	   ik	   hier	   enkele	   tientallen	   %	  
tevreden	  patiënten	  heb,	  kan	   ik	  me	  gelukkig	  prijzen’.	  De	  ontevredenheid	  van	  de	  patiënt	  
kan	  een	  persoonlijke	  ontevredenheid	  van	  de	  verzorgers	  teweegbrengen,	  maar	  ‘het	  team	  
helpt	  om	  daarmee	  om	  te	  gaan’.	  Om	  een	  eventuele	  ‘burn-‐out’	  te	  voorkomen,	  praat	  een	  
verzorger	   over	   het	   belang	   van	   ‘werken	   aan	   zichzelf’	  en	   het	   ‘werk	   dat	   het	   team	   aan	  
zichzelf	   kan	   doen:	   (…)	   bijeenkomen	   om	   de	   werking	   te	   bespreken,	   om	   faalsituaties,	  
interne	   spanningen	   aan	   te	   pakken,	   om	   ingewikkelde	   gevallen	   te	   bespreken,	   dat	   zijn	  
dingen	  die	  vaker	  zouden	  moeten	  gebeuren’.	  	  
	  
	  
5.6.4.b.	  	   Het	  gebrek	  aan	  geassocieerde	  disciplines	  
	  
Verschillende	  teams	  betreuren	  het	  dat	  ze	  niet	  kunnen	  samenwerken	  met	  verzorgers	  van	  
andere	   disciplines.	   Artsen	   uiten	   hun	   frustratie	   over	   het	   feit	   dat	   ze	   niet	   kunnen	  
beschikken	  over	  personeel	  dat	  opgeleid	   is	   in	  de	  kinesitherapie	  en	  een	  beroep	  moeten	  
doen	  op	  een	  externe	  structuur	  of	  op	  kinesitherapeuten	  in	  vrij	  beroep.	  Dat	  zou	  een	  rem	  
op	  de	  discussie	  zetten	  maar	  ook	  een	  rem	  op	  de	  actieve	  medewerking	  van	  de	  patiënt,	  op	  
zijn	  motivatie	  (de	  patiënt	  kan	  zich	  minder	  goed	  omkaderd	  voelen),	  en	  ten	  slotte	  een	  rem	  
op	   een	   goede	   behandeling	   (de	   kinesitherapeuten	   in	   vrij	   beroep	   zijn	   niet	   allemaal	  
adequaat	   opgeleid):	   ‘Een	   revalidatie	   voor	   een	   pijnpatiënt	   is	   geen	   revalidatie	   voor	   een	  
patiënt	  na	  een	  operatie	  of	  voor	  een	  verstuiking’.	  
	  
Verschillende	  teams	  betreuren	  het	  dat	  ze	  niet	  over	  voldoende	  middelen	  beschikken	  om	  
een	   systemische	   visie	   te	   hebben	   op	   de	   persoon	   in	   zijn	   verschillende	   leef-‐	   en	  
werkmilieus.	   De	   oplossing	   die	   hier	   wordt	   aangehaald,	   is	   het	   betrekken	   van	   een	  
maatschappelijk	  werker:	  ‘het	  zou	  goed	  zijn	  om	  een	  meer	  systemische	  visie	  op	  de	  persoon	  
te	  hebben,	  de	  gezinnen	  meer	  te	  betrekken.	  (…)	  Er	  zijn	  heel	  wat	  elementen	  die	  verstoord	  
zijn,	   waar	   we	   geen	   toegang	   toe	   hebben,	   waar	   we	   geen	   greep	   op	   hebben.	   (…)	   Wat	  
ontbreekt,	   is	   de	   invloed	   van	   de	   relatie	   tot	   werk	   (…)	   We	   zouden	   naar	   de	   werkplaats	  
moeten	   kunnen	   gaan,	   de	   maatschappelijk	   werkers	   doen	   tussenkomen	   om	   de	  
problematiek	   van	   de	   patiënt	   in	   zijn	   dagelijks	   leven	   te	   zien,	   bij	   zijn	   thuis,	   zodat	   ze	   hem	  
kunnen	  helpen	  bij	  zijn	  stappen.	  Dat	  zou	  nog	  veel	  nuttiger	  zijn	  dan	  een	  opvolging	   in	  het	  
ziekenhuis’.	  	  
	  
De	   sociale	   pijler	   wordt	   door	   alle	   teams	   als	   de	   ontbrekende	   schakel	   van	   het	  
biopsychosociale	  model	  beschouwd:	   ‘Het	   is	  misschien	  op	  dat	  punt	  dat	  de	   interface	  het	  
moeilijkst	   is.	  We	  hebben	  daar	  momenteel	   zeer	  weinig	  vat	  op’.	  Ze	  betreuren	  het	  dat	   ze	  
geen	   diepgaandere	   sociale	   evaluatie	   kunnen	   doen.	   Ze	   uiten	   behoeften	   in	   termen	   van	  
beschikbare	  personen,	  het	  met	  elkaar	   in	  contact	  brengen	  van	  de	  personen,	  organisatie	  
van	  het	  werk	  in	  netwerkverband.	  Ze	  denken	  dat	  een	  maatschappelijk	  werker	  ‘volledig	  op	  
zijn	  plaats	  zou	  zijn	  in	  dit	  soort	  project’.	  
	  
De	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  geconfronteerd	  worden	  met	  een	  tekort	  aan	  psychiaters.	  Dit	   is	  
een	  moeilijkheid	   in	   die	   zin	   dat	   zij	   ‘de	   samenwerking	   (…)	   echt	   vruchtbaar	   en	   relevant’	  
achten.	  De	  psychiater	  ‘nam	  deel	  aan	  de	  multidisciplinaire	  vergaderingen,	  nam	  de	  zorg	  op	  
voor	   bepaalde	   patiënten,	   voerde	   psychiatrische	   evaluaties	   uit,	   stelde	   differentiële	  
diagnoses’.	  	  
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5.6.4.c.	  	  De	  behoeften	  in	  termen	  van	  lokalen	  (infrastructuur)	  
	  
Verschillende	   teams	   betreuren	   de	   afwezigheid	   van	   een	   eenheid	   van	   plaats.	   Dat	   vorm	  
een	   rem	  op	   de	   communicatie:	   ‘de	   ligging	   der	   plaatsen	   laat	   geen	   vlotte	   communicatie	  
toe’,	  een	  rem	  op	  de	  cohesie:	  ‘als	  er	  een	  eenheid	  van	  plaats	  zou	  zijn,	  zou	  de	  patiënt	  beter	  
begrijpen	  waarom	  hij	  bij	  de	  psychiater	  langsgaat,	  dat	  zou	  deel	  uitmaken	  van	  de	  dingen	  
die	  logisch	  zouden	  lijken’	  en	  een	  factor	  van	  isolement:	  ‘een	  lokaal	  voor	  het	  hele	  team	  (…)	  
zou	  mijn	  gevoel	  van	  isolement	  verminderen’.	  
	  
‘In	   Vlaanderen	  werken	   ze	   aan	   de	   bouw	   van	   kleine	   pijnstructuren	  met	   3-‐4	   kantoren,	   1	  
groot	  vergaderkantoor,	  1	  ontwaakkamertje,	  1	  kamertje	  voor	  de	  technische	  handelingen,	  
1	   kamertje	   voor	   de	   verpleegkundige.	   De	   patiënt	   heeft	   het	   begrepen.	   Hier	   moet	   een	  
patiënt	   in	   pluridisciplinaire	   zorg	   bij	   gebrek	   aan	   eenheid	   van	   plaats	   van	   her	   naar	   der	  
gaan’.	  	  
	  
	  
5.6.4.d.	  	   De	  behoeften	  in	  termen	  van	  opleiding	  
	  
Vooral	  de	  psychologen	  drukken	  behoeften	  uit	  in	  termen	  van	  opleiding.	  Ze	  betreuren	  het	  
dat	  de	  tijd	  die	  ze	  aan	  opleiding	  besteden	  niet	  als	  prestatietijd	  wordt	  beschouwd:	   ‘Alles	  
wat	   supervisie/intervisie	   betreft,	   valt	   buiten	   de	   prestatie-‐uren’	   en	   dat	   de	  
ziekenhuisinstelling	   waarvan	   ze	   afhangen	   weinig	   tussenkomt	   in	   de	   kosten	   van	   deze	  
opleidingen:	   ‘Als	  we	  opleidingen	  willen	  volgen,	  moet	  dat	  van	  onze	  persoonlijke	  bijdrage	  
komen’.	  
	  
	  
5.6.5.	  	   Moeilijkheden	   in	   de	   toepassing	   van	   interdisciplinariteit	   en	   de	   communicatie	  

tussen	  de	  verschillende	  disciplines	  
	  
Talrijke	  teams	  hebben	  het	  over	  hun	  moeilijkheden	  om	  op	  een	  interdisciplinaire	  manier	  
te	   werken.	   De	   ligging	   der	   plaatsen	   verklaart	   dit	   gedeeltelijk.	   Maar	   is	   niet	   de	   enige	  
oorzaak.	  
	  
Veel	   teams	   worden	   geconfronteerd	   met	   de	   moeilijkheid	   om	   een	   pluridisciplinaire	  
vergadering	   te	   formaliseren.	   Dat	   wordt	   hoofdzakelijk	   verklaard	   door	   het	   feit	   dat	  
geneesheren	  en	  kinesitherapeuten	  van	  deze	  teams	  een	  zelfstandigenstatuut	  hebben.	  De	  
tijd	   die	   ze	   aan	   de	   vergadering	   wijden,	   ‘brengt	   niets	   op’.	   En,	   zoals	   een	   geneesheer	  
beklemtoont,	   ‘iets	   invoeren	   dat	   tijd	   in	   beslag	   neemt	  (…)	   en	   dat	   niets	   opbrengt,	   is	  
moeilijk’.	  	  
	  
De	   informele	   vergaderingen	   van	   geneesheren-‐algologen	   en	   psychologen	   zijn	   over	   het	  
algemeen	  goed	  georganiseerd.	  Het	  blijft	  echter	  moeilijk	  om	  de	  interdisciplinariteit	  toe	  te	  
passen	  met	  andere	  interne	  verzorgers	  van	  de	  instelling	  (neurochirurgen,	  orthopedisten,	  
psychiaters,	   kinesitherapeuten)	  en	  huisartsen	  of	   specialisten	   in	  vrij	  beroep.	  Het	  gebrek	  
aan	  tijd	  en	  het	  gebrek	  aan	  financiering	  lijken	  de	  belangrijkste	  redenen	  hiervoor	  te	  zijn.	  
	  
Het	  toepassen	  van	  interdisciplinariteit	  wordt	  soms	  bemoeilijkt	  door	  de	  afwezigheid	  van	  
een	  echte	  coördinator.	  Sommige	  algologen	   lijken	  deze	  opdracht	  niet	  altijd	   ten	  volle	   te	  
vervullen.	  De	  afwezigheid	  van	  een	  specifiek	  secretariaat	  vergemakkelijkt	  de	  coördinatie	  
en	   het	   beheer	   van	   de	   vergaderingen	  niet.	  De	   aanwezigheid	   van	   de	   deelnemers	   op	   de	  
vergaderingen	  wordt	  soms	  verhinderd	  door	  praktische	  moeilijkheden.	  	  
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Sommige	   verzorgers	   betreuren	   het	   dat	   ze	   er	   niet	   in	   slagen	   een	   bevredigende	  
communicatie	  op	  te	  zetten	  met	  de	  verwijzende	  artsen:	  ‘We	  moeten	  zelf	  de	  verwijzende	  
geneesheer	  opnieuw	  contacteren	  om	  een	  context	   te	  krijgen,	  een	  geheel	  van	   informatie	  
(over	  de	  patiënt’.	  Een	  druk	  werktempo,	  het	  idee	  dat	  het	  niet	  tot	  hun	  cultuur	  behoort	  om	  
‘tijd	  te	  nemen	  om	  te	  communiceren’,	  om	  te	  praten	  over	  de	  patiënten,	  zijn	  elementen	  die	  
dit	  gebrek	  aan	  communicatie	  gedeeltelijk	  zouden	  verklaren.	  
	  
	  
5.6.6.	  	   Het	  overaanbod	  aan	  werk	  en	  het	  gebrek	  aan	  tijd	  
	  
Wegens	  het	  gebrek	  aan	  rendabiliteit	  zouden	  sommige	  artsen,	  tijdens	  de	  consultatie,	  niet	  
over	   de	   nodige	   tijd	   beschikken.	   Om	   daar	   een	   oplossing	   voor	   te	   vinden,	   legt	   een	  
geneesheer	   uit	   dat	   hij	   ervoor	   heeft	   gekozen	   om	   samen	   te	   werken	   met	   de	  
verpleegkundige	   van	   de	   algologische	   functie	   die	   zowel	   in	   de	   evaluatie-‐	   als	   in	   de	  
behandelingsfase	   tussenkomt:	   volledige	   anamnese	   bij	   de	   patiënten	   die	   voor	   het	   eerst	  
consulteren,	   evaluatie	   van	   de	   lopende	   behandelingen,	   educatie	   en	   informatie	   (vooral	  
betreffende	  het	  beheer	  van	  analgetica).	  De	  arts	  wint	  zo	  aan	  tijd	  en	  comfort:	   ‘Ik	  kan	  de	  
patiënten	   dan	   beter	   ontvangen	   omdat	   er	   een	   hele	   anamnese	   is	   die	   al	   is	   gebeurd	  
(anamnese	  waarvoor	  ik	  nooit	  de	  tijd	  zou	  hebben).	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  evaluatie	  van	  
de	   behandelingen’.	  Door	   zo	   te	   werk	   te	   gaan,	   heeft	   de	   arts	   het	   gevoel	   te	   kiezen	   voor	  
therapeutische	  modaliteiten	  die	  beter	  afgestemd	  zijn	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  patiënt:	  
‘Een	  goede	  anamnese	   in	  het	  begin	  en	  met	   ziet	   zeer	   snel	  het	   traject	  dat	  noodzakelijk	   is	  
opdat	  de	  patiënt	  het	  beter	  stelt’.	  Hij	  stelt	  een	  betere	  therapietrouw	  van	  deze	  laatste	  vast	  
wegens	  het	  gezamenlijke	  (en	  herhaalde)	  discours	  van	  de	  arts	  en	  de	  verpleegkundige:	  ‘Ik	  
ga	   (bijvoorbeeld)	   in	   op	   de	   kwestie	   van	   de	   psycholoog	   en	   bevestig	   met	   een	   volledig	  
gemeenschappelijk	   discours.	   De	   patiënt	   ziet	   zich	   in	   een	   gedragslijn	   waar	   hij	   zich	  
gemakkelijker	  bij	  aansluit’.	  	  
	  
Te	  lange	  termijnen	  tussen	  twee	  afspraken	  veroorzaken	  een	  gevoel	  van	  frustratie	  bij	  veel	  
verzorgers,	  die	  het	  betreuren	  dat	  ze	  hun	  patiënten	  niet	  regelmatiger	  kunnen	  opvolgen:	  
‘Er	   is	   echt	   een	   frustratie	   omdat	   we	   de	   patiënten	   niet	   vaker	   kunnen	   zien,	   (de	   termijn	  
tussen	   2	   afspraken	   is	   3	   maanden)’.	   De	   enige	   oplossing	   die	   overwogen	   wordt	   is	   niet	  
zonder	  gevolgen:	  ‘patiënten	  toevoegen	  ten	  kosten	  van	  een	  overbelasting,	  op	  het	  gevaar	  
af	   niet	   bij	   te	   zijn	  met	   andere	   activiteiten,	   andere	   projecten	   en	   uiteindelijk	   uitgeput	   te	  
raken’.	  	  

Zoals	   we	   reeds	   hebben	   aangehaald	   is	   de	   concentratie	   van	   de	   werktijd	   niet	   zonder	  
gevolgen	   voor	   de	   kwaliteit	   van	   de	   behandeling	   van	   de	   patiënt.	   Sommige	   verzorgers	  
betreuren	  het	  immers	  dat	  er	  geen	  tijd	  wordt	  besteed	  aan	  uitwerking,	  reflectie,	  afstand	  
nemen	  bij	  klinische	  situaties	  die	  ze	  tegenkomen.	  Ze	  zeggen	  dat	  ze	  over	  meer	  tijd	  zouden	  
willen	   beschikken	   ‘om	   na	   te	   denken	   over	   de	   klinische	   situaties	   van	   de	   patiënten’.	  
Bovendien,	   ‘stopt	  de	  klinische	  tijd	  niet	  met	  de	  consultatie.	  Na	  de	  consultatie	  zou	   ik	  het	  
anamnesedocument	   willen	   verfijnen,	   contact	   opnemen	   met	   externe	   artsen.	   Zonder	  
rekening	  te	  houden	  met	  de	  tijd	  voor	  brieven,	  vergaderingen,	  interne	  opleidingen’.	  
	  
De	   verzorgers	   hebben	   het	   ook	   over	   de	   moeite	   om	   tijd	   te	   vinden	   om	   zich	   in	   de	  
verschillende	  diensten	  van	  de	  instelling	   in	  te	  zetten:	   ‘De	  pijnkliniek	  neemt	  zoveel	  tijd	   in	  
beslag	   dat	   we	   echt	   weinig	   tijd	   om	   ons	   in	   de	   verschillende	   diensten	   in	   te	   zetten.	   We	  
komen	  geval	  per	  geval	  tussen.	  (…)	  Enkele	  jaren	  geleden	  hadden	  we	  meer	  tijd:	  we	  zagen	  
de	   hoofdverpleegkundigen	   om	   systematische	   pijnprotocollen	   op	   te	   starten.	   Nu	  
antwoorden	  we	  op	  de	  vraag	  maar	  zijn	  we	  niet	  proactief	  meer’.	  	  
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5.6.7.	  	   De	   moeilijkheid	   om	   chronische	   pijnpatiënten	   in	   een	   biopsychosociaal	  

perspectief	  te	  behandelen	  
	  
Veel	  verzorgers	  herinneren	  eraan	  dat	  het	  chronisch	  pijnsyndroom	  per	  definitie	  complex,	  
moeilijk	  te	  behandelen	  en	  te	  verbeteren	  op	  korte	  termijn,	  multifactorieel	  is.	  De	  evolutie	  
van	  de	  patiënten	  wordt	  ook	  beïnvloedt	  door	  allerlei	  factoren,	  vooral	  psychosociale.	  Van	  
de	   verzorgers	  wordt	  naar	  hun	   zeggen	  echter	   verwacht	  dat	   ze	   ‘een	  medische	  oplossing	  
verschaffen	  voor	  een	  psychosociaal	  probleem’	  waarop	  ze	  ‘weinig	  vat’	  menen	  te	  hebben.	  
	  
De	  gedachte	  van	  een	  geneesheer	  is	  als	  volgt:	   ‘Men	  verzorgt	  chronische	  pijnpatiënten	  in	  
een	  ziekenhuisomgeving.	  Door	  de	  biopsychosociale	  benadering	  is	  er	  een	  vormfout	  in	  die	  
zin	   dat	   men	   meteen	   een	   etiket	   van	   een	   medische	   behandeling	   op	   dit	   soort	   probleem	  
plakt.	   (…)	   Men	   heeft	   de	   behandeling	   van	   pijn	   meteen	   als	   een	   medisch	   en	  
ziekenhuisprobleem	  gestructureerd	  in	  de	  ziekenhuisstructuren.	  Wanneer	  we	  echter	  onze	  
ervaring	  met	  de	  jaren	  bekijken,	  merken	  we	  dat	  sociale,	  gedrags-‐	  en	  beroepsinteracties	  de	  
belangrijkste	   elementen	   zijn	   en	   dat	   wij	   daar	   geen	   vat	   op	   hebben.	   Er	   is	   een	   soort	   van	  
valsheid	  in	  geschrifte:	  men	  vraagt	  ons	  om	  de	  problematiek	  van	  een	  patiënt	  te	  verbeteren	  
in	   aspecten	   waar	   wij	   geen	   toegang	   toe	   hebben.	   (…)’.	   Een	   andere	   geneesheer	   die	  
dezelfde	   gedachte	   uitdrukte,	   zei	   ons	   dat	   hij	   het	   ‘nogal	   eens	   was	   met	   de	   idee	   om	   de	  
pijnconsultatie	  uit	  de	  ziekenhuiscontext	  te	  halen’,	  maar	  hij	  vond	  tegelijkertijd	  dat	  ‘dit	  niet	  
de	  eerste	   voorwaarde	   (was),	   dat	   zou	  een	  adequate	  opleiding	   zijn	   van	  de	  geneesheren,	  
psychologen,	  kinesitherapeuten…’	  
	  
De	   meeste	   verzorgers	   die	   de	   pijnproblematiek	   via	  ‘een	   biopsychosociale	  benadering’	  
aanpakken,	  hebben	  het	  moeilijk	  wanneer	   ze	   geconfronteerd	  worden	  met	   adviserende	  
artsen	   of	   een	   RIZIV-‐structuur	   die	   een	   ander	   theoretisch	   model	   en	   criteria	   voor	  
verbetering	  van	  de	  patiënt	  hanteren	  dan	  die	  van	  hen:	  ‘Voor	  het	  RIZIV	  moet	  men	  de	  pijn,	  
de	  consumptie	  van	  geneesmiddelen	  en	  het	  aantal	  consultaties	  verminderen	  en	  het	  werk	  
hervatten.	   Het	   grote	   probleem	   is	   dat	   het	   RIZIV	   onvoldoende	   rekening	   houdt	   met	   de	  
sociale	  problemen	  van	  de	  patiënten.	  (…)	  Zolang	  men	  echter	  niet	  de	  vinger	  op	  de	  sociale	  
problematiek	  van	  die	  patiënten	  legt	  (…)	  zal	  men	  altijd	  falen’.	  	  
	  
Anderzijds	   melden	   de	   verzorgers	   dat	   de	   consultaties	   ‘vermoeiende	   consultaties	   (zijn).	  
Het	   lijden	   van	   de	   patiënt	   is	   soms	   zwaar	   om	   te	   dragen’	   en	   de	   emotionele	   belasting	  
aanzienlijk.	  Ook	  al	  erkennen	  ze	  dat	  ‘de	  multidisciplinaire	  vergadering	  het	  mogelijk	  maakt	  
om	   dit	   lijden	   te	   verlichten	   om	   erover	   te	   praten,	   (…)	   om	   een	   gedeelte	   van	   de	   stress	   te	  
verdrijven’,	   ze	   vinden	   dat	   dit	   niet	   volstaat.	   Ze	   denken	   dat	   als	   ze	   geen	   ‘steun	   van	   de	  
instelling	  (krijgen),	  ze	  op	  een	  gegeven	  moment	  uitgeput	  raken’.	  	  
	  
Om	   te	   voorkomen	  dat	   ze	   uitgeput	   raken,	   hebben	   sommige	   teams	  ervoor	   gekozen	  om	  
zich	  te	  diversifiëren	  in	  het	  aantal	  personen.	  ‘We	  willen	  niet	  absoluut	  iemand	  die	  dat	  ‘full	  
time’	  doet.	  Dat	  is	  een	  keuze	  van	  het	  team,	  maar	  ook	  een	  keuze	  van	  individuele	  personen.	  
Een	   pijnactiviteit	   hebben	   met	   behoud	   van	   onze	   activiteit	   als	   anesthesist,	   dat	   lijkt	   ons	  
belangrijk	  voor	  ons	  evenwicht’.	  Volgens	  deze	  teams	  heeft	  de	  keuze	  om	  hun	  activiteiten	  
te	  diversifiëren	  als	  voordeel	  dat	  ze	  een	  zekere	  afstand	  houden	  tegenover	  de	  zware	  en	  
pregnante	  pijnactiviteit,	  voorkomen	  dat	  ze	  verstrikt	  raken	  in	  het	  proces	  van	  ‘technische	  
handelingen,	   infiltraties…’,	   voorkomen	   dat	   de	   expertise	   gecentraliseerd	   wordt	   bij	   een	  
enkele	   persoon	   en	   zo	   de	   gezichtspunten	   diversifiëren.	   Men	   kan	   zich	   afvragen	   of	   de	  
verzorgers	   van	   deze	   teams	   voldoende	   praktijk	   hebben	   om	   een	   kwaliteitsvolle	  
behandeling	  te	  garanderen.	  
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5.6.8.	  	   De	   belemmeringen	   die	   verbonden	   zijn	   met	   het	   profiel	   van	   de	   chronische	  

pijnpatiënten	  
	  
Omwille	  van	  hun	  pijn	  verkeren	  veel	  patiënten	  in	  een	  moeilijke	  psychologische	  situatie,	  
wat	   opvolging	   bemoeilijkt:	   ‘Wanneer	   het	   om	   chronische	   pijn	   gaat,	   komt	   men	   veel	  
ernstigere	   psychische	   problemen	   tegen,	  met	   angst,	   soms	   depressies	   die	   zwaar	   kunnen	  
zijn’.	  Het	  tekort	  aan	  psychiaters	  remt	  soms	  de	  therapeutische	  aanpak.	  
	  
Twee	  gedragsfactoren	  lijken	  verantwoordelijk	  te	  zijn	  voor	  heel	  wat	  therapeutisch	  falen.	  
Ten	  eerste	  het	  gebrek	  aan	  therapietrouw	  dat	  gedeeltelijk	  verklaard	  kan	  worden	  door	  de	  
immense	   hoop	   die	  men	   in	   de	   behandelingen	   stelt	   en	   de	   snelle	   ontmoediging	   van	   de	  
patiënten:	   ‘Men	   legt	   hun	   uit	   dat	   het	   een	   geneesmiddel	   is	   dat	   ze	   moeten	   proberen	  
gedurende	  6	  maanden.	  Als	  ze	  na	  2	  weken	  geen	  verbetering	  gewaarworden,	  stoppen	  ze	  
met	   de	   behandeling’.	   Vervolgens	   de	   fysieke	   deconditionering	   van	   de	   chronische	  
pijnpatiënten,	   versterkt	   door	   kinesiofobie:	   ‘Fysieke	   inactiviteit…	   Ik	   tracht	   hun	   uit	   te	  
leggen	  dat	  de	  pijn	  ook	  door	  hun	  fysieke	  inactiviteit	  komt	  …	  dat	  kinesitherapie,	  sport	  hen	  
gaat	  helpen.	   (…)	  dat	  ze	  uit	  de	  vicieuze	  cirkel	  moeten	  geraken	  van:	   inactiviteit	  →	  pijn→	  
inactiviteit	  →	  pijn’.	  
	  
De	   verzorgers	   worden	   geconfronteerd	   met	   de	   moeilijkheid	   om	   chronische	  
pijnpatiënten	  te	  mobiliseren,	  om	  ze	  actief	  te	  maken	  bij	  hun	  behandeling;	  de	  patiënten	  
geven	   soms	   de	   indruk	   dat	   ze	   behagen	   scheppen	   in	   hun	   pijn.	   Dat	   doet	   sommige	  
verzorgers	   de	   vraag	   stellen	   naar	   eventuele	   secundaire	   voordelen.	   Andere	   stellen	   vast	  
dat	  ze	  regelmatig	  geconfronteerd	  worden	  met	  ambivalente	  patiënten	  die	  zich	  verzetten	  
tegen	   verandering.	   ‘Het	   moeilijkst	   zijn	   de	   patiënten	   die	   de	   indruk	   geven	   dat	   ze	  
gemotiveerd	  zijn	  maar	  ambivalent	   zijn.	  Ze	  zeggen	  dat	   ze	   zin	  hebben	  om	  te	  veranderen	  
maar	  zodra	  men	  iets	  probeert	  te	  veranderen	  in	  hun	  dagelijks	  leven	  verzetten	  ze	  zich’.	  
	  
De	  psychologen	  zeggen	  dat	  ze	  geconfronteerd	  worden	  met	  de	  afwezigheid	  van	  de	  vraag	  
naar	  een	  psychologische	  behandeling	  -‐	  ‘Het	  is	  (echter)	  moeilijk	  om	  te	  werken	  wanneer	  er	  
niet	   echt	   een	   vraag	   van	   de	   patiënt	   is’	   –	   of	   zelfs	   de	   weigering	   van	   patiënten	   om	   te	  
consulteren.	  De	  psychologische	  aanpak	  lijkt	  in	  die	  gevallen	  niet	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  de	  
verwachtingen.	  
	  
Een	  aantal	   chronische	  pijnpatiënten	  zijn	  sociaaleconomisch	  benadeelde	   patiënten	   ‘die	  
niet	   de	   middelen	   hebben	   om	   alle	   voorgeschreven	   behandelingen	   te	   betalen,	   van	   wie	  
sommigen	   een	   zeer	   uitgebreid	   maar	   zeer	   duur	   zorgaanbod	   hebben.	   Dat	   ze	   zich	   in	  
sociaaleconomisch	  opzicht	  niet	  kunnen	  veroorloven’.	  
	  
De	   financiële	   impact	  van	  chronische	  pijn	   is	  niet	   te	  verwaarlozen.	  Spijtig	  genoeg	  ‘is	  pijn	  
altijd	   stiefmoederlijk	   behandeld’.	  Deze	   situatie	   lijkt	   onrechtvaardig	   voor	   de	   verzorgers:	  
‘Er	  is	  geen	  enkele	  reden	  waarom	  iemand	  die	  een	  ongeval	  krijgt,	  die	  aan	  fantoompijn	  lijdt,	  
2	  euro	  per	  capsule	  moet	  betalen	  terwijl	  een	  diabeticus	  of	  een	  alcoholist	  ze	  gratis	  krijgt’.	  
En	   ‘je	   kunt	   pas	   echt	   profiteren	   van	   geavanceerde	   pijnbehandelingstechnieken	   als	   je	   ze	  
kunt	  betalen,	  want	  ze	  worden	  niet	  terugbetaald,	  niet	  ten	  laste	  genomen:	  pijn	  is	  zo	  ruim,	  
(…)	  pijn	  treft	  zoveel	  mensen	  (…)	  vandaar	  het	  belang	  van	  structuren,	  van	  projecten	  zoals	  
deze’.	  	  
	  
Andere	  moeilijkheden	   die	   verbonden	   zijn	  met	   het	   profiel	   van	   de	   patiënten	   en	   die	   de	  
begeleiding	  van	  deze	  laatsten	  bemoeilijken,	  zijn:	  	  
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- de	   intellectuele	   armoede	   van	   sommige	   patiënten	   die	   bepaalde	   soorten	  
behandelingen,	  vooral	  psychologische,	  moeilijk	  maakt;	  	  

- de	  multiculturele	  context;	  
- de	   socioprofessionele	   verplichtingen	   van	   sommige	   patiënten	   die	   bepaalde	  

eenvoudige	  therapeutische	  aanbevelingen	  van	  het	  type	  ‘tijd	  maken	  voor	   jezelf’	  
moeilijk	  maken;	  	  

- het	   gebrek	   aan	   beroepsopleiding	   van	   sommige	   patiënten	   die	   elke	   poging	   tot	  
socioprofessionele	  herinschakeling	  moeilijk	  maakt.	  

	  
	  
5.6.9.	  	   De	  moeilijkheden	  eigen	  aan	  de	  psychologen	  
	  
Verschillende	   psychologen	   betreuren	   de	   afwezigheid	   van	   een	   gesprekspartner-‐
psycholoog	   die	   gespecialiseerd	   is	   in	   pijn	   om	   klinische	   gevallen	   en	   wetenschappelijke	  
onderwerpen	  te	  bespreken:	  ‘Dat	  ging	  vooraf	  aan	  mijn	  wens	  om	  mij	  op	  te	  leiden	  en	  een	  
adequate	  supervisor	  te	  vinden	  op	  het	  gebied	  van	  pijn’.	  Het	  feit	  de	  enige	  psycholoog	  in	  de	  
pijnconsultatie	   te	   zijn	   (vormt	   een	   probleem	   voor	   mij).	   Er	   zijn	   klinische	   situaties	   die	   ik	  
graag	  zou	  willen	  bespreken	  met	  een	  psycholoog,	  (…)	  wetenschappelijke	  onderwerpen	  die	  
ik	   zou	   willen	   behandelen’.	   Deze	   uitwisselingen	   worden	   zeer	   constructief	   bevonden:	  
‘Door	  gevallen	  opnieuw	  te	  bespreken	  zijn	  er	  dingen	  die	  als	  vanzelfsprekend	  naar	  voren	  
komen’.	  
	  
Om	  hun	  isolement	  te	  doorprikken	  en	  hun	  dorst	  naar	  informatie	  en	  kennis	  te	  bevredigen,	  
zeggen	  enkele	  psychologen	  dat	  ze	  van	  gedachten	  wisselen	  met	  psychologen	  van	  andere	  
diensten	  binnen	  hun	  ziekenhuisinstelling	  en/of	  occasionele	  contacten	  onderhouden	  met	  
psychologen	   die	   tot	   andere	   pijnteams	   behoren.	   Om	   zich	   beter	   te	   vormen	   in	   de	  
specifieke	   begeleiding	   van	   chronische	   pijnpatiënten	   zeggen	   sommigen	   van	   hen	   dat	   ze	  
genieten	   van	   intervisie-‐	   en	   supervisiesessies	   bij	   een	   psycholoog	   die	   expert	   is	   op	   het	  
gebied	  van	  pijn.	  
	  
Sommige	  psychologen	  praten	  over	  de	  moeilijkheid	  om	  samenwerkingen	  op	  te	  bouwen	  
en	  bepaalde	  projecten	  op	  te	  zetten	  zoals	  de	  psycho-‐educatieve	  groepen.	  Ze	  zeggen	  dat	  
ze	  te	  weinig	  tijd,	  middelen	  en	  opleiding	  hebben.	  
	  
Sommige	   psychologen	   betreuren	   de	   afwezigheid	   van	   ‘specifieke	   literatuur	   over	   de	  
psychologie	  van	  pijn’.	  	  
	  
	  
5.6.10.	  	  Moeilijke	  samenwerking	  met	  de	  eerstelijns	  zorgverleners	  
	  
Het	   zou	  belangrijk	   zijn	  dat	  de	  gespecialiseerde	   structuren	   in	  een	  goede	   samenwerking	  
met	  de	  lokale	  interveniënten	  (huisartsen,	  kinesitherapeuten,	  psychologen,	  apothekers…)	  
kunnen	  functioneren.	  Dit	  zou	  de	  opvolgingsduur	  van	  patiënten	   in	  een	  gespecialiseerde	  
structuur	  verminderen	  en	  hun	  steun	  verschaffen	   in	  hun	  onmiddellijke	  omgeving.	   In	  de	  
praktijk	   is	   het	   echter	   zeer	   moeilijk	   voor	   de	   gespecialiseerde	   structuren	   om	   lokale	  
steunpunten	  te	  vinden	  die	  kunnen	  helpen	  bij	  de	  opvolging	  van	  de	  patiënten	  samen	  met	  
de	  behandelende	  arts.	  
	  
Deze	  moeilijkheid	   vloeit	  meer	   bepaald	   voort	   uit	   een	   basisopleiding	   op	   het	   gebied	   van	  
chronische	   pijn	   die	   nagenoeg	   ontbreekt	   in	   de	   opleiding	   van	   de	   eerste	   en	   de	   tweede	  
cyclus	   van	   artsen,	   psychologen,	   kinesitherapeuten	   of	   verpleegkundigen.	   Bijgevolg	  
aarzelen	   veel	   kinesitherapeuten	   om	   degelijke	   patiënten	   te	   aanvaarden	   of	   stellen	   hun	  
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onaangepaste	  behandelingen	  voor	   (bv.	  enkel	  massages	  bij	  patiënten	  die	  aan	  chronisch	  
lumbalgie	   lijden).Op	  dezelfde	  wijze	   voelen	   veel	   psychologen	   zich	   slecht	   gewapend	  om	  
patiënten	   te	   begeleiden	   die	   niet	   noodzakelijk	   aan	   psychiatrische	   aandoeningen	   lijden	  
maar	   bij	   wie	   de	   pijn	   een	   aanzienlijk	   lijden	   veroorzaakt	   of	   wortelt	   in	   een	   moeilijk	  
levenstraject.	  
	  
Anderzijds	   kan	   de	   opvolging	   van	   chronische	   pijnpatiënten	   als	   frustrerend	   worden	  
beleefd,	  zowel	  door	  de	  huisartsen	  als	  door	  de	  specialisten.	  Pijn	  is	  geen	  objectiveerbaar	  
symptoom	  en	  zijn	  band	  met	  een	  eventuele	  laesie	  kan	  zeer	  subtiel	  zijn.	  Fysiopathogenie	  
is	  nog	  slecht	  gekend	  bij	  niet-‐specialisten	  en	  de	  complexiteit	  ervan	  heeft	  als	  gevolg	  dat	  
het	   moeilijk	   is	   om	   de	   resultaten	   van	   therapeutische	   interventies	   te	   voorzien.	   De	  
afwezigheid	  van	  een	  curatieve	  aanpak	  contrasteert	  met	  een	  opleiding	  die	  gericht	   is	  op	  
actie,	   met	   als	   roeping	   ‘levens	   te	   redden’.	   Ten	   slotte	   zijn	   de	   patiënten	   vaak	   zeer	  
veeleisend	  (evenredig	  aan	  hun	  indruk	  niet	  ernstig	  te	  worden	  genomen)	  en	  dat	  kan	  zwaar	  
vallen.	  Het	  kan	  zo	  voorkomen	  dat	  de	  huisartsen	  of	  andere	  lokale	  interveniënten	  net	  als	  
hun	  patiënten	  ontgoocheld	  en	  gefrustreerd	  raken	  door	  het	  feit	  dat	  de	  gespecialiseerde	  
structuren	  geen	  eenvoudige	  oplossing	  kunnen	  bieden	  voor	  het	  pijnprobleem.	  	  
	  
Bovendien	   zijn	   de	   rollen,	   verwachtingen	   en	   beperkingen	   van	   eenieder	   onvoldoende	  
gekend,	  in	  beide	  richtingen,	  wat	  diverse	  misverstanden	  veroorzaakt.	  	  
	  
Ten	   slotte	   leiden	   de	   structurele	   problemen	   die	   de	   MPT	   en	   de	   Referentiecentra	  
ondervinden	  tot	  diverse	  moeilijkheden,	  zoals	  wachttermijnen	  die	  incompatibel	  zijn	  met	  
de	  behoeften	  van	  de	  huisartsen.	  
	  
	  
5.6.11.	  	  Moeilijkheden:	  conclusies	  
	  
De	   onderfinanciering	   van	   de	   pijnactiviteit	   is	   het	   grootste	   probleem	   dat	   de	   teams	  
ondervinden.	   Het	   genereert	   institutionele	   moeilijkheden.	   Ze	   zet	   een	   rem	   op	   talrijke	  
initiatieven	  in	  termen	  van	  aanwerving	  van	  personeel,	  lokalen,	  opleiding	  van	  de	  teams	  op	  
het	   terrein.	   Ze	   bemoeilijkt	   de	   toepassing	   van	   interdisciplinariteit	   en	   de	   communicatie	  
tussen	   de	   verschillende	   disciplines.	   Ze	   veroorzaakt	   een	   overmaat	   aan	   werk	   en	   een	  
gebrek	  aan	  tijd.	  Ze	  belemmert	  een	  correcte	  behandeling	  van	  de	  patiënten	  volgens	  een	  
biopsychosociale	   benadering;	   een	   taak	   die	   op	   zijn	   beurt	   wordt	   bemoeilijkt	   door	   het	  
profiel	  van	  de	  patiënten.	  	  
	  
De	  afwezigheid	  van	  een	  basisopleiding	  van	  de	  verzorgers	   (eerste	  en	  tweede	  cyclus)	  op	  
het	  gebied	  van	  chronische	  pijn	  benadeelt	  de	  kwaliteit	  van	  de	  zorg,	  vooral	  omwille	  van	  de	  
moeilijkheid	  om	  lokale	  steunpunten	  te	  vinden.	  	  
	  
	  
	  
	  
5.7.	  	   Troeven,	  sterke	  punten	  en	  hulpmiddelen	  zoals	  vermeld	  door	  de	  teams	  
	  
De	   troeven,	   sterke	   punten	   en	   hulpmiddelen	   van	   de	   teams	   zoals	   beschreven	   in	   de	  
kwalitatieve	   gesprekken	   kunnen	  worden	   samengevat	   in	   bepaalde	   kenmerken	   van	   hun	  
structuur	  en	  hun	  processen.	  
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5.7.1.	  	   De	  structuur	  als	  hulpmiddel	  
	  
5.7.1.a.	  Vanuit	  het	  standpunt	  van	  de	  teams	  
	  
Teams	   die	   goed	   functioneren,	   zijn	   teams	  met	   een	   goede	   verstandhouding,	   teams	   die	  
gepassioneerd,	   dynamisch	   en	   solidair	   zijn	   tegenover	   de	   klinische	   en	   institutionele	  
moeilijkheden	   die	   ze	   ondervinden,	   teams	   verenigd	   rond	   een	   strijd	   om	   ideeën,	   om	  
bepaalde	   praktijken	   te	   promoten:	   ‘Men	   moet	   ervoor	   strijden	   opdat	   dit	   soort	  
zorgsituaties	  kan	  blijven	  bestaan’,	  teams	  die	  in	  staat	  zijn	  om	  zich	  te	  mobiliseren	  rond	  het	  
project:	  ‘Eenieder	  is	  bereid	  om	  zich	  in	  te	  zetten,	  om	  tijd	  te	  maken,	  om	  dingen	  te	  doen	  die	  
eigenlijk	  niet	  echt	  tot	  zijn	  functie	  behoren	  om	  de	  werking,	  de	  evolutie	  en	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  structuur	  te	  verzekeren’.	  ‘We	  zijn	  mensen	  die	  geboeid	  zijn	  door	  wat	  wij	  doen.	  We	  
kunnen	  goed	  met	  elkaar	  opschieten.	  We	  hebben	  min	  of	  meer	  dezelfde	  visie.	  We	  kunnen	  
met	  elkaar	  praten,	  discussiëren’.	  	  
	  
De	  wederzijdse	  kennis,	  de	  dialoog,	  de	  onderlinge	  verstandhouding,	  het	  delen	  van	  een	  
gezamenlijke	   visie	   ‘met	   verschillende	   gevoeligheden	   en	   benaderingen	  (…)	   (maar)	   met	  
eenzelfde	  basisfilosofie’,	  de	  teamgeest	  vormen	  troeven.	  	  
	  
Een	  team	  dat	  goed	  functioneert,	  ‘dat	  is	  een	  team	  dat	  al	  lang	  bestaat,	  dat	  geleidelijk	  aan	  
zijn	   werkingsfilosofie	   heeft	   opgebouwd,	   waarin	   de	   mensen	   elkaar	   kennen	   en	  
respecteren,	  de	  beperkingen	  en	  bijdragen	  van	  eenieder	  kennen,	  waarin	  men	  echt	  in	  een	  
doorgedreven	   interdisciplinariteit	   verkeert.	   Ik	   denk	   dat	   het	   echt	   een	   expertise	   en	   een	  
integratie	  van	  oude	  datum	  is	  die	  het	  belangrijkste	  sterke	  punt	  vormt	  van	  het	  team’.	  
	  
De	  diversiteit	  van	  de	  specialismen	  van	  de	  algologen	  die	  deel	  uitmaken	  van	  het	  pijnteam	  
zou	   ook	   een	   troef	   vormen	   voor	   zover	   ze	   complementair	   blijken	   te	   zijn:	   ‘Mijn	   rol	   is	  
doeltreffend	  zijn	  bij	  acute	  en	  subacute	  pijn	  (en)	  de	  overgang	  naar	  een	  chronisch	  karakter	  
voorkomen	  (…)	  met	  precieze	  technieken	  of	  geneesmiddelen.	  Wanneer	  de	  pijn	  gevestigd	  
is,	   is	   het	   vooral	   de	   behavioristische	   kant,	   het	   is	   op	   dat	   punt	   dat	   we	   elkaar	   zeer	   goed	  
aanvullen	  (de	  fysiotherapeut	  en	  ik).	  (…)	  (Zijn	  rol	  is)	  de	  mensen	  herstellen	  ten	  opzichte	  van	  
zichzelf,	  in	  hun	  gezin,	  in	  hun	  werk’.	  
	  
De	  kwaliteit	  van	  de	  zorg	  die	  aan	  de	  patiënten	  wordt	  geboden	  zou	  ook	  versterkt	  worden	  
door	  doeltreffende	  medische	  en	  paramedische	  samenwerkingen.	   Zo	  getuigt	  een	  arts:	  
‘We	   worden	   goed	   gesteund,	   dat	   is	   een	   troef	   (…)	   De	   paramedici	   (verpleegkundige,	  
kinesitherapeuten)	  zijn	  de	  sterke	  punten	  van	  het	  team.	  Dat	  is	  ook	  niet	  onbelangrijk’.	  Een	  
doeltreffende	   samenwerking	  met	   de	   behandelende	   artsen	   van	   de	   streek	   zou	   ook	   een	  
betere	   continuïteit	   in	   de	   zorg	   garanderen:	   ‘We	  hebben	   veel	   contacten,	   (…)	  we	   kennen	  
elkaar	  heel	  goed,	  dat	  is	  zeer	  aangenaam	  bij	  de	  opvolging	  van	  de	  patiënt’.	  Ten	  slotte	  zou	  
de	  aanwezigheid	  van	  deskundige	  personen	   in	  het	  kader	  van	  delicate	  klinische	  situaties	  
een	  troef	  vormen	  voor	  de	  teams	  wanneer	  ze	  moeilijkheden	  ondervinden	  met	  bepaalde	  
patiënten:	  ‘Die	  neuroloog	  van	  Noord-‐Afrikaanse	  afkomst	  kan	  een	  hulp	  zijn	  bij	  patiënten	  
van	  Afrikaanse	  afkomst	  omdat	  ze	  er	  zich	  cultureel	  in	  herkennen’.	  De	  dienst	  voor	  fysische	  
geneeskunde	   in	   de	   pijnkliniek	   hebben	   en	   over	   beroepsmensen	   beschikken	   die	  
gesensibiliseerd	  en	  opgeleid	  zijn	  in	  de	  behandeling	  van	  chronische	  pijnpatiënten	  zou	  ook	  
een	  troef	  vormen	  volgens	  een	  van	  de	  ondervraagde	  artsen:	   ‘Kinesitherapeuten	  die	  een	  
specifieke	  opleiding	  hebben	   in	  de	  behandeling	  van	   fibromyalgie	  en	  chronische	  pijn,	   (…)	  
dat	  is	  een	  troef.	  Een	  psychiater	  in	  het	  team	  hebben	  is	  ook	  een	  sterk	  punt:	  ‘Zo	  weet	  men	  
dat	  men	  zelfs	  in	  een	  crisissituatie	  oplossingen	  heeft’.	  
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5.7.1.b.	  Vanuit	  het	  standpunt	  van	  de	  andere	  elementen	  van	  de	  structuur	  	  
	  
Volgens	  de	  ondervraagde	   verzorgers	   is	   een	   team	  dat	   goed	   functioneert	   een	   team	  dat	  
goed	   geïntegreerd	   is	   in	   zijn	   instelling	   (ondanks	   een	   relatieve	   niet-‐rendabiliteit	   van	   de	  
activiteit).	  Het	   is	  een	  team	  dat	  het	   respect	  en	  de	  steun	  van	  de	  directie	  geniet,	  dat	  het	  
gevoel	  heeft	  dat	  naar	  hem	  geluisterd	  wordt	  in	  het	  kader	  van	  zijn	  projecten;	  wanneer	  het	  
om	   het	   pilootproject	   gaat,	   via	   de	   vrijheid	   om	   het	   project	   te	   leiden	   volgens	   het	   eigen	  
concept	  van	  de	  coördinerende	  arts:	  ‘Ik	  heb	  me	  altijd	  vrij	  gevoeld	  om	  het	  project	  precies	  
te	  doen	  zoals	   ik	  dat	  wilde.	   (…)	  Ze	  hebben	  ons	  nooit	  een	  spaak	   in	  het	  wiel	  gestoken’,	  of	  
wanneer	   het	   om	   architecturale	   projecten	   gaat,	   via	   de	   creatie	   van	   een	   ‘Pijnkliniek’-‐
infrastructuur.	  Een	  medische	  activiteit	  die	   ten	   laste	  wordt	  genomen	  door	  de	   instelling,	  
de	  financiering	  van	  een	  algologische	  verpleegkundige	  ‘lang	  voor	  het	  project	  van	  de	  FOD’	  
zijn	  initiatieven	  gesteund	  door	  de	  directies	  die	  vrucht	  lijken	  af	  te	  werpen	  voor	  zover	  ze	  
de	  teams	  in	  staat	  zouden	  stellen	  om	  zorg	  van	  een	  betere	  kwaliteit	  aan	  te	  bieden.	  
	  
	  
5.7.2.	  	   De	  processen	  als	  troeven	  
	  
De	  kwaliteit	  van	  een	  team	  hangt	  ook	  af	  van	  zijn	  processen.	  
	  
Voor	  sommige	  teams	  zou	  het	  feit	  over	  duidelijke	  bakens	  te	  beschikken	  betreffende	  het	  
zorgtraject	  van	  de	  patiënt	  een	  sterk	  punt	  vormen.	  Dat	  vereist	  een	  consensus	  tussen	  de	  
beroepsmensen	   van	   het	   team	   en	   een	   degelijk	   en	   doeltreffend	   netwerk	   van	  
samenwerkingen.	   ‘De	  consensus	  die	  ons	  verenigt,	   is	  dat	  wij	  meestal	  eerst	  de	  rugschool	  
proberen	  omdat	  er	  een	  volledige	  educatie	  van	  de	  patiënt	  wordt	  gedaan.	  (…)	  We	  hebben	  
duidelijk	   afgebakende	   mogelijkheden	   om	   de	   patiënten	   te	   oriënteren.	   We	   zijn	   vaak	  
‘routers’.	  	  
	  
Voor	  andere	   teams	  zou	  het	   feit	  een	  geformaliseerde	  multidisciplinaire	  vergadering	   te	  
hebben	   die	   de	   toepassing	   van	   interdisciplinariteit	   effectief	   maakt	   borg	   staan	   voor	  
kwaliteitszorg.	  	  
	  
Voor	   nog	   andere	   teams	   zou	   het	   feit	   in	   duo	   geneesheer/verpleegkundige	   te	  
functioneren	   veel	   voordelen	   bieden.	   De	   consultatie	   bij	   de	   verpleegkundige	  
voorafgaande	  aan	  de	  medische	  consultatie	  zou	  de	  patiënt	  geruststellen	  en	  de	  taak	  van	  
de	   arts	   verlichten,	   die	   zich	   meer	   kan	   concentreren	   op	   het	   klinisch	   onderzoek	   van	   de	  
patiënt	  en	  de	  behandeling	  die	  hij	  aan	  hem	  gaat	  voorstellen.	  
	  
De	   kwaliteit	   van	   een	   team	   zou	   ook	   afhangen	   van	   zijn	   zorgaanbod.	   Het	   feit	  
hypnotherapie	  en	  psycho-‐educatieve	  groepen	  voor	   te	  stellen,	  zou	  een	  troef	  vormen	   in	  
die	  zin	  dat	  deze	  technieken	  beantwoorden	  aan	  een	  verwachting	  van	  de	  patiënten,	  hun	  
actieve	  medewerking	   aan	   de	   behandeling	   bevorderen	   en	   de	   klemtoon	   leggen	   op	   het	  
aspect	  ‘educatie	  van	  de	  patiënt’.	  Nog	  niet	  alle	  teams	  zijn	  in	  staat	  om	  deze	  diensten	  aan	  
te	  bieden	  aan	  hun	  patiënten	  om	  de	  reeds	  aangehaalde	  redenen.	  	  
	  
	  
5.7.3.	  	   De	  belangrijkste	  hulpmiddelen	  van	  de	  psychologen	  
	  
Voor	  de	  psychologen	  zou	  het	  belangrijkste	  hulpmiddel	  om	  hun	  kennis	  te	  vergroten	  en	  
hun	   praktijk	   te	   verrijken	   ‘de	   ander’	   zijn,	   de	   andere	   interveniënten	   (geneesheren,	  
psychologen,	   psychiaters,	   verpleegkundigen)	  ‘of	   het	   nu	   in	   het	   kader	   van	   het	   pijnteam,	  
van	   supervisies	   of	   van	   klinische	   vergaderingen	   is’.	   Het	   feit	   bewust	   te	   zijn	   van	   hun	  
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tekorten,	   van	   hun	   lacunes,	   het	   feit	   zich	   niet	   tevreden	   te	   stellen	   met	   hun	   kennis	   en	  
‘fundamenteel	  te	  geloven	  in	  de	  deskundigheid	  en	  in	  de	  overdracht	  van	  de	  ouderen’	  zou	  
de	   psychologen	   ertoe	   aanzetten	   om	   ‘hulp	   te	   vragen	   aan	   de	   mensen	   die	   deze	  
deskundigheid,	   deze	   ervaring	   hebben’.	   De	   psychologen	   zeggen	   dat	   ze	   door	   het	  
opleidings-‐	  en	  informatienetwerk	  op	  die	  manier	  te	  verrijken,	  voorkomen	  om	  zich	  alleen	  
te	  voelen:	   ‘	  Als	   ik	  me	  enkel	   in	  de	  instelling	  ophoud,	  heb	  ik	  de	  indruk	  een	  vrij	  elektron	  te	  
zijn.	  Maar	  aangezien	  ik	  veel	  supervisies	  en	  intervisies	  heb,	  vat	  ik	  het	  anders	  op.	  (…)	  Mijn	  
sterke	   kant	   is	   volgens	  mij	   het	   feit	   dat	   ik	   een	   netwerk	   rond	  mij	   heb	   opgebouwd.	   (…)	   Ik	  
werk	  ook	  met	  geneesheren	  die	  veel	  ervaring	  hebben	  met	  chronische	  pijn.	  Ik	  leer	  ook	  veel	  
uit	   de	   contacten	   met	   hen’.	   Een	   ander	   hulpmiddel	   dat	   de	   psychologen	   vermelde,	   zijn	  
immers	  de	  geneesheren	  van	  het	  team,	  hun	  deskundigheid	  op	  het	  gebied	  van	  chronische	  
pijn,	  hun	  gevoeligheid	  voor	  de	  psychologische	  aanpak,	  hun	  ruimdenkendheid,	  hun	  steun	  
bij	  projecten	  zoals	  het	  opzetten	  van	  de	  psycho-‐educatieve	  groepen.	  
	  
Voor	   de	   psychologen	   is	   het	   feit	   in	   netwerk	   te	  werken	   bij	   het	   delen	   van	   theoretische	  
informatie,	   bij	   de	   organisatie	   van	   de	   psycho-‐educatieve	   groepen,	   bij	   de	   opvolging	   en	  
begeleiding	  van	  de	  patiënten	   ‘een	  sterk	  punt’.	  De	  psychologen	  zouden	  niet	  alleen	   ‘een	  
netwerk	   binnen	  de	   instelling	   (opbouwen)	  maar	   geleidelijk	   ook	   buiten	   de	   instelling’	  via,	  
bijvoorbeeld,	   het	   effectieve	   beroep	   op	   diensten	   die	   helpen	   bij	   de	   socioprofessionele	  
begeleiding	   van	   personen	  met	   gezondheidsproblemen,	   geleid	   door	   de	   zorg	   om	   op	   de	  
meest	  adequate	  manier	  in	  de	  behoeften	  van	  de	  patiënten	  te	  voorzien.	  
	  
De	  meeste	  psychologen	  die	  bij	  het	  project	  betrokken	  zijn,	  zijn	  jong.	  Hun	  bekwaamheid,	  
dat	  geven	  ze	  graag	  toe,	  ‘is	  relatief	  in	  de	  zin	  dat’	  ze	  ‘nog	  geen	  postuniversitaire	  opleiding	  
hebben	   waarin	   ze	   specifieke	   en	   praktische	   cognitieve	   gedragstechnieken	   hebben	  
aangeleerd’.	  Niettemin	  zouden	  hun	  aandacht,	  hun	  empathie,	  hun	  betrokkenheid	  bij	  elk	  
van	   hun	   patiënten,	   hun	   invraagstelling	   van	   hun	   praktijk	   in	   hun	   ogen	   een	   niet	   te	  
verwaarlozen	  sterk	  punt	  vormen.	  
	  
	  
	  
5.8.	  	   Verbeteringsmogelijkheden	  aangehaald	  door	  de	  teams	  
	  
De	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  verbeteringen	  nastreven	  in	  termen	  van	  personeel,	  zorgaanbod,	  
toepassing	   van	   interdisciplinariteit,	   samenwerkingen	   en	   werking	   in	   netwerk,	  
institutionele	  erkenning,	  financiering	  van	  de	  pijnactiviteit,	  universitaire	  vorming.	  
	  
	  
5.8.1.	  	   Mogelijke	  verbeteringen	  in	  termen	  van	  personeel	  
	  
Zoals	   reeds	   eerder	   uiteengezet,	   drukken	   de	   meeste	   teams	   de	   behoefte	   uit	   om	   een	  
maatschappelijk	  werker	  op	  te	  nemen	  in	  het	  project.	  De	  sociale	  en	  beroepspijler	  blijft	  de	  
ontbrekende	   schakel	   in	   de	   behandeling	   van	   pijn.	   De	   teams	   willen	   zich	   echter	   actief	  
tonen	  op	  dit	  gebied.	  Daarvan	  getuigt	  deze	  geneesheer:	  ‘Hen	  helpen	  om	  weer	  een	  rol	  te	  
vinden	  op	   sociaal	   en	  beroepsniveau	   is	   echt	  belangrijk.	   (…)	  Hen	  helpen	  om	  een	  werk	   te	  
vinden	   dat	   aangepast	   is	   aan	   hun	   problematiek	   dat	   hun	   een	   tevredenheid	   en	   een	  
erkenning	   verschaft	   die	   hen	   ook	   kan	   helpen	   om	   uit	   situaties	   van	   schulden	   of	   zware	  
ontberingen	   te	   raken.	   Dat	   is	   iets	   dat	   we	   in	   ons	   team	   zoude	   willen	   ontwikkelen	   in	   de	  
komende	  jaren’.	  	  
	  
Verschillende	  teams	  spreken	  de	  wens	  uit	  om	  de	  psychologische	  activiteit	  uit	  te	  breiden.	  
Volgens	  hen	  ‘is	  er	  echt	  genoeg	  werk	  voor	  een	  voltijdse	  medewerker’.	  	  
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Verschillende	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  hun	  medisch	  team	  willen	  versterken.	  Sommigen	  zijn	  
van	  plan	  om	  een	  bijkomende	  anesthesist	  aan	  te	  werven:	   ‘We	  hebben	  het	  functieprofiel	  
op	  pijn	  gericht’.	  Anderen	  willen	  het	  panel	  uitbreiden	  met	  andere	  medische	  specialismen	  
om	   een	   minder	   sterke	   ‘anesthesie’-‐kleur	   te	   geven	   aan	   de	   pijnzorg	   door	   huisartsen-‐
algologen	   in	   hun	   team	   op	   te	   nemen:	   ‘Een	   van	   de	   te	   verkennen	   mogelijkheden	   zou	  
waarschijnlijk	   zijn	   dat	   de	   globale	   visie	   die	   een	   huisarts	   kan	   hebben,	   kan	   dienen	   en	  
toegepast	   kan	   worden	   in	   het	   domein	   van	   chronische	   pijn.	   (…)	   Kortom,	   dat	   er	   ook	  
huisartsen-‐algologen	  komen’.	  	  
	  
Enkele	   teams	   zeggen	   dat	   ze	   wensen	   te	   beschikken	   over	   een	   halftijdse	   algologisch	  
verpleegkundige	  voor	  de	  multidisciplinaire	  functie.	  De	  hoofdtaak	  die	  hij	  zou	  krijgen,	  zou	  
de	  uitvoering	  van	  de	  basisanamnese	  zijn,	  zoals	  reeds	  het	  geval	  is	  in	  sommige	  structuren.	  	  
	  
Verschillende	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  wensen	  te	  beschikken	  over	  een	  secretariaatsperiode.	  
Dat	   zou	   de	   administratieve	   taak	   van	   de	   artsen	   verlichten	   en	   de	   multidisciplinaire	  
werking	  van	  de	  teams	  verbeteren.	  	  
	  
Enkele	   teams,	   vooral	   degene	   die	   weinig	   samenwerken	   met	   de	   dienst	   voor	   fysische	  
geneeskunde,	  zeggen	  dat	  ze	  wensen	  te	  beschikken	  over	  een	  referentiekinesitherapeut.	  
	  
	  
5.8.2.	  	   Mogelijke	  verbeteringen	  van	  het	  zorgaanbod	  
	  
Volgens	  de	  verzorgers	  beantwoordt	  de	  organisatie	  van	  psycho-‐educatieve	  groepen	  aan	  
een	   verwachting	   van	   de	   patiënten,	   die	   personen	  wensen	   te	   ontmoeten	   ‘die	   hetzelfde	  
meemaken’	  als	  hen.	  De	  meeste	  teams	  die	  deze	  groepen	  nog	  niet	  aanbieden,	  zeggen	  dat	  
ze	   het	   wel	   van	   plan	   zijn.	   Sommige,	   die	   ze	   al	   organiseren	   voor	   een	   beperkt	   aantal	  
patiënten	  of	  voor	  specifieke	  aandoeningen	  (van	  het	  type	  fibromyalgie)	  zeggen	  dat	  ze	  het	  
aanbod	  willen	  uitbreiden	  tot	  al	  hun	  chronische	  pijnpatiënten	  en	  de	  modaliteiten	  van	  de	  
groepen	  aanpassen	  aan	  de	  behoeften	  van	  de	  patiënten.	  	  
	  
Sommige	   psychologen	   zeggen	  dat	   ze	  het	   aanbod	   van	   groepen	  wensen	  uit	   te	   breiden	  
door	  meer	  bepaald	  een	  programma	  van	  het	  type	  ‘meditatie’	  op	  te	  zetten,	  in	  de	  lijn	  van	  
wat	  er	  wordt	  voorgesteld	  in	  de	  opleiding	  in	  ‘mindfulness’.	  Anderen	  wensen	  het	  publiek	  
van	  de	  groepen	  uit	  te	  breiden	  tot	  de	  gezinnen	  omdat	  zij	  menen	  dat	  ‘het	  interessant	  zou	  
zijn	   om	   de	   gezinnen	   bij	   de	   psycho-‐educatieve	   groepen	   te	   betrekken	   zodat	   zij	   kunnen	  
leren	  wat	  lumbalgie	  is,	  wat	  het	  op	  psychologisch	  en	  sociaal	  niveau	  impliceert’.	  
	  
De	   teams	   zeggen	   dat	   ze	   het	   aanbod	   op	   de	   site	   van	   diensten	   voor	   de	   patiënt	   willen	  
uitbreiden:	   sofrologie,	   aanleren	   van	   zelfhypnose,	   acupunctuur,	   fysieke	  
revalidatietechnieken	   in	   aangepaste	   groepen	   voor	   chronische	   pijnpatiënten…	   maar	  
‘daarvoor	   heeft	   men	   de	   medewerking	   nodig	   van	   andere	   diensten:	   vooral	   de	  
kinesitherapeuten	  en	  de	  fysische	  geneeskunde’.	  
	  
De	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  meer	  proactief	  willen	  zijn	  in	  de	  socioprofessionele	  begeleiding.	  
Een	   van	   hen	   is	   van	   plan	   om	   de	   psychosociale	   en	   socioprofessionele	   gegevens	   van	   de	  
chronische	   pijnpatiënten	   te	   evalueren	   om	   vragen	   te	   beantwoorden	   zoals:	   ‘Welke	  
factoren	   vergemakkelijken	   een	  werkhervatting?	  Speelt	   de	   valorisatie	   van	  het	  werk	   een	  
rol	  in	  de	  problematieken	  van	  chronische	  pijn?’.	  Een	  ander	  team	  is	  van	  plan	  om	  een	  groep	  
voor	  professionele	  herinschakeling	  te	  starten	  ‘in	  de	  vorm	  van	  thema’s	  waar	  de	  patiënten	  
‘à	   la	   carte’	   naar	   toe	   kunnen	   komen’.	   De	   doelstellingen	   zullen	   zijn:	   werken	   aan	   de	  
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motivatie,	   de	   prioriteiten,	   de	   mogelijkheden,	   en	   de	   patiënten	   begeleiden	   bij	   hun	  
stappen	   bij	   de	   hulpstructuren	   voor	   socioprofessionele	   herinschakeling.	   De	   groep	   zal	  
worden	   aangeboden	   aan	   patiënten	   die	   reeds	   actief	   meewerken	   en	   die	   al	  
gesensibiliseerd	   zijn	   voor	   de	   problematiek	   van	   professionele	   herinschakeling.	   Hij	   zal	  
begeleid	  worden	  door	  de	  maatschappelijk	  werker	  van	  het	  team.	  
	  
De	  enkele	  teams	  die	  tot	  dusver	  noch	  een	  individuele	  psychologische	  opvolging	  noch	  een	  
psycho-‐educatieve	  begeleiding	  in	  groep	  aanbieden	  aan	  hun	  chronische	  pijnpatiënten	  die	  
in	  de	  ambulante	   zorg	  consulteren,	   zeggen	  dat	   ze	  van	  plan	   zijn	  om	  ze	  op	  korte	   termijn	  
aan	   hen	   aan	   te	   bieden.	   Ofwel	   beschikten	   deze	   teams	   niet	   over	   een	   vaste	   psycholoog	  
voor	  pijn	  op	  het	  moment	  van	  het	  gesprek,	  ofwel	  werkte	  de	  psycholoog	  uitsluitend	  met	  
gehospitaliseerde	   patiënten.	   In	   dat	   geval	   werd	   enkel	   psychotherapeutische	   steun	  
aangeboden	  aan	  het	  bed	  van	  de	  patiënt.	  
	  
Verschillende	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  gevoelig	  zijn	  voor	  de	  slaapproblemen	  van	  chronische	  
pijnpatiënten.	   Een	   van	  de	   teams	   zegt	   dat	   het	   een	   samenwerking	  wil	   ontwikkelen	  met	  
een	   specialist	   in	   slaap	   in	   de	   instelling	   die	   een	   financiering	   van	   het	   ziekenhuis	   heeft	  
gekregen	   voor	   een	   programma	   voor	   de	   behandeling	   van	   slaapstoornissen	   dat	   wordt	  
aangeboden	  in	  de	  vorm	  van	  groepen	  en	  geleid	  door	  een	  gedragspsycholoog.	  	  
	  
	  
	  
5.8.3.	  	   Mogelijke	  verbeteringen	  van	  de	  interdisciplinariteit	  
	  
De	  meeste	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  de	   interdisciplinariteit	  willen	  versterken.	  Verschillende	  
strategieën	  worden	  overwogen.	  
	  
Een	   geformaliseerde	   multidisciplinaire	  vergadering	   invoeren	   om	   op	   een	  
multidisciplinaire	  manier	   de	   patiënt,	   zijn	   evaluaties	   en	   zijn	   behandeling	   te	   bespreken,	  
zou	   belangrijk	   zijn:	   ‘meer	   regelmatige	   vergaderingen	   hebben	  waarin	  men	   elke	   nieuwe	  
patiënt	   behandeld	   om	   te	   zien	   (…)wat	   men	   hem	   als	   behandeling	   kan	   aanbieden’.	   De	  
teams	   achten	   het	   nuttig	   dat	   op	   deze	   vergaderingen	   de	   geneesheren-‐algologen,	   de	  
verpleegkundige	   van	  de	  algologische	   functie,	  de	  psycholoog	  en	  de	   kinesitherapeut(en)	  
aanwezig	   zijn,	   maar	   ook	   de	   diverse	   medische	   specialismen	   die	   betrokken	   zijn	   bij	   het	  
geval	  van	  de	  patiënt.	  Het	  is	  door	  meer	  formalisme	  en	  systematisme	  in	  de	  bespreking	  van	  
patiënten	  (die	  het	  voorwerp	  zijn	  van	  een	  evaluatie	  na	  een	  behandelingsperiode)	  dat	  de	  
teams	   erin	   zullen	   slagen	   om	   meer	   coherentie	   te	   scheppen	   in	   het	   zorgtraject	   van	   de	  
patiënten.	  
	  
Enkele	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  van	  plan	  zijn	  om	  een	  dag	  alle	  patiënten	  samen	  te	  brengen	  
die	  adviezen	  van	  specialisten	  nodig	  hebben	  in	  een	  identieke	  structuur	  aan	  die	  van	  het	  
dagziekenhuis.	  Op	   het	   einde	   van	   de	   dag	   zou	   een	   evaluatiesynthese	   van	   elke	   patiënt	  
worden	  gegeven.	  Dit	   soort	  project	   lijkt	  moeilijk	  op	   te	  zetten	   te	  zijn	  wanneer	  de	   teams	  
niet	   over	   een	   eenheid	   van	   plaats	   beschikken,	   wanneer	   de	   verzorgers	   deeltijds	  
tewerkgesteld	  zijn	  in	  de	  pijnactiviteit	  en/of	  wanneer	  ze	  op	  verschillende	  locaties	  werken	  
en	  er	  onvoldoende	  concordantie	  is	  in	  hun	  werkroosters.	  
	  
De	  teams	  die	  interdisciplinair	  werken,	  geven	  toe	  dat	  de	  interdisciplinariteit	  sterk	  wordt	  
vergemakkelijkt	   door	   het	   feit	   over	   een	  eenheid	   van	  plaats	   te	   beschikken	  en	  over	   een	  
persoon	  die	   instaat	   voor	  de	  administratieve	   coördinatie.	   Verschillende	   teams	   zijn	   van	  
plan	  om	  zich	   (op	  korte,	  middellang	  of	   lange	   termijn)	  op	  eenzelfde	  plaats	   te	  verenigen,	  
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waarvan	   deze	   verzorger	   getuigt:	   ‘Een	   sterk	   punt	   dat	   gaat	   komen,	   is	   dat	   we	   allemaal	  
verenigd	  zullen	  zijn	  op	  eenzelfde	  plaats,	  in	  elk	  geval	  in	  lokalen	  die	  dicht	  bij	  elkaar	  liggen’.	  
	  
	  
5.8.4.	  	   Mogelijke	  verbeteringen	  inzake	  samenwerkingen	  
	  
De	   meeste	   teams	   zeggen	   dat	   ze	   de	   samenwerkingen	   tussen	   ziekenhuizen	   willen	  
versterken.	  Ze	  zeggen	  dat	  ze	  interacties	  en	  een	  echte	  samenwerking	  willen	  ontwikkelen	  
met	   de	   specialisten	   van	   hun	   instelling	   (in	   het	   bijzonder	   de	   specialisten	   in	   fysische	  
geneeskunde	   en	   de	   psychiaters)	   en	   met	   de	   kinesitherapeuten	   en	   de	   maatschappelijk	  
werkers.	  De	  organisatie	  van	  wetenschappelijk	  stafvergaderingen	  over	  het	  thema	  pijn	  is	  
een	  mogelijkheid	  die	  door	  enkele	  teams	  wordt	  aangehaald	  om	  de	  sensibilisatie	  van	  de	  
intra-‐ziekenhuisteams	   te	   versterken	   en	   op	   termijn	   meer	   samenwerkingen	   te	  
verwachten.	   Het	   systematisch	   langskomen	   van	   een	   lid	   van	   het	   pijnteam	   in	   de	  
verschillende	  diensten,	  met	  dewelke	  het	  MPT	  samenwerkt,	  is	  een	  andere	  mogelijkheid	  
die	  wordt	  aangehaald.	  
	  
De	  teams	  zeggen	  dat	  ze	  zich	  bewust	  zijn	  van	  de	  noodzaak	  van	  meer	  samenwerking	  met	  
de	   huisartsen.	   Ze	   zeggen	   dat	   ze	   de	   huisartsen	   beter	   willen	   informeren	   en	   vormen	   in	  
pijnzorg	   en	   hun	  betrokkenheid	   bij	   het	   zorginitiatief	   en	   de	   interdisciplinaire	  werking	   te	  
vergroten:	  ‘Het	  is	  nodig	  dat	  de	  mensen	  zich	  engageren	  door	  te	  zeggen	  ‘we	  zijn	  betrokken	  
partij	  bij	  de	  evaluatie’.’	  Een	  versterking	  van	  de	  samenwerking	  met	  de	  wetenschappelijke	  
verenigingen	   van	   huisartsen	   is	   een	   mogelijkheid	   die	   wordt	   aangehaald	   door	  
verschillende	   artsen	   om	   de	   huisartsen	   gemakkelijker	   te	   bereiken	   en	  
sensibilisatieboodschappen	  over	  te	  brengen.	  
	  
Verschillende	   teams	   zeggen	   dat	   ze	   het	   werk	   in	   netwerk	   willen	   uitbreiden	   of	  
vernieuwen.	   Een	   team	   zegt	   dat	   het	   van	   plan	   is	   om	   een	   netwerk	   van	   psychologen	   en	  
behandelende	   artsen	   te	   ontwikkelen	   die	   met	   de	   psychosociale	   benadering	   zouden	  
werken.	  Een	  ander	   zegt	  dat	  het	  een	  netwerk	  voor	  parallelle	  en	  paramedische	   zorg	  wil	  
ontwikkelen	   door	   zich	   open	   te	   stellen	   voor	   en	   zich	   te	   informeren	   over	   de	   bestaande	  
technieken	   (microkinesitherapie,	   acupunctuur…)	   met	   het	   oog	   op	   welzijn	   en	   op	   het	  
aspect	  ‘levenskwaliteit’.	  
	  
	  
5.8.5.	  	   Mogelijke	  verbeteringen	  van	  de	  institutionele	  erkenning	  
	  
Veel	   teams	   zeggen	  dat	   ze	  erin	  willen	   slagen	  om	   ‘een	  plaats	   te	   krijgen	   in	  de	   instelling’.	  
Over	   een	   eenheid	   van	   plaats	   beschikken	   en	   als	   ‘Pijnkliniek’	   geïdentificeerd	   worden	  
binnen	  hun	  ziekenhuisinstelling	  vormt,	  volgens	  hen,	  een	  belangrijke	  troef.	  Om	  meer	  te	  
bestaan,	  zeggen	  de	  structuren	  dat	  ze	  ook	  de	  communicatiestrategieën	  willen	  versterken	  
door	   de	   publiciteit	   te	   verbeteren	   en	   door	   de	   verspreiding	   van	   sensibilisatie-‐	   en	  
informatieactiviteiten	  binnen	  de	  muren.	  
	  
	  
5.8.6.	  	   Mogelijke	  verbeteringen	  door	  politieke	  beslissingen	  
	  
Alle	   teams	   zeggen	   dat	   ze	   een	   herfinanciering	   van	   de	   pijnactiviteit	   willen	   verkrijgen	  
(‘Wat	  het	  financiële	  aspect	  betreft,	  valt	  niet	  te	  ontkennen	  dat	  er	  een	  verbetering	  nodig	  
is’),	   wat	   een	   herfinanciering	   van	   de	   medische	   activiteit	   impliceert:	   ‘Een	   betere	  
financiering	  van	  de	  medische	  activiteit,	  die	  in	  overeenstemming	  is	  met	  de	  reële	  activiteit	  
die	  niet	  herleid	  kan	  worden	  tot	  de	  huidige	  nomenclatuur’.	  
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Verschillende	   teams	   vragen	   ook	   om	   een	   betere	   terugbetaling	   van	   de	   behandelingen	  
tegen	  pijn	  een	  gemakkelijkere	  toegang	  tot	  de	  geneesmiddelen	  door	  de	  huisartsen	  toe	  te	  
laten	   om	   ze	   voor	   te	   schrijven	   (‘Het	   feit	   dat	   ze	   niet	   in	   eerste	   intentie	   geneesmiddelen	  
kunnen	  voorschrijven	  die	  het	  voorrecht	  zijn	  van	  de	  specialist	  vind	  ik	  totaal	  belachelijk.	  (…)	  
Dat	  is	  in	  zekere	  zin	  een	  intellectuele	  stommiteit.	  Ik	  zie	  niet	  goed	  wat	  de	  reden	  daarvoor	  
is.’)	  en	  de	  prijzen	  ervan	  te	  verlagen.	  Deze	  teams	  dringen	  aan	  op	  het	  feit	  dat	  ‘chronische	  
pijn	  de	  grootste	  factor	  van	  achteruitgang	  van	  de	  levenskwaliteit	  kan	  zijn	  als	  men	  niet	  de	  
juiste	  geneesmiddelen	  heeft’.	  
	  
De	   teams	   vragen	   om	   steun	   van	   de	   politici	   om	   tot	   een	   zorgnetwerk	   in	   de	   algologie	   te	  
komen,	   om	  de	  universitaire	  opleiding	   te	   verbeteren,	   om	  het	   onderzoek	  uit	   te	   breiden	  
(klinische	   studies,	   nieuwe	   geneesmiddelen	   ontwikkelen),	   om	   over	   informatie-‐	   en	  
opleidingsmiddelen	  en	  eventueel	  een	  evaluatie	  van	  de	  praktijken	  te	  beschikken.	  
	  
	  
5.8.7.	  	   Mogelijke	  verbeteringen	  van	  de	  pijler	  opleiding/onderzoek/onderwijs	  
	  
De	  artsen	  zeggen	  dat	  ze	  persoonlijke	  initiatieven	  tot	  permanente	  vorming	  en	  informatie	  
nemen	   door	   deel	   te	   nemen	   aan	   medische	   congressen	   en	   hun	   betrokkenheid	   bij	  
wetenschappelijke	  stafvergaderingen	  in	  hun	  instelling.	  Een	  arts	  spreekt	  de	  wens	  uit	  om	  
vergaderingen	   tussen	   ziekenhuizen	   te	   organiseren	   om	   niet	   alleen	   het	   slagen	   van	  
behandelingen	  te	  bespreken	  (zoals	  het	  geval	  is	  in	  de	  congressen)	  maar	  vooral	  het	  falen.	  
Dat	  zou	  volgens	  hem	  een	  mooie	  gelegenheid	  zijn	  om	  de	  praktijk	  te	  verrijken.	  	  
	  
De	  psychologen	  betreuren	  een	  gebrek	  aan	  opleiding	   in	  de	  begeleiding	  en	  de	  opvolging	  
van	   chronische	   pijnpatiënten.	   Ze	   zeggen	   dat	   ‘de	   opleidingspijler	   willen	   uitbreiden’	   en	  
meer	   bepaald	   opleiding	   wensen	   in	   motivatiegesprekken	   en	   ‘mindfulness’-‐technieken.	  
De	   meesten	   spreken	   de	   wens	   uit	   voor	   een	   permanente	   vorming	   en	   informatie.	  
Sommigen	   van	   hen	   laten	   zich	   trouwens	   superviseren	   of	   zijn	   dat	   van	   plan.	   Veel	  
psychologen	  wensen	  de	  creatie	  van	  een	  specifieke	  databank	  voor	  de	  ‘pijnpsychologen’.	  
Ze	   wensen	   de	   vorming	   van	   een	   netwerk	   van	   ‘pijnpsychologen’	   en	   de	   komst	   van	   een	  
intervisiegroep	  van	  ‘pijnpsychologen’:	   ‘Nu	  dat	  er	  een	  dertigtal	  teams	  zijn,	  zou	  het	  goed	  
zijn	   om	   een	   groep	   van	   ‘pijnpsychologen’	   op	   te	   richten	   in	   België.	   (…)	   Ik	   stel	   me	   een	  
initiatief	  voor	  dat	  ofwel	  van	  de	  BPS	  komt,	  ofwel	  van	  de	  teams	  zelf’.	  
	  
De	  psychologen	  zegen	  dat	   ze	  de	  samenwerkingen	  op	  het	  gebied	  van	  onderzoek	  willen	  
versterken	   door	   samenwerkingsverbanden	   tussen	   clinici	   (mensen	   op	   het	   terrein)	   en	  
onderzoekers	  te	  creëren	  om	  de	  bijdragen	  van	  de	  enen	  en	  van	  de	  anderen	  met	  elkaar	  te	  
confronteren	  en	  tot	  meer	  gemeenschappelijke	  werkwijzen	  te	  komen.	  
	  
Een	  team,	  dat	  zichzelf	  hoofdzakelijks	  als	   ‘technisch’	  omschrijft,	  zegt	  dat	  het	  van	  plan	   is	  
om	   de	   doeltreffendheid	   van	   de	   behandelingen	   die	   het	   aanbiedt	   te	   evalueren	   op	   vier	  
punten:	  pijn,	  mobiliteit,	  slaap	  en	  leven	  in	  de	  maatschappij	  (gezinsleven,	  beroepsleven).	  
Een	  ander	  team	  zegt	  dat	  het	  spijtig	  vindt	  dat	  het	  niet	  over	  de	  noodzakelijke	  evaluatie-‐
instrumenten	   beschikt	   ‘om	   een	   gestandaardiseerde	   evaluatie	   van	   de	   patiënten	   te	  
hebben	  van	  wat	  we	  vandaag	  doen’.	  
	  
Wat	   onderwijs	   betreft,	   zeggen	   de	   teams	   dat	   ze	   zich	   bewust	   zijn	   van	   de	   dringende	  
noodzaak	  van	  een	  verbetering	  van	  de	  universitaire	  opleiding	  en	  de	  noodzaak	  om	  aan	  de	  
toekomstige	  verzorgers	  te	  leren	  om	  in	  interdisciplinariteit	  en	  met	  een	  biopsychosociale	  
benadering	  te	  werken.	  
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5.8.8.	  	   Mogelijke	  verbeteringen:	  conclusie	  
	  
De	   teams	   zeggen	   dat	   ze	   hun	   team	   willen	   verrijken	   in	   termen	   van	   personeel,	   hun	  
zorgaanbod	  willen	  uitbreiden,	  het	  principe	  van	  interdisciplinariteit	  willen	  versterken,	  de	  
samenwerkingen	  willen	  uitbreiden,	  van	  een	  grotere	  institutionele	  erkenning	  wensen	  te	  
genieten,	   een	   (her)financiering	   van	   de	   pijnactiviteit	   willen	   bekomen,	   het	   werk	   in	  
netwerk	  willen	  ontwikkelen	  en	  de	  universitaire	  opleiding	  willen	  verbeteren.	  
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5.9.	  	   Conclusies	  
	  
De	  belangrijkste	  bevindingen	  die	  we	  kunnen	  onthouden	  op	  basis	  van	  de	  analyse	  van	  de	  
structuren	  van	  de	  MPT’s	  zijn:	  	  
	  

- de	  geografische	  ongelijkheid	  in	  de	  spreiding	  van	  de	  centra;	  
- het	   overwicht	   van	   de	   anesthesie,	   dat	   bevorderlijk	   lijkt	   te	   zijn	   voor	   een	   meer	  

technische	  activiteit;	  
- het	  feit	  dat	  de	  meeste	  geneesheren	  in	  de	  centra	  een	  hoge	  anciënniteit	  hebben	  

op	   het	   gebied	   van	   pijn,	   terwijl	   de	   psychologen	   over	   het	   algemeen	   minder	  
ervaren	  zijn	  –	  wat	  aantoont	  dat	  de	  proefprojecten	  inderdaad	  toegelaten	  hebben	  
om	   psychologen	   in	   dienst	   te	   nemen	   in	   teams	   die	   voordien	   voornamelijk	   uit	  
geneesheren	  bestonden;	  

- een	  sterke	  ongelijkheid	  in	  de	  opleidingen	  in	  de	  algologie	  die	  de	  geneesheren	  en	  
de	  psychologen	  hebben	  gevolgd;	  

- het	   bestaan	   van	   een	   financieel	   tekort	   in	   de	   meeste	   centra	   (voornamelijk	   ten	  
gevolge	  van	  een	   inadequate	  medische	  nomenclatuur),	  ondanks	  de	   inbreng	  van	  
de	  financiële	  middelen	  verbonden	  aan	  de	  pilootprojecten.	  	  

	  
	  
Wat	   de	   analyse	   van	   de	   processen	   betreft,	   komen	   we	   tot	   de	   volgende	   vaststellingen	  
betreffende	  het	  zorgtraject	  van	  de	  patiënten:	  
	  

- er	   bestaat	   geen	   ‘standaardprofiel’	  van	   patiënten,	   maar	   de	   psychosociale	  
dimensie	  is	  sterk	  aanwezig	  in	  de	  problematieken	  van	  chronische	  pijn;	  

- de	   evaluatie	   van	   de	   patiënten	   is	   over	   het	   algemeen	   grondig	   maar	   besteedt	  
onvoldoende	  aandacht	  aan	  de	  houdingen	  en	  de	  overtuigingen	  van	  de	  patiënten;	  

- de	   duur	   en	   de	   frequentie	   van	   de	   multidisciplinaire	   vergaderingen	   zijn	   zeer	  
variabel	  naargelang	  de	  centra,	  sommige	  centra	  hebben	  geen	  vergaderingen;	  

- de	  belangrijkste	  doelstellingen	  die	  de	  teams	  nastreven	  zijn	  de	  levenskwaliteit,	  de	  
autonomie	  en	  het	  weer	  in	  beweging	  brengen	  van	  de	  patiënt;	  

- te	   lang	   bevonden	   behandelingstermijnen	   vormen	   het	   voornaamste	   criterium	  
voor	   ontevredenheid	   van	   de	   patiënten	   en	   van	   de	   verwijzende	   artsen	   en	   het	  
belangrijkste	  motief	  voor	  frustratie	  van	  de	  verzorgers	  van	  de	  MPT;	  

- de	  aangeboden	  therapeutische	  benaderingen	  zijn	  multimodaal	  en	  aangepast	  aan	  
de	  behoeften	  van	  elke	  patiënt;	  

- de	   artsen	   vinden	   dat	   zij	   een	   rol	   van	   evaluatie,	   oriëntatie	   en	   therapeutische	  
opvolging	   hebben	   in	   het	   zorgtraject	   van	   de	   patiënten,	   de	   psychologen	   een	  
opdracht	  van	  luisteren	  en	  begeleiden;	  

- hoewel	  ze	  bewust	  zijn	  van	  het	  belang	  daarvan	  hebben	  weinig	  teams	  initiatieven	  
genomen	  in	  termen	  van	  sociofamiliale	  en	  socioprofessionele	  begeleiding,	  vooral	  
omwille	  van	  het	  gebrek	  aan	  specifiek	  personeel	  en	  de	  ziekenhuiscontext;	  

- pluridisciplinariteit	  wordt	  vooral	  nuttig	  geacht	  bij	  patiënten	  die	  aan	   ‘complexe’	  
chronische	   pijn	   lijden	   en	   omwille	   van	   het	   belang	   van	   bijkomende	   visies	   op	   de	  
situatie	  van	  de	  patiënten;	  

- de	  multidisciplinaire	   teams	   verwijzen	   patiënten	   door	   naar	   de	   Referentiecentra	  
wanneer	   hun	   problematiek	   bijzonder	   complex	   is	   of	   wanneer	   de	  
Referentiecentra	   benaderingen	   aanbieden	   die	   zij	   zelf	   niet	   kunnen	   aanbieden	  
(psycho-‐educatieve	  groepen,	  hypnose…);	  

- de	  duur	  van	  de	  opvolging	  in	  de	  centra	  is	  zeer	  variabel.	  	  
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De	  analyse	  van	  de	  processen	  heeft	  de	  volgende	  punten	  naar	  voren	  gebracht	  betreffende	  
de	  grote	  werkingsprincipes	  van	  de	  MPT’s:	  
	  

- er	  werd	  een	  biopsychosociale	  score	  berekend	  om	  te	  evalueren	  in	  welke	  mate	  de	  
teams	  in	  een	  biopsychosociaal	  perspectief	  werken;	  

- in	  vergelijking	  met	  de	  teams	  met	  een	  lage	  biopsychosociale	  score,	  merkt	  men	  op	  
dat	  in	  de	  teams	  met	  een	  hoge	  biopsychosociale	  score:	  

o de	  verhouding	  tussen	  de	  tijd	  besteed	  aan	  klinische	  activiteiten	  en	  de	  tijd	  
besteed	  aan	  technische	  activiteiten	  is	  omgekeerd;	  

o het	   aantal	   psychologische	   consultaties,	   het	   maandelijks	   aantal	  
stafvergaderingen	  en	  de	  duur	  van	  de	  stafvergaderingen	  verdubbeld	  zijn;	  

o de	  duur	  van	  de	  consultaties	  langer	  is;	  
o de	   turnover	   van	   de	   patiënten	   kleiner	   is	   omwille	   van	   een	   klein	  

percentage	  nieuwe	  patiënten,	  en	  de	  termijn	  voor	  een	  eerste	  consultatie	  
langer	  is;	  

o een	  eerste	  evaluatie	  langer	  duurt;	  
o het	  beroep	  op	  paraklinische	  onderzoeken	  geneigd	  is	  minder	  frequent	  te	  

zijn;	  
- de	  teams	  met	  een	  lage	  biopsychosociale	  score:	  

o werken	  hoofdzakelijk	  met	  gehospitaliseerde	  patiënten;	  
o beschikken	  niet	  over	  een	  eenheid	  van	  plaats;	  
o hebben	   geen	   multidisciplinaire	   vergaderingen	   ingevoerd	   en	   beperken	  

zich	   tot	   informele	   uitwisselingen	   tussen	   de	   medische	   disciplines	   die	  
betrokken	  zijn	  bij	  het	  geval	  van	  de	  patiënt;	  

o houden	  korte	  consultaties;	  
o hebben	  een	  theoretische	  kennis	  van	  het	  biopsychosociale	  model;	  
o baseren	   hun	   praktijk	   niet	   op	   de	   concepten	   van	   actief	   luisteren,	  

individuele	   benadering	   van	   de	   patiënt,	   multidisciplinaire	   aanpak,	  
educatie	  van	  de	  patiënt,	  actieve	  medewerking…	  ;	  

o werken	   niet	   aan	   een	   evaluatie	   en	   rijping	   van	   de	   verwachtingen,	  
overtuigingen,	   voorstellingen	   en	   attributies,	   en	   aan	   een	  
responsabilisering	  van	  de	  patiënten	  in	  hun	  zorg;	  

o beperken	  zich	  tot	  het	  informeren	  van	  de	  patiënten	  met	  het	  doel	  om	  van	  
hen	  een	  betere	  therapietrouw	  te	  bekomen;	  

- het	  vermogen	  van	  de	  teams	  om	  zich	   te	  beroepen	  op	  de	  aanbevelingen	  van	  de	  
literatuur	  en	  zich	  tevens	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  specifieke	  situatie	  van	  de	  patiënt	  
is	   bevredigend.	   Slechts	   enkele	   teams	   (met	   een	   overwicht	   van	   anesthesisten)	  
nemen	  een	  strikte	  houding	  aan	  ten	  aanzien	  van	  de	  ‘guidelines’.	  

	  
Betreffende	  de	  contacten	  met	  de	  andere	  gezondheidszorgbeoefenaars	  heeft	  de	  analyse	  
van	  de	  processen	  naar	  voren	  gebracht	  dat:	  
	  

- contacten	  met	  de	  behandelende	  geneesheren	  en	  de	  andere	  geneesheren	  buiten	  
het	  ziekenhuis	  zijn	  vrij	  frequent;	  

- enkele	   teams	   hebben	   een	   bijzondere	   aandacht	   voor	   het	   behoud	   van	   een	  
effectieve	   samenwerking	   met	   de	   behandelende	   geneesheren	   die	   zij	   als	   ‘de	  
sokkel	  van	  de	  medische	  structuur	  in	  België’	  beschouwen.	  	  
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Betreffende	  de	  moeilijkheden:	  
	  

- de	   onderfinanciering	   van	   de	   pijnactiviteit	   is	   het	   grootste	   probleem	   dat	   de	  
pijnteams	  ondervinden.	  Het	  leidt	  tot:	  

o institutionele	  moeilijkheden,	  
o een	   gebrek	   aan	   personeel,	   lokalen	   en	   opleiding	   van	   de	   teams	   op	   het	  

terrein;	  
o moeilijkheden	  bij	  de	  toepassing	  van	  interdisciplinariteit;	  
o een	  overmaat	  aan	  werk;	  
o moeilijkheden	   om	   de	   patiënten	   volgens	   een	   biopsychosociaal	  

perspectief	  te	  behandelen;	  
- de	   afwezigheid	   van	   een	   basisopleiding	   van	   de	   verzorgers	   (eerste	   en	   tweede	  

cyclus)	  op	  het	  gebied	  van	  chronische	  pijn	  doet	  afbreuk	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
zorg,	  vooral	  omwille	  van	  de	  moeilijkheid	  om	  lokale	  overnemers	  te	  vinden.	  

	  
	  
Betreffende	  de	  troeven:	  
	  

- De	  teams	  die	  goed	  functioneren	  zijn	  teams:	  
o die	  gepassioneerd,	  dynamisch	  en	  solidair	  zijn;	  
o die	  gemeenschappelijke	  waarde	  en	  een	  gezamenlijke	  visie	  delen;	  
o waarvan	  de	  deskundigheid	  en	  de	  integratie	  van	  oude	  datum	  zijn;	  
o die	  zorgen	  voor	  een	  permanente	  vorming;	  
o die	  goed	  geïntegreerd	  en	  gesteund	  zijn	  in	  hun	  instelling.	  

- De	  kwaliteit	  van	  de	  zorg	  die	  wordt	  aangeboden	  aan	  de	  patiënten	  lijkt	  versterkt	  
te	  worden	  door:	  

o een	  team	  dat	  bestaat	  uit	  artsen	  van	  verschillende	  specialismen;	  
o duidelijke	  bakens	  betreffende	  het	  zorgtraject	  van	  de	  patiënt;	  
o een	  interdisciplinaire	  werking.	  

	  
Betreffende	   de	   verbeteringsmogelijkheden:	   de	   door	   de	   teams	   aangehaalde	  
verbeteringspijlers	  betreffen:	  	  
	  

- de	  herfinanciering	  van	  de	  pijnactiviteit;	  
- de	  verbetering	  van	  de	  universitaire	  opleiding	  van	  de	  verzorgers;	  
- de	  oprichting	   van	  een	   certificatieopleiding	   in	  pijn	  en	  de	  erkenning	  van	  de	   titel	  

van	  algoloog.	  
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Negen centra hebben in 2005 met het RIZIV 

een proefconventie « Multidisciplinair 

referentiecentrum voor chronische pijn » 

afgesloten.  

 

In dit hoofdstuk beschrijven wij kort de 

werking van deze conventie alsook de 

evaluatie die in 2007-2008 gemaakt werd 

van de werking van deze conventie.  

 

Vervolgens bevat dit hoofdstuk tevens een 

recente wetenschappelijke evaluatie en een 

evaluatie van het financieel bilan anno 

2010. 

 

Hoofdstuk  6 

Multidisciplinaire referentiecentra           
voor chronische pijn 
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6.1.  De werkingsprincipes van de conventie in grote lijnen 
 
De referentiecentra worden beschreven als derdelijnscentra met een hoofdzakelijk 
diagnostische activiteit (multidisciplinaire evaluatie door minstens één arts en twee niet-
artsen, dan verwijzing naar de eerste en tweede lijn met uitvoerige therapievoorstellen). 
Multidisciplinaire behandelingen zijn mogelijk, maar uitsluitend voor een beperkt aantal 
patiënten. De streefdoelen van de interventiecentra zijn: 

- verdwijning of aanzienlijke vermindering van de pijn ;  
- vermindering van het geneesmiddelengebruik ; 
- functionele verbetering ; 
- vermindering van het beroep op gezondheidsprestaties en thuiszorg. 

 
Het gaat om een experimentele conventie, getest met een beperkt aantal centra, 
gevolgd door een Akkoordraad (geneesheer-coördinatoren van de referentiecentra, 
leden van het College van geneesheren-directeurs van het RIZIV, een huisarts en een 
geneesheer-specialist). De duur van de experimentele conventie was aanvankelijk 
vastgelegd op drie jaar. Deze conventie werd meermaals verlengd en lichtjes gewijzigd. 
De huidige conventie loopt tot eind december 2012. 
 
De toelatingscriteria van patiënten zijn de volgende: al minstens 6 maanden lijden aan 
de behandelde pijn, met zware functionele repercussies, na mislukte 
tweedelijnsbehandelingen. De uitsluitingscriteria zijn migraine en spanningshoofdpijn, 
evolutieve oncologische aandoeningen en evolutieve infectieziekten. 
 
De patiënten moeten door eerste- en tweedelijnsartsen zijn verwezen. Van de centra 
wordt verwacht dat ze een gediversifieerde recruteringsbasis hebben. Er moet een 
samenwerkingsakkoord zijn gesloten met minstens vijf zorginstellingen voor een 
opname van minimum 20 patiënten per jaar en per instelling waarmee een 
samenwerkingsakkoord is gesloten. De centra moeten ook jaarlijks minsten 50 andere 
patiënten opnemen die door 50 verschillende externe referenten zijn verwezen, 
waarvan 25 huisartsen en 25 specialisten. 
 
Het medisch kader moet bestaan uit minstens 4 geneesheren (waarvan een arts-
coördinator en een assistent arts-coördinator): een anesthesist, een specialist in 
revalidatie, een psychiater en een neuroloog of neurochirurg. Allen worden gefinancierd 
door hun nomenclatuur, de conventie betaalt 0.3 VTE (totaal voor het team) van het 
medisch administratieve werk. De arts-coördinator, zijn assistent en alle 
« pijnspecialisten » moeten aan volgende voorwaarden voldoen : minstens halftijds 
werken voor het referentiecentrum, voltijds werken in de ziekenhuisstructuur, specialist 
zijn in anesthesiologie, revalidatie, neurochirurgie of neurologie, een specifieke en 
adequate volledige opleiding hebben gevolgd en minstens 3 jaar ervaring hebben in de 
behandeling van chronische pijn. 
 
Het kader van het niet-medische team moet in totaal minimum 4.75 VTE behalen, als 
volgt verdeeld : psycholoog (1 à 2 VTE), verpleger (0.5 à 1.5 VTE), kinesitherapeut (0.5 à 
1.5 VTE), maatschappelijk werker (0.25 à 1.5 VTE), secretaris (0.5 à 1.5 VTE), 
ergotherapeut (0 à 1.5 VTE), apotheker (0.25 à 0.5 VTE). 
 
Deze per prestatie gefinancierde conventie beoogt twee soorten prestaties : het  
multidisciplinaire pijnonderzoek en de multidisciplinaire therapeutische prestatie. De 
overeenkomstige bedragen van deze prestaties zijn als volgt berekend (bedragen 2005) :  
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- schatting van de totale loonenveloppe (4.75 VTE niet-artsen en 0.3 VTE 
geneesheren: 245 521.69 €) en toevoeging van 15% werkingskosten (totale 
enveloppe per centrum 278 880 €) 

- schatting van het aantal jaarlijkse werkuren voor het niet-artsenteam (6127.5 
uren) en van het aantal effectieve contacturen met de patiënt (70% van het 
vorige cijfer, hetzij 4300 uren) 

- de kosten van een prestatie-eenheid worden berekend door de totale 
enveloppe te delen door het aantal patiëntcontacturen (278.880€/4 300 = 
64.86€) 

- men schat dat een multidisciplinaire evaluatie gemiddeld 5 contacturen van de 
patiënt met het niet-artsenteam vergt, de waarde van het multidisciplinaire 
pijnonderzoek wordt dus vastgelegd op vijf eenheden (324.30€)  

- men veronderstelt dat voor 2u behandeling de leden van het niet-medisch team 
een uur individueel met de patiënt doorbrengen, voor zover groepswerk is 
toegelaten ; de waarde van de multidisciplinaire therapeutische prestatie wordt 
dus vastgelegd op een eenheid (64.86€). 

 
Het totale aantal jaarlijkse prestaties per centrum is gelimiteerd tot 4300 eenheden. De 
centra moeten dus die totale 4300 eenheden presteren om het niet-medisch personeel 
te kunnen betalen. En om een hoofdzakelijk diagnostische activiteit te behouden is het 
aantal therapeutische prestaties gelimiteerd tot 2800 per jaar en per centrum. 
 
De maximale evaluatieduur is vastgelegd op drie maanden en de therapeutische 
behandeling is beperkt tot 20 sessies van twee uur, individueel of in groep, aanvankelijk 
verdeeld over een periode van maximum 6 maanden. 
 
Een vergoeding is voorzien voor deelname aan de multidisciplinaire staf van de 
behandelende huisarts of specialist (63.18 € in 2005). 
 
Verdere criteria voor de erkenning van een referentiecentrum: 
 

- als de zorginstelling meerdere vestigingen telt mag hetpijncentrum slechts in 
één ervan worden ondergebracht; 

- de zorginstelling moet beschikken over een functioneel revalidatiecentrum ; 
- het centrum moet beschikken over gescheiden en niet gedeelde lokalen tijdens 

de openingsuren en over minstens 4 schone ziekenhuisbedden; 
- de artsen van het centrum moeten beschikken over de nodige expertise en 

middelen voor het aanbrengen van implantaten, pompen en stimulatoren en 
(indien mogelijk) voor het uitvoeren van een rhizotomie; 

- de centra moeten opleidings- en onderzoeksactiviteiten bieden die niet 
gefinancierd worden door de conventie.  

 
Het budget op het moment van de oproep voor kandidaturen bood ruimte voor de 
oprichting van twaalf centra. Slechts negen daarvan voldeden aan de selectiecriteria en 
hebben een conventie ondertekend. 
 
 
6.2.  Adviezen van de centra en amendementen 
 
Alle centra erkenden de inbreng van de conventie : structurering en betere 
transparantie van de activiteit op het gebied van chronische pijn, verbetering van de 
contacten met de verwijsartsen, aansporing tot reflectie aangaande de praktijken, 

-  195  -



 

inbreng van middelen voor voorheen niet gefinancierde activiteiten (met name 
psychologische consulten) wat aanzet tot de oprichting van therapiegroepen. 
 
De centra hebben de Akkoordraad evenwel herhaaldelijk gewezen op struikelblokken 
voor de conventie, met name: 
 

- de zeer hoge en onvoldoende gefinancierde financiële last, zowel voor de artsen 
als voor het secretariaat; 

- de onmogelijkheid om het aantal van 4300 eenheden per jaar ter financiering 
van het niet-artsenteam te bereiken, aangezien de centra zich tussen 50 en 75% 
van deze drempel bevinden; 

- de afwezigheid van specifieke financiering van de intellectuele medische 
handeling (consultaties van 30 tot 60 minuten à 22 euro/consultatie zijn 
onvermijdelijk deficitair).  

 
Deze struikelblokken resulteerden in een zwaar structureel deficit dat de overleving op 
middellange termijn van de centra bedreigde. Overigens stonden ze onder druk om 
zoveel mogelijk patiënten voor groepssessies te werven (« rendabeler » dan individuele 
behandelingen), met het gevaar van een standaardisatie die incompatibel is met de 
reële noden van de patiënten. 
 
De centra gaven vele redenen aan voor de onmogelijkheid om 4300 eenheden/jaar te 
presteren, onder andere: 
 

- annulering/verplaatsing van afspraken, te verklaren door de bijzondere situatie 
van chronische pijnpatiënten (moeilijke verplaatsingen, behoefte aan een derde 
persoon, fluctuerende pijntoestand), met een absenteïsme tot 30%; 

- de moeilijkheid om patiënten voor de behandelingssessies te recruteren : 
o geografische afstand; 
o obstakels voor een regelmatige therapeutische behandeling (b.v. 

gezinssituatie van de patiënt, medicolegale procedure, moeilijkheid om 
de patiënt actief voor gedragsverandering te mobiliseren); 

o therapeutische objectieven die incompatibel zijn met de verwachtingen 
van bepaalde patiënten (die een « mirakel » verwachten van een 
revalidatie die alleen op « beter leven met de pijn » gericht is); 

o noodzaak om de verwachtingen van de patiënten een tijd te laten rijpen 
alvorens de therapeutische behandeling te kunnen aanvatten. 

 
Om deze problemen op te vangen zijn er in 2007, 2008 en 2009 aanhangsels aan de 
conventie voorgesteld. Die brachten geleidelijk volgende wijzigingen aan: 
  

- verlenging van de periode waarin de patiënt behandelingen kunnen worden 
voorgesteld (van 6 tot 12 en verder tot 24 maanden), maar zonder wijziging van 
het maximaal aantal sessies (20) ; 

- wijziging van de te realiseren prestaties voor een behandelingseenheid (twee 
uur in groep of één uur individueel) ; 

- verlenging van de medische administratietijd (+ 0.22 ETP ; de centra hadden de 
noodzakelijke verlenging berekend op 0.7 ETP) en van het secretariaat (+ 0,6 
ETP) ; 

- reductie van het totaal aantal te presteren eenheden tot 90% van de 
aanvankelijk voorziene 4300 eenheden (3.860 eenheden). 
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Zo werd het bedrag van de therapeutische prestatie-eenheid progressief verhoogd (tot 
99.19€ eind 2010, met de indexsprongen). Deze verhoging is binnen de enveloppe 
gebleven, want ze werd gefinancierd door het verschil tussen het aanvankelijk voorziene 
budget (voor 12 centra en met een rendement van 100%) en het reëel gebruikte budget 
(9 centra, rendement 50 à 75%).  
 
Ondanks deze wijzigingen bleven alle centra deficitair. De gevolgen van dit deficit waren 
zeer variabel. De centra die nog andere inkomens hebben buiten die van de conventie 
en van medische consultaties (met name de interventionele pijntechnieken) kunnen zich 
nog net in evenwicht houden, terwijl de centra die niet beschikken over deze 
aanvullende inkomens zwaar deficitair blijven.  
 
 
 
6.3.  Evaluatie door het RIZIV 
 
De negen referentiecentra registreerden talrijke gegevens over alle patiënten die in 
2007 werden gevolgd. Deze gegevens werden door het RIZIV geanalyseerd en daarna in 
de Akkoordraad besproken. Hier volgt een samenvatting: 
 

Vraag 1 : hoe vervullen de centra hun hoofdtaken : het stellen van 
multidisciplinaire pijndiagnoses en het afstemmen van behandelingen? 

 
In 2007 realiseerden de centra in totaal 2 245 multidisciplinaire pijnonderzoeken en 11 
320 behandelingssessies, hetzij gemiddeld 1 evaluatie voor 4 of 5 behandelingssessies. 
Dit volume stemt overeen met 67% van het vastgelegde plafond (nodig om het team te 
financieren). Sommige centra doen haast niets anders dan evaluaties, andere 
daarentegen doen een minimum aan evaluaties en een maximum aan behandelingen. 
 
Gemiddeld 46% van de patiënten die een multidisciplinaire evaluatie hebben ondergaan 
volgt een multidisciplinaire behandeling ; het gemiddelde aantal behandelingssessies 
per patiënt is iets hoger dan 10 (terwijl 20 sessies zijn toegelaten). 31% van de patiënten 
krijgt technische handelingen zoals infiltraties. 
 
De gemiddelde duur van de therapeutische behandeling bedraagt 7 maanden en 10 
dagen. 
 
 

Vraag 2 : Halen de referentiecentra de streefdoelen inzake netwerking en 
samenwerking met de eerste- en tweedelijnsreferenten?   

 
Geen enkel centrum bereikt het samenwerkingsdoel met de vijf tweedelijnsziekenhuizen 
waarmee een akkoord is ondertekend. De aanwezigheid van een huisarts in de staf is 
uitzonderlijk. 
 
Tijdens de discussie in de Akkoordraad lieten de centra opmerken dat de informele 
communicatie (met name telefonisch) met de huisartsen en specialisten verbetert. Maar 
de afwezigheid van tweedelijnsstructuren bemoeilijkte de verwijzing van de patiënt naar 
stroomafwaartse structuren. Ook het gebrek aan opleiding van eerste- en tweedelijns-
interveniënten (huisartsen, kinesitherapeuten, psychologen) op het gebied van 
chronische pijn werd door vele centra aangehaald als obstakel voor een goede 
samenwerking. 
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Vraag 3 : wat zijn de karakteristieken van de patiënten die in het kader van de 
conventie worden begeleid? 

 
De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 48-49 jaar. 73% van de patiënten zijn 
vrouwen. Provincies die geen referentiecentrum hebben (Henegouwen) zijn niet 
ondervertegenwoordigd, wat veronderstelt dat patiënten uit Henegouwen zich naar de 
andere provincies verplaatsen. 
 
 

Vraag 4 : wat is de aard van chronische pijn? 
 
De multidisciplinair gevolgde patiënten hebben al 4 jaar en 8 maanden pijn (mediaan, 
minimum 3 jaar, maximum 6.7 jaar), met een grote dispariteit naargelang de centra. 
Daarentegen hebben de monodisciplinair (uitsluitend door artsen) gevolgde patiënten al 
ongeveer 12 maanden (7 tot 56 maanden) pijn.  
 
44% (5 à 80% naargelang de centra) van de patiënten lijdt aan diffuze pijn (in meer dan 
drie lichaamsregio’s), 64% lijdt aan musculoskeletale pijn. De pijnetiologie is naar 
verluidt een trauma in 26% van de gevallen, degeneratief in 34% en disfunctioneel in 
20% van de gevallen. Volgens de ICD-9 classificatie lijdt 73% van de patiënten aan 
musculoskeletale en bindweefselaandoeningen en heeft 29% een psychiatrische 
comorbiditeit. 
 
De mediane pijnscore is 7/10 (6 à 8 naargelang de centra), de score volgens de Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS, Zigmond & Snaith, 1983) is 10.6 voor angst (8.4 à 
13.5) en 9.4 voor depressie (8.5 à 11.5), wat wijst op een matige angst en depressie. De 
QoL  scores SF-36 (Ware & Sherbourne, 1992) liggen een à twee standaarddeviaties 
onder de norm voor haast alle subschalen, wat wijst op een slechte levenskwaliteit. De 
Medication Quantification Score (MQS, Harden & Weiland, 2005) die het 
geneesmiddelengebruik evalueert, is gemiddeld 14.2 (7.3 à 20 naargelang de centra). 
Wat de socioprofessionele status betreft :  33% (22 à 42%) van de patiënten werkt nog, 
35% (24 à 56%) heeft een inkomen van de ziekte-invaliditeitsverzekering en 12% (2 à 
21%) een werkloosheidsuitkering. De meeste patiënten doen relatief weinig beroep op 
medische en niet-medische steun. 
  
 

Vraag 5 : Haalt de begeleiding de streefdoelen inzake patiëntbegeleiding? 
 
Globaal zien we een verbetering van alle scores. De verschillen zijn statistisch significant 
maar klinisch zeer matig. De pijnintensiteit is verbeterd bij 54% van de patiënten, de 
Patient Global Impression of Change (PGIC) toont een verbetering in 57% van de 
gevallen. De angstscore op de HADS gaat van 10.6 naar 10.0, de depressiescore van 9.4 
naar 8.9. De QoL scores verbeteren slechts matig. 51% van de patiënten signaleert een 
reductie van de volgens de MQS berekende geneesmiddelenbehandeling. 
 
Er is geen significant verschil in de proportie patiënten die werken. We zien een lichte 
reductie in het gebruik van infrastructuren van medische en niet-medische zorgen. 
 
Tijdens de discussie in de Akkoordraad merkten de centra op dat deze analyse geen 
onderscheid maakte tussen de patiënten die slechts één evaluatie versus patiënten die 
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een complete multidisciplinaire opvolging, individueel of in groep, hebben gehad. 
Evenmin was rekening gehouden met het aantal behandelingssessies. Bovendien is het 
voorspelbaar dat op het gebied van chronische pijn de waargenomen verbeteringen 
matig zijn, vooral bij een evaluatie op vrij korte termijn. Ten slotte zijn de gekozen 
meetinstrumenten (maar beperkt om methodologische redenen) onvoldoende om de 
wijzigingen in factoren als de manier van « coping » te evalueren. 
 
 
 

Conclusies 

 
Het RIZIV besluit uit haar analyse dat : 
 

- er grote productiviteitsverschillen zijn tussen de centra ; 
- de samenwerking met de tweedelijnsziekenhuizen en de externe specialisten 

onvoldoende is – maar de ziekenhuizen recruteren zoals voorzien patiënten die 
door talrijke verschillende artsen zijn gestuurd ; 

- de begeleidingen beantwoorden aan de objectieven van de korte duur en de  
multidisciplinaire aard van de opvolging ; 

- de in de centra gevolgde patiënten een « oud zeer » hebben met ernstige 
repercussies op hun levenskwaliteit en hun functionering ; 

- de begeleiding resulteert in een statistisch significante verbetering van haast alle 
geanalyseerde parameters, maar dat de verbeteringen op klinisch vlak pover en 
allicht weinig significant zijn. 

 
Wij zouden er nog aan willen toevoegen dat deze analyse ook belangrijke verschillen 
aantoont in het patiëntenprofiel van het ene centrum tot het andere. 
 
 
 
 
6.4.  Evaluatie van de behandelingsresultaten  
 
Naar aanleiding van de opmerking van de referentiecentra over de evaluatie van de 
resultaten van de negen centra door het RIZIV, als zou deze analyse geen rekening 
hebben gehouden met de uitgevoerde behandelingen, heeft het Luikse team de 
patiëntengegevens in functie van deze behandelingen geanalyseerd. 
 
Tussen 2005 en 2008 werden 1832 patiënten (81 % vrouwen) van gemiddeld 47 jaar, 
met gemiddeld 10 jaar chronische pijn, geëvalueerd. 
 
Tabel 6.1. geeft de frequentie van de voornaamste diagnoses in deze populatie. Het 
multidisciplinair team maakte een onderscheid tussen « fibromyalgie » en 
« polymyalgie », d.w.z. diffuze musculoskeletale pijn met concomitante immunologische 
of infectieuze problemen. De diagnose « complex pijnsyndroom » wordt gegeven aan 
patiënten met majeure disfuncties in hun privé- en beroepsleven (> 1 jaar afwezig op 
hun werk), die wij bestempelen als « maladaptive copers » omdat de pijn hun leven 
beheerst. 
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Tabel 6.1.: Diagnose na multidisciplinair overleg. 

 Aantal % 

Fibromyalgie 534 29.2 % 

Rugpijnklachten (lumbalgie, cervicalgie, …) 357 19.5 % 

Polymyalgie 259 14.1 % 

Complex regionale pijnsyndromen (CRPS) 304 16.6 % 

Neuropatische pijn 129 7.0 % 

Osteoarticulaire pijn 77 4.2 % 

Andere diagnoses 54 3.0 % 

Niet vermeld (papieren dossier nog niet opgenomen in 
database) 

118 6.4 % 

 
 
Tabel 6.3. geeft de resultaten van de verschillende tests die deze patiënten voor hun 
behandeling in het referentiecentrum hebben ondergaan. Deze tests omvatten: 
 

- De ‘Pain Disability Index’ (PDI) : een instrument dat de impact meet van pijn op 
de functionele capaciteiten van de persoon. We onderscheiden 7 categorieën 
van activiteit: gezin en huis, vrije tijd, sociale activiteiten, bezigheden, seksueel 
gedrag, zelfverzorging, vitale activiteiten. Hoe hoger de totale score (max. 70), 
hoe groter de impact van pijn op de dagelijkse functionering. 

- De ‘Visual Analogue Scale’ (VAS) : de patiënt evalueert de intensiteit van de 
pijn (actueel, minimum, maximum en gemiddeld). De score varieert van 0 
=‘geen pijn’ tot 10 =‘de hevigste pijn’.  

- De ‘Survey of Pain Attitudes (SOPA)’ meet de attitude van de patiënt t.a.v. pijn. 
Hij omvat 57 items verdeeld in 7 factoren die elk een verschillend pijnregister 
aanspreken: niveau van  pijncontrole, bezorgheid van de omgeving, belang dat 
de patiënt aan medicatie hecht, niveau van gepercipieerde handicap, modulatie 
van de pijn door emoties, genezingsverwachting, verband dat de patiënt 
aanvoelt tussen pijn en lesionele elementen. Bij elk item streept het subject een 
antwoord aan op een schaal van vijf niveaus (volledig akkoord tot helemaal niet 
akkoord). Elke score kan variëren van 0 tot 20. 

- De ‘Hospital Anxiety Depression Scale’ (HADS) peilt naar symptomen van angst 
en depressie. De twee scores (angst en depressie) kunnen variëren van 0 tot 21. 
Een score tussen 8 en 10 wijst op een vermoeden van angst of depressie, hoger 
dan 10 bevestigt een staat van angst of depressie. 

- De ’36-item Medical Outcomes Study Short-Form Health Survey’ (SF-36) is een 
meting van de fysieke en morele gezondheid via 36 vragen onder 8 indicatoren 
(tabel 6.2.) die in twee waarden zijn opgesplitst : ‘Physical component summary’ 
(PCS) en ‘Mental component summary’ (MCS).  Hoe hoger de PCS en MCS 
scores, hoe beter de fysieke en morele gezondheid van de patiënt. 

 
 
Tabel 6.2. : Indicatoren van de ’36-item Medical Outcomes Study Short-Form Health 
Survey’ 

Fysieke gezondheid (PCS) 
– Fysieke activiteiten 

– Beperkingen tgv fysieke toestand  

– Fysieke pijn  

– Gepercipieerde gezondheid  

Morele gezondheid (MCS) 
– Leven en relaties met de anderen  

– Beperkingen tgv psychische toestand  

– Psychische gezondheid  

– Evolutie vd gepercipieerde gezondheid 
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Tabel 6.3. : Gemiddelde waarden van de karakteristieken in functie van de 
multidisciplinaire diagnose 
 

 
Fibro-

myalgie 
Rugpijn Polyalgie 

Complex 
pijnsyn-
droom 

Neuro-
patische 

pijn 

Osteo-
articu-

laire pijn 

Andere 
diagno-

ses 

Aantal patiënten 534 357 259 304 129 77 54 

PDI totaal gemiddeld 44.3 38.4 41.9 47.1 39.2 40.4 43.4 

VAS 

Actuele pijn 

Maximale pijn 

Minimale pijn 

Gemiddelde pijn  

 

6.1 

8.4 

4.3 

6.3 

 

5.6 

8.0 

3.9 

5.9 

 

5.5 

8.0 

3.8 

5.7 

 

6.5 

8.6 

4.6 

6.4 

 

5.5 

8.1 

3.6 

5.8 

 

5.5 

8.3 

3.9 

6.1 

 

6.0 

8.4 

3.9 

6.3 

SOPA 

Controle van de pijn 

Handicapperceptie 

Verband pijn-laesie 

Modul. door emoties 

Belang van medicatie° 

Bezorgdheid omgeving 

Genezingsverwachting 

 

5.9 

14.1 

9.3 

13.4 

14.0 

9.9 

11.9 

 

6.8 

13.0 

10.5 

10.3 

14.2 

7.8 

12.2 

 

6.4 

13.6 

9.2 

12.8 

13.5 

9.2 

11.9 

 

3.7 

14.7 

10.2 

12.5 

14.1 

10.2 

12.0 

 

6.3 

13.4 

11.6 

10.3 

14.5 

8.3 

12.5 

 

6.6 

13.8 

11.6 

9.6 

13.9 

8.8 

12.3 

 

5.7 

14.2 

10.5 

12.4 

13.4 

8.7 

12.4 

HADS  

Angst 

Depressie 

 

13.1 

10.5 

 

10.9 

8.8 

 

12.4 

9.7 

 

13.7 

11.6 

 

11.2 

9.5 

 

11.0 

8.5 

 

13.3 

10.7 

SF-36  
PCS (Fys. gezondh.) 

 
29.3 

 
31.9 

 
31.3 

 
29.3 

 
32.5 

 
31.2 

 
31.1 

MCS (Mor. gezondh.) 24.7 30.0 25.8 21.2 27.9 29.7 26.0 

 

Voor 369 patiënten hebben wij de evolutie in de tijd geëvalueerd (gemiddeld na 20 
maanden). Van hen had 17% alleen het pijnonderzoek ondergaan, 76% de psycho-
educatie en 67% kiné-behandelingen (tabel 6.4.) 
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Tabel 6.4. : Evolutie van de scores in functie van de uitgevoerde behandeling. 
De cijfers komen overeen met de gemiddelde afwijkingen tussen de eerste en de laatste 
meting.  

 
Patiënten met 

uitsluitend 
pijnonderzoek 

Met  initiële 
behandeling* 
< 10 sessies 

Met behandeling** 
≥ 10 sessies 

max. 20 sessies 

 
PDI totaal 

 
+0.1 (t=-0.07 p=0.9425) 

 
-1.1 (t=-0.265 

p=0.7944) 

 
-3.7 (t=-4.912 p<0.0001) 

VAS 

Actuele pijnintensiteit 

Maximale pijnintensiteit 

Minimale pijnintensiteit 

Gemiddelde 

pijnintensiteit 

 

-0.2 (t=-0.45 p=0.6537) 

-0.8 (t=-2.59 p=0.0121) 

+0.4 (t=1.25 p=0.2180) 

+0.3 (t=1.23 p=0.220) 

 

+1.3 (t=1.60 p=0.1287) 

-0.5 (t=-0.59 p=0.5580) 

+2.2 (t=2.87 p=0.0111) 

+0.8 (t=0.91 p=0.3751) 

 

-0.2 (t=-1.09 p=0.2760) 

-0.3 (t=-2.58 p=0.0104) 

-0.1 (t=-0.56 p=0.5746) 

-0.4 (t=-2.63 p=0.0088) 

SOPA 

Controle van de pijn 

Handicapperceptie 

Verband pijn-lesionele 

elem. 

Modulatie door emoties 

Belang van medicatie 

Bezorgdheid vd omgeving 

Genezingsverwachting 

 

+1.0 (t=1.93 p=0.0586) 

-0.2 (t=-0.44 p=0.6620) 

-0.5 (t=-0.88 p=0.3822) 

-0.5 (t=-0.76 p=0.4514) 

+0.1 (t=2.56 p=0.0131) 

-0.8 (t=-1.44 p=0.1549) 

-1.0 (t=-1.99 p=0.0519) 

 

+1.8 (t=1.47 p=0.1605) 

-0.4 (t=-0.42 p=0.6827) 

+1.1 (t=1.02 p=0.3209) 

-0.2 (t=-0.21 p=0.8385) 

+0.2 (t=2.22 p=0.0413) 

+1.6 (t=1.04 p=0.3130) 

-1.7 (t=-1.83 p=0.0856) 

 

+2.2 (t=8.52 p<0.0001) 
-0.8 (t=-3.38 p=0.0008) 
-1.4 (t=-5.31 p<0.0001) 

+0.7 (t=2.58 p=0.0104) 

+0.2 (t=7.00 p<0.0001) 

-0.3 (t=-1.11 p=0.2666) 

-1.9 (t=-8.85 p<0.0001) 

HADS 

Angst 

Depressie 

 

-0.9 (t=-1.66 p=0.1021) 

-0.3 (t=-0.58 p=0.5644) 

 

-0.0 (t=0.00 p=1.0000) 

+1.5 (t=1.66 p=0.1170) 

 

-0.8 (t=-3.68 p=0.0003) 

-0.4 (t=-1.71 p=0.0883) 

SF-36 
PCS (fysieke gezondheid) 

 
+0.5 (t=0.48 p=0.6355) 

 
+2.5 (t=1.14 p=0.2710) 

 
+1.7 (t=3.78 p=0.0002) 

MCS (morele gezondheid) +1.6 (t=0.99 p=0.3219) -0.5 (t=-0.19 p=0.8523) +3.1 (t=4.66 p<0.0001) 

 
 
Conclusie: deze studie bevestigt het belang van behandelingssessies in de 
multidisciplinaire structuur. De patiënten leren hun pijn beter beheersen en winnen aan 
levenskwaliteit (SF 36) als ze meer dan 10 behandelingssessies hebben gekregen. 
 
Deze resultaten zijn bemoedigend maar naar nodigen toch uit om andere 
therapeutische benaderingen te verkennen die patiënten kunnen helpen hun 
pijnprobleem beter te leren beheersen. Met dat doel voor ogen hebben wij in december 
2008 een programma voorgesteld  « empowerment to cope the problem » (ECP) + 
cursus zelfhypnose. Dit programma werd geëvalueerd bij 50 patiënten die deel 
uitmaken van de Conventie « Chronische pijn » (artikel in redactie). Alle patiënten 
kregen 8 sessies van 2 uur over twee jaar. De patiënten die dit programma volgen 
krijgen een statistisch significant betere levenskwaliteit, doen meer (aan) dagelijkse 
activiteiten, verhogen hun zelfcontrole, hebben minder « magische verwachtingen », 
negeren vaker en/of relativeren hun pijn.  Ze zoeken meer verstrooiing en hun humeur 
verbetert (significante daling van de depressiescore). Deze waarnemingen wijzen op het 
belang van een klinische onderzoeksactiviteit in de Referentiecentra om de acteurs van 
deze structuren aan te zetten om innoverende benaderingen uit te testen en te 
evalueren. Voorlopig zijn deze activiteiten hoofdzakelijk gebaseerd op de « goodwill » 
van de teams om tijd en energie te besteden aan projecten die slechts zelden adequaat 
worden gefinancierd. 
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Het onderzoeksteam is ervan overtuigd dat deze onderzoeken meer instrumenten zullen 
vrijmaken die beter overeenstemmen met de behoeften van de chronische 
pijnpatiënten en dat zij zullen leiden tot een reflectie rond de problematiek van 
chronische pijn. Deze dynamiek zal « jongeren » als een magneet naar dit zorggebied 
aantrekken. 
 
 
 
6.5.  Activititeitenbilan 2010 
 
De centra hebben ons hun activiteitscijfers en de samenstelling van hun team voor 2010 
meegedeeld. In totaal hebben de negen centra 2235 evaluaties gedaan, dat betekent 
dat een centrum jaarlijks gemiddeld 248 nieuwe multidisciplinaire patiënten ontvangt. 
Het totaal aantal prestatie-eenheden is 25 076, gemiddeld 2786, hetzij 72% van het 
maximale plafond. De centra halen dus niet de voorziene budgetenveloppe.  
 
Om het financieel bilan van de centra te evalueren hebben wij de loonkosten berekend 
van een qua samenstelling gemiddeld team (tabel 6.5.).  
 
 
Tabel 6.5.: gemiddelde samenstelling van een team van een referentiecentrum en 
jaarlijkse bruto loonkosten 2010 (bron : FOD barema, met 9 jaar anciënniteit, waarbij 
de apotheker wordt gelijkgesteld met het barema van de psycholoog).  
 

 Jaarl.kosten 
1 VTE (€) 

VTE reëel 
(gemiddelde 9 

referentiecentra) 

Jaarl.kosten 
(€) 

Geneesheer 89 800 2.34 210 032 

Psycholoog 63 038 1.12 70 393 

Kinesitherapeut 53 206 0.68 36 357 

Ergotherapeut 53 206 0.11 5 616 

Verpleger 53 206 1.32 70 350 

Apotheker 63 038 0.13 8 405 

Maatschappelijk 
werker 

53 206 0.22 11 823 

Secretaris 53 206 1.45 77 148 

Totaal niet-artsen  5.03 280 093 

Totaal  7.37 490 125 

 
 
Op basis van het gemiddeld aantal prestatie-eenheden per centrum waarbij een 
prestatie-eenheid eind 2010 gelijk is aan 99.19€, kan men de inkomens van de conventie 
berekenen alsook het financieel bilan van de teams. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  203  -



 

Tabel 6.6.: financieel bilan van de conventie “Multidisciplinaire 
referentiecentra voor de behandeling van chronische pijn” 

 

Inkomen 
conventie (€) 

Kosten (€) 
 

Bilan 

€ % 

 
276.365 

Het hele team, zonder werkingskosten 490.125 -213.760 -77% 

Het hele team, met 15% werkingskosten 563.644 -287.278 -104% 

Uitsluitend niet-artsen, zonder 
werkingskosten 

280.093 -3 .727 -1% 

Uitsluitend niet-artsen, met 15% 
werkingskosten 

322.107 -45.741 -17% 

Niet-artsen + 0.7 VTE geneesheren en 15% 
werkingskosten 

394.396 -118.030 -43% 

 
Ongeacht de berekeningsmethode vertonen de centra een deficit dat hoofdzakelijk 
voortvloeit uit de niet-financiering van de medische activiteit. Wetende dat bepaalde 
artsen (vooral anesthesisten) andere inkomensbronnen hebben (met name technische 
handelingen), is het misschien niet adequaat om de totale loonenveloppe van de artsen 
op de conventie te verhalen. De centra hebben eerder al berekend dat de niet-
gefinancierde en direct aan de conventie gebonden medische activiteit (deelname aan 
de staf, administratief werk, coördinatie van het team…) ongeveer 0.7 ETP is. Als de 
conventie alleen deze post van medische activiteit zou moeten financieren, vertoont het 
gemiddeld financieel bilan van de centra een deficit van nagenoeg 120 000 euro, hetzij 
43% van het totale budget. 
 
En dit cijfer van 120.000€ onderschat nog het deficit, want de reëel toegepaste lonen in 
de centra liggen gewoonlijk hoger dan het FOD barema (hoge anciënniteit van het 
personeel, hogere loonkosten van de artsen). En dan hebben we nog geen rekening met 
de consultatie, een medische activiteit die op zich al ondergefinancierd is door de 
nomenclatuur (ongeveer 22€ voor consultaties van minimum 30 minuten). Ten slotte is 
15% voor werkingskosten ook een onderschatting, een meer realistische waarde 
schommelt rond 25% (Prof. Durant, UCL). 
 
 
 
6.6.  Discussie 
 
De conventie « Multidisciplinair Referentiecentrum voor chronische pijn » heeft 
ongetwijfeld een grote positieve inbreng gehad, zowel voor de werking van de teams als 
voor de kwaliteit van de patiëntenopvolging. Niettemin blijven een aantal problemen 
onopgelost. 
 
Het basisprincipe van de conventie, met als expliciet hoofddoel een verdwijning of 
aanzienlijke vermindering van pijn, is incompatibel met de actuele wetenschappelijke 
kennis die aantoont dat een multifactorieel probleem moeilijk te behandelen is en dat 
de therapeutische doeleinden op zijn zachtst bescheiden zijn (cfr hoofdstuk 2 van dit 
rapport). Bovendien ondermijnt het gebrek aan opleiding van de eerste- en 
tweedelijnsinterveniënten het principe van een snelle evaluatie gevolgd door 
gedetailleerde therapeutische adviezen. In de klinische praktijk moeten vele patiënten 
worden opgevolgd. De korte opvolgingsduur en het beperkt aantal therapiesessies zijn 
in dat opzicht ontoereikend. 
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Anderzijds is er persistent een zware structurele onderfinanciering. De voornaamste 
oorzaken zijn: 
 

- afwezigheid van adequate financiering van een hoofdzakelijk intellectuele 
(langdurige consultaties) medische activiteit; 

- overevaluatie van de reële werkingscapaciteiten van de centra en vandaar de 
onmogelijkheid om het plafond te bereiken van prestatie-eenheden die nodig 
zijn om het team te financieren. 

 
De draagwijdte van deze onderfinanciering is enorm, tussen €120.000 en €288.000 per 
referentiecentrum. 
 
De negatieve gevolgen van deze onderfinanciering raken zowel de patiënten als de 
teams. De patiënten krijgen een verzorging van suboptimale kwaliteit (wegens 
rentabiliteitsbeperkingen die de turnover verhogen) en te gestandaardiseerd voor hun 
variabele behoeften. De teams staan onder hoge druk om de rentabiliteit te verbeteren 
en zijn gefrustreerd omdat ze niet altijd in staat zijn om de adequate zorg te verlenen, 
met als gevolg demotivatie, stress en burnout. Ze hebben geen enkele zekerheid dat ze 
op middellange of lange termijn kunnen blijven functioneren (vele teams staan constant 
onder vuur te moeten sluiten wegens onvoldoende financiering). 
 
We herinneren eraan dat de teams van de referentiecentra historisch de eerste waren 
die tijd en energie hebben besteed aan de opvolging van patiënten met chronische pijn. 
Sommigen van hen zijn al meer dan 30 jaar actief. Zij beschikken over een aanzienlijke 
expertise en worden door collega’s alom erkend als een klinische en wetenschappelijke 
referentie. Ze zijn vergaand betrokken in de opleiding en vorming van de eerste, tweede 
en derde cycli op het gebied van chronische pijn. Menigen onder hen nemen deel aan 
fundamentele of translationele onderzoeksprojecten en vormen aldus een ‘hub’ voor 
integratie en aanpassing van de onderzoeksresultaten aan de realiteit van de dagelijke 
klinische praktijk. Stopzetting van de werking van deze teams die momenteel in het 
kader van de RIZIV referentiecentra werken zou een  « onthoofding » betekenen van het 
zorgaanbod op het gebied van chronische pijn. Het is dan ook essentieel dat deze teams 
onder billijke omstandigheden hun werk kunnen voortzetten. 
 
 
 
 
6.7.   Referenties 
 
Harden RN, Weiland SR. Medication quantification Scale Version III : Update in Medication Classes and 
Revised Detriment Weights by Survey of Amirican Pain Society Physicians. J Pain 2005;6:364-371. 
 
Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and 
item selection. Med Care. 1992;30:473-83. 
 
Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983;67:361-70. 
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In de afgelopen jaren werden in ons 

land reeds verschillende 

maatregelen getroffen voor de 

vergoeding of terugbetaling van 

verschillende vormen van 

pijnbehandelingen. Alhoewel deze 

regelingen betrekking hebben op 

verschillende elementen van de 

behandeling van zowel acute als 

chronische pijnklachten, dient toch 

wel opgemerkt te worden dat een 

merendeel van de op dit ogenblik 

geïmplementeerde regelingen 

betrekking hebben op vergoeding 

van technische ingrepen of invasieve 

behandelingsprocedures. Met enige 

uitzondering van de proefconventie 

betreffende de referentiecentra voor 

chronische pijn (alhoewel daarin 

feitelijk ook geen vergoeding is 

opgenomen voor de uitgevoerde 

intellectuele activiteiten tijdens de 

consultaties, énkel voor de 

diagnostische oppuntstelling van de 

chronische pijnsyndromen en de 

overlegmomenten – al dan niet in 

aanwezigheid van de huisarts), bestaat er 

op dit ogenblik géén vergoeding voor de 

intellectuele activiteiten die gesteld worden 

binnen het kader van ernstige chronische 

pijnsyndromen.  

 

 
 

Hoofdstuk 7 

Huidige nomenclatuur  
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7.1. Nomenclatuur acute (postoperatieve) pijnbestrijding 
 
De allereerste vorm van pijnbestrijding die in België vergoed werd had betrekking op de 
bestrijding van postoperatieve pijn. Postoperatieve pijn is een belangrijk en moeilijk te 
behandelen medisch probleem. Meer dan 20 jaar geleden kon men enkel gebruikmaken 
van opiaten met de welbekende neveneffecten. Bovendien werkten zij te traag na een 
intramusculaire toediening. Doorgaans werden die door de anesthesioloog, die zijn 
hoofdactiviteit in het operatiekwartier had, uit veiligheidsoverwegingen in te lage 
doseringen voorgeschreven. Gezien de korte werkingsduur van vele sterke analgetica 
werd al vroeg heil gezocht in een continue vorm van toediening waardoor de 
concentraties in het bloed minder onderhevig zijn aan pieken. Vooral een pomp waarbij 
de dosissen door de patiënt zelf op een veilige manier geregeld kunnen worden, was 
een nieuw gegeven dat de naam PCA (Patient Controlled Analgesia) meekreeg. Reeds 
aan het eind van de jaren zeventig bestonden hiervan vrij logge en dure prototypes, 
maar de tijd was toen nog niet rijp voor de introductie van een dergelijk principe. 
Dankzij de thuisbehandeling van kankerpatiënten midden de jaren 80 met een handiger 
PCA-toestel waaide dat succes ook over naar de postoperatieve pijnstilling. Dit deed 
begin jaren 90 de rush inzetten naar de verwerving van dergelijke pompen, die 
significant duurder waren dan de continue spuitpompen. Deze pompen konden zowel 
intraveneus als epiduraal gebruikt worden. Tegelijkertijd met de introductie van PCA en 
diverse andere specifieke pijnpompen steeg ook de belangstelling voor locoregionale 
anesthesie waarbij diverse nieuwe locoregionale technieken, bij voorkeur met de 
mogelijkheid een verblijfskatheter achter te laten om langdurig een locaal anestheticum 
toe te dienen, werden toegevoegd aan de reeds bestaande.  
 

ACUTE PIJN DIENST (APD)   Naar analogie van oa. de situatie in de Verenigde Staten 
werden ook in ons land acute pijndiensten opgericht. In tegenstelling tot het 
Anesthesist-based type (dat vooral gehanteerd werd in de Verenigde Staten) gaat de 
voorkeur in België (en Europa) uit naar een Nurse-based type waarbij één of meerdere 
speciaal daartoe opgeleide pijnverpleegkundigen het pijnbeleid op de voet volgen en 
waar nodig bijsturen via kwaliteitsanalyses. Zij doen aan bedside teaching en werken 
nauw samen met (en onder supervisie van) de anesthesist verantwoordelijk voor het 
acute pijnbeleid en de verpleegkundigen, waarbij één referentieverpleegkundige per 
afdeling (voornamelijk dan heelkundige afdelingen) ideaal is.  

HET KOSTENPLAATJE: WIE BETAALT? Aangezien de kosten verbonden aan een APD 
zeker niet mogen onderschat worden, beschikten vroeger weinig ziekenhuizen over een 
dergelijke service. Toch werken de meeste ziekenhuizen toen ook al met een mengeling 
van PCA-pompen en goedkopere spuitpompen. NSAID's, paracetamol en tramadol 
vormden hierbij de basismedicatie. Het meest populaire (en goedkoopste) opiaat voor 
intraveneuze PCA is nog steeds morfine. Opiaten worden toegediend als tweede stap, 
hoewel liever niet bij dagbehandeling, terwijl PCA pompen gereserveerd bleven voor 
langdurige opname en/of majeure pijnlijke interventies. Reeds enkele jaren was er 
sprake van een aangepaste vergoeding van de acute postoperatieve pijnbehandeling via 
een specifieke nomenclatuur. Op 11 juni 2003 verscheen dit besluit in het Belgisch 
Staatsblad en werd in een nomenclatuur voorzien per dag dat de pijnstilling wordt 
voortgezet. Het gaat enkel om PCA via intraveneuze, epidurale of trunculaire weg, onder 
toezicht van een anesthesioloog en gedurende maximaal 4 dagen. Het hiervoor 
gebruikte specifieke materiaal valt ten laste van diegene die deze nomenclatuur 
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genereert. Op 1 juli 2003 werd deze regeling van kracht. De huidig geldende RIZIV 
nomenclatuur omtrent de vergoeding van postoperatieve pijnstilling wordt 
weergegeven in annex 1 van dit hoofdstuk. Dit betekende een grote stap in de goede 
richting, waardoor in de meeste ziekenhuizen in België acute pijn diensten werden 
opgericht en de adequaatheid van behandeling van postoperatieve pijn sterk 
verbeterde.  

7.2. Nomenclatuur chronische pijn 
 
Op 20/06/2007 verscheen een nieuwe nomenclatuur chronische pijn in het Belgisch 
Staatsblad. Vanaf dat moment kwamen een 25–tal interventionele procedures in 
aanmerking voor terugbetaling. De publicatie in het Belgisch staatsblad heeft niet enkel 
betrekking op de oplijsting van de terugbetaalde invasieve procedures maar bepaald 
tevens de voorwaarden van toepassing (hieromtrent verscheen trouwens in 2009 een 
aanpassing). Naast een procedurele vergoeding van de omvat deze regeling trouwens 
ook een financiering van het dagziekenhuis bij uitvoering van de prestaties chronische 
pijn.  
 
Er werden 3 forfaits voorzien voor de 22 prestaties van pijnbehandeling die vanaf 1 juli 
2007 zijn opgenomen in de nomenclatuur (K.B. van 7.6.2007 – B.S. 20.6.2007 – Ed. 3). 
Voor het bepalen van het bedrag van deze forfaits baseerde de 
overeenkomstencommissie van het RIZIV zich op de resultaten van een enquête bij 76 
ziekenhuizen. Op die wijze werd de reële kost van de betrokken prestaties berekend en 
dit gebaseerd op dezelfde 7 kostenrubrieken als voor de forfaits dagziekenhuis. De 
prestaties en de overeenstemmende forfaits werden als volgt opgesteld: 
 
 • forfait 1 chronische pijn: 196€;  
 • forfait 2 chronische pijn: 109€;  
 • forfait 3 chronische pijn: 72€. 
 
Een aandachtige lezer zal merken dat de nieuwe nomenclatuur inzake chronische 
pijnbehandeling 25 prestatiecodes invoert (via K.B. van 7.6.2007 - B.S. van 20.6.2007) en 
dat er slechts 22 prestatiecodes leiden tot de aanrekening van een forfait via de 
overeenkomst (een volledig overzicht van de prestatiecodes wordt weergegeven in 
annex 2 van dit hoofdstuk). Dit heeft te maken met het feit dat 3 prestatiecodes steeds 
in combinatie met een andere prestatiecode tijdens dezelfde zitting uitgevoerd worden. 
Deze laatste geeft dan wel aanleiding tot een forfait. Het gaat om: 
 

- 202554-565 n.a.v. 202532-543  
- 202613-624 n.a.v. 202591-602 2 
- 02672-683 n.a.v. 202650-661 

 
Tussen 2007 en 2010 steeg het totaal besteedde budget in het kader van deze 
nomenclatuur chronische pijn van 6.985.814,54€ naar 18.857.016,34€ (stijging met 
268% over een periode van 3 jaar). Het aantal behandelde patiënten steeg in dezelfde 
periode van 198.147 (2007) tot 415.402 (2010). Een gedetailleerd overzicht van de 
uitgaven in het kader van de nomenclatuur chronische pijn wordt weergegeven in 
onderstaande tabel 7.1. In de daaropvolgende tabel wordt een overzicht verschaft van 
het aantal patiënten die behandeld werden in het kader van de nomenclatuur 
chronische pijn tussen 2007 en 2010 (tabel 7.2). 
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Tabel 7.1.: uitgaven (in €), per nomenclatuurnummer, in het kader van nomenclatuur 
chronische pijn 

Nomnr 
GROE

P 
Uitgaven 

2007 
Uitgaven 

2008 Uitgaven 2009 Uitgaven 2010 

202355 5 1.212,80 924,36 308,12 324,41 

202366 5 606,40 4.621,80 2.236,70 2.264,91 

202370 5 9.459,84 29.253,71 26.520,45 28.000,56 

202381 5 10.672,64 37.634,37 40.856,85 39.836,03 

202392 5 4.851,20 17.453,63 18.779,48 24.641,01 

202403 5 2.183,04 2.214,48 1.007,26 2.076,24 

202414 5 30.120,35 66.104,22 67.264,28 60.492,98 

202425 5 646,88 981,37 1.484,08 1.684,74 

202436 5 209.308,07 713.150,10 912.516,98 1.046.692,83 

202440 5 6.266,65 17.337,19 22.009,80 21.505,56 

202451 5 76.004,64 235.620,42 310.083,67 389.688,81 

202462 5 808,56 3.064,80 5.018,54 6.702,68 

202473 5 10.672,86 33.643,11 49.856,61 61.679,95 

202484 5 323,42 654,70 2.343,22 2.073,06 

202495 5 376.106,78 
1.203.069,9

5 1.702.887,19 2.086.446,60 

202506 5 9.379,18 23.285,08 26.507,19 23.145,78 

202510 5 46.009,48 146.691,51 180.711,75 223.443,42 

202521 5 2.506,66 6.149,00 7.397,26 9.073,40 

202532 5 99.594,83 261.427,54 323.778,89 373.015,93 

202543 5 4.851,20 7.136,68 9.622,36 8.555,22 

202554 5 9.944,96 33.117,26 46.423,22 53.899,58 

202565 5 727,68 1.046,56 1.588,56 1.038,08 

202576 5 11.866,24 48.429,35 53.255,77 67.981,26 

202580 5 363,87 2.562,95 2.150,26 1.468,44 

202591 5 35.252,78 92.858,82 114.211,08 142.896,74 

202602 5 889,41 3.119,65 3.043,14 2.417,51 

202613 5 2.587,20 11.324,98 14.956,36 19.604,17 

202624 5  409,49 500,06 345,24 

202635 5 4.245,15 13.124,80 13.336,12 12.486,94 

202646 5 485,16 1.354,99 2.100,28 1.292,64 

202650 5 7.761,92 21.895,16 25.254,51 23.837,72 

202661 5 485,12 1.723,53 1.757,42 1.554,84 

202672 5 1.455,36 2.891,24 3.512,03 3.397,04 

202683 5 60,64 488,06 64,29 388,69 

202694 5 3.881,28 15.735,72 19.868,30 22.094,12 

202705 5 283,01 574,47 546,50 690,56 

202716 5 3.153,28 5.784,87 5.314,82 12.822,71 

202720 5 17.706,88 51.621,19 40.593,36 47.800,61 

202731 5 27.530,56 58.535,82 64.389,69 64.347,00 

202742 5 4.972,48 10.687,58 10.860,30 10.428,57 
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202753 5 28.299,25 88.111,59 114.362,24 129.721,04 

202764 5 11.481,41 28.345,25 32.439,89 22.969,58 

202775 5 1.455,36 4.659,73 2.518,15 8.038,26 

202786 5 5.093,76 11.807,94 15.890,97 14.766,92 

202790 5 345.573,13 
1.139.397,2

8 1.382.351,87 1.647.998,68 

202801 5 18.737,76 64.812,24 69.244,11 75.145,38 

202812 5 
1.241.322,6

1 
3.997.713,0

3 4.338.171,02 4.504.853,70 

202823 5 66.891,43 223.798,77 235.315,41 231.950,88 

202834 5 307.611,56 
1.057.860,8

2 1.254.376,04 1.369.250,53 

202845 5 16.948,88 55.211,80 62.453,69 62.757,45 

469114 2 
1.274.692,8

7 
1.995.821,6

0 2.365.492,41 2.746.816,47 

469125 2 
2.632.468,0

6 
2.759.582,0

1 2.977.607,21 3.140.610,87 

Totaal 
6.985.814,5

4 
14.614.826,

57 16.985.139,76 18.857.016,34 

 
 
Tabel 7.2.: aantal patiënten behandeld in het kader van de nomenclatuur chronische 
pijn 

Nomnr GROEP Aantal 2007 Aantal 2008 Aantal 2009 Aantal 2010 

202355 5 4 3 1 1 

202366 5 2 15 7 7 

202370 5 39 119 105 108 

202381 5 44 153 164 154 

202392 5 20 71 74 95 

202403 5 9 9 4 8 

202414 5 745 1.615 1.601 1.401 

202425 5 16 24 35 39 

202436 5 5.179 17.396 21.631 24.230 

202440 5 155 423 522 498 

202451 5 377 1.150 1.470 1.806 

202462 5 4 15 24 31 

202473 5 66 205 295 357 

202484 5 2 4 14 12 

202495 5 2.330 7.340 10.086 12.077 

202506 5 58 142 157 134 

202510 5 1.152 3.585 4.279 5.172 

202521 5 62 150 175 210 

202532 5 823 2.127 2.555 2.878 

202543 5 40 58 76 66 

202554 5 165 538 733 833 

202565 5 12 17 25 16 

202576 5 297 1.187 1.264 1.574 
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202580 5 9 63 51 34 

202591 5 219 567 676 827 

202602 5 6 19 18 14 

202613 5 32 138 177 227 

202624 5  5 6 4 

202635 5 105 320 317 289 

202646 5 12 33 50 30 

202650 5 64 178 201 184 

202661 5 4 14 14 12 

202672 5 24 47 56 54 

202683 5 1 8 1 6 

202694 5 96 384 470 512 

202705 5 7 14 13 16 

202716 5 26 47 42 99 

202720 5 146 420 321 369 

202731 5 454 952 1.017 993 

202742 5 82 174 172 161 

202753 5 175 537 678 751 

202764 5 71 173 193 133 

202775 5 6 19 10 31 

202786 5 21 48 63 57 

202790 5 5.698 18.525 21.838 25.491 

202801 5 309 1.053 1.095 1.161 

202812 5 30.709 97.537 102.873 104.312 

202823 5 1.654 5.462 5.581 5.371 

202834 5 5.073 17.211 19.838 21.139 

202845 5 280 898 987 969 

469114 2 48.433 74.560 84.703 96.937 

469125 2 92.830 95.844 99.526 103.512 

Totaal 198.147 351.596 386.284 415.402 

 
 
 
 
7.3. Nomenclatuur geïmplanteerde intrathecale pijnpompen  
 
Sinds februari 2009 werd een vergoeding beschikbaar gesteld voor de vulling van de 
geïmplanteerde intrathecale morfinepompen (publicatie Belgisch Staatsblad van 
22/12/2008). Initieel kon deze nomenclatuur 4x per jaar aangerekend worden, maar na 
opmerkingen hieromtrent vanuit de pijncentra werd de toepassing van deze 
nomenclatuur recentelijk gewijzigd naar 6x per jaar. Hierbij bleef het totale beschikbare 
budget echter gehandhaafd waardoor de financiële vergoeding gekoppeld aan de 
prestatie (vulling intrathecale pijnpomp) verminderde. 
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Tarieven voor én na aanpassing 

 
 
Zoals reeds gesteld werd in 2010 de volgende aanpassing doorgevoerd: Voor de 
verstrekking 354292-354303 "Vullen van een programmeerbare pomp... maximum 4 
maal per jaar aanrekenbaar K 40" wordt de frequentie opgetrokken van vier naar 
maximum zes  maal per jaar. De vergoeding wordt overeenkomstig verminderd van K 40 
naar K 26 zodat dit een budgetneutrale operatie is.  
 
Deze aanpassing wordt voorgesteld op vraag van de VAVP (Vlaamse Anesthesiologische 
Vereniging voor Pijnbestrijding), de BPS (Belgian Pain Society) en de GRID (Groupement 
Régional Interdisciplinaire pour la Douleur).  Omdat de meest gebruikte mengsels van 
opiaten en andere medicatie een stabiliteit hebben van minder dan 90 dagen, en 
anderzijds de recentere literatuur lagere concentraties van morfine aanbeveelt om het 
risico op intrathecale granulomen te verminderen moeten vele patiënten frequenter 
bijgevuld worden. Bovendien treft het een populatie van chronische patiënten die 
omwille van chronische pijn of spasticiteit leven van een vervangingsinkomen. Er moet 
vermeden worden dat ze een aantal vullingen zelf moeten bekostigen. 
 
 
 
7.4. Conventie chronische pijn (referentiecentra) 
 
Sinds 2006 werd een proefconventie voor de oprichting van referentiecentra voor 
chronische pijn ingesteld (zie voorgaande hoofdstukken). Alhoewel het initieel de 
bedoeling was om in elke provincie een referentiecentrum op te richten, werden 
uiteindelijk 9 referentiecentra erkend.  

Van de referentiecentra wordt verwacht dat ze als derdelijnscentrum fungeren voor 
patiënten die reeds minimum 6 maanden worden behandeld voor chronische pijn, die in 
de loop van die 6 maanden ook door een geneesheer-specialist zijn behandeld geweest 
en die door hun huisarts of de behandelende geneesheer-specialist naar het 
referentiecentrum worden verwezen. Zulke verwijzing moet gebeuren met een 
verwijsbrief waarin de pijnproblematiek expliciet centraal moet staan. Uit de 
verwijsbrief en de bijhorende documenten dient de anamnese duidelijk naar voren te 
komen en moet eveneens blijken welke onderzoeken reeds gedaan zijn en welke 
behandelingspogingen reeds ondernomen zijn en wat de resultaten ervan waren. 

Voor deze patiënten zullen de referentiecentra in de eerste plaats een gespecialiseerde 
multidisciplinaire diagnose op punt stellen om op basis hiervan een adequaat 
behandelingsplan voor te stellen. Indien dat aangewezen is, kunnen de referentiecentra 
deze patiënten ook behandelen via interventionele pijnbestrijdingstechnieken (waarvan 
de vergoeding buiten het kader van de overeenkomst valt) en/of via een  

Honoraria Tegemoetkoming Tegemoetkoming

Ambulant Gehospitaliseerd

Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zonder 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

met 

voorkeurregeling

Rechthebbenden 

zonder 

voorkeurregeling

K = 1,123149 354292 354303 = K 40 44,93 44,93 44,93 44,93 44,93

X 4 179,72

K = 1,123149 354292 354303 = K 26 29,20 29,20 29,20 29,20 29,20

X 6 175,20

Codenummer
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multidisciplinair revalidatieprogramma. Een dergelijk multidisciplinair 
revalidatieprogramma kan maximaal 20 behandelingszittingen omvatten die binnen een 
periode van maximum 12 (initieel, later gewijzigd in 24) maanden moeten worden 
verricht. De kosten van de gespecialiseerde multidisciplinaire diagnose en van het 
multidisciplinair revalidatieprogramma zullen voor de rechthebbenden van de 
verzekering grotendeels door de verzekering worden gedragen. 

De referentiecentra kunnen zowel tussenkomen voor ambulante patiënten als voor 
gehospitaliseerde patiënten. Na een gespecialiseerde multidisciplinaire diagnose of een 
multidisciplinair revalidatieprogramma in een referentiecentrum komen patiënten 
gedurende twee jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe gespecialiseerde 
multidisciplinaire diagnose of een nieuw multidisciplinair revalidatieprogramma in een 
referentiecentrum, ook niet in een ander referentiecentrum voor chronische pijn. 
Behandelingen buiten het kader van de overeenkomst blijven echter mogelijk (bv. 
nomenclatuurbehandelingen). 

Om de samenwerking van de referentiecentra met de doorverwijzers te bevorderen, 
voorziet de overeenkomst ook in een honorarium voor de huisarts en de behandelende 
geneesheer-specialist die deelnemen aan een teamvergadering in het 
referentiecentrum waarin hun patiënt besproken wordt. Het referentiecentrum dient in 
dat geval het vermelde honorarium aan de verzekeringsinstelling van de patiënt aan te 
rekenen maar dit bedrag onmiddellijk integraal door te storten aan de betrokken 
geneesheer. Dit honorarium kan echter niet worden aangerekend voor geneesheren-
specialisten die zelf werkzaam zijn in het ziekenhuis waarvan het referentiecentrum deel 
uitmaakt. Per doorverwezen patiënt kunnen een huisarts en de behandelende 
geneesheer-specialist slechts één maal aan een vergoedbare teamvergadering in het 
referentiecentrum deelnemen.  

De tussenkomsten van het referentiecentrum dienen steeds zo beperkt mogelijk te 
worden gehouden, waarna de patiënten opnieuw naar de eerste (huisartsen) en de 
tweede lijn (geneesheer-specialisten) moeten worden verwezen, met adviezen voor de 
verdere behandeling. 

In de onderstaande tabel 7.3. wordt een overzicht verschaft van de uitgaven die de 
afgelopen jaren gerealiseerd werden in het kader van de conventie referentiecentra 
voor chronische pijn.  
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Tabel 7.3.: overzicht uitgaven (in €) voor referentiecentra voor de behandeling van 
chronische pijn 

  2006 2007 2008 2009 2010 

       

Multidisciplinair 
algologisch onderzoek - 
ambulant 453.432,23 886.142,60 895.048,95 987.509,40 1.028.807,6 

Multidisciplinair 
algologisch onderzoek - 
gehospitaliseerd 6.524,60 17.396,70 21.436,75 21.939,65 21.368,60 

Behandelingszitting - 
ambulant 388.064,73 791.767,81 968.769,98 1.031.930,25 1.183.474,44 

Behandelingszitting - 
gehospitaliseerd 4.120,80 13.486,39 41.630,73 45.284,92 53.470,28 

Participatie huisarts - 
ambulant 2.203,88 7.935,71 5.316,70 6.099,96 2.232,81 

Participatie huisarts - 
gehospitaliseerd 66,86 68,13    

Participatie geneesheer-
specialist - ambulant 200,58 68,13    

Totaal (€) 854.613,68 1.716.865,47 1.932.203,11 2.092.764,15 2.289.353,79 

 
 
De vergoedingen die toegekend worden binnen deze proefconventie zijn echter 
ontoereikend om de werking van de referentiecentra in voldoende mate te 
ondersteunen. Het is natuurlijk onmogelijk om een precies idee te krijgen over de 
financiële situatie van de verschillende referentiecentra, onder meer door het feit dat 
de negatieve financiële balans van het multidisciplinair revalidatieprogramma voor 
chronische pijn in sommige referentiecentra (diegene die geïntegreerd zijn binnen de 
diensten anesthesiologie) “gecompenseerd” wordt door de overige inkomsten 
gegenereerd door het pijncentrum (oa. nomenclatuur chronische pijn interventionele 
procedures, in uitzonderlijke gevallen ook door de inkomsten van de nomenclatuur 
postoperatieve pijn). Dit is echter een situatie die niet gedurende langere tijd kan 
volgehouden worden en het voortbestaan van de referentiecentra komt dan ook in het 
gedrang door de afwezigheid van een gedegen financiële vergoeding. Nochtans werd 
door McQuay et al. (1997) in een Health Technology Assessment reeds duidelijk 
aangetoond dat de multidisciplinaire aanpak/behandeling van chronische pijn op 
ambulante basis duidelijk financieel kosteneffectief is (in vergelijking met geen aanpak 
van de pijnproblematiek zoals de patiënten die op de wachtlijsten van de pijncentra 
staan). 
 
 
7.5. Vergoeding analgetica 
 
In de afgelopen jaren zijn er belangrijke inspanningen geleverd om de kostprijs van 
analgetica te verminderen en daardoor hun gebruik mogelijk te maken in zoveel 
mogelijk patiënten. Voorbeeld van deze significante verbeteringen is de terugbetaling 
van paracetamol. Initieel werd hiervoor op 22/06/2007 een tegemoetkoming in de 
kostprijs van analgetica voor chronische pijnpatiënten gepubliceerd, beter bekend als 
het systeem van “kennisgeving chronische pijn” (in bijlage aan dit hoofdstuk). Bepaalde 
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groepen pijnpatiënten kunnen hierbij genieten van een tegemoetkoming van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kostprijs van analgetica op 
basis van paracetamol of paracetamol geassocieerd met codeïne (limitatieve lijst van 
vergoedbare specialiteiten).  Teneinde in deze lijst opgenomen te worden mag de prijs 
per DDD (defined daily dose) het bedrag van 1,20€ niet overschrijden.  
 
Hierdoor vielen nog heel wat preparaten op basis van paracetamol en galenische 
vormen buiten dit systeem, met een hoge kostprijs voor de patiënt tot gevolg. Om 
hieraan te verhelpen werden door alle partijen betrokken in de werking van de 
commissie terugbetaling geneesmiddelen (CTG) initiatieven genomen om de 
farmaceutische industrie aan te sporen tot vermindering van de kostprijs van de 
analgetische preparaten met paracetamol als grondstof. Vanaf 2010 konden 
hieropvolgend significante prijsverminderingen gerealiseerd worden. 
 
Vergoedingsmodaliteiten van overige (nieuwe) analgetica werden ook goedgekeurd, 
steeds in overeenstemming met de wetenschappelijk aangetoonde indicaties en 
modaliteiten. Hierdoor kunnen nieuwe analgetica beschikbaar gesteld worden voor de 
meest opportune patiëntenpopulaties.  
 
 
7.6. Overige vergoedingen 
 
Natuurlijk worden ook nog tal van andere vergoedingen toegepast bij bepaalde 
chronische pijnpatiënten, maar deze zijn niet specifiek voorbehouden voor de pijnteams 
maar toepasbaar voor een brede groep van zorgverstrekkers. Bovendien zijn bepaalde 
vergoedingsmodaliteiten zelfs helemaal niet toegankelijk voor de (meeste) algologen. 
Voorbeeld hiervan is de zogenaamde “F-pathologie” voor kinesitherapie. Dergelijke 
toelating geldt voor een periode van 3 jaar, met een maximum van 60 
fysiotherapeutische behandelingen per jaar. Een onderscheid dient gemaakt te worden 
tussen de acute pathologie behorend tot de F-lijst en de chronische pathologie die 
behoort tot de F-lijst. Fibromyalgie behoort bijvoorbeeld tot de F-lijst van chronische 
pathologie. Kennisgeving (zowel 1e maal als hernieuwing) kan echter enkel aangevraagd 
worden door een geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie of een 
specialist in de reumatologie terwijl anesthesiologen dergelijke kennisgeving niet 
kunnen attesteren alhoewel deze beroepscategorie toch ook vaak betrokken is in de 
behandeling van pijnklachten ten gevolge van fibromyalgie.   
 
 
7.7. Conclusie 
 
Alhoewel reeds diverse vergoedingsmodaliteiten van toepassing zijn op de behandeling 
van acute en chronische pijnsyndromen zijn deze toch veelal gericht op de vergoeding 
van technische ingrepen en interventies. Niet-technische prestaties worden niet 
vergoed. Er bestaat oa. geen enkele vorm van vergoeding van de intellectuele activiteit 
verricht door de pijnteams, niettegenstaande het feit dat pijnconsultaties gemakkelijk 
45 tot 60 minuten per patiënt in beslag nemen. Psychotherapeutische 
behandelingssessies zijn, met uitzondering van een maximum aantal van 20 sessies 
binnen een termijn van 24 maanden in het kader van de revalidatieconventie 
betreffende de referentiecentra voor chronische pijn, niet terugbetaald en derhalve 
volledig door de patiënt te financieren. In de afgelopen jaren is er wel sprake van een 
verbeterde terugbetaling van oude en nieuwe analgetica.  
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Uit onderzoek is gebleken dat een degelijke 

opleiding inzake de pathofysiologie van 

chronische pijn en de behandeling ervan 

van essentieel belang is om een 

kwaliteitsvolle klinische aanpak van 

chronische pijn te garanderen. Indien de 

zorgverstrekkers geen degelijke 

basisopleiding hebben genoten is elke 

poging om een kwalitatief hoogstaande 

behandeling in te stellen op voorhand al  

tot mislukken gedoemd.  

 

Uit ons onderzoek is gebleken dat er in 

België op dit ogenblik een duidelijk gebrek 

is aan adequate opleiding inzake 

chronische pijn en pijnbestrijding, en dit 

zowel bij artsen, verpleegkundigen, 

psychologen, apothekers en andere 

zorgverstrekkers.   

 

Daarnaast is gebleken dat het zeer moeilijk 

is om in ons land fundamenteel en 

translationeel onderzoek te verrichten over 

chronische pijn, door een schrijnend 

gebrek aan specifieke financiering. 

 

 
 

Hoofdstuk 8 

Onderwijs & Onderzoek 
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8.1. Onderwijs over de pathofysiologie en behandeling van pijn binnen het medisch 

curriculum 
 
Het is een algemeen gegeven dat in het curriculum geneeskunde aan de Belgische 
universiteiten weinig of geen aandacht wordt besteed aan onderwijs omtrent de 
werking van het nociceptief systeem, de pathofysiologie van subacute en chronische 
pijn, de transitie van acute naar chronische pijn en de verschillende 
behandelingsmogelijkheden van chronische pijnsyndromen. Hieronder wordt een 
overzicht verschaft van de verschillende opleidingen die op dit ogenblik gegeven worden 
omtrent alle aspecten van de pijnbestrijding in de verschillende universiteiten. 
 
 

Universiteit Antwerpen (UA) 

 
Bachelor Geneeskunde 
 
Binnen de module Neurowetenschappen (1e doorgang neurowetenschappen) krijgen de 
studenten geneeskunde in totaal 6 uren basisopleiding pijn. In deze lessen komt de 
pijnfysiologie aan bod (2 uren), alsook de pathofysiologie van pijn (2 uren). De laatste 2 
uren basisopleiding worden besteed aan de kennis omtrent de verschillende types van 
pijn, alsook het verschil tussen acute en chronische pijn. 
 
 
Master Geneeskunde 
 
Sinds het academiejaar 2010-2011 wordt in de 2e master een volwaardige module 
anesthesie/pijn gedoceerd. In deze module die twee weken onderwijs omvat, zijn een 
totaal van 12 uren weerhouden voor specifieke onderwerpen omtrent pijnbestrijding 
(met bijzondere nadruk op chronische pijn).  
 
Tevens wordt aan de studenten geneeskunde de mogelijkheid geboden om een extra 
opleiding van 10 uren te volgen in het kader van het keuzeonderwijs (keuzevakken). 
Tijdens deze extra opleiding krijgen de studenten meer gedetailleerde informatie 
omtrent het kwantitatief sensorieel onderzoek, nieuwe inzichten in de pathofysiologie 
van kankerpijn, inzichten in de uitvoering van klinische studies inzake pijn en een 
inleiding tot de gedragspsychologische technieken die toegepast worden in de 
behandeling van chronische pijnsyndromen. 
 
Tenslotte kunnen de masterstudenten geneeskunde ook kiezen voor een keuzestage in 
het multidisciplinair pijcentrum. Deze keuzestage moet de studenten toelaten een 
inzicht te verkrijgen én deel te nemen aan de activiteiten die uitgevoerd worden binnen 
het multidisciplinair pijncentrum. Studenten nemen tijdens deze stage deel aan de 
zaalronde, voeren zaalconsultaties uit, nemen deel aan de raadplegingen en participeren 
aan de uitvoering van interventionele pijnbehandelingstechnieken. 
 
 
Master Biomedische Wetenschappen 
 
In het curriculum biomedische wetenschappen worden tijdens de module 
neurowetenschappen 3 uren besteed aan de pathofysiologie van chronische pijn. In 
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deze lesuren wordt een gecondenseerd overzicht verschaft van de fysiologie van het 
nociceptief systeem en de pathofysiologische veranderingen die hierin optreden bij 
chronische pijnsyndromen. 
 
 

Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 

 
Keuzetopics van telkens 3 uren in de 2e master geneeskunde 

- Hoofdpijn bij kinderen 
- Pijn bij ouderen 
- Praktische acute pijnbehandeling 
- Chronische pijn 
- Oncologische pijnbestrijding 

 
 
Laatste jaar arts (verplicht):  

- Capita Selecta Pijnbestrijding en Palliatieve Zorg: 8 uren 
- Co-assistenten anesthesiologie: chronische pijn (4 uren)  
- Postgraduaat: AVU (Anesthesiecursus Vlaamse Universiteiten)  

 
Tijdens het opleiding master in de tandheelkunde worden volgende lessen omtrent 
pijnbestrijding ingericht: 

- Orofaciale pijn      
- Geneeskundige psychologie en psychopathologie               
- Postgraduaat opleiding in de pijn en dysfunctie van het kaakstelsel     

 
 

Universiteit Gent 

 
Master Geneeskunde  

-  4e master geneeskunde : Capita selecta uit ziekenhuisgeneeskunde, 
keuzevak 'Anesthesie en reanimatie' de les 'Acute pijn, postoperatieve 
pijn' : 1,5 u theorieles 

-  3e master geneeskunde: Aspecten van klinische stage, de les 
'Pijnmanagement' hoorcollege + studie casus 4x2u  

  
Master Revalidatie en kinésitherapie 

-  1e master kinesitherapie: de les 'Pijn en Participatie in de 
musculoskeletale revalidatie'; 

- Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie: revalidatie 
en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen 

-  1e master kinesitherapie: Capita Selecta in de revalidatie en 
kinesitherapie de les 'Terminologie en pijnmechanismen',  

 
Master in de tandheelkunde 

- 2e master tandheelkunde : pathologie en heelkunde van hoofd en hals II 
met onderwerpen :  oorzaken van pijn van niet-dentaire origine, 
farmacologische behandeling, psychosociale aspecten van acute en 
chronische pijn. 
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Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

 
Master Geneeskunde  

- 2e master geneeskunde: algemene begrippen van anesthesie 
- 4e master geneeskunde: pijn, pijnfysiologie; basisbegrippen van 

behandeling 
 
 

Université de Liège (ULg) 

 
Bachelor in de geneeskunde: 7 uren 
In de 3e master van hun opleiding geneeskunde krijgen de studenten een basisopleiding 
over pijn binnen de module multidisciplinaire benadering van het zenuwstelsel. Tijdens 
deze opleiding komen aspecten van fysiologie van de nociceptie, neuroanatomie en 
pathofysiologie aan bod, alsook specifieke aspecten van neuropathische pijn: 

- 2 x 2u les 
- 2 x 1.5u tijdens de klinische modules (casus van patiënt met migraine) 

 
 
Master geneeskunde: 11u30 

- 2e master: 
o Module van 2 x 1u30 over de behandeling van postoperatieve pijn 
o Module farmacologie : analgetica (1.5u) 
o Algoneurodystrofie en fibromyalgie (1.5u) 

- 3e en 4e master: 
o Maligne pijn (2u30) 
o Modulatie van pijn door middel van hypnose (binnen de context van 

acute en chronische pijn – 1u) 
o Therapeutische opleiding : acute pijn (1u) en chronische pijn (1u) 

 
 

Université Catholique de Louvain (UCL) 

 
Bachelor in de geneeskunde:  

- Lessenreeks over de pathofysiologie van pijn, in het kader van de cursus 
neurofysiologie (6 uren) 

 
Master geneeskunde:  

- Verplichte cursus: 4 uren les omtrent acute pijn, in het kader van de 
cursus acute geneeskunde en 1u30 omtrent chronische pijn, in het kader 
van de opleiding Fysische Geneeskunde en Revalidatie 

- Keuzeonderwijs  tijdens 1e Master geneeskunde: « de kinésitherapie 
binnen de algologie, palliatieve zorgen en geriatrie », totale duur van 
45u waarvan 30u specifiek betrekking hebbende op chronische pijn. 

 
 

Samenvatting 

 
Tijdens het curriculum geneeskunde krijgen toekomstige geneesheren slechts een (heel) 
beperkt aantal uren opleiding over de pathofysiologie en de behandeling van pijn. Een 
overzicht (in uren) van de verschillende curricula wordt verschaft in tabel 8.1.: 
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 Tabel 8.1. : overzicht algologische aanbod binnen curriculum geneeskunde 

 Bachelor Master 

  Verplichte cursus Optionele cursus 

UA 6 u 14 u 10 u 

KUL - 8 u (met inbegrip van 
palliatieve zorgen) 

5 x 3 u maximum 

UGent - 8 u 1.5 u 

VUB Uren niet beschikbaar (herschikking curriculum lopende) 

UCL 6 u 5 u 30 15 u 

ULg 7 u 11 u 30  

ULB Geen informatie beschikbaar 

 
 
 
 
8.2. Interuniversitaire opleiding algologie (Spa, Domaine de Nivezé) 
 
Voor artsen wordt sinds enkele jaren een opleiding georganiseerd. Deze opleiding is een 
gezamelijk initiatief van alle Belgische universiteiten. De opleiding begint op 
zondagnamiddag en duurt tot vrijdagnamiddag. Alle deelnemers aan deze opleiding 
verblijven de hele week in het revalidatiecentrum te Nivezé. Tijdens deze opleiding 
komen de deelnemers in contact met alle mogelijke facetten van de pathofysiologie, 
diagnostische oppuntstelling, behandeling en opvolging van chronische pijnsyndromen. 
Het volledige programma van de editie van 2008 (3e interuniversitaire opleiding in de 
algologie) is te vinden in Annex 1 van dit hoofdstuk. De aankondiging van de editie 2011 
van deze opleiding is te vinden in Annex 2. 
 
Het is de bedoeling dat deze interuniversitaire cursus verder uitgebouwd zal worden (op 
korte termijn) tot een volwaardige postgraduate opleiding, die dan de theoretische basis 
kan vormen voor het bekomen van de bijzondere beroepstitel in de algologie. Hiervoor 
zal natuurlijk ook nog een examen ingericht worden, dat zal bestaan uit een onderdeel 
met meerkeuzevragen en een praktisch – mondeling - onderdeel waarbij de 
examinandus een klinische casus volledig dient uit te werken (diagnose + behandeling). 
 
 
 
8.3. Anesthesie Vlaamse Universiteiten (AVU) – opleiding algologie 
 
De AVU organiseert de voortgezette opleiding voor de 1e en 2e jaars assistenten in de 
anesthesiologie, in het kader van de wettelijke beschikkingen inzake de academisering 
van de specialisten vorming. Deze opleiding wordt georganiseerd door de vier Vlaamse 
universiteiten (KUL, UA, UG en VUB) en loopt over twee academiejaren. De opleiding 
bestaat uit zes lesdagen per academiejaar en wordt steeds op zaterdag gedoceerd aan 
één van de organiserende universiteiten. Per lesdag wordt een bepaald thema uit de 
anaesthesiologie behandeld. Op het einde van het academiejaar moet de assistent van 
het 1e en het 2e jaar een schriftelijk voorexamen (meerkeuzevragen) afleggen. Door de 
AVU-cursuscommissie is bij consensus beslist dat, om tot het examen toegelaten te 
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worden, de assistent ten minste 3 van de 5 lesreeksen dient bij te wonen én twee 
geaccrediteerde wetenschappelijke activiteiten (research meeting, congres van de 
BVAR, BARA of BSAR, …). De kandidaten die niet slagen voor het schriftelijk voorexamen 
worden opgeroepen voor een mondelinge proef. Assistenten die niet slagen voor deze 
mondelinge proef kunnen zich opnieuw aanbieden om een examen af te leggen bij de 
Erkenningscommissie. 

De terugkomdag wordt georganiseerd voor assistenten van het 3e, 4e en 5e jaar. 
Alvorens zij het finale examen voor erkenning in de Erkenningscommissie kunnen 
afleggen, moeten zij bewijs leveren dat deze 4 sessies gevolgd zijn in de 3 laatste jaren. 
 
In het kader van de interuniversitaire AVU opleiding anesthesiologie komt de algologie 
aan bod tijdens dergelijke terugkomdag. In tegenstelling tot vroeger, waar het 
onderdeel algologie volwaardig deel uitmaakte van het AVU curriculum, werd enkele 
jaren geleden besloten tot het verplaatsen van het onderdeel algologie vanuit het 
reguliere AVU onderwijs naar een zogenaamde « terugkomdag ».  
 
Tijdens het academiejaar 2010 – 2011 werd volgend programma onderwezen tijdens de 
terugkomdag algologie: 
 

1. Neurobiologie van nociceptie en pijn:  Prof. Dr. G. HANS  (UA) 

2. Chronische pijn – fundamentele concepten/klinische pijnsyndromen:  G. HANS 

3. Farmacologie van analgesie: opioïden en niet-opioïden:    Dr. B. MORLION (KUL) 
4. Farmacologie van de chronische pijn:    Dr. B. MORLION (KUL) 
5. Kankerpijn:   Dr. B. MORLION (KUL) 

6. Interventionele pijnbehandelingen: Prof. Dr. J. DEVULDER (UG) 

7. Lage rugpijn: Dr. J. VAN ZUNDERT (ZOL - Genk) 
 
 
 
8.4. Bijkomende master opleiding in de Anesthesiologie (franstalige universiteiten) 
 
In het Franstalig landsgedeelte bestaat er een interuniversitaire cursus die door de 3 
universiteiten wordt georganiseerd op een gelijkaardige manier als de AVU cursus in 
Vlaanderen. 
 
Tijdens deze opleiding wordt 1 ochtend besteed aan de behandeling van pijn. Tijdens 
deze les van 2 uren (!) komen de volgende onderwerpen aan bod : 

- Principe van multimodale analgesie 
- Praktische implementatie van multimodale analgesie 
- Chronische pijn : aanpak 
- PBLD (problem based learn discussion) 

 
Aan de Universiteit van Luik krijgen de artsen-specialisten in opleiding (ASO) voor 
anesthesiologie nog een bijkomende opleiding van 18 uren over pijn: 

- Pijn: fundamentele concepten 
- Types van pijn en hun behandeling 
- Praktische aspecten van de psychologische benadering en palliatieve 

zorgen 
- Farmacologie van pijn: opioiden gebruikt tijdens de perioperatieve 

periode 
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- Behandeling van pijn: opioiden en niet-opioiden 
- Meting en evaluatie van pijn bij de volwassene en bij het kind 
- Behandeling van maligne pijn (invasieve behandeling) 
- Technieken van neurostimulatie en intrathecale pijnpompen 
- Psychosociale aspecten van pijn 
- Postoperatieve analgesie 

 
 
 
 
 
8.5. Master in Fysische Geneeskunde en Revalidatie – algologische opleiding 
 
 
De interuniversitaire masteropleiding in Fysische Geneeskunde en Readaptatie wordt 
georganiseerd door de franstalige universiteiten (UCL, ULB en ULg) en bestaat uit 16 
uren theoretische opleiding (op een totaal van 70 uren) over pijn (pathofysiologie, acute 
en chronische lumbalgie klachten, complexe regionale pijnsyndromen, neuropathische 
pijn en diffuse pijnsyndromen). Deze cursus wordt ingericht voor de artsen-specialisten 
in opleiding tijdens hun 1e en 2e jaar van opleiding. Een schriftelijk en mondeling examen 
wordt afgenomen op het einde van de opleiding. 
 
In de UCL doorlopen de meeste artsen-specialisten in opleiding tijdens hun opleiding 
ook een rotatie (minimum halftijds gedurende 6 maanden) in een Multidisciplinair 
Referentiecentrum voor Chronische Pijn. 
 
 
 
8.6. Opleiding pijnverpleegkundigen 
 
Op dit ogenblik organiseren verschillende verpleegscholen reeds specifieke opleidingen 
omtrent pijnbestrijding.  Hieronder worden enkele voorbeelden verschaft van dergelijke 
opleidingen, zonder dat het de bedoeling is om alle reeds bestaande opleidingen hier 
weer te geven. 
 
Een van de meest bekende en uitgebreide opleidingen wordt georganiseerd door de KU 
Leuven, waar een posthogeschool vorming tot verpleegkundig pijnspecialist wordt 
ingericht. Het doel van deze postgraduaat cursus is een beperkte groep 
verpleegkundigen te vormen tot pijnspecialist, die in het ziekenhuis, rust- en 
verzorgingstehuis of in de thuiszorg voortrekkers zijn om het pijnbeleid in 
multidisciplinair verband uit te bouwen. Verpleegkundig pijnspecialisten kunnen als 
volwaardig lid van een multidisciplinair pijncentrum functioneren. 

De cursus wordt georganiseerd door het Multidisciplinair Pijncentrum van de 
Universitaire Ziekenhuizen Leuven en het Centrum voor Ziekenhuis- en 
Verplegingswetenschap van de K.U.Leuven in samenwerking met het Departement 
Verpleegkunde en Vroedkunde van de Katholieke Hogeschool Leuven en het Nationaal 
Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen. 

De opleiding omvat 16 dagen verspreid over twee academiejaren en vraagt van de 
deelnemers een actieve inzet. Gedurende de twee academiejaren voeren de cursisten, 
onder begeleiding in hun eigen instelling, een groepsproject en een individueel project 
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uit ter verbetering van de verpleegkundige zorg aan patiënten met pijn. De opleiding 
wordt afgesloten met een examen. Na succesvolle afronding ontvangen de cursisten een 
universitair certificaat 'verpleegkundig pijnspecialist'. Het aantal cursisten is beperkt tot 
15 per academiejaar. 

De volgende thema’s worden behandeld tijdens deze opleiding: 

- Pijnfysiologie en -psychologie 

- Pijnpathologie 

- Farmacotherapie bij pijn 

- Technische pijnbehandelingsprocedures 

- Pijnrevalidatie 

- Verpleegkundige zorg bij pijn 

- Socio-economische aspecten van pijnbehandeling 

- Kwaliteitsbevordering en onderzoek t.a.v. pijnbeleid 

 

De Hogeschool Universitieit Brussel (HUB) organiseert een cursus tot referentie-
verpeegkundige pijnzorg (programma in bijlage – Annex). Deze opleiding bestaat uit 6 
dagen en heeft als doel de opleiding van referentieverpleegkundigen die dan binnen de 
zorginstelling pleitbezorger kan zijn voor de implementatie en correct gebruik van 
procedures, richtlijnen en protocols inzake pijnbestrijding. 

 
Ook de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) organiseert een permanente vorming 
tot referentieverpleegkundige voor pijn. Het curriculum bevat 36 u, verdeeld over 6 
lesdagen. Het begrip pijn wordt multidisciplinair besproken vanuit de vier dimensies van 
zorg: somatisch, psychisch, sociaal en spiritueel. 
 

Het doel van de vorming is gezondheidswerkers op een interactieve manier theoretische 
en praktische informatie aan te bieden. Deze vorming richt zich tot alle 
verpleegkundigen en paramedici die interesse hebben voor de diverse aspecten van pijn 
of die hiermee in het werkveld te maken hebben. Een overzicht van deze permanente 
vorming kunt U vinden in bijlage aan dit hoofdstuk.  

 

De Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende biedt eveneens een permanente vorming 
pijn aan binnen de opleidingen. Deze opleiding blijkt echter ook niet jaarlijks 
georganiseerd te worden.  

In het franstalig landsgedeelte worden eveneens algologische opleidingen voor 
verpleegkundigen ingericht. Als voorbeeld vermelden we de opleiding in de Algologie 
die ingericht wordt door het CPSI (Centre de formation pour les secteurs infirmier et de 
santé) in Brussel. De Hogeschool van de Provincie Luik organiseert eveneens een 
continue opleiding in de algologie. 
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Opleidingen inzake pijnbestrijding komen natuurlijk ook aan bod in andere postgraduate 
opleidingen zoals de postgraduaat opleiding in palliatieve zorg en postgraduaat 
opleiding in oncologie. Hieronder worden de thema’s weergegeven die aan bod komen 
in de respectievelijke postgraduaat opleidingen binnen de Karel de Grote Hogeschool te 
Antwerpen (KdG). Dergelijke programma’s worden echter nog in vele andere 
verpleegscholen teruggevonden. Het onderwerp pijn komt ook aan bod in de 
permanente opleiding in de palliatieve zorgen binnen de Katholieke Hogeschool Leuven. 
De pedagogische inhoud, waarbij specifieke aspecten rond de verpleegkundige zorgen 
binnen palliatieve zorgen aan bod komen, wordt op een geïntegreerde manier gegeven. 
De opleiding baseert zich op reële patiëntencasussen waarbij uiteenlopende problemen 
in verschillende omstandigheden aan bod komen, zoals symptoomcontrole, euthanasie, 
communicatie, problemen rond ontslagregeling, ea.. 

Het Netwerk Vlaamse Pijnverpleegkundigen organiseert een 2-daagse opleiding 
omtrent de medicamenteuze behandeling van pijn. Deze tweedaagse opleiding biedt 
deelnemers een referentiekader over de medicamenteuze behandeling van pijn. Deze 
opleiding wordt echter niet jaarlijks georganiseerd. 

 
 
8.7. Basiswetenschappelijk en toegepast onderzoek naar pijn  
 
 
Om basiswetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken naar de pathofysiologie van 
subacute en chronische pijn dienen onderzoeksgroepen de mogelijkheid te verkrijgen 
om beursaanvragen te verrichten bij de instanties die beurzen uitreiken voor 
wetenschappelijk onderzoek, zoals het FWO of het IWT in Vlaanderen en de franstalige 
tegenhangers zoals het FNRS (Fonds pour la recherche scientifique). Hier stelt zich 
echter een ernstig probleem, vermits deze instanties veelal geen commissies of 
commissieleden bevatten die ervaring hebben in de beoordeling van algologisch 
wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor maken dergelijke beursaanvragen weinig kans 
om weerhouden te worden voor financiering. Het is bovendien noodzakelijk dat een 
algemeen beleid inzake onderzoek naar pijn wordt opgesteld voor ons land. Het 
basiswetenschappelijk onderzoek zou zich moeten richten op studies omtrent de 
pathofysiologie van chronische pijn, de chronificatie van acute en subacute pijn en de 
preventie hiervan, de pathofysiologie en behandeling van neuropathische pijn en 
maligne pijnsyndromen, ea. 
 
 
 
8.8. Toekomstvoorstellen omtrent Opleiding & Onderzoek naar (chronische) pijn 
 
 

Uitdagingen met betrekking tot onderwijs in pijn 

 
Zowel in de gezondheidszorg als in de maatschappij in het algemeen, bestaan er 
significante hiaten in de globale kennis over pijn. Het voldoende opleiden van 
gezondheidswerkers - zodat ze een beter begrip krijgen van chronische pijn in het 
algemeen en de oorzaken en behandeling van de verschillende chronische 
pijnsyndromen in het bijzonder - zal ongetwijfeld in gunstige zin bijdragen tot het 
dichten van deze kloof. 
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Om de kennis bij patiënten en het grote publiek omtrent chronische pijn te verbeteren 
moeten de nationale instanties en alle andere belanghebbenden hieromtrent 
samenwerken om kwaliteitsvolle en wetenschappelijk verantwoorde 
onderwijsprogramma's in te richten voor enerzijds het brede publiek (en patiënten) en 
anderzijds voor de verschillende groepen van zorgverstrekkers. Deze 
onderwijsprogramma’s voor zorgverstrekkers mogen zich niet enkel beperken tot de 
zorgverstrekkers die onmiddellijk (en dagdagelijks) betrokken zijn bij de opvang en 
behandeling van chronische pijnpatiënten, maar dient zich te richten tot alle 
categorieën van zorgverleners. Globaal moeten de georganiseerde 
opleidingsprogramma’s (van beide categorieën) streven naar een bevordering van de 
kennis over de complexe biologische en psychosociale aspecten van pijn onder de 
patiënten, het grote publiek en zorgverleners. Daarnaast dienen deze programma’s ook 
bij te dragen tot het ontwikkelen van lesmateriaal over de specifieke aspecten van 
diagnose en oppuntstelling van chronische pijn; en de verschillende 
behandelingsmogelijkheden (vanuit een biopsychosociaal behandelingsmodel) zoals het 
leren omgaan met pijn, aanleren van copingsmechanismen, opleiding en begeleiding in 
relaxatietechnieken, ea.. Deze opdrachten vergen dat in de komende jaren specifiek 
opleidingsmateriaal wordt opgesteld dat gericht is naar het grote publiek, naar 
patiënten, en naar alle categorieën van zorgverleners. Dit lesmateriaal dient regelmatig 
aangepast te worden aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. 
 
Ter verhoging van kennis bij de vele gezondheidswerkers die te maken krijgen met pijn, 
moeten specifieke bachelor en master opleidingen ingericht worden die 
gestandaardiseerde informatie over pijn en behandeling van pijn verschaffen aan de 
studenten. Verbetering van het onderwijs is van het allergrootste belang voor de 
primaire zorgverleners (oa. huisartsen), gezien hun cruciale rol in de pijnbestrijding. 
Maar de opleiding mag zich niet enkel richten tot primaire zorgverleners, want in feite 
zijn alle (medische en niet-medische) zorgverleners betrokken partij in dit debat. 
Immers, iedere zorgverlener komt tijdens de uitvoering van zijn taken op regelmatige 
basis in contact met chronische pijnproblematiek. Niet enkel moeten alle zorgverleners 
een voldoende opleiding in pijn krijgen tijdens de basisopleiding, maar daarnaast moeten 
alle zorgverleners hun kennis steeds actueel houden door regelmatig deel te nemen in 
programma’s van voortgezet onderwijs, permanente vorming of andere. 
 
 

Uitdagingen inzake fundamenteel onderzoek naar pijn 

 
Het wetenschappelijk onderzoek heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke vooruitgang 
geboekt inzake de kennis omtrent de biologische, cognitieve en psychologische 
oorzaken van chronische pijn. Bovendien zijn er op dit ogenblik hoopgevende 
ontwikkelingen gaande op een aantal terreinen, zoals de genetische en cellulaire 
mechanismen die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van chronische pijn. Maar – 
zoals reeds vroeger vermeld – blijven nog vele hiaten bestaan, ook voor wat betreft de 
behandeling van chronische pijn. Het ontwikkelen van effectievere en minder riskante 
analgetica blijft hierbij een belangrijke uitdaging. Bijkomende uitdagingen bestaan op 
het vlak van translationeel onderzoek, wanneer men basiswetenschappelijke 
bevindingen probeert te vertalen naar meer werkzame behandelingen in de praktijk. De 
afgelopen jaren heeft ons geleerd dat deze transitie van ‘bench to clinic’ uitermate 
moeilijk verloopt en gepaard gaat met het falen van talloze klinische studies. In de 
toekomst zou de overheid inspanningen moeten leveren om de regelgeving op dermate 
manier aan te passen zodat een efficiëntere evaluatie en goedkeuring van potentieel 
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effectieve therapieën mogelijk wordt gemaakt. Dit zal vooral belangrijk om in de 
toekomst een benadering door middel van gepersonaliseerde vorm van pijnbestrijding 
(personalized medicine) te ontwikkelen.  
 
Een andere belangrijke taak van de overheid is het beschikbaar stellen van grotere 
fondsen voor wetenschappelijk onderzoek op het vlak van pijn. Op dit ogenblik is de 
financiering van pijnonderzoek immers schaars, en vermoedelijk zullen deze fondsen in 
de komende jaren nog meer onder druk komen te staan door de budgettaire 
beperkingen en besparingen die zich opdringen. Door de problematische financiële 
ondersteuning is in het afgelopen decennium het aantal (onafhankelijk) pijnlaboratoria 
in België sterk verminderd. Basiswetenschappelijke onderzoeksgroepen ondervinden 
significante moeilijkheden om financiering voor hun onderzoeksprojecten aan te vragen 
bij de instanties die verantwoordelijk zijn voor de financiering van fundamenteel 
onderzoek (zoals FWO, IWT en FNRS). In vele van deze financieringsinstanties ontbreken 
zelfs commissies die de validiteit, wetenschappelijke kwaliteit en klinische relevantie van 
specifieke pijn-gerelateerde onderzoeksprojecten terdege kunnen evalueren. Hierdoor 
maken dergelijke beursaanvragen weinig kans om weerhouden te worden voor verdere 
financiering. Dit staat in schril contrast tot sommige andere chronische aandoeningen, 
zoals diabetes en hartfalen, waarvan de prevalentie lager is dan deze van chronische pijn 
maar de gespendeerde budgetten voor fundamenteel onderzoek vele malen hoger 
liggen dan voor chronische pijn.  
 
Dit is trouwens een wereldwijd fenomeen. Een recent nationaal rapport in de USA bevat 
hieromtrent de aanbeveling dat het gerenommeerde National Institute of Health (NIH) 
de leiding zou opnemen over een op te richten ‘Nationaal Pijnconsortium’. Dit nieuw op 
te richten consortium zou een coördinerende functie moeten verkrijgen inzake het 
pijnonderzoek dat in de USA wordt uitgevoerd, met de uitwerking en begeleiding van de 
noodzakelijke transformatie in de manier waarop pijnonderzoek wordt uitgevoerd. Deze 
transformatie kan bewerkstelligt worden door het bevorderen van coördinatie tussen de 
basiswetenschappelijke onderzoeksinstituten en (klinische) pijncentra, door het 
verbeteren van de evaluatie en besluitvorming over onderzoeksprojecten omtrent 
chronische pijn die ingediend worden voor financiering bij de overheidsinstanties, en 
door het verkennen van een scala van mogelijke publiek-private 
samenwerkingsinitiatieven. 
 
De noodzaak voor pijn-gerelateerd onderzoek is echter niet beperkt tot de 
fundamenteel (dierexperimenteel of labo-onderzoek). Hoogstaand onderzoek naar de 
prevalentie, incidentie, preventie van chronische pijn én de financiële kosten verbonden 
aan chronische pijn, zijn eveneens van het allergrootste belang. Vandaar dat in 
hoofdstuk 12 van dit consensus rapport opgeroepen wordt tot de oprichting van een 
nationaal instituut dat zich bezig zal houden met het verzamelen van dergelijke 
gegevens. Tevens dient meer onderzoek verricht te worden naar de financiering van de 
verschillende vormen van pijnbehandeling. Na een grondige wetenschappelijke 
evaluatie dienen nieuwe behandelingstechnieken hierbij sneller en billijk vergoed te 
worden, maar dienen ook duidelijke afspraken gemaakt te worden omtrent de 
toepassing van uitkomst- en kwaliteits-indicatoren zodat een grondige objectieve 
evaluatie kan gemaakt van de klinische relevantie van deze nieuwe toepassingen. 
Vergelijking met reeds bestaande behandelingen is hierbij imperatief.  
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Dergelijke wetenschappelijke evaluatie, nu reeds toegepast bij de evaluatie van nieuwe 
analgetica (Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen), dient volgende parameters 
in overweging te nemen: 
 

- Werkzaamheid/doeltreffendheid 
- Bijwerkingen  
- Toepasbaarheid  
- Gebruiksvriendelijkheid 
- Budgettaire weerslag 

 
De bedoeling van deze wetenschappelijke evaluatie is de bepaling of een nieuwe 
behandelingstechniek superieur, equivalent dan wel niet-inferieur is aan reeds 
bestaande analgetica en co-adjuvantia. 
 
 
 
 
 
8.9. Conclusie 
 
Een kort overzicht van de opleidingsprogramma’s in België tonen duidelijk aan dat de 
basisopleiding voor artsen in België inzake chronische pijn ruimschoots onvoldoende is. 
Maar ook in de voortgezette opleidingen (tot oa. anesthesiologen en fysisch 
geneesheren) komen de aspecten van de fysiopathologie en behandeling van chronische 
pijn onvoldoende aan bod. Specifieke opleidingen in de algologie voor artsen en 
verpleegkundigen bestaan wel maar zouden uitgebreid en geuniformiseerd dienen te 
worden. Het fundamenteel en translationeel wetenschappelijk onderzoek is zeer 
beperkt in ons land, alhoewel België hier toch wel een grote traditie in gekend heeft. De 
noodzaak naar fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek is trouwens nog 
steeds bestaande. 
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De internationale wetenschappelijke 

verenigingen voor de bestrijding van 

pijn bevelen aan dat elk land een 

specifieke wetgeving goedkeurt die 

strategieën tegen acute pijn, chronische 

pijn en maligne pijn ondersteunt. 

 

Enkele Europese landen hebben tot op 

heden reeds dergelijke initiatieven 

ondernomen.  

 

In België bestaan er echter op dit 

ogenblik zeer weinig wettelijke 

bepalingen hieromtrent. 

Hoofdstuk 9 

 

Definiëring en Implementatie van 
een nationale strategie voor 

pijnbestrijding 
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9.1.  IASP aanbevelingen 
 
De International Association for the Study of Pain boog zich in 2010 over de nationale 
strategieën voor pijnbeheer (IASP, 2010). De werkgroep stelt vast dat weinig landen op 
nationale schaal een expliciete reglementering terzake hebben ontwikkeld, en vraagt om 
erkenning van het recht van elkeen op toegang tot pijnbeheer (Declaration of Montréal, 
Lohman et al., 2010). 
 
Er zijn meerdere aanbevelingen uitgevaardigd om elk land in staat te stellen adequate 
strategieën te ontwikkelen. De voorgestelde strategieën omvatten volgende stappen:  
 

- Inzicht in de draagwijdte van het probleem; 
- Identificatie van de hinderpalen voor een efficiënt pijnbeheer, met name  

o inadequaat onderwijs; 
o onderfinanciering van de interdisciplinaire behandelingen; 
o te lange wachtlijsten; 
o onderfinanciering van het onderzoek; 
o onvoldoende aandacht van de overheid voor een probleem dat prioriteit 

verdient; 
- Ontwikkeling van een actieplan dat volgende gebieden moet bestrijken: 

o onderzoek (epidemiologie, fundamenteel en translationeel onderzoek); 
o onderwijs (eerste, tweede en derde cycli, sensibilisatie van het brede 

publiek); 
o coördinatie van de zorgen en toegang van de patiënten tot die zorgen  

 elk ziekenhuis zou minstens één arts en één verpleegkundige 
moeten hebben die zijn opgeleid voor pijnevaluatie en -beheer  

 elk derdelijnsziekenhuis zou een multidisciplinair pijncentrum 
moeten hebben 

o monitoring en verbetering van de kwaliteit. 
 

 
9.2.  Oproep van de EFIC 
 
Op het congres « The Societal Impact of Pain » (Brussel, 3 & 4 mei 2011) heeft de 
Europese Federatie van IASP (International Association for the Study of Pain) Chapters 
(EFIC) volgende aanbevelingen uitgevaardigd, met de steun van diverse Europese 
afgevaardigden: 
 
« Wij vragen de Europese regeringen: 
 

- te erkennen dat elke burger in aanmerking moet komen voor pijngeneeskunde 
en palliatieve zorgen; 

- van pijnbeheer (diagnose en behandeling) en palliatieve zorgen een hoge 
prioriteit te maken in het nationale gezondheidsstelsel; 

- een nationaal pijnbestrijdingsplan te lanceren; 
- twee gescheiden maar interagerende netwerken te installeren binnen het 

nationale gezondheidsstelsel: pijnbeheer en palliatieve zorgen;  
- een werkgroep op te richten voor pijnbeheer en palliatieve zorgen, om de 

vooruitgang te evalueren;  
- pijn verplicht als 5e  vitale parameter in alle ziekenhuizen te laten registreren; 
- in alle ziekenhuizen chronische pijndiensten op te richten; 
- ambulante behandelingsdiensten voor acute pijn op te richten; 
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- behandelingsplannen voor chronische pijn op te stellen met adequate 
wachttijden en een adequate financiering (vroegtijdige diagnose en secundaire 
preventie); 

- systemen te installeren om de resultaten van pijnbeheer en palliatieve zorgen te 
evalueren; 

- pijngeneeskunde als verplicht vak op te nemen in het programma van artsen, 
psychologen, verplegers en andere gezondheidswerkers;  

- pijngeneeskunde en palliatieve zorgen als medische (sub)specialismen in te 
voeren; 

- programma’s op te stellen om het brede publiek bewust te maken van de 
fysiopathologie van pijn (« pijn is reëel »); 

- het pijnonderzoek te intensifiëren (fundamenteel, klinisch, epidemiologisch, 
translationeel onderzoek) en er een prioriteit van te maken in de nationale 
onderzoeksprogramma’s. 

 
Wij roepen de Europese instellingen dan ook op om: 
 

- het recht van elke burger op toegang tot pijngeneeskunde en palliatieve zorgen 
te erkennen; 

- een werkgroep op te richten voor pijnbeheer en palliatieve zorgen; 
- het pijnonderzoek te intensifiëren en er een prioriteit van te maken in de 

Europese onderzoeksprogramma’s naar de sociale impact van pijn en de tol van 
chronische pijn op de gezondheids-, sociale en professionele sectoren; 

- een Europees platform op te richten voor uitwisseling, vergelijking en 
benchmarking tussen de lidstaten van de beste praktijken van pijnbeheer en 
hun sociale impact; 

- het Europees platform te gebruiken om wijzigingen in het pijnbeheer, de 
diensten en de resultaten te evalueren, en gedragsregels voor te stellen om het 
pijnbeheer te harmoniseren en de levenskwaliteit van de Europese burgers te 
verbeteren; 

- een schriftelijke verklaring van het Europees parlement ter stemming te 
brengen. » 

 
 
9.3.  Enkele concrete voorbeelden van nationale strategieën 
 
In Frankrijk heeft het ministerie van Volksgezondheid pijnbestrijding tot een prioriteit 
verklaard (HAS, 2009). De strijd tegen chronische pijn is sinds 1991 onderworpen aan 
specifieke reglementeringen door het ministerie van Volksgezondheid. In die context zijn 
er opeenvolgend drie nationale pijnbestrijdingsprogramma’s gevoerd: 
 

- 1998-2000: oprichting en financiering van 96 multidisciplinaire structuren voor 
evaluatie en behandeling van persistente chronische pijn, in het kader van de 
gezondheidsinstellingen, opleiding van gezondheidswerkers en informatie van 
de patiënten; 

- 2002-2005: opvolging en uitdieping van hogernoemd plan om de toegang van 
patiënten tot gespecialiseerde structuren te verbeteren, de 
gezondheidsinstellingen begeleiden naar een pijnbehandelingsprogramma (met 
behulp van de CLUD, Centres de LUtte contre la Douleur, in alle openbare 
ziekenhuizen), de rol van de verpleging versterken, kwaliteitsverbetering door 
aanbevelingen voor goede praktijk, organisatie van de pijnbestrijdingsstructuren 
wat moet resulteren in de publicatie van een « witboek van pijn »;  
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- 2006-2010: n.a.v. van regionale verschillen in pijnbehandeling wordt een beleid 
met vier pijlers uitgewerkt: verbetering in de opvang van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen, intensievere opleiding van de gezondheidswerkers, 
verbetering van de behandelingsmodaliteiten en structurering van de 
zorgtrajecten. 

 
In Italië is onlangs de wet 38/2010 (« Maatregelen om palliatieve zorgen en 
pijnbehandeling toegankelijker te maken ») gestemd. Zij behelst onder andere: 
 

- het recht van de burgers op toegang tot palliatieve zorgen en pijnbeheer; 
- prioriteit voor palliatieve zorgen en pijnbeheer in het nationaal 

gezondheidsplan; 
- de lancering door het ministerie van Volksgezondheid van informatiecampagnes 

voor het brede publiek om te wijzen op het belang van een sensibilisering voor 
palliatieve zorgen en pijnbehandeling; 

- de oprichting van nationale netwerken voor palliatieve zorgen en 
pijnbehandeling volgens bepaalde kwaliteitscriteria en met identificatie van de 
betrokken zorgverleners en zorgstructuren; 

- een versterking van het initiatief « ziekenhuis zonder pijn »; 
- dat de resultaten van de pijnevaluatie van een patiënt systematisch in het 

medisch dossier worden vermeld; 
- reglementering en ontwikkeling van pijnbehandeling en palliatieve zorgen in het 

curriculum van gezondheidswerkers; 
- registratie en opvolging van informatie inzake de uitvoering van de wet 

(voorschrift en gebruik van pijnstillers, ontwikkeling van netwerken, kwalitatieve 
en kwantitatieve analyse van de structuren, vormingsactiviteiten, onderzoek, 
economische aspecten); 

- vereenvoudiging van de procedures voor toegang tot geneesmiddelen voor 
pijnbehandeling; 

- jaarlijkse rapportering van alle hogergenoemde elementen door de bevoegde 
instanties aan het parlement.  

 
In Portugal zijn twee nationale plannen voor pijnbeheer goedgekeurd, in 2001 en in 
2008. Het 2008 plan beoogt: 
 

- een vermindering van het aantal pijnpatiënten dat geen zorgtoegang heeft; 
- een verbetering van de levenskwaliteit van de pijnpatiënten; 
- rationalisering van de middelen en kostenbeheersing. 

 
Om deze doelen te bereiken zijn er drie soorten strategieën opgesteld: 
 

- versterking van de opvangcapaciteiten en ontwikkeling van richtlijnen voor 
goede praktijk; 

- opleiding van zorgverleners en informatie aan de bevolking; 
- verzameling en analyse van epidemiologische informatie. 

 
In dit kader werd in 2010 een nationaal Pijnobservatorium opgericht met de volgende 
taken: 

- analyse van de nationale en internationale informatie over prevalentie, 
preventie, diagnose en pijnbehandeling; 

- een regelmatigere evaluatie van prestatie-indicatoren:  
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o prevalentie (matige tot ernstige chronische pijn, matige tot ernstige 
postoperatieve acute pijn); 

o percentage bevallingen onder peridurale verdoving; 
o werking van de chronische pijnklinieken (aantal eerste consultaties, 

wachttijd); 
o aantal pijnklinieken en algologen; 
o verbruik van opioïde pijnstillers; 
o invoering van de pijnmeting als een vijfde vitale parameter); 

- evaluatie impact van pijn op de gezondheid en de gezondheidsverschillen; 
- evaluatie van de socio-economische impact van pijn; 
- ontwikkeling van specifieke projecten om de gezondheidsbehoeften inzake pijn 

te evalueren; 
- identificatie van ontbrekende informatie en voorstellen voor correctieve 

maatregelen; 
- regelmatige rapportering over de evolutie van de situatie in Portugal. 

 
 
 
 
9.4.  Situatie in België  
 
In België bestaat voorlopig nog geen enkele wettelijke beschikking inzake acute of 
chronische   pijnbehandeling.  
 
Wel erkent de Wet betreffende de patiëntrechten het recht van de patiënt om een 
adequate behandeling te krijgen: « Elkeen behoort van de beroepsbeoefenaars in de 
zorgsector de meest aangepaste zorg te krijgen om de pijn te voorkomen, er aandacht 
voor te hebben, te evalueren, in aanmerking te nemen, te behandelen en te verzachten. 
» (Wet van 24 november 2004 gewijzigd wet van 22 augustus 2002 betreffende 
patiëntenrechten). 
 
Anderzijds bestaat er ook een Koninklijk Besluit dat de tegemoetkoming regelt in de 
kosten van analgetica, bepaalde aandoeningen opsomt die een chronische pijn kunnen 
veroorzaken, tegelijk met een machtigingsformulier voor chronische pijn. (Koninklijk 
Besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37,§ 16bis, eerste lid, 3°, en vierde 
lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de analgetica betreft). Dit besluit betreft 

echter alleen specialiteiten die Paracetamol (Dafalgan , Perdolan , ea.) bevatten en 
heeft dus een zeer beperkte impact op patiënten met een chronisch pijnsyndroom voor 
wie deze zwak werkzame molecule zelden nuttig is. 
 
Ten slotte heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 6 april 2011 een « Voorstel 
van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere 
alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiënten » aangenomen (DOC 53 
0382/006). Deze resolutie vraagt de Federale Regering: 
 

1. om de laatste hand te leggen aan de tenuitvoerlegging van het programma 
« Voorrang aan de chronisch zieken » ter verbetering van de levenskwaliteit van 
fibromyalgiepatiënten en ervoor te zorgen dat zij in aanmerking komen voor de 
maatregelen van dit programma inzake gezondheid, handicap en beroepsleven ; 
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2. haar steun te verlenen aan de biopsychosociale aanpak door multidisciplinaire 
teams, op grond van een levensproject dat samen met de fibromyalgiepatiënt 
wordt uitgewerkt; 

3. op basis van de in uitzicht gestelde aanbevelingen van de studie over de 
behandeling van chronische pijn, de overeenkomsten van de referentiecentra 
voor chronische pijn in de mate van het mogelijk aan te passen en die centra 
structureel en adequaat te financieren, om in te spelen op de behoeften van de 
patiënten, de wachttijden in te perken en de alomvattende patiëntbenadering 
voort te zetten; 

4. te voorzien in de opwaardering van de intellectuele prestatie bij de raadpleging 
van de artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie, die een 
opleiding in de algologie hebben gevolgd; 

5. een informatiecampagne over fibromyalgie op te starten ten behoeve van alle 
actoren in de gezondheidszorg om een vroegtijdige diagnose te stellen en de 
kwaliteit van de behandeling te verbeteren;  

6. voorlichtingscampagnes voor het brede publiek te voeren om fibromyalgie te 
destigmatiseren; 

7. in overleg met de gemeenschappen te voorzien in een betere opleiding voor alle 
gezondheidswerkers die mensen behandelen die aan chronische pijn lijden; 

8. de deelname van de Belgische medische wetenschappelijke wereld aan 
nationale en internationale onderzoeks- en informatie 
uitwisselingsprogramma’s over fibromyalgie aan te moedigen en te 
ondersteunen. 

 
Deze laatste resolutie is een grote stap naar erkenning van de problemen waar 
fibromyalgiepatiënten mee worden geconfronteerd, en wijst op de noodzaak van een   
multidisciplinaire aanpak en een structurele financiering van de teams die zich 
bezighouden met chronische pijn. Twee kanttekeningen zijn hier echter op hun plaats. 
 

- Enerzijds is het spijtig dat deze aanbevelingen alleen gelden voor 
fibromyalgiepatiënten terwijl ze toepasbaar en noodzakelijk zijn voor alle 
chronische pijnpatiënten; 

 
- Anderzijds is het te streng dat alleen specialisten in fysische geneeskunde en 

revalidatie en reumatologen die een opleiding algologie hebben gevolgd, als 
bevoegd worden beschouwd om fibromyalgiepatiënten te volgen. De 
algologische deskundigheid hangt immers minder af van de basisspecialisatie 
van de arts dan van zijn aanvullende opleidingen en zijn ervaring. Er zijn 
multidisciplinaire teams waar niet-reumatologische artsen-internisten of 
anesthesisten, maar ook andere specialisten, 100% bekwaam en geschikt zijn 
om deze patiënten te begeleiden.  

 
 
 
9.5.  Aanbevelingen 
 
Als antwoord op de suggesties van het IASP stellen wij voor: 
 

- de oprichting van een « nationaal Pijnobservatorium », naar het voorbeeld van 
het Portugese model, om de ontbrekende epidemiologische gegevens te 
vergaren, kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen en te meten, en de lopende 
programma’s op te volgen; 
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- om geleidelijk in elk ziekenhuis te installeren: 

o een « Algologische Commissie » die belast is met de coördinatie van de 
pijnbehandeling (acuut, chronisch, kankerpijn (maligne pijnklachten), 
pediatrisch, ea.) in de instelling, sensibilisering en permanente opleiding 
van de zorgverleners, en kwaliteitsontwikkeling ; 

o een « Chronische pijn support team » belast met de opleiding en de 
sensibilisering van de zorgverleners, het opstellen van richtlijnen voor 
goede praktijk, en om complexe pijnproblemen te begeleiden; 
 

- de bestaande begeleidingsstructuur voor chronische pijnpatiënten te versterken 
en te ontwikkelen, zowel ambulant als in het ziekenhuis (momenteel 
multidisciplinaire teams en referentiecentra); 
 

- het onderwijs inzake chronische pijn voor alle betrokken zorgverleners 
aanzienlijk te versterken. 

 
 
 
Deze diverse voorstellen en aanbevelingen worden in de volgende hoofdstukken 
uiteengezet. 
 
 
 
 
 
 
 
9.6.  Referenties  
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In dit hoofdstuk zullen wij vooreerst 

bondig de vaststellingen van onze studie 

omtrent de huidige situatie inzake de 

algologische functie herhalen.  

 

Vervolgens zullen de voorstellen 

opgenomen in het Witboek van de 

Belgian Pain Society (BPS) herbekeken 

worden. Hieropvolgend beschrijven wij 

twee initiatieven die mogelijks als 

inspiratiebron kunnen dienen voor 

toekomstige initiatieven: de centra voor 

pijnbestrijding  in Frankrijk en de mobiele 

equipes voor palliatieve zorgen in België.  

 

Tenslotte worden de voorstellen en 

aanbevelingen voor de toekomst 

uitvoerig besproken. 

Hoofdstuk  10 

Aanbevelingen omtrent de 

Algologische Functie 
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10.1.  Inleiding 
 
 
10.1.1.  Vaststellingen van de huidige situatie 
 
Een analyse van de werking van de proefprojecten « algologische functie » leidt tot 
volgende vaststellingen: 
 

- de verpleegkundigen hebben zeer uiteenlopende basisspecialisaties en vaak 
maar een korte ervaring in de « pijn » activiteit, terwijl de artsen hoofdzakelijk 
anesthesisten zijn met een jarenlange ervaring; 

- de activiteiten van de verpleegkundigen zijn zeer uiteenlopend : sensibilisering 
en vorming van de zorgverleners, opvolging en vorming van de patiënten, 
pijnconsultatie, technische handelingen (opvolging van pompen, assistentie bij 
technische handelingen), voorstel of wijziging van behandeling (wat onder hun 
wettelijke bevoegdheden valt), opstelling van  protocols en procedures; 

- de pijnverpleegkundigen buigen zich in afdalende volgorde over patiënten met 
postoperatieve en acute pijn, vervolgens oncologische pijn en ten slotte alleen 
chronische pijn; 

- de meest aangehaalde problemen zijn : tijdsgebrek, gebrek aan vorming en 
sensibilisatie van de pijnverzorgers, gebrek aan erkenning van de algologische 
functie (vooral door artsen), gebrek aan middelen en een te korte duur van het 
project; 

- de tevredenheid met hun functie vloeit hoofdzakelijk voort uit de 
patiëntverzorging; 

- de voorgestelde verbeteringen betreffen vooral een volumeverhoging van het 
pijnteam en een bestendiging van de functie. 

 
 
Aangaande de pijnbehandeling in ziekenhuizen die deelnemen aan de 
proefprojecten kunnen volgende vaststellingen geformuleerd worden: 
 
- bijna een vierde van de ziekenhuisstructuren stelt hun patiënten géén specifieke 

pijnbehandeling voor;  
- postoperatieve acute pijn wordt wel regelmatig behandeld door het verzorgend 

personeel, in tegenstelling tot chronische pijn waar men blijkbaar veel moeilijker 
mee kan omgaan; 

- het gebruik van protocols en richtlijnen varieert enorm tussen de verschillende 
ziekenhuizen;  

- de pijnevaluatie gebeurt niet systematisch genoeg, de evaluatieschalen zijn wel 
aanwezig in de ziekenhuizen maar worden te weinig gebruikt of zijn gewoon niet 
gekend; 

- prioriteiten voor verbetering zijn: de vorming van alle zorgverleners, 
sensibilisatie en voorlichting van de patiënten en implementatie of verbetering 
van de bestaande protocols en ‘standing orders’. 
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10.1.2.  Bijzondere aandachtspunten 
 
In het licht van deze vaststellingen verdienen volgende elementen onze aandacht: 
 

- een precieze definiëring van de functie, de taken én het doelpubliek, om een te 
grote variatie te vermijden in de manier waarop deze functie in de praktijk 
wordt uitgevoerd; 

- de nodige middelen voorzien om deze taken uit te voeren, waarbij de tijd die aan 
deze functie wordt besteed moet worden aangepast aan de grootte (= aantal 
ziekenhuisbedden) van de betrokken instelling; 

- de ziekenhuizen uitrusten met de nodige coördinatie- en ontwikkelingsorganen 
voor pijnbehandeling. 

 
 
 
10.2.  Aanbevelingen en vergelijkbare modellen 
 
 
Er bestaat nergens ter wereld een voorbeeld van de algologische functie zoals 
beschreven in de proefprojecten. Wel wordt er een model van de algologische functie 
beschreven in het Witboek van de BPS (1998). Dit model leunt aan bij dat van de 
“Comités de Lutte contre la Douleur” in Frankrijk. Ten slotte is er nog een model dat 
navolging verdient, namelijk het palliatief support team (PST). 
 
 
10.2.1.  Aanbevelingen van het Witboek van de BPS 
 
De BPS beschrijft de algologische functie als bestaande uit twee aanvullende 
componenten: 
 

- een « Commissie voor pijnbestrijding » bestaande uit artsen, verpleegkundigen 
en afgevaardigden van de directie, belast met de coördinatie van de 
pijnbehandeling in het ziekenhuis; 

- een functie tussen de patiënten en de gespecialiseerde teams, waargenomen 
door een arts-algoloog belast met: 

o adviezen geven inzake pijnpreventie en -behandeling; 
o non-interventionele consultaties; 
o patiënten indien nodig verwijzen naar gespecialiseerde structuren;  
o binnen de dienst anesthesie een programma opstellen ter bestrijding 

van acute pijn; 
o een statusrapport van pijnbestrijding opstellen, ten behoeve van de 

commissie voor pijnbestrijding. 
 
 
 
10.2.2.  Franse pijnbestrijdingscomités of “Comités de Lutte contre la Douleur” (CLUD)  
 
In Frankrijk zijn in alle openbare instellingen CLUD’s ingericht. Dat zijn multidisciplinaire 
instanties bestaande uit een twaalftal personen (ziekenhuisartsen, apotheker, 
afgevaardigden van het verzorgend personeel, een psycholoog indien mogelijk, 
verantwoordelijken van de structuren voor pijnbehandeling en een afgevaardigde van 
de directie). 
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Hun taak bestaat uit: 
 

- de evaluatie van de behoeften van de instelling inzake pijnbehandeling; 
- strategieën voorstellen en coördineren om de pijnbehandeling in functie van de 

lokale situatie te verbeteren; 
- ondersteuning bieden voor sensibilisatie en permanente vorming van het 

verzorgend personeel; 
- aansporen tot plannen om de kwaliteit van de pijnevaluatie en –behandeling te 

verbeteren, met name door het opstellen en verspreiden van goede-
praktijkcodes en protocols; 

- deelnemen aan de voorlichting van de patiënten. 
 
De CLUD’s zijn niet rechtstreeks op pijnbehandeling gericht, maar eerder op het 
organiseren ervan. 
 
 
 
10.2.3.  Organisatie van de palliatieve zorgen in België 
 
 
10.2.3.a.  Palliatieve functie 
 
In de Belgische ziekenhuizen wordt de palliatieve functie waargenomen door een 
multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en paramedici, onder het 
gezamenlijke gezag van de hoofdarts en de hoofdverpleger. 
  
De taken van de palliatieve functie worden omschreven in het KB nr 1546 van 
15.07.1997, BS van 31.07.1997: 
 

- een palliatieve cultuur instellen en het ziekenhuispersoneel sensibiliseren voor 
de noodzaak ervan; 

- palliatieve zorgadviezen formuleren ten behoeve van de artsen en het 
verzorgend personeel; 

- de ziekenhuisdirectie adviseren over het te volgen palliatieve beleid; 
- de permanente vorming van het ziekenhuispersoneel waarnemen;  
- waken over de zorgcontinuïteit na het ontslag van de palliatieve patiënt uit het 

ziekenhuis. 
 

Haar goedkeuringsvoorwaarden zijn (KB nr 1545 van 15.07.1997, BS van 31.07.1997): 
 

- een functionele band aangaan met de Regionale Vereniging van Palliatieve 
zorgen, de thuiszorg palliatieve teams en de palliatieve ziekenhuisdiensten 
(Sp-bedden); 

- de palliatieve zorgactiviteiten registreren en evalueren.  
 
 
Sinds 1999 moet er in elk ziekenhuis een palliatieve zorgeenheid (KB van 19. 04.1999, BS 
van 28.10.1999) aanwezig zijn.  
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10.2.3.b. Mobiele palliatieve support teams 
 
Sinds mei 2001 moet elk multidisciplinair team worden bijgestaan door een « mobiel 
palliatief support team » dat een tweedelijnsfunctie vervult. 
 
De omkaderingsnormen staan in het KB van 19.02.2002 (BS van 05.04.2002). 
Voor de ziekenhuizen met 500 bedden of meer (en proportioneel met het aantal 
ziekenhuisbedden gedeeld door 500) moet het mobiel team bestaan uit minstens: 
 

- een halftijds equivalent arts-specialist; 
- een halftijds equivalent gegradueerd verpleegkundige; 
- een halftijds equivalent psycholoog. 

 
De financiering is vastgelegd in het ministerieel besluit van 12.01.2001 (BS van 
06.02.2001): 
 

- de financiering gebeurt via onderdeel B4 van het budget van financiële 
middelen voor de ziekenhuizen; 

- voor de ziekenhuizen met minder dan 500 bedden wordt onderdeel B4 
verhoogd met een bedrag van 100.663,10€ ; voor de ziekenhuizen met meer 
dan 500 bedden wordt onderdeel B4 verhoogd met dit bedrag vermenigvuldigd 
met het aantal ziekenhuisbedden gedeeld door 500; 

- voor de vaststelling van het aantal bedden wordt alleen rekening gehouden met 
de acute bedden. 

 
Sinds 1/07/2007 ontvangen de ziekenhuizen een bijkomende financiering ten bedrage 
van 4.000.000€ op jaarbasis om de kosten van het palliatief support team te dekken.  
 
Dit bedrag wordt onder de ziekenhuizen verdeeld op basis van de MKG, proportioneel 
met het aantal: 
 

- verblijven met een code ICD9-CM secundaire diagnose V667 « Encounter for 
palliative care »; 

- verblijven met een niveau van ernst 3 of 4. 
 
De wet betreffende palliatieve zorgen (KB van 14.06.2002, BS van 26.10.2002) houdt 
maatregelen in om het palliatieve zorgaanbod te verbeteren. 
 
In het bijzonder is er door de Koning binnen het wetenschappelijk Instituut voor 
Volksgezondheid een Evaluatiecel opgericht, belast met het opstellen van een 
evaluatierapport dat om de twee jaar aan de wetgevende Kamers wordt voorgelegd. Het 
budget en de werkingsnormen m.b.t. palliatieve zorgen worden in functie van de 
resultaten van deze evaluatie aangepast. 
 
 
10.2.3.c. Rapport van het KCE betreffende de organisatie van Palliatieve zorgen in België 
  
Schatting volgens de gezondheidswerkers: tussen 10.000 en 20.000 patiënten hebben 
behoefte aan palliatieve zorgen in België. 
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In 2009 is er een studie uitgevoerd in 14 ziekenhuizen die gekozen werden in functie van 
een verdeling die rekening houdt met de grootte van de instelling, het aantal bedden en 
de geografische ligging. 
 
Daaruit blijkt dat: 
 

- 9,44% van de gehospitaliseerde patiënten voldoet aan de definitie van 
« palliatieve patiënt », 50 % onder hen lijden aan een vorm van kanker; 

- 2/3 van de patiënten voor wie hulp door een mobiel PST aangewezen is, krijgt 
deze hulp;  

- De patiënten worden gemakkelijker en sneller verwezen naarmate ze jonger 
zijn, een tumorale aandoening hebben en/of een slechtere prognose hebben.  

 
 
 
10.3.  Voorstellen vanwege de wetenschappelijke commissie 
 
 
Rekening houdend met hogergenoemde elementen in dit hoofdstuk kan men 
voorstellen om in alle ziekenhuizen twee aanvullende structuren op te richten: 
 

- een « algologische commissie » voor coördinatie en planning van alle 
initiatieven m.b.t. pijn; 

- een « chronische pijn support team » dat zich inzet voor patiëntenzorg, 
personeelsopleiding en kwaliteitsverbetering. 

 
Deze voorstellen worden hierna uiteengezet.  
 
 
10.3.1.  Algologische commissie 
 
Het zou gaan om een transversale commissie in de ziekenhuisstructuur, bestaande uit: 
 

- afgevaardigden van alle beroepen die zich bezighouden met pijn (acuut, 
chronisch, kankerpijn, mobiele palliatieve support teams, andere) : artsen, 
verpleegkundigen, apothekers…; 

- de medische, verpleeg- en financiële directies. 
 
Haar werkingsmodaliteiten zouden moeten worden gedefinieerd in overleg met de 
verantwoordelijken van de andere structuren die betrokken zijn in de pijnbehandeling 
(met name palliatieve zorgen en pediatrische pijn). Volgende voorstellen zouden als 
discussiebasis kunnen dienen. 
 
Het hoofddoel van de Algologische commissie zou het verbeteren zijn van de 
pijnbehandeling in de instelling. Deze commissie zou de volgende taken hebben: 
 

- Een identificatie verschaffen van de behoeften van de instelling inzake 
pijnbehandeling;  

- Het verzorgend personeel sensibiliseren voor de noodzaak van een correcte 
pijnbehandeling;  

- De vorming van het verzorgend personeel voor pijnevaluatie en –behandeling 
organiseren (initiële en permanente vorming), met name voor detectie en snelle 
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behandeling van patiënten die het risico lopen dat hun pijn chronisch wordt 
(« yellow flags »); 

- De pijnbehandeling in de ziekenhuisstructuur coördineren; 
- Strategieën ontwikkelen van pijnbehandeling in de ziekenhuisstructuur (b.v. een 

globaal behandelingsbeleid creëren); 
- Als netwerk functioneren op nationaal vlak (andere algologische functies, 

multidisciplinaire teams, multidisciplinaire centra, Belgian Pain Society). 
 
 
De « algologische commissie » zou volgende acties ondernemen: 
 

- minstens 4 maal per jaar vergaderen; 
- Referentiepersonen aanduiden in de verschillende domeinen (acute, chronische, 

kankerpijn…); 
- systematisch uitwerken, valideren en bijwerken van transversale 

pijnbehandelingsprotocols; 
- deelnemen aan de besluitvorming over diverse aspecten van de pijnbehandeling 

(voorbeeld keuze van geneesmiddelen of materiaal); 
- meewerken aan de registratie van epidemiologische en/of kwaliteitsindicatoren. 

 
 
 
10.3.2.  Chronische pijn support team (CPST) 
 
10.3.2.a. Taken 
 
De taken van het chronische pijn support team zouden te vergelijken zijn met die van 
het mobiele palliatieve support team, maar meer gericht op patiënten die lijden aan een 
chronische niet-maligne pijn. Het team moet de patiënten niet systematisch verzorgen 
maar de zorgteams ondersteunen in deze taak. Omwille van verschillen tussen 
palliatieve zorgen en chronische niet-maligne pijn (hoofdstuk 2), moeten deze taken door 
strikt afzonderlijke teams worden vervuld.   
 
Specifiek gaat het om volgende taken: 
 

- deelname aan de werkzaamheden van de algologische commissie, meer bepaald 
wat de organisatie van de chronische pijnbehandeling in de instelling betreft; 

- deelname aan de vorming en sensibilisatie van de zorgverleners in het ziekenhuis 
m.b.t. chronische pijnbehandeling (evaluatie, detectie van yellow flags…), maar 
ook aan de behandeling van patiënten met een moeilijk te beheersen acute pijn 
of van patiënten die tijdens de verzorging erg veel pijn hebben (verbanden, 
invasieve handelingen,…) om te vermijden dat de pijn chronisch wordt; 

- de implementatie faciliteren van guidelines voor chronische pijnbehandeling in 
de zorgeenheden; 

- aanspreekpunt zijn voor problemen of vragen waarmee de zorgverleners op het 
terrein worden geconfronteerd; 

- de zorgteams regelmatig raadplegen over de problemen waarmee ze 
geconfronteerd werden; 

- deelname aan de behandeling van moeilijke gevallen (maar niet aan die van elke 
pijnpatiënt); 

- deelnemen aan de vorming van de chronische pijnpatiënten, in samenwerking 
met de zorgteams, met name door het opstellen van brochures, affiches...; 
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- de continuïteit van de zorgen verzekeren door als bemiddelaar op te treden : 
o met een multidisciplinair team indien nodig (binnen of buiten het 

ziekenhuis); 
o met de behandelende arts en de andere zorgverleners thuis of in een 

zorgstructuur (revalidatiecentrum, RVT of andere); 
- in netwerk functioneren met de andere structuren die betrokken zijn in de 

chronische pijnbehandeling (algologische teams en multidisciplinaire centra). 
 
 
Let wel, er zijn ook taken die GEEN deel uitmaken van de activiteiten van het algologisch 
team: 
 

- (deelname aan de) uitvoering van interventionele pijnbestrijdingstechnieken 
(infiltraties); 

- de follow-up van de pompen (voor acute of chronische pijn); 
- consultaties voor ambulante patiënten; 
- systematische opvolging van de patiënten in elke zorgeenheid; 
- doorvoeren van een wijziging in de behandeling zonder hieromtrent vooreerst 

beroep (overleg te plegen) te doen op de arts. 
 
 
10.3.2.b. Samenstelling van de teams in functie van de diverse zorgverleners 
 
Zoals hogervermeld is het voor de palliatieve functie onontbeerlijk om de grootte van 
het team aan te passen aan de grootte van het ziekenhuis. Er bestaan geen officiële 
aanbevelingen op dit vlak. De voorstellen in tabel 10.1. zijn gebaseerd op onze klinische 
ervaring. 
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Tabel 10.1. : Voorstellen voor samenstelling en werking  

van de 
“chronische pijn support teams” 

 
Beroep VTE Functie 

Geneesheer-algoloog Minimum 0.1 VTE 
  
+ 0.01 VTE per 100 
bedden 
 
(dus 0.2 VTE = 1 
dag/week voor 1000 
bedden, 14.5 VTE artsen 
voor 45000 bedden in 
België) 

Coördineert het algologisch team, in nauwe samenwerking 
met de pijnverpleegkundige 
 
Neemt deel aan:  
- opstelling van protocols 
- keuze van geneesmiddelen en andere 
- opvolging van bepaalde patiënten 
- vorming van het personeel (inhoud en kwaliteit) 
- … 
 
Beheert de contacten met 
- de verschillende afdelingen van het ziekenhuis 
- andere federale structuren van pijnbehandeling (met name 
MPT) 
 

Pijnverpleegkundige Minimum 0.25 VTE 
 
+ 0.1 VTE per 100 
bedden 
 
(dus 1.25 VTE voor 1000 
bedden, of 70.4 VTE 
voor 45000 bedden) 

Werkt nauw samen met de arts-algoloog voor de uitvoering 
van de taken van het algologisch team. 
 
Rol van sensibilisatie, raad/advies en permanente vorming 
van de zorgverleners op het terrein. 
 
Functioneert in netwerk met de andere verpleegkundigen-
algologen. 
 

Klinisch psycholoog Minimum 0.1 VTE  
(=1/2 dag per week) 
 
20% van de verpleegtijd 
 
(dus 0.25 VTE voor 1000 
bedden, 14 VTE voor 
45000 bedden) 

Werkt nauw samen met de arts en de verpleegkundige van 
het algologisch team. 
 
Zorgt hoofdzakelijk voor sensibilisatie/vorming van de 
zorgverleners voor de psychosociale dimensies van pijn. 
 
Werkt samen aan de opsporing en behandeling van de yellow 
flags bij de gehospitaliseerde patiënten. 
 
Functioneert in netwerk met de andere psychologen en 
psychiaters op algologisch vlak. 
 

 
 
10.3.2.c. Budgettaire aspecten 
 
Voor de financiering van de chronische pijn support teams noteren we dat: 
   

- de werktijd van de geneesheer minder afhankelijk is van het aantal bedden dan 
die van de  verpleger; 

- men rekening moet houden met de anciënniteit van het verzorgend personeel 
(bijvoorbeeld: 10 jaar ervaring in de verpleging); 

- werkingskosten in rekening moeten worden gebracht (15% van het budget) 
- het budget geïndexeerd moet zijn. 

 
Tabel 10.2. verschaft een raming van het budget voor heel België als het project tot alle 
algemene ziekenhuizen zou worden uitgebreid. 
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Tabel 10.2. : Raming van het federale budget 

van de “chronische pijn support teams” 
 
 

Basisgegevens gebruikt voor de berekening van het budget 

Huidig jaarbudget (€) 1 825 000 73 ziekenhuizen, 0.5 VTE verpleegkundigen à 
25 000€ 

Aantal algemene ziekenhuizen in België 100 data 2009 

Totaal aantal bedden 45.409 data 2009 

Bruto jaarl. kosten 1 VTE geneesheer 89.800€ Barema’s 
FOD Volks-
gezondheid 

Bruto jaarl. kosten 1 VTE verpleger 53.206€ 

Bruto jaarl. kosten 1 VTE psycholoog 63.038€ 

Werkingskosten 15% tot budget  

Berekening van het jaarbudget op federaal niveau voor de pijnteams 

 Volume teams in VTE   

Minimum 
per 
ziekenhuis 

Supplement 
per 100 
bedden 

Totaal België Kosten 
(€/jaar) 

 

Geneesheer 0.1 0.01 14.54 1 305 773  

Verpleegkundige 0.25 0.1 70.41 3 746 181  

Psycholoog 0.1 20% 
verpleegtijd 

14.08 887 689  

Totale jaarlijkse 
kostprijs 

 5.939.643€  

Totaal (jaarlijks) met werkingskosten 6.830.589€  

Verschil met het huidige budget 374 %  

 
 
10.3.2.d. Activiteitsregistratie en kwaliteitscontrole 
 
Voor de opvolging van de activiteit voorzien wij twee aanvullende opties:  
 

- De « structuren » en « processen » evalueren: 
o De samenstelling en de kwalificatie van de team « structuur » 

(permanente vorming van het team) evalueren; 
o de « processen » evalueren (aantal vergaderingen, aantal lesuren of 

ontmoetingen met de zorgverleners, aantal interventies en contacten 
met de andere teams, lokale acties, guidelines, voorlichting van de 
patiënt…); 

- De efficiëntie van deze behandeling (tevredenheid van de patiënten) registreren 
en analyseren. 

 
Deze evaluatie zou kunnen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het 
pijnobservatorium, beschreven in hoofdstuk 12. 
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10.4.  Mening van de teams over de geformuleerde voorstellen (cf. supra) 
 
Het hoger beschreven model van de algologische functie, met enerzijds een Algologische 
commissie en anderzijds een Support team, is tijdens een debatvergadering (die 
georganiseerd werd op 07 april 2011 te Brussel) besproken met de zorgverleners op het 
terrein. De meningen waren over het algemeen positief. Wij geven hierna enkele nuttige 
kanttekeningen. 
 
 
10.4.1.  Mening over de aanbevelingen betreffende de Algologische commissie 
 
Het nut van deze commissie om alle initiatieven van pijnbehandeling in de instelling te 
integreren wordt door velen onderstreept. 
 
Voorstellen voor de werking van de commissie: 

- voorzien in een specifieke financiering voor de werking van de commissie; 
- de leden van de commissie een goede institutionele zichtbaarheid geven; 
- in instellingen waar een analoge commissie reeds enkele jaren bestaat, wordt 

het op termijn lastig om de zorgverleners voor acute, chronische, kankerpijn en 
palliatieve support te integreren omdat de aanpak verschillend is en sommigen 
afhaken als ze niet bij de lopende projecten zijn betrokken; 

- het begrip « functioneren in netwerk » verdient nader te worden omschreven; 
- het zou nuttig zijn om huisartsen (b.v. vertegenwoordigers van de actiefste 

kringen voor algemene geneeskunde in de regio) bij deze commissie te 
betrekken. 

 
Diverse potentiële obstakels voor de ontwikkeling van nieuwe projecten worden 
aangestipt en verdienen bijzondere aandacht: 

- de afwezigheid van een algologische opleiding voor de zorgverleners; 
- de steun van de directies (medisch en verpleging) is essentieel maar daarom nog 

niet gegarandeerd; 
- het is vaak moeilijk om de projecten lang vol te houden wegens « sleet » in de 

betrokkenheid van de medewerkers; dat zou een periodieke hernieuwing van de 
commissie kunnen rechtvaardigen. 

 
 
10.4.2.  Mening over de aanbevelingen betreffende de chronische pijn support teams 

(CPST) 
 
Aangaande de klinische taken van de support teams: 

- sommigen leggen het accent op het klinisch werk met de patiënten en de steun 
van het verzorgend personeel;  

- men onderstreept de moeilijkheid om acute pijn te onderscheiden van 
chronische pijn : het is een vaag overgangsgebied en het zou ongepast zijn om 
een te scherpe grens te trekken in het doelpubliek van de support teams; 

- sommigen vinden dat men ook rekening moet houden met pediatrische pijn;  
- het is belangrijk de taken van de chronische pijn support teams te 

onderscheiden van die van de palliatieve support teams; 
- sommigen vrezen dat de in het project beschreven verplegingsrol de 

verpleegkundigen zal afleiden van hun hoofdrol : het klinische werk met de 
patiënt; 
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- voor de registratie van indicatoren kan de steun vereist zijn van het 
kwaliteitscomité, de verpleegkaders, of andere referenten, maar ook kennis van 
onderzoeksmethoden; 

- het administratiewerk voor de registratie van indicatoren wekt ook wat 
ongerustheid.  

 
Aangaande de voorlichtings- en vormingstaken : 

- men onderstreept dat voorlichting aan het bed van de patiënt ideaal is; 
- de pijnverpleegkundigen beschikken niet altijd over de nodige middelen om de 

vorming van de zorgverleners te verzekeren; 
- enige vorming in algologie zou verplicht moeten zijn voor alle betrokken 

beroepen, dat vereist institutionele ondersteuning; 
- het organiseren van vormingssessies volstaat niet, men moet de teams ook 

begeleiden in de veranderingsprocessen (met voorbereidende strategieën) en 
het hele team moet simultaan gevormd en begeleid worden. 

 
Aangaande de samenstelling van de teams: 

- de werktijd van de arts, verpleger en psycholoog zoals in het project voorgesteld 
wordt door velen nog onvoldoende geacht; 

- de berekening van de werktijd in functie van het aantal bedden stelt problemen 
in de mate dat het profiel van de patiënten, en dus het aantal te volgen 
patiënten, kan verschillen van het ene ziekenhuis tot het andere (een voorbeeld 
is een proefproject in een revalidatie-inrichting waarin 80% van de patiënten 
aan chronische pijn lijdt). 

 
Aangaande de erkenning en de vorming van de pijnverpleegkundige: 

- het verkrijgen van een specifieke beroepstitel of kwalificatie is belangrijk maar 
moeilijk te verkrijgen; 

- het is ook moeilijk om ervaring te kunnen opdoen; 
- het is ook belangrijk om te waken over de permanente vorming; 
- de verpleger moet kunnen beschikken over verwijsartsen, wat helaas niet altijd 

het geval is; 
- diverse maatregelen moeten worden voorzien om de activiteiten van de 

verpleger op te volgen en zijn vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld coaching, 
internetforum, andere uitwisselingsmodaliteiten tussen de verpleegkundigen-
algologen. 

 
Aangaande de financiering van de projecten: 

- er moet een vergoeding worden toegekend ter compensatie van het loonverlies 
van de pijnverpleegkundige wegens het wegvallen van nacht- en 
weekendvergoedingen; 

- ook de anciënniteit zou moeten vergoed worden, temeer daar deze functie 
ervaren personen vereist; 

- de financiering van de medische activiteit is belangrijk omdat vele artsen een 
zelfstandigenstatuut hebben. 

 
Andere opmerkingen: 

- sommigen onderstrepen het belang om te verifiëren welke reële impact de 
invoering van het project heeft in de ziekenhuizen; 

- de administratieve taken mogen niet te belastend zijn. 
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10.5.  Prioriteiten 
 
De budgettaire berekeningen in paragraaf 10.3.2.c. tonen aan dat de implementatie van 
deze voorstellen op federale schaal een vermenigvuldiging van het budget met factor 
3.7 veronderstelt. In de huidige politieke en economische omstandigheden is het weinig 
waarschijnlijk dat dergelijke verhoging in één stap kan worden gerealiseerd. Er moeten 
dus prioriteiten worden gesteld. Wij stellen een strategie in meerdere fazes voor (tabel 
10.3.): 

- nauwkeurige taakomschrijving van de Algologische commissie en van de CPST’s 
op grond waarvan de huidige teams kunnen beslissen of zij hun kandidatuur 
willen vernieuwen; 

- de teams selecteren in functie van het beschikbare budget om elk weerhouden 
team een voldoende financiering te kunnen garanderen die aangepast is aan de 
grootte van zijn ziekenhuisstructuur; 

- de projecten over een redelijke testperiode (2-3 jaar) evalueren; 
- de projecten aanpassen in functie van de evaluatieperiode, en dan het aantal 

teams geleidelijk opdrijven. 
 
 
De oprichting van een pijnobservatorium en de vorming van de zorgverleners moeten in 
parallel worden ontwikkeld (hoofdstuk 12). 
 

 
Tabel 10.3.: Voorstellen voor een stapsgewijze invoering  

van de voorgestelde maatregelen 
 

Doel 
Informatie-

vergaring en 
coördinatie 

Vorming en voorlichting 
Structurele ontwikkeling van de 

algologische functie 

Taken 
Een 
pijnobservato-
rium oprichten 

Specifieke beroepstitel in 
algologie 
- geneesheren 
- verpleegkundigen 
- psychologen 
- kinesitherapeuten 
 
Vorming van de andere 
zorgverleners 
(huisartsen, specialisten, 
niet-artsen) 

1 Taken en kwaliteitscriteria 
definiëren voor de 
(her)kandidatuur van de 
teams 

2 De kwaliteit in een beperkt 
aantal teams versterken en 
ontwikkelen 

3 De projecten evalueren en 
aanpassen 

4 Het aantal teams van hoge 
kwaliteit geleidelijk verhogen  
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10.6.  Conclusies en perspectieven 
 
 
In het licht van de resultaten van onze evaluatie (die geen aanspraak maakt op 
volledigheid) van het proefproject « algologische functie » hechten wij veel belang aan 
een ziekenhuiscultuur die een goed pijnbeheer van haar patiënten voorstaat. Maar om 
dit initiatief te doen slagen lijkt het ons noodzakelijk een « pijn support team » op te 
richten, bestaande uit een pijnverpleegkundige en een geneesheer-algoloog om een 
medische competentie te creëren in dialoog met de geneesheren-voorschrijvers van de 
eerstelijnsbehandeling.  
 
Aangezien de chronische pijnbehandeling waar dit team zich bij voorkeur mee 
bezighoudt, een biopsychosociale aanpak vereist en de literatuur  psychologische 
problemen (« yellow flags »: angst, depressie, doemdenken, ea.) signaleert, zal de 
deelname van een pijnpsycholoog aan dit team de detectie vergemakkelijken van 
patiënten die risico lopen om een chronische pijn te ontwikkelen. 
 
Ten slotte zal de verspreiding van een complete functiebeschrijving ongetwijfeld een 
model opleveren waarmee iedereen in deze functie zich kan oriënteren en situeren. 
 
Maar om deze zorgdiscipline voor artsen, verpleegkundigen en psychologen 
aantrekkelijk te maken moet men kwaliteitsvormingen aanbieden en deskundigheid in 
algologie erkennen. Financiële middelen kunnen de beheerders van 
ziekenhuisstructuren ook stimuleren en motiveren om te investeren in gekwalificeerd 
personeel dat een meerwaarde aanbrengt en niet alleen de patiënten maar ook de 
eerstelijnsverzorgers meer tevreden zal stellen. 
 
Om dergelijk ambitieus project te doen slagen moet men stap voor stap tewerk gaan om 
weerstanden te omzeilen en in alle ziekenhuisstructuren een cultuurverandering teweeg 
te brengen ten aanzien van de « pijnproblematiek ». 
 
Dat zal de zorgkwaliteit in België ten goede komen, net als andere initiatieven (de actie 
van de mobiele palliatieve support teams – het postoperatief pijnbeheer) die de 
« Gezondheid » in ons land op een hoger niveau hebben gebracht. 
 
 
 
 
 
10.7.   Referenties 
 
BPS [Belgian Pain Society] Witboek van de Belgian Pain Society. 1998. 
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In dit hoofdstuk herhalen wij kort enkele 

voorheen beschreven observaties om er 

vervolgens de elementen uit te distilleren 

die bijzondere aandacht vereisen.  

 

Daarna beschrijven wij de internationale 

aanbevelingen en praktijkrichtlijnen 

betreffende de organisatie van 

pijnbehandelingsstructuren voor 

chronische pijn. 

 

Tenslotte ronden wij dit hoofdstuk af met 

een analyse van de manier waarop andere 

chronische aandoeningen in België 

worden aangepakt. Deze discussie moet 

ons toelaten om concrete 

organisatiemodellen voor de aanpak van 

chronische pijn in België te bespreken.  

 

 
 

Hoofdstuk 11 

Aanbevelingen omtrent 

behandelingsstructuren voor 
chronische pijn 
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11.1.  Vaststellingen omtrent de huidige situatie 
 
We herinneren kort aan enkele hogerbeschreven vaststellingen. 
 
Chronische pijn wordt bepaald door een geheel van etiologische, reinforcement, 
biologische en psychosociale factoren. Een curatieve behandeling is zelden mogelijk. De 
begeleiding van de patiënten is een multimodaal langdurig proces waarin de kwaliteit 
van de therapeutische relatie van kapitaal belang is. De therapeutische doelen worden 
geformuleerd in termen van readaptatie en levenskwaliteit eerder dan van vermindering 
van pijnintensiteit. 
 
De richtlijnen van goede klinische praktijk (good clinical practice) vermelden enkele 
grote principes: een biopsychosociaal referentiekader, een interdisciplinaire werking en 
een actieve participatie van de patiënt. Een kwalitatief goede interactie tussen de 
zorgverleners is hierbij essentieel.  Algologische technische handelingen worden minder 
belangrijk naarmate het chronisch pijnsyndroom ernstig is en moeten in een globale 
begeleiding worden opgenomen. 
 
Uit de beschikbare epidemiologische gegevens kunnen we niet afleiden hoeveel 
patiënten in een gespecialiseerde structuur moeten worden opgevolgd. 
 
Een evaluatie van de werking van de multidisciplinaire teams leidde tot volgende 
vaststellingen: 
 

- de geografische verdeling van de MPT, hun grootte en activiteitsvolume zijn zeer 
variabel; 

- in bepaalde teams is de patiëntenturnover en het volume van uitgevoerde 
technische handelingen te hoog om een biopsychosociale behandeling van hoge 
kwaliteit mogelijk te maken; 

- de activiteit van de MPT is financieel deficitair, met name wegens 
onderfinanciering van de intellectuele handeling en van de loonkosten, en niet-
financiering van de werkingskosten; 

- het financieel tekort leidt tot gebrek aan institutionele steun en stigmatisering 
van de teams, gebrek aan lokalen en personeel, werkoverbelasting en 
vermindering van de zorgkwaliteit. 

 
Ook de multidisciplinaire referentiecentra worden met talrijke problemen 
geconfronteerd: 
 

- de doelen van de RIZIV conventie (zeer significante vermindering van pijn, 
advies zonder therapeutische opvolging) zijn inadequaat; 

- de beperking van de opvolgingsduur en van het aantal therapeutische sessies is 
incompatibel met de trage evolutie van de patiënten; 

- een ernstige structurele onderfinanciering resulteert in een zeer precaire 
situatie voor de teams en een suboptimale zorgkwaliteit. 

 
Bij gebrek aan een specifieke reglementering zijn de verschillende structuren voor 
chronische pijn in België historisch in zeer gevarieerde contexten geëvolueerd. Vandaar 
dat hun werkingsmodaliteiten sterk kunnen verschillen. 
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11.1.1.  Bijzondere aandachtspunten 
 
Voor een echt globale en biopsychosociale behandeling, zonder mechanismen die leiden 
tot een accumulatie van technische handelingen, verdienen de volgende punten onze 
bijzondere aandacht: 
 

- massaal investeren in onderwijs en vorming van alle betrokken zorgverleners; 
- de patiënten over een voldoende lange periode begeleiden (duur van de 

consultaties en totale duur van de opvolging); 
- frequente en hoogkwalitatieve interacties bevorderen tussen de zorgverleners, 

in het team maar ook met andere zorgverleners die de patiënten opvolgen, in 
het bijzonder de huisartsen; 

- de contacttijd met de patiënten (intellectuele handeling) correct financieren en 
gecoördineerd (interdisciplinariteit en contacten met de andere zorgverleners, 
inclusief het opmaken van rapporten); 

- rekening houden met de complexiteit van de pijnsyndromen en de relatieve 
bescheidenheid van de behandelingsdoelen bij de keuze van parameters die 
men voor de kwaliteitscontrole wil registreren. 

 
 
11.2.  Modellen voor behandeling van chronische pijn in de wereld 
 
 
11.2.1.  Aanbevelingen van de International Association for the Study of Pain (IASP) 
 
Een overleggroep van het IASP heeft aanbevelingen uitgevaardigd voor de organisatie 
van de structuren voor behandeling van chronische pijn (IASP Task force on Guidelines 
for Desirable Characteristics for Pain Treatment facilities). Deze groep insisteert op het 
belang van multidisciplinariteit. De aanbevelingen maken geen onderscheid tussen 
acute, chronische of cancereuze pijn maar sluiten postoperatieve of posttraumatische 
pijn uit. Er worden vier structuren beschreven in toenemende complexiteit.  
 
De klinieken die gespecialiseerd zijn in een bepaalde therapeutische modaliteit 
(zenuwblokkades, biofeedback…) stellen geen globale evaluatie of behandeling voor. 
 
In pijnklinieken zijn er teams die zich kunnen specialiseren in bepaalde aspecten van 
evaluatie en behandeling van chronische pijn, maar zij stellen geen interdisciplinaire 
evaluatie of behandeling voor. 
 
De multidisciplinaire pijnteams staan in voor evaluatie en behandeling van alle 
aspecten (fysisch, psychosociaal, medisch, professioneel) van chronische en cancereuze 
pijn. Ze bestaan uit medische beroepen (minstens drie verschillende specialiteiten) en 
niet-medische  (psychologen, verplegers, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, 
maatschappelijk werker, beroepskeuzeconsulent of andere, volgens het profiel van de 
patiënt). Er moet minstens een psycholoog of een psychiater in zetelen. Het personeel 
moet correct zijn opgeleid voor alle follow-up aspecten van pijnpatiënten. De teams 
moeten interdisciplinair functioneren, over schone lokalen beschikken, een medisch 
dossier bijhouden, en een wachtdienst voor urgenties houden. Ze kunnen zich richten 
tot gehospitaliseerde en/of ambulante patiënten. 
 
Ten slotte hebben de multidisciplinaire pijncentra dezelfde samenstelling en dezelfde 
klinische taken als de multidisciplinaire teams maar ze moeten beschikken over 
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ziekenhuisbedden. Bovendien moeten ze deelnemen aan het onderwijs van de 
gezondheidswerkers, aan onderzoek doen en bij een faculteit geneeskunde horen. 
 
De twee beschreven multidisciplinaire structuren verschillen dus alleen in hun 
academische taken. Er mag geen enkel onderscheid zijn in het type van ziekte, ernst van 
pijn, samenstelling van de teams of van de voorgestelde therapeutische modaliteiten. 
 
 
11.2.2.  Organisatie van de behandeling van chronische pijn in omringende landen 
 
 
11.2.2.a. Frankrijk 
 
Frankrijk heeft een zeer gestructureerd netwerk ontwikkeld voor het beheer van 
chronische pijn (HAS, 2008 en 2009). 
 
De diensten die deze gespecialiseerde structuren verlenen zijn oa. evaluatie en 
therapeutische oriëntatie, behandeling en opvolging op lange termijn, in samenwerking 
met de behandelend arts en de andere zorgverleners, onderwijs en onderzoek. 
 
Er worden in Frankrijk drie soorten structuren voor bestrijding van hardnekkige 
chronische pijn gedefinieerd: 
 

- multidisciplinaire consultaties in de zorginstelling, als basisstructuur voor een 
globale benadering; 

- multidisciplinaire eenheden die ook toegang moeten hebben tot dag- of 
ziekenhuisbedden en tot het technisch plateau van het ziekenhuis; 

- multidisciplinaire centra die ook met onderwijs- en onderzoekstaken zijn belast. 
 
Het onderscheid tussen consultaties en eenheden op basis van ziekenhuisbedden staat 
ter discussie. Bovendien is het zo dat naarmate er een brede consensus is over een 
organisatie in verschillende niveaus, er meer controverse is over het aantal vereiste 
niveaus.  
 
De oriëntatiecriteria naar een multidisciplinaire pijnstructuur zijn de volgende: 
 

- de patiënt  heeft een persistente pijn en roept daarvoor medische hulp in; 
- de oorzaak is bekend of onbekend, maar ernstige oorzaken werden reeds 

vroeger uitgesloten; 
- er is géén curatieve behandeling mogelijk en pijnstillers zijn onvoldoende; 
- de pijn interfereert met de dagelijkse activiteiten en/of de emotionele toestand 

van de patiënt. 
 
Zo vinden we ongeveer dezelfde organisatie als in de IASP aanbevelingen, zonder 
onderscheid van patiënttype of van therapeutische aanpak tussen de niveaus. 
 
Een enquête onder verantwoordelijken van pijnstructuren geeft aan dat de 
erkenningscriteria van een structuur die gespecialiseerd is in chronische pijn aan 
volgende voorwaarden moet voldoen: 
 

- de verantwoordelijke beschikt over een specifieke vorming; 
- het team moet bestaan uit een psychiater en niet-medische zorgverleners; 
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- er moet een multidisciplinaire synthesevergadering worden gehouden; 
- er moet een telefonische wachtdienst en een centrale eenheid zijn. 

 
De precieze samenstelling van de medische teams en de aanwezigheidsuren van de 
artsen moeten moduleerbaar zijn afhankelijk van de lokale context. 
 
In de bijlage aan dit hoofdstuk (tabel 1) is een typisch patiëntenparcours beschreven. 
 
 
11.2.2.b. Andere landen 
 
In Groot-Brittannië (CSAG, 2000) bieden de meeste ziekenhuizen diensten voor 
patiënten met chronische pijn, ambulant of met hospitalisatie. 86% van de « Trusts » 
(verantwoordelijk voor de organisatie van de zorgen in een sector) beschikken over zo’n 
dienst. Velen echter zijn te schamel uitgerust om het hoofd te bieden aan de vraag. 
Bovendien kan slechts 25% van de diensten als echt multidisciplinair worden beschouwd 
en biedt slechts 40% een geïntegreerd programma voor pijnbeheer. 
 
De meeste patiënten worden direct verwezen door hun huisarts of specialist. Weinig 
centra bieden een behandeling die meerdere medische specialiteiten integreert. 
Participatie van niet-medische zorgverleners is zeer variabel en vaak onvoldoende: 51% 
van de diensten heeft een verpleegkundige, 67% een psycholoog (zeer deeltijds en 
onvoldoende), 80% heeft toegang tot een kinesitherapeut maar slechts 30% van de 
centra beschikt over een  kinesitherapeut die tijd vrijmaakt voor chronische 
pijnactiviteiten, 57% kan een beroep doen op een ergotherapeut, 7% van de centra 
heeft toegang tot een apotheker, weinig centra hebben voldoende administratieve 
ondersteuning. 
 
Als er een geïntegreerd programma voor pijnbeheer wordt aangeboden bestaat het 
gemiddeld uit acht wekelijkse sessies van 3 à 4 uur. In hospitalisatie voorzien de 
programma’s een dagelijkse behandeling gedurende drie à vier weken. 
62% van de centra beschikt over klassieke ziekenhuisbedden, maar die zijn niet altijd 
specifiek voorbehouden. Slechts 30% van de centra beschikt over voorbehouden 
lokalen. De beschikbare therapeutische benaderingen zijn erg verschillend. 
Het rapport van het CSAG onderstreept ten slotte dat de meeste centra 
ondergefinancierd zijn. 83% van de diensthoofden is van oordeel dat ze niet in staat zijn 
om optimale zorgen te verstrekken. Het moreel van de teams is laag, de zorgverleners 
voelen zich zelden gesteund door de lokale overheid. 
 
 
In Duitsland zijn gespecialiseerde behandelingen georganiseerd in hospitalisatie, 
daghospitalisatie en ambulant (Lindena et al., 2004, Kayser et al, 2008). Er zijn grote 
regionale verschillen voor wat betreft het type en aantal beschikbare structuren. In 2002 
bood 31,9% van de 1813 geïnventariseerde klinieken een behandeling aan van 
chronische pijn (Lindena et al, 2002). Een analyse van de ambulante structuren (Kayser 
et al., 2008) leverde 545 structuren op voor ongeveer 600 000 chronische pijnpatiënten. 
2/3 van deze structuren wordt geleid door anesthesisten maar slechts 30 % ervan biedt 
een psychologische benadering van het probleem « pijn » aan. De auteurs betreuren het 
gebrek aan interdisciplinair werk. Ze stellen een schrijnend gebrek vast aan 
epidemiologische gegevens over chronische pijn en kunnen dan ook niet bevestigen of 
het bestaande systeem voldoende is voor hun bevolking. We kunnen besluiten dat er in 
Duitsland, ondank recente vooruitgang, geen enkele structurele inrichting is die de 
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behandeling van pijn zowel kwantitatief als kwalitatief kan garanderen (Dietl & Korczak, 
2011). De deskundigen onderstrepen het gebrek aan gespecialiseerde multidisciplinaire 
structuren en adequaat opgeleide zorgverleners. 
 
 
In Italië is onlangs een wet gestemd (« wet 38/2010, Maatregelen om de toegang te 
verzekeren tot palliatieve zorgen en pijnbehandeling »). Deze wet installeert onder 
andere een nationale commissie die drie afzonderlijke maar onderling verbonden 
zorgnetwerken beheert (palliatieve zorgen, chronische pijn en pediatrische pijn) 
(hoofdstuk 9). Een analyse van de huidige werking van de pijnklinieken, op basis van een 
representatief staal van 30 referentiecentra, is aan de gang (Fanelli et al., persoonlijke 
mededeling). 
 
 
In Australië bestaan er volgens het AETMIS (2006) twee niveaus van gespecialiseerde 
behandeling : specialisten in pijnbehandeling en multidisciplinaire pijnklinieken. De 
oriëntatiecriteria naar een multidisciplinaire pijnstructuur zijn:  
 

- faling van de medische en chirurgische behandeling; 
- een te grote afhankelijkheid t.a.v. de behandelingen; 
- een uitgesproken inactiviteit; 
- een belangrijke depressie of angst; 
- onvermogen van de patiënt om zijn situatie te aanvaarden; 
- de wil van de patiënt om zich actief in te zetten om het probleem te beheersen. 

 
 
11.3.  Behandeling van andere chronische ziekten in België  
 
In dit hoofdstuk worden enkele beschikkingen van de Belgische wetgeving 
(www.riziv.be) betreffende de behandeling van chronische pijn bestudeerd om er 
nuttige elementen uit te distilleren.  
 
 
11.3.1.  Rugpijn 
 
Een in 2004 gestemde nomenclatuur van revalidatie beschrijft een intensief 
revalidatieprogramma voor patiënten met rugpijnklachten (code 558994, K60). Dit 
programma kan slechts éénmaal per patiënt worden terugbetaald en is bestemd voor 
personen die sinds meer dan 6 maanden of minstens 3 maanden na een wervelchirurgie 
lijden aan een aspecifieke mechanische cervicalgie of lumbalgie. 
 
Het omvat maximum 36 sessies van twee uur, verdeeld over zes maanden, en bestaat 
uit: 

- een functionele en psychosociale evaluatie; 
- informatie over de mechanische en psychologische factoren die de pijn bepalen, 

de lichaamsondersteunende functies van de rug; 
- het aanleren van wervelsparende technieken (dragen van lasten,…);  
- individuele revalidatie (houdingscorrectie, analytische spierversterking, 

stretching);  
- verbetering van de fysieke conditie;  
- ergonomische vorming; 
- functionele en psychosociale evaluatie op het einde van de behandeling. 
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Groepssessies zijn mogelijk. De revalidatiedienst moet beschikken over een team dat 
minstens volgende disciplines omvat : ergotherapie, kinesitherapie en psychologie. 
 
De voorgestelde revalidatie is veel intensiever (36 sessies in 6 maanden) dan wat de 
multidisciplinaire referentiecentra voor chronische pijn mogen verstrekken (20 sessies in 
2 jaar), wat toch wel enigzins verbazend is.  
 
 
11.3.2.  Neurologische of orthopedische invaliderende ziekten 
 
De revalidatienomenclatuur voor de wervelkolom toont aan dat de MPT en de 
referentiecentra niet de enige gespecialiseerde structuren zijn die chronische 
pijnpatiënten kunnen opvolgen. De diensten Fysische Geneeskunde en Revalidatie 
ontvangen immers een groot aantal personen die lijden aan rachialgie, artrose, 
fibromyalgie, complex regionaal pijnsyndroom, neuropathische pijn tengevolge van een 
neurologische lesie,… Bovendien hebben de revalidatieteams een lange traditie van 
multidisciplinaire werking. Ten slotte worden hun doelen hoofdzakelijk geformuleerd in 
termen van functionele capaciteit en levenskwaliteit. De diensten Fysische Geneeskunde 
en Revalidatie zijn dus belangrijke acteurs in de begeleiding van chronische 
pijnpatiënten. 
 
Een gedetailleerde analyse van de organisatie en de financiering van de revalidatie in 
België werd gerealiseerd door Kiekens et al. (2007) op verzoek van het Federale 
Kenniscentrum (KCE). Deze auteurs hebben een zeer heterogene nomenclatuur, met 
vele overlappingen. De financiering gebeurt hoofdzakelijk per verrichting.  
 
Deze nomenclatuur is niet zo geschikt voor de opvolging van chronische pijnpatiënten: 
ze is hoofdzakelijk voorzien om de revalidatie na een acute episode te verzekeren en de 
meeste beschikkingen van de nomenclatuur zijn sinds juli 2004 verbonden met beperkte 
ziektelijsten waarin vele belangrijke oorzaken van chronische pijn ontbreken. 
 
 
11.3.3.  Diabetes 
 
De teksten insisteren op de uitdrukkelijke verbintenis van de patiënt om actief deel te 
nemen aan het beheer van zijn probleem. 
 
De « zorgtrajecten » zijn contracten die worden afgesloten tussen de patiënt, zijn 
behandelend arts en de endocrinoloog. Ze definiëren de respectieve rollen, 
therapeutische doelen en in te zetten middelen. De behandeld arts vervult een centrale 
rol. Een jaarlijkse forfaitaire financiering is voorzien voor de huisarts en de specialist. 
 
In de RIZIV conventie revalidatie inzake zelfbeheer van patiënten met diabetes 
mellitus zijn de patiënten in groepen verdeeld naargelang hun behoeften (aantal 
insuline-injecties en zelfcontroles van glykemie, hoeveelheid benodigd materiaal) en 
niet naargelang de ernst van de diabetes. De patiënten worden voor 12 maanden in 
deze conventie opgenomen, onbeperkt hernieuwbaar. Er is een minimum aantal 
jaarlijkse prestaties per patiënt bepaald. Deze conventie wordt gefinancierd door een 
maandelijks forfait dat afhangt van de patiëntengroepen ; dit forfait omvat de levering 
aan de patiënt van het benodigde materiaal (sticks etc.) Het personeelskader wordt 
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berekend in functie van de caseload (totaal aantal patiënten en de proportie van elke 
groep). De teams moeten alle gegevens uitvoerig registreren voor een benchmarking. 
 
 
11.3.4.  Andere chronische ziekten 
 
De conventie functionele revalidatie voor behandeling in de referentiecentra van 
stoornissen in het autismespectrum insisteert op integratie van centra met lokale 
medische en sociale centra. Zij financiert de diagnose (een of meerdere 
multidisciplinaire modules van minimum 4u, gefinancierd door een forfait) en 
coördinatie door het personeel van het centrum van de opvolging door de 
interveniënten op het terrein (interventies van een uur, met een maximum van 10 
interventies per jaar en per patiënt ).  
 
De conventie functionele revalidatie voor behandeling in de referentiecentra van 
patiënten met neuromusculaire ziekten financiert teams die instaan voor alle aspecten 
van de diagnose en zorgprogrammatie, in samenwerking met de eerste en tweede lijn, 
afhankelijk van het stadium waarin de patiënt zich bevindt. Zij is niet beperkt in de tijd, 
wordt gefinancierd door een jaarlijks forfait van 1467 € (2011) en stelt minimum twee 
uur interventie per jaar verplicht. 
 
De conventie revalidatie voor behandeling in de referentiecentra van een motorische 
handicap van cerebrale oorsprong wordt beschreven als de « spil van een netwerk van 
zorgstructuren », en heeft een adviserende functie. Er worden drie soorten 
terugbetaalbare prestaties beschreven: een diagnostisch en functioneel bilan (opstelling 
van doelen en van een behandelingsplan door minstens 5 niet-medische leden van het 
team - max. 1x/2 jaar – 540 €), opvolging en eventuele aanpassingen (interventie door 
minstens 2 niet-medische teamleden – max. 2x/jaar – 270 €) en concrete adviezen (128 
€). 
 
Aangaande het Chronisch vermoeidheidssyndroom heeft het Raadgevend Comité van 
Chronische Ziekten en Specifieke Aandoeningen van het RIZIV een model van 
multidisciplinaire behandeling voorgesteld, gericht op de eerste en tweede zorglijnen. 
Men stelt voor om patiënten hoofdzakelijk te laten volgen door de huisarts, in 
samenwerking met een psycholoog en een kinesitherapeut in privé. De tweede lijn zou 
worden verzorgd door de diensten Fysische Geneeskunde. De rol van de 
referentiecentra zou er een zijn van ondersteuning, vorming en informering van de 
andere zorgverleners, inclusief de opstelling van guidelines en een manual. Ze zouden 
ook moeten deelnemen aan onderzoekprogramma’s. 
 
 
11.3.5.  Lokale zorgnetwerken 
 
Een recente RIZIV conventie financiert lokale multidisciplinaire netwerken (LMN), met 
de volgende doelstellingen:  
 

- de patiënt een compleet gamma eerstelijnsinterveniënten voorstellen; 
- de patiënten in kennis stellen van de zorgtrajecten; 
- deelnemen aan de voorlichting van de patiënt en zijn omgeving; 
- taken volbrengen van primaire, secundaire en tertiaire preventie; 
- medische informatie vergaren en delen onder de zorgverleners; 
- de opvolging van de patiënten evalueren en zoeken naar nog betere strategieën. 
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Elk netwerk functioneert volgens de volgende principes:  
 

- de huisartsen spelen een centrale rol van zorgcoördinatie; 
- de artsen-specialisten ondersteunen het lokale netwerk, met name door hun rol 

in de omkadering, de vorming van de leden van het multidisciplinair team en de 
definitie van de zorgverbeteringsstrategieën; 

- elk lokaal netwerk definieert per pathologie de nodige interventies, de 
interveniënten en hun interacties; 

- een bijzondere aandacht gaat naar de communicatie, om de patiëntenopvolging 
te optimaliseren. 

 
De financiering bedroeg in 2009 75.000€ per 100.000 inwoners. 
 
 
11.3.6.  Behandelingsmodellen van andere ziekten in België: conclusies 
 
Uit dit overzicht van de manier waarop bepaalde chronische ziekten in België worden 
beheerd kunnen we volgende conclusies trekken: 
 

- een ziekte met chronische rugpijn geniet van een specifieke 
revalidatienomenclatuur; 

- er wordt erkend dat een uitdrukkelijke verbintenis van de patiënt om actief deel 
te nemen aan het beheer van zijn probleem belangrijk is (diabetes); 

- we kunnen meerdere patiëntengroepen onderscheiden (diabetes): 
o in functie van hun behoeften en niet van de ernst van hun ziekte; 
o de financiering en het personeelsvolume van de teams wordt bepaald 

door het aantal patiënten en de categorie waarin ze zich bevinden; 
- coördinatieactiviteiten van de acteurs op het terrein komen voor financiering in 

aanmerking (autisme); 
- de referentiecentra moeten deelnemen aan onderzoeks- en 

vormingsactiviteiten van de andere zorgverleners (chronisch 
vermoeidheidssyndroom); 

- lokale multidisciplinaire netwerken richten zich op een betere 
patiëntenopvolging bij de huisarts, een betere coördinatie van de 
eerstelijnsverzorgers, en besteden bijzondere aandacht aan voorlichtings- en 
« empowerment » activiteiten. 

 
 
11.4.  Algemene voorstellen voor het beheer van chronische pijn in België   
 
 
Alvorens concrete modellen van zorgstructuren te bespreken doen we voorstellen over 
de algemene werking van deze structuren.  
 
 
11.4.1. Centrale rol van de huisarts 
 
Het traditionele stappenmodel gaat ervan uit dat de huisarts de meest eenvoudige 
zorgen verstrekt en ergere gevallen « overlaat » aan de specialisten, waarna patiënten 
met ernstige of complexe problemen naar zgn. referentie- of derde- (zelfs vierde-) 
lijnsstructuren worden verwezen.  
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Dit model miskent de centrale rol van de huisarts, een rol die om diverse redenen 
gerechtvaardigd is (de hiernavolgende argumenten zijn gedeeltelijk geïnspireerd op een 
reflectie door de Wetenschappelijke Vereniging voor Algemene Geneeskunde in  2000).  
Enerzijds is de huisarts door zijn transversale kennis van de geneeskunde, veel beter 
geplaatst dan de specialist (wiens kennis verticaal is) om een synthesefunctie te 
verzekeren en de opvolging van alle gezondheidsproblemen van de patiënt te 
coördineren.  
 
Anderzijds kent de huisarts de patiënt beter dan de specialist en is hij dus de uitgelezen 
persoon voor een biospychosociale benadering. Een argument voor deze bewering is het 
feit dat de huisartsen het risico dat een acute rugpijn chronisch wordt even nauwkeurig 
voorspellen dan de gevalideerde vragenlijsten (Jellema et al., 2007). Bovendien wordt de 
centrale plaats van de huisarts in het beheer van chronische ziekten algemeen erkend. 
Ten slotte kent de huisarts de andere lokale zorgverleners (kinesitherapeut, 
thuisverpleegkundige, ea.) die de patiënt eventueel ook opvolgen, en kan de huisarts de 
patiënt optimaal begeleiden in functie van zijn behoeften en aldus een optimale 
coördinatie verzekeren.  
 
Om die reden stellen wij voor om het traditionele stappenschema te vervangen door 
een schema met concentrische cirkels (figuur 11.1). 
 
 

Figuur 11.1 : Voorstel om het traditioneel stappenmodel te vervangen door een model 
waarin de patiënt, de huisarts en andere lokale zorgverleners in het centrum worden 
geplaatst van één of meerdere cirkels van gespecialiseerde zorgen. 
 
 
11.4.2. Functionering binnen een netwerk 
 
De verschillende zorgverleners die betrokken zijn in de patiëntenbegeleiding moeten 
diverse informatie kunnen uitwisselen, zowel over de situatie van elke patiënt als over 
hun functionering of over meer theoretische aspecten van de behandeling. Om die 
uitwisseling te bevorderen is functionering in een netwerk (networking) noodzakelijk. 
Dat veronderstelt interacties: 

- tussen huisartsen en lokale interveniënten, bijvoorbeeld binnen « lokale  
multidisciplinaire netwerken »; 

- tussen lokale zorgverleners, waaronder de huisarts, en gespecialiseerde 
structuren voor chronische pijn; 

- tussen de verschillende gespecialiseerde structuren voor chronische pijn 
(chronische pijn support teams, gespecialiseerde structuren); 

- tussen de leden van de gespecialiseerde teams en andere structuren die 
chronische pijnpatiënten kunnen opvangen, bijvoorbeeld revalidatiediensten; 
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- tussen gespecialiseerde structuren voor chronische pijn en andere 
gespecialiseerde structuren op het gebied van pijn (bijvoorbeeld pediatrische of 
maligne pijn). 

 
De organisatie van deze netwerken veronderstelt een participatie van 
wetenschappelijke beroepsverenigingen en van het pijnobservatorium (hoofdstuk 12). 
 
 
11.4.3. Behandelingsduur en cyclische werking 
 
Aangezien er geen curatieve behandeling is voor chronische pijn moeten er duurzame 
begeleidingsmodaliteiten worden voorzien. Bovendien is de patiëntenopvolging traag, 
complex en bezaaid met obstakels of tegenslagen. Het is dan ook zinloos om een 
tijdslimiet te stellen aan de opvolging van een patiënt in een gespecialiseerde structuur. 
Anderzijds dreigt een opvolging van onbepaalde duur tot een routine te verworden.  
 
Voor gelijk welke zorgstructuur stellen wij daarom een cyclische werkwijze voor (figuur  
11.2.), geïnspireerd op de Rehab-CYCLE (hoofdstuk 2). Na een evaluatie wordt er met de 
patiënt een therapeutisch behandelingscontract opgesteld, bestaande uit concrete en 
realistische doelstellingen, de middelen om die doelen te bereiken, de criteria om de 
resultaten te evalueren alsook de planning voor een herevaluatie. In functie van de 
resultaten van die herevaluatie wordt een nieuw therapeutisch contract opgesteld of 
wordt de patiënt naar een andere zorgstructuur doorverwezen. 
 
Figuur 11.2 :  Voorstel tot cyclisering van de gespecialiseerde structuren  
voor chronische pijn. 

 
Bijvoorbeeld, de eerste evaluatie van een patiënt met chronische rugpijn wijst op een 
ernstige demotivatie en een depressie, wat een obstakel is voor revalidatie. Het eerste 
contract is dan een opvolging van de depressie. De latere evaluatie toont een 
verbetering van de depressie en afwezigheid van andere oranje vlaggen, maar 
persistentie van de demotivatie. Het tweede contract begint dan met een 
inspanningsprogramma om de functionele capaciteiten te verbeteren. Als op het einde 
van dit programma het doel is bereikt kan de begeleiding van de patiënt op lange 

Evaluation

Elaboration d’un contrat thérapeutique

Mise en oeuvre du contrat convenu

Réévaluation

Nouveau cycle Orientation vers une 
autre structure
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termijn bijvoorbeeld aan de huisarts alleen worden overgelaten en kan in geval van 
nood alsnog een beroep worden gedaan op de gespecialiseerde structuur. 
 
Zo’n cyclische werking heeft het voordeel dat er duidelijke doelen en grenzen worden 
afgesproken met de patiënt die aldus betrokken wordt bij de therapeutische keuzes. 
Verder houdt de cyclisering rekening met de moeilijkheid van opvolging en vermijdt ze 
willekeurige tijdslimieten die los staan van de situatie van de patiënt .  
 
Wij stellen dus voor om in een gespecialiseerde structuur geen tijdslimiet te stellen 
aan de patiëntenopvolging maar om een cyclisering in te voeren die regelmatig een 
herevaluatie en eventueel een heroriëntatie garandeert. 
 
 
 
11.4.4.  Classificatie van patiënten  
 
 
11.4.4.a. Patiëntengroepen 
 
Een patiëntenclassificatiesysteem - om de therapeutische keuzes te oriënteren - zou het 
gemakkelijker maken om in te schatten welke middelen er voor de opvolging van deze 
patiënten ingezet dienen te worden. Dat is echter een delicaat punt : « de complexiteit 
en de interactie van de criteria die het opvolgingsplan van een individu bepalen vereisen 
een kader dat de zorgverlener een gedetailleerd zicht geeft op de situatie van het 
individu. Dat contrasteert met het kader dat gebruikt wordt voor de planning van 
middelen dat makkelijk te beheren moet zijn voor de financiële analisten of de 
gezondheidsbeleidsmakers » (Kiekens et al., 2007).  
 
Op het gebied van chronische pijn hebben diverse auteurs patiëntenclassificaties 
voorgesteld die gedeeltelijk als gids kunnen dienen in de therapeutische keuzes. 
 
Von Korff et al. (1992) behoren tot de eersten die een zgn. « Graded chronic pain 
classificatie » hebben gebruikt. Deze classificatie is gebaseerd op de intensiteit en de 
functionele weerslag van de pijn, zoals geëvalueerd met zeven vragen. Deze classificatie 
is meer voor epidemiologische doeleinden opgevat dan als leidraad voor therapeutische 
keuzes. 
 
Een andere vaak gebruikte classificatie gaat uit van een clusteranalyse van 
patiëntenscores op de  « MPI » (Multidimensional Pain Inventory, Kerns et al., 1985) 
vragenlijst. Deze vragenlijst omvat meerdere schalen : ernst van de pijn, interferentie 
met de activiteiten en sociale relaties, ontvangen steun van nabestaanden, eigen 
perceptie dat je je leven onder controle hebt, affectieve nood, functionele capaciteiten. 
Men onderscheidt drie groepen patiënten  (Turk & Rudy, 1985):  

- « Dysfunctional » (22-62% van de patiënten) : patiënten die een intense pijn 
melden die ernstig interfereert met hun dagelijks leven, een hoge 
psychologische nood en een laag activiteitsniveau; 

- « Interpersonally Distressed » (5-34% van de patiënten) : patiënten die zich 
onvoldoende gesteund voelen door hun naasten; 

- « Adaptive Coper » (18-53% van de patiënten): deze patiënten melden een hoog 
niveau van sociale steun, vrij lage niveaus van pijn en handicap, en hoge 
activiteitsniveaus. 
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Het nut van deze classificatie wordt bevestigd door haar relatieve robuustheid in vele 
chronische pijnsyndromen en door studies die suggereren dat de groep waartoe een 
patiënt behoort therapeutische resultaten helpt voorspellen. Patiënten in de 
« dysfunctional » groep, met niveaus van pijn, handicap en nood die vergelijkbaar zijn 
met die van de « interpersonally distressed » groep, zouden beter dan deze laatsten 
reageren op een cognitieve gedragstherapie terwijl de « adaptive coper » patiënten 
daartussenin liggen. Sommige studies hebben dit effect van de groep op de 
therapeutische resultaten echter niet kunnen bevestigen en tot 20% van de patiënten 
kunnen niet met behulp van de MPI worden geclassificeerd (Turk, 2005). 
 
We herinneren eraan dat deze classificaties niet exclusief zijn en dat andere 
psychologische factoren zoals doemdenken of angst-vermijdingsgedrag (Vlaeyen et al., 
1995) het niveau van voorbereiding op de verandering of de aanvaarding, een 
belangrijke rol spelen in de evolutie van een patiënt en zijn min of meer actieve 
participatie aan een therapeutisch programma (hoofdstuk 2). Het zou dus ongepast zijn 
om de patiënten uitsluitend op basis van hun respons op de MPI te classificeren. 
 
 
11.4.4.b. Therapeutische doelen 
 
Vanuit een motivationeel perspectief kunnen we grosso modo twee mogelijke 
methoden van aanpassing van patiënten aan een chronisch pijnprobleem beschrijven 
(Van Damme et al., 2008). Vanuit dit probleem en zijn weerslap op het dagelijks leven 
kan het voor de patiënt nuttig zijn om de pijn te proberen beheersen en te volharden in 
de taken/doelen die hij zich heeft gesteld  (« assimilatie »), of zijn doelen en waarden te 
heroriënteren in functie van de door zijn pijn opgelegde limieten (« accommodatie »). In 
het eerste geval probeert de patiënt te « leven als voorheen », terwijl er in het tweede 
geval min of meer complexe koerswijzigingen in zijn leven nodig zijn. 
 
 
 
11.4.4.c. Voorstel van classificatie 
 
Op basis van hogergenoemde concepten en van de diabetesconventie kunnen we 
verschillende patiëntengroepen voorstellen, niet volgens de ernst van de aandoening 
maar in functie van hun behoeften, d.w.z. van de therapeutische doelen die kunnen 
worden voorgesteld (tabel 11.1.). 
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Tabel 11.1. : Voorstel van classificatie van patiënten 

in functie van de therapeutische doelen 
 

Groep Therapeutische doelen Behandelingsmodaliteiten Profiel vd patiënt 

I Controle vh symptoom 
Leven als voorheen 

Medische evaluatie 
 
Symptoomcontrole 
Informatie 
Aanmoedigingen 
Geruststelling 

« Moderately adaptive 
coper -  uncomplicated 
»  
 
Kan zijn pijn meestal 
beheren 

II Controle en beheer vh 
symptoom 
Leven als voorheen 

Uitgebreide evaluatie van 
bepaalde elementen 
 
Symptoomcontrole 
Informatie 
Aanmoedigingen 
Geruststelling  
 
Actieve kinesitherapie 

« Moderately adaptive 
coper – complicated »  
 
Kan zijn pijn af en toe 
beheren 
 
De pijn interfereert 
met de dagelijkse 
functionering 

III Revalidatie 
Bijna leven als voorheen 
 
Socioprofessionele 
reïntegratie 
 
Empowerment (de 
controle over het leven 
versterken) 

Multidisciplinaire evaluatie 
en discussie 
 
Secundaire preventie 
 
Symptoombeheer 
Educatie 

 gestandaardiseerde 
reëducatieprogramma’s 
met cognitieve en fysieke 
coping strategieën 

« Dysfunctional coper -  
uncomplicated » 
 
Passieve functionering 
Verkeerde 
beeldvorming 
Doemdenken 
Demotivatie 
 
De pijn interfereert 
ernstig met de 
dagelijkse 
functionering 

IV Readaptatie  
Complexe 
levensveranderingen 
 
Nieuwe doelen, nieuwe 
zin van het leven 

Interdisciplinaire evaluatie 
en discussie 
 
Individuele benaderingen, 
alleen of in groep 

« Dysfunctional coper-  
complicated  » 
(de pijn beheerst het 
leven) 
 
Algemene nood 
Ernstige fysieke en 
emotionele 
disfunctionering 
Meerdere 
therapeutische 
falingen 

V Ondersteuning Begeleiding 
Omkadering (de toevlucht 
naar diagnostische en 
technisch-therapeutische 
handelingen beperken) 

Teveel obstakels voor 
de readaptatie om 
veranderingen te 
plannen  
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Het is moeilijk precieze criteria voor te stellen om individuele patiënten aan een of 
andere groep toe te wijzen. Zo’n beslissing hangt namelijk af van vele criteria : de 
functionele weerslag van pijn (met name een eventuele arbeidsongeschiktheid), het 
denkkader van de patiënten, de manier waarop ze met pijn omgaan, de context van hun 
leven, de reeds beproefde behandelingen… De eindbeslissing is het resultaat van een 
intellectuele daad die vele parameters integreert die tijdens ontmoetingen van de 
patiënt met interveniënten van verschillende medische en paramedische disciplines en 
tijdens multidisciplinaire discussies zijn naar voren gekomen. Wij geven in bijlage (tabel 
2) een selectie van enkele mogelijke screeningtools. 
 
Er zijn twee mogelijke toepassingen van deze patiëntenclassificatie: 
 

- de keuze van het soort gespecialiseerde structuur waar de patiënt in een 
zorgstappenmodel naar kan worden verwezen; 

- evaluatie van de nodige support om de patiëntenopvolging te verzekeren. 
 
 
Deze toepassingen worden hierna besproken. 
 
 
 
11.5.  Mogelijke organisatiemodellen van beheersstructuren van chronische pijn 
 
 
Er zijn verschillende mogelijke manieren om structuren voor opvang en beheer van 
chronische pijn te organiseren. 
 
 
11.5.1.  Inleiding 
 
In België bestaan er momenteel twee niveaus van gespecialiseerde structuren voor 
het beheer van chronische pijn: 36 « Multidisciplinaire chronische pijnteams » (MPT) en 
9 « Multidisciplinaire referentiecentra voor chronische pijn », waarvan er 7 tot een 
universiteit behoren. Slechts één referentiecentrum beschikt niet over een MPT. De 
MPT’s die niet aan een referentiecentrum zijn gekoppeld vallen allen buiten een 
universitaire context. Er bestaat op dit ogenblik geen enkel officieel criterium om te 
beslissen naar welke soort structuur een patiënt kan doorverwezen worden. 
 
Daarom leunt de huidige organisatie van gespecialiseerde structuren in België nauw aan 
bij het IASP model. De multidisciplinaire teams van de FOD proefprojecten komen 
overeen met de « multidisciplinaire teams » van het IASP, zij het met een veel kleiner 
personeelskader. Wat de RIZIV referentiecentra betreft, hun structuur en hun 
activiteiten (klinisch en academisch) lijken op die van de «  multidisciplinaire centra » 
van het IASP.  
 
Een reflectie over de toekomst van de structuren voor chronisch pijnbeheer in België zal 
een « bladzijde omslaan » en zo afstand kunnen nemen van de huidige organisatie. In dit 
perspectief moeten we alle mogelijke organisatiemodellen voor ogen houden. We 
onderscheiden drie categorieën: 
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- de invoering/oprichting van gespecialiseerde structuren: 
o per pathologie; 
o per therapeutische aanpak; 

- het IASP model : twee soorten multidisciplinaire structuren die alleen verschillen 
in hun onderzoeks- en onderwijstaken; 

- een stappenmodel: meerdere categorieën van structuren die steeds complexere 
zorgen aanbieden. 

 
Hierna worden de voor- en nadelen van elk model beschreven. 
 
 
11.5.2. Gespecialiseerde structuren in bepaalde opvolgingsaspecten van chronische 

pijnpatiënten  
 
Naar het voorbeeld van de « in een bepaalde modaliteit gespecialiseerde klinieken» in 
de IASP aanbevelingen zou men structuren voor chronisch pijnbeheer kunnen 
voorstellen die gespecialiseerd zijn in ofwel een bepaalde pathologie of in een of 
meerdere therapeutische modaliteit(en).  
 
 
11.5.2.a. Gespecialiseerde structuren voor een bepaalde pathologie 
 
Specifieke structuren voor verschillende pathologieën (bijvoorbeeld lumbalgie, 
neuropathische pijn, fibromyalgie, hoofdpijn…) zouden verantwoord zijn als deze 
pathologieën elk een radicaal verschillende aanpak vereisten.  
 
De therapeutische keuzes en de respons op de behandelingen hangen echter minder af 
van de ziekte waar de patiënten aan lijden dan van psychosociale factoren (met name 
de capaciteit van de patiënten om met volle inzet een readaptatieprogramma te volgen) 
(Sanders et al., 2005 ; British Pain Society, 2007). Bovendien kunnen verschillende 
pijnsyndromen bij eenzelfde patiënt voorkomen (Croft et al., 2007) en dezelfde grote 
psychologische en gedragssubgroepen vinden elkaar in alle chronische 
pijnaandoeningen terug (Turk, 2005). Ten slotte is er het gevaar dat de oprichting van 
gespecialiseerde structuren per pathologie « getto’s » creëert en de stigmatisering van 
bepaalde patiënten, zoals die met een fibromyalgisch syndroom, nog verergert. Deze 
hypothese wordt geschraagd door een studie die het prestige van diverse ziekten en 
medische specialiteiten evalueert (Album & Westin, 2008). 
 
Wij vinden het derhalve niet verstandig om structuren voor chronisch pijnbeheer te 
creëren die zich zouden specialiseren in functie van het soort pathologie en dus op 
grond van de medische diagnose (etiologie). Parallel zou het niet gerechtvaardigd zijn 
om uitsluitingscriteria op basis van de medische diagnose voor te stellen. Een 
uitzondering hierop is het onderscheid tussen de zgn. « benigne » pijn en de maligne 
pijn van een evolutieve oncologische aandoening waar heel andere doelen en 
behandelingsmodaliteiten mee gemoeid zijn. 
 
 
11.5.2.b. Gespecialiseerde structuren per therapeutische benadering 
 
Op het eerste gezicht zou de groeiende complexiteit van te overwegen therapeutische 
benaderingen de oprichting kunnen rechtvaardigen van structuren voor pijnbeheer die 
gespecialiseerd zijn functie van de therapeutische modaliteiten : algologische 
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technieken, readaptatie, psycho-educatieve groepen… Toch is een unieke 
therapeutische modaliteit slechts zeer zelden aangewezen bij chronische 
pijnsyndromen, en de richtlijnen voor goede klinische praktijk raden sowieso aan om 
meerdere therapeutische modaliteiten in de patiëntenopvolging te integreren 
(hoofdstuk 2). Een organisatie voor chronische pijnzorg die gebaseerd zou zijn op een 
gedifferentieerd therapeutisch aanbod van de structuren is dus niet gerechtvaardigd. 
 
 
11.5.2.c. Gespecialiseerde structuren: conclusies 
 
Onze huidige kennis over de psychopathologische mechanismen van chronische 
pijnsyndromen (die zeer veel ruimte laat voor psychosociale factoren) en over de 
multimodale therapeutische benaderingen is onverenigbaar met steun aan modellen 
van gespecialiseerde structuren per medische pathologie of per therapeutische 
modaliteit. Dat sluit niet uit dat de structuren lichtjes van elkaar kunnen verschillen, 
bijvoorbeeld naarmate op diverse  gebieden een bijzondere expertise wordt ontwikkeld. 
 
 
11.5.3.  IASP model en stappenmodel 
 
 
11.5.3.a. Algemene presentatie 
 
Een zorgorganisatie volgens het IASP model zou de volgende karakteristieken hebben: 
 

- in alle gespecialiseerde structuren zijn klinische taken, doelgroep, samenstelling 
van de teams en therapeutische modaliteiten globaal identiek (beschikbaar); 

- de onderzoeks- en onderwijstaken in de structuren hangen af van een 
universiteit. 

 
In dit model onderscheiden we slechts 2 zorgniveaus : enerzijds het lokale netwerk (met 
niet-algologische artsen-specialisten) en anderzijds het geheel van gespecialiseerde 
structuren. 
 
In een stappenmodel echter onderscheiden we twee (of eventueel drie) niveaus van 
gespecialiseerde structuren die een alsmaar complexere aanpak voorstellen. De 
patiënten worden verwezen naar het zorgniveau dat overeenkomt met de graad van 
ernst van hun probleem en kunnen in functie van hun evolutie van het ene niveau naar 
het andere overgaan. Er zijn dus drie (zelfs vier) zorgniveaus: het lokale netwerk, 
tweedelijnsstructuren en derdelijnsstructuren.  
 
Het IASP model verschilt dus in vele opzichten van het stappenmodel. We zullen ze 
hierna vergelijkend bespreken.  
 
 
11.5.3.b. Vergelijkende analyse  
 
De oriëntatiecriteria van de patiënten verschillen in de twee gevallen. In het IASP model 
zijn alleen de algemene verwijscriteria naar een gespecialiseerde behandelingsstructuur 
noodzakelijk. Een voorbeeld dat geïnspireerd is op de Franse criteria zou kunnen zijn 
« elke persistente pijn die niet voortkomt uit een evolutieve kanker, maar die een 
significante weerslag heeft op de dagelijkse functionering ». Het stappenmodel 
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daarentegen vereist de beschrijving van meerdere patiëntenprofielen en de 
ontwikkeling van classificatietools, wat een moeilijke zaak is (zie hoger). Vanuit deze 
ooghoek heeft het IASP model het voordeel van de eenvoud. 
 
Ook het patiëntentraject verschilt. In het IASP model heeft de patiënt toegang tot alle  
therapeutische modaliteiten op één plaats en door een zelfde team, terwijl het 
stappenmodel transfers tussen zorgniveaus vereist. Nu is het vaak een lang- en 
moeizaam proces om een vertrouwensrelatie met de patiënten op te bouwen, vooral als 
ze al meermaals diverse vormen van weigering door de verzorgers hebben meegemaakt 
(Allaz, 2003). In dit opzicht is een unieke opvolgingsplaats wenselijk, tenzij een 
herevaluatie door een nieuw team een nieuw licht kan werpen op de situatie van de 
patiënt . 
 
Een andere kwestie is die van structurele investeringskosten. Moet elke stuctuur alle 
diagnostische en therapeutische modaliteiten kunnen garanderen? Het stappenmodel is 
over het algemeen zuinig op de middelen. Neem bijvoordeeld de cardiologie waarin 
alsmaar gesofistikeerdere en duurdere technische procedures aan alsmaar hogere 
zorgniveaus worden toegewezen. Het is twijfelachtig of dit model transponeerbaar is 
naar de opvolging van chronische pijnpatiënten waar zelden een beroep wordt gedaan 
op dure technische modaliteiten. Bovendien is er een omgekeerde relatie tussen het 
niveau van ernst van het chronisch pijnsyndroom en de pertinentie van een technische 
aanpak. Een stappenmodel is dus minder gerechtvaardigd voor chronische pijn dan voor 
domeinen waar belangrijke technische investeringen voor een relatief klein aantal 
patiënten moeten worden toegekend. 
 
Los van investeringen in materiaal stelt zich de vraag naar de rentabilisering van de 
therapeutische groepen. Recrutering van patiënten in een kleine structuur kan 
onvoldoende zijn om groepen van de juiste grootte te verzekeren. Dat is echter weinig 
waarschijnlijk, gezien de hoge prevalentie van chronische pijn en de mogelijkheid om 
het aantal groepen op de vraag af te stemmen. 
 
In een domein waar het essentiële van de aanpak wordt verzekerd door een 
gepersonaliseerde patiëntenbegeleiding is de rentabilisering van het materiaal of van de 
groepen van minder tel dan de beschikbaarheid en het competentieniveau van de 
zorgverleners. In het IASP model moeten de zorgverleners van alle structuren alle 
mogelijke situaties aankunnen. Zo’n organisatie is allicht wenselijk op lange termijn 
maar is op dit moment helaas moeilijk te verwezenlijken. Vele psychologen van de 
multidisciplinaire chronische pijnteams hebben bijvoorbeeld maar één of twee jaar 
anciënniteit. Het stappenmodel bevordert het behoud van een hoge expertise voor het 
personeel van de structuren van hoger niveau, met het risico van een verlies aan 
competentie in het beheer van problemen van matige ernst. 
 
We mogen niet voorbijgaan aan de emotionele belasting voor de zorgteams die de 
patiënten opvolgen. Dit risico is in het stappenmodel bijzonder hoog voor de teams die 
in de hogere zorgniveaus werken waar uitsluitend « zware » gevallen worden 
behandeld. Het gevolg is een verhoogd risico op burn-out en demotivatie, wat op zijn 
beurt lijdt tot een grotere turnover van de verzorgers, een tekort aan bevoegd 
personeel en een daling van de zorgkwaliteit. 
 
Wat de onderwijstaken betreft kunnen de universitaire teams in het IASP model alle 
chronische pijnpatiënten ontvangen. Dat rechtvaardigt een opvolging in een 
gespecialiseerde structuur. Het bevordert ook adequaat onderwijs, want enerzijds 
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behouden de zorgverleners-docenten een brede expertise en anderzijds worden de 
zorgverleners in opleiding geconfronteerd met een grote variëteit aan 
patiëntenprofielen. 
 
Elk van deze modellen heeft dus voor- en nadelen, samengevat in tabel 11.2. 
 

 
Tabel 11.2. : Vergelijkende studie van het IASP model en het stappenmodel 

 

 IASP model Stappenmodel 

Patiëntenprofiel Elke patiënt met chronische 
pijn 

Ernstige problemen voor de 
hoge zorgniveaus 

Oriëntatiecriteria van 
de patiënten 

Algemene verwijscriteria 
naar een gespecialiseerde 
structuur 

Specifieke criteria voor elk 
zorgniveau 

 Gemak om algemene 
criteria te definiëren (elke 
chronische pijn met een 
significante weerslag op de 
functionering vd patiënt ) 

Moeilijkheid om 
screeningtools te ontwikkelen 
voor alle nodige domeinen 
(behoeften, obstakels, 
mobilisatiecapaciteiten…) 

Patiëntentraject Zelfde plaats, zelfde team, 
ongeacht zijn behoeften 
wordt de patiënt in 
dezelfde structuur gevolgd 

In functie van zijn (evolutie 
van) behoeften wordt de 
patiënt naar een ander team 
getransfereerd  

 Nut om de band te 
behouden 

Nut van een nieuwe blik 

Beschikbare 
diagnostische en 
therapeutische 
modaliteiten 

Alle modaliteiten Alsmaar meer 
gespecialiseerde 
benaderingen in functie van 
de niveaus 

Rentabiliteit van de 
technische 
investeringen 

Potentieel hoge kosten om 
in elk team alle mogelijke 
modaliteiten klaar te 
houden  

Betere rentabiliteit van over 
een steeds groter aantal 
patiënten afgeschreven 
investeringen 

Maar technische benaderingen zijn des te minder 
gerechtvaardigd naarmate het chronisch pijnsyndroom 

ernstig is 

Rentabiliteit van de 
groepsbenaderingen  

Onvoldoende patiënten-
recrutering voor bepaalde 
groepen?  

Potentieel  betere recrutering 
voor gespecialiseerde groepen 

Expertiseniveaus van 
de teams 

Moeten alle situaties 
aankunnen 

Groeiend expertiseniveau in 
functie vd betrokken stap 

 Moeilijk te garanderen in 
alle teams, want vereist 
voldoende correct 
opgeleide zorgverleners 

Twee niveaus van anciënniteit 
en expertise lijken compatibel 
met de huidige situatie 

Emotionele lading 
voor de teams 

Zwaar maar gevarieerd Zeer zwaar voor de hoogste 
zorgniveaus 

Onderwijs- en 
onderzoekstaken 

Gefaciliteerd door de 
diversiteit vd 
patiëntenprofielen 

Moeilijk te verzekeren als de 
hoogste stappen alleen 
complexe gevallen zien 
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Op een vergadering met het personeel van de proefprojecten (algologische functie,  
multidisciplinaire teams en referentiecentra) werden de voor- en nadelen van deze 
modellen besproken. De diverse argumenten die toen naar voren kwamen werden naar 
alle teams gemaild zodat ze individueel konden reageren. Negentien teams hebben 
geantwoord. 
 
De meeste teams die hebben geantwoord gaven de voorkeur aan het IASP model, 
hoofdzakelijk omdat de eenheid van plaats de therapeutische band bewaart, maar ook 
omwille van de geografische nabijheid van de structuren voor de patiënt, en om de 
emotionele belasting van « zware » patiënten op de teams beter te spreiden. Een 
structuur die momenteel bestaat uit een MPT en een referentiecentrum past het best 
bij het stappenmodel omdat dat model ongeveer overeenkomt met de manier waarop 
het patiëntentraject in deze structuur is georganiseerd. 
 
De opmerkingen over het IASP model lopen uiteen wat de academische taken van de 
universitaire structuren betreft; sommige teams vinden dat deze taken adequaat 
verdeeld zijn, andere vinden dat ze te streng zijn afgebakend. 
 
Over het stappenmodel zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 

- Vele teams trekken de mogelijkheid om een patiënt van de ene structuur naar 
de andere door te verwijzen sterk in twijfel, wegens:  

o de moeilijkheid voor deze patiënten om een band met een nieuw team 
aan te gaan; 

o de mobiliteitsproblemen van de patiënten en het risico dat er geen 
adequate structuur in de buurt van hun huis is; 

o het feit dat zo’n organisatie de keuzevrijheid van de patiënten beperkt; 
o de moeilijkheid om classificatiecriteria en een precies protocol op te 

stellen voor de transfer van een patiënt van het ene zorgniveau naar het 
andere; 

- Sommige teams vrezen voor een te groot verschil aan financiële middelen 
tussen structuren van verschillende categorieën; 

- Men vreest dat de structuren van een hoger niveau op termijn « verzadigd » 
raken met zware patiënten; 

- Sommigen vinden het principe van een classificatie van patiënten in 
verschillende groepen te complex en teveel administratiewerk voor de teams; 
bovendien zijn er onvoldoende epidemiologische gegevens om de proportie van 
patiënten in elke groep te voorspellen. 

 
Als voordelen van het stappenmodel werden aangehaald:  
 
- het feit dat dit model de zorgen aanpast aan de behoeften van de patiënten; 
- zijn logische organisatie; 
- het feit dat het medische shopping kan ontraden (sommigen denken dat het 

juist medische shopping zal bevorderen). 
 
Sommige teams hebben een alternatief voor het stappenmodel voorgesteld, namelijk 
een zorgmodel waarin deskundigen kleinere teams bezoeken om er adviezen te geven 
over bepaalde patiënten.  
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Andere meer algemene opmerkingen benadrukken: 
 

- de noodzaak aan preventieve strategieën; 
- de rol van onderwijs als prioriteit; 
- het belang van een adequate geografische verdeling van de structuren; 
- het nut van nauwe samenwerking tussen de structuren en van networking. 

 
De volgende paragrafen bevatten concrete voorstellen voor de twee modellen. 
 
 
11.5.3.c. IASP model: praktische voorstellen 
 
Als het IASP model in België zou worden opgestart dienen volgende punten naar onze 
mening in overweging genomen te worden: 
 

- voorzien dat elke structuur beschikt over een voldoende ontwikkeld 
multidisciplinair team; 

- rekening houden met verschillen in activiteitsvolume van de huidige teams; 
- veel aandacht besteden aan vorming (educatie) van gespecialiseerd personeel, 

in alle disciplines; 
- in de financiering van de universitaire teams, rekening houden met de kosten 

van onderwijs- en onderzoekstaken. 
 
 
Een organisatie van gespecialiseerde structuren volgens het IASP model met inachtname 
van hogergenoemde opmerkingen is beschreven in tabel 11.3. Deze tabel geeft ook een 
schatting van de minimale grootte van een team dat jaarlijks ongeveer 250 nieuwe 
patiënten en 750 reeds bekende patiënten (wat overeenkomt met de gemiddelde 
activiteit van de bestaande referentiecentra) kan volgen. De twee extremen van 
teamgrootte in de tabel komen overeen met twee verschillende berekeningsmethoden : 
het laagste cijfer is een schatting op basis van de huidige werking van de 
referentiecentra en het hoogste cijfer is berekend vanuit onze schattingen van de 
nodige werktijd in functie van het percentage patiënten in elke groep (met als vuistregel 
dat een gemiddelde structuur 20% patiënten van groep II opvangt en behandelt, 30% 
van groep III, 30% van groep IV en 20% van groep V). 
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Tabel 11.3. : Voorstel voor concrete organisatie van multidisciplinaire structuren voor 

chronische pijn volgens het IASP model 
 

 Multidisciplinaire teams Multidisciplinaire centra 

Klinische taak Evaluatie en begeleiding op middellange en lange termijn van 
chronische pijnpatiënten, in een readaptief en biopsychosociaal 
perspectief, in nauwe samenwerking met de behandelend arts en de 
andere lokale interveniënten 

Doelgroep Subacute pijnpatiënten met een hoog risico dat hun pijn chronisch 
wordt 
 
Patiënten wier chronische pijn matig interfereert met hun 
functionering, maar met een risico op verergering 
 
Patiënten wier chronische pijn ernstig interfereert met hun 
functionering 

Therapeutische 
doelen 
 

Het zelfbeheer van de pijn en haar fysieke en psychologische 
gevolgen verbeteren om de levenskwaliteit van de patiënt te 
verbeteren: ADL, sociale, recreatieve en beroepsactiviteiten, 
emotionele en relationele functionering  
 
De sociale en professionele (re)ïntegratie bevorderen, voor zover de 
pijn dat toelaat 
 
De geneesmiddelenbehandeling optimaliseren  
 
Minder beroep doen op gezondheidszorgen, in het bijzonder 
paraklinische onderzoeken, invasieve ingrepen en hospitalisaties 

Andere taken Permanente vorming van niet-
gespecialiseerd personeel 

Onderzoek 
Onderwijs (1e, 2e, 3e cyclus) 

Werking Interdisciplinariteit (eenheid van tijd en plaats) en cyclische werking 

Teamgrootte Moduleerbaar in functie van het aantal gevolgde patiënten (zie 
verder) 

Samenstelling 
van het medisch 
team 
 
Minimum 2.3 à 
2.9 VTE in totaal 
 

Volgende specialisatie moeten aanwezig zijn :  
- een specialist in anesthesiologie en algologie (min. 0.5 VTE) 
- een specialist in fysische geneeskunde en algologie (min. 0.5 VTE) 
 
Er is regelmatige samenwerking vereist met  
- een psychiater 
- een neuroloog en/of een neurochirurg 
Andere specialiteiten zijn mogelijk en wenselijk 
 
De medische coördinator moet minstens halftijds werken op 
algologisch vlak. 
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Samenstelling 
van het niet-
medisch team 
 
Minimum 5 à 8.6 
VTE in totaal 

Volgende disciplines moeten aanwezig zijn :  
- twee psychologen met spec. algologie (minimum 1.1 à 3.3 VTE) 
- twee kinesitherapeuten met spec. algologie (minimum 0.7 à 2.8 
VTE) 
- twee verplegers met spec. algologie (minimum 0.7 à 0.8 VTE) 
- een secretaris (minimum 1 VTE) 
 
Volgende disciplines zijn wenselijk: 
- een ergotherapeut 
- een maatschappelijk werker  
- een apotheker 
 
Minstens één lid van het team moet bevoegd zijn (of ervaring hebben 
in) voor beroepsheroriëntering.  

 
 
 
11.5.3.d. Stappenmodel : concrete voorstellen 
 
In een stappenmodel, kan men voorstellen om twee soorten gespecialiseerde structuren 
te ontwikkelen. Structuren van categorie « A » zouden slechts bepaalde 
patiëntengroepen behandelen, terwijl structuren van categorie « B » alle patiënten 
zouden kunnen opvangen. Deze twee soorten structuren zouden nauw moeten 
samenwerken met de huisartsen. 
 
Uitgaande van de hogergenoemde patiëntenclassificatie in vijf groepen nemen we nu 
aan dat de structuren van categorie A alle patiënten behalve die van groep IV kunnen 
opvangen. De vereiste competenties om deze patiënt te begeleiden zijn immers 
verschillend en gespecialiseerder dan die voor de andere groepen. Bovendien is het 
belangrijk dat de structuren van categorie B patiënten kunnen volgen die « lichter » 
worden beschouwd dan die van groep IV et V. Dat is nodig om de expertise van de 
zorgverleners van het team te behouden m.b.t. het onderwijs maar ook om het team 
gemotiveerd te houden en het risico van een burn-out te beperken. 
 
De klinische taken en de samenstelling van de teams zijn beschreven in tabel 4. Opnieuw 
lijkt het ons belangrijk om de grootte van de teams te kunnen aanpassen aan het 
activiteitsvolume van de structuur. Voor ons moet een minimaal team jaarlijks ongeveer 
250 nieuwe patiënten kunnen volgen en 750 reeds bekende patiënten, uitgaande van 
hogervermelde schattingen van de werktijd per patiënt en van een verdeling van de 
« caseload » van de structuren van categorie A en B als volgt: 
 

- categorie A : 30% patiënten van groep II, 45% groep III, 0% groep IV en 25% 
groep V; 

- categorie B : 15% patiënten van groep II, 15% groep III, 40% groep IV en 30% 
groep V. 
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Tabel 11.4. : Concrete voorstellen voor de organisatie van multidisciplinaire 

structuren voor chronische pijn volgens het stappenmodel 
 

 Categorie A Categorie B 

Klinische taken Evaluatie en begeleiding op middellange en lange termijn van 
chronische pijnpatiënten, in een biopsychosociaal perspectief, in 
nauwe samenwerking met de behandelend arts en de andere lokale 
interveniënten 

Doelgroep Patiënten van groep (I), II, III, V Patiënten van groep (I), II à V 

De patiënten van groep I vallen hoofdzakelijk onder de huisarts, 
maar het advies van een gespecialiseerde structuur kan nuttig zijn 

Medisch team 
 
 

Minimum 2.1 VTE  in totaal 
 
Minstens één spécialist in :  
- Anesthesiologie (min 0.5 VTE) 
- Fysische geneeskunde (min 0.5 
VTE) 
 
 
Andere mogelijke specialiteiten 

Minimum 3.3 VTE in totaal 
 
Minstens één spécialist in :  
- Anesthesiologie (min 0.5 VTE) 
- Fysische geneeskunde (min 0.5 
VTE) 
- Psychiatrie 
- Neurologie of neurochirurgie 
Andere mogelijke specialiteiten 

Niet-medisch 
team 

Minimum 4.9 VTE  in totaal 
 
Minstens één: 
- Psycholoog (1.5 VTE) 
- Kinesitherapeut (1.7 VTE) 
- Verpleger (0.2 VTE*) 
 
Partiële aanstelling: 
- Ergotherapeut (0.2 VTE) 
- Maatschappelijk werker 
 
Minstens één lid van het team 
moet bevoegd zijn voor 
beroepsheroriëntering  
 
Administratief personeel (1 VTE) 

Minimum 10.7 VTE in totaal 
 
Minstens één: 
- Psycholoog (3.9 VTE) 
- Kinesitherapeut (3 VTE) 
- Verpleger (1.1 VTE) 
- Ergotherapeut (0.6 VTE) 
- Maatschappelijk werker 
- Apotheker 
 
 
Minstens één lid van het team 
moet bevoegd zijn voor 
beroepsheroriëntering  
 
Administratief personeel (1.5 
VTE) 

 Alle leden van het team moeten een specifieke opleiding in de  
algologie gevolgd hebben 

Functionering Multidisciplinair Interdisciplinair 

Men moet een 
beroep kunnen 
doen op  

Psychiater 
Andere artsen-specialisten 

Apotheker 

Andere artsen-specialisten 
 

* de verpleegtijd is zeer beperkt in deze schatting, temeer daar de verpleger voor vele met 
name technische activiteiten (waarvoor evenwel een specifieke nomenclatuur bestaat) 
inzetbaar moet zijn. Let wel dat het hier gaat om een minimum, aan te passen aan de 
behoeften van het team om tot een totaal volume van 4.9 VTE te komen. 
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Voor de onderwijstaken stellen we de volgende organisatie voor: 
- Universiteiten : organisatie van het onderwijs, cursussen, certificatie ; 
- Structuren van categorie B:  

o actieve deelname aan het onderwijs van de 1er, 2e en 3e cyclus, in 
samenwerking met de universiteiten; 

o stageopvang van de verzorgers in opleiding; 
o sensibilisatie en permanente vorming van het verzorgend personeel in 

hun respectieve ziekenhuizen; 
- Structuren van categorie A : hoofdzakelijk sensibilisatie van het verzorgend 

personeel in hun respectieve ziekenhuizen. 
 
Het onderzoek hangt hoofdzakelijk af van de structuren die tot een universiteit behoren, 
maar het zou wenselijk zijn dat alle structuren van categorie B, en idealiter ook enkele 
structuren van categorie A eraan kunnen deelnemen. 
 
 
11.5.4. Voorstellen voor de pijnstructuren in België: conclusies 
 
Een analyse van de verschillende mogelijke modellen heeft de discussie herleid tot twee 
voorstellen : het IASP model en een stappenmodel. De twee modellen hebben hun voor- 
en nadelen.  
 
Hierna worden concretere aspecten over de organisatie van de gespecialiseerde 
structuren beschreven. 
 
 
 
11.6.  Rol van de verschillende interveniënten 
 
 
11.6.1. Huisartsen 
 
De rol van de huisarts werd besproken in het « stepped care » model van Von Korff & 
Tiemens (2000). In dit model worden de zorgintensiteit en de specialisatie van de 
interveniënten progressief verhoogd in functie van de respons van de patiënt op de 
behandeling. Dit model veronderstelt een nauwe samenwerking tussen de 
zorgverleners. De huisarts is er veel meer dan een poortwachter (« gatekeeper ») omdat 
hij de patiënt  in elke stap begeleidt door te participeren aan de voorlichting, de 
planning en de opvolging van de behandeling. Hij speelt ook een belangrijke rol in de 
initiële evaluatie, met name om ernstige ziekten uit te sluiten. 
 
Bovendien « sluit de vraag naar een gespecialiseerde behandeling nooit een ambulante 
behandeling uit » (HAS, 2008). En « de oriënterende arts moet uitdrukkelijk aangeven 
dat hij de patiënt wil blijven behandelen als die patiënt geen gespecialiseerde zorg meer 
krijgt » (AETMIS, 2006). Het is dus belangrijk dat de huisarts de patiënt begeleidt in elke 
stap van de opvolging. Vandaar het nut van een actieve patiëntopvolging met op 
voorhand geplande afspraken in plaats van een reactieve attitude t.a.v. intercurrente 
problemen (Von Korff & Tiemens, 2000). Dat geldt in het bijzonder voor chronische pijn 
waar het basiswerk hoofdzakelijk buiten de crises plaatsvindt (Allaz, 2004).  
 
In dat perspectief zou men de volgende rollen kunnen voorstellen voor de huisarts die 
een chronische pijnpatiënt opvolgt: 
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- Zorgen voor een initiële en permanente evaluatie van het pijnprobleem, een 

evaluatie die niet uitsluitend biomedisch is maar ook rekening houdt met 
biopsychosociale risicofactoren zoals attitudes en verwachtingen; 

- Alle informatie over alle gezondheidsproblemen van de patiënt centraliseren; 
- In overleg met de patiënt beslissen over een samenwerking met een 

gespecialiseerde structuur. Het is belangrijk de patiënt te informeren over het 
multidisciplinaire karakter van de evaluaties en hem uit te leggen waarom het 
beter is een beroep te doen op een  gespecialiseerde structuur (HAS, 2008); 

- Deelnemen aan de therapeutische beslissingen en aan de opvolging, met name 
aan de voorlichting van de patiënt en aan empowerment, in overleg met de 
gespecialiseerde structuren; 

- De interventies van de lokale zorgverleners (kinesitherapeut, verpleger…) 
coördineren, eventueel binnen een lokaal multidisciplinair netwerk. 

 
Om de huisarts deze centrale rol te laten vervullen moet aan meerdere voorwaarden 
voldaan zijn: 
 

- de huisarts moet voldoende ingelicht zijn over: 
o de theoretische modellen van chronische pijnsyndromen, de realistisch 

haalbare doelen en de beschikbare therapeutische modaliteiten; 
o het belang - maar ook de limieten - van het beroep doen op een 

gespecialiseerde structuur kunnen inschatten (correcte doorverwijzing); 
- een adequate financiering (die verder gaat dan het forfait voor het globaal 

medisch dossier) moet worden voorzien ; de lange duur van de consultaties is 
een probleem, zowel voor de huisarts als voor de specialist; 

- bijzondere aandacht moet worden besteed aan de communicatie tussen de 
zorgverleners, zowel t.a.v. de patiënten als wat de filosofie van de behandeling 
en ieders rol daarin betreft. 

 
Deze punten worden hierna besproken. 
 
Een bijzonder interessant middel om de opvolging van chronische pijnpatiënten door de 
huisarts te bevorderen is de mogelijkheid om binnen lokale zorgnetwerken consortia te 
organiseren (zie ook hoofstuk 12). 
 
 
11.6.2. Andere lokale zorgverleners 
 
Andere zorgverleners kunnen in de opvolging van patiënten buiten de gespecialiseerde 
structuren worden betrokken.  
 
De rol van de kinesitherapeut is belangrijk. In onze ervaring is hij weinig geïnformeerd 
en beperkt hij zich te vaak tot passieve behandelingen (massages, fysiotherapie). Er zijn 
nochtans vele alternatieven. Bijvoorbeeld: 
 

- Een begeleiding van de patiënt in de hervatting of het behoud van een 
aangepaste aerobe fysieke activiteit (oefeningen voorstellen, coaching in het 
beheer van thuisactiviteiten, begeleiding in het heropnemen van een 
sportactiviteit…); 

- Een bewegingsrevalidatie : posturale oefeningen, spierversterking, stretching, 
proprioceptie van spierspanningen…; 
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- Het aanleren van relaxatiemethoden, ontspanning, ademhalingsoefeningen. 
 
Ook de psycholoog kan een belangrijke rol spelen voor bepaalde patiënten, met name 
ondersteunende therapie, beheer van de relaties met de omgeving, werken aan het 
zelfbeeld, assertiviteitstraining, verwerking van een moeilijke levensperiode…  
 
De apotheker kan de therapietrouw opvolgen/bevorderen, de medicatie helpen 
beheren i.v.m. mogelijke bijwerkingen, en bijzondere aandacht besteden aan de risico’s 
van langdurige inname van geneesmiddelen (ontstekingsremmers). 
 
De thuisverpleger bezoekt de patiënten thuis en evalueert regelmatig hun pijn, beheert 
hun geneesmiddelenbehandeling en evalueert de effecten ervan, geeft hen de nodige 
voorlichting. Deze punten worden besproken in een aanbeveling voor goede praktijk van 
de FOD Volksgezondheid (2009).  
 
De maatschappelijk werkers van diverse instanties (ziekenfonds, gemeenten, OCMW, 
schuldbemiddelingsdiensten…) begeleiden de patiënt in de administratieve stappen tot 
erkenning van een arbeidsongeschiktheid, de evaluatie van een handicap, thuishulp 
(huishoud- of gezinshulp), beroepsheroriëntering…   
 
Opnieuw moeten we vaststellen dat de samenwerking met hogergenoemde 
interveniënten moeizaam verloopt, met name door gebrek aan vorming voor de 
begeleidingsmodaliteiten van chronische pijnpatiënten. 
 
  
11.6.3. Gespecialiseerde structuren voor chronische pijn 
 
De klinische taken van de gespecialiseerde structuren kwamen reeds aan bod in sectie V, 
maar niet elke chronische pijnpatiënt krijgt automatisch een opvolging in een 
gespecialiseerde structuur. 
 
De doelgroep van de gespecialiseerde structuren bestaat hoofdzakelijk uit: 

- subacute pijnpatiënten met een verhoogd risico dat de pijn chronisch wordt; 
- patiënten wier pijn matig interfereert met hun functionering, maar met een 

risico op verergering; 
- patiënten wier pijn ernstig interfereert met hun activiteiten. 

 
De redenen waarom een huisarts en zijn patiënt beroep zullen doen op een  
multidisciplinaire structuur zijn de volgende: 
 

- een multidisciplinaire evaluatie; 
- een min of meer intensieve, globale multidisciplinaire therapeutische opvolging 

die diverse therapeutische modaliteiten combineert; 
- een steun om moeilijke situaties te (leren) beheren; 
- of meer specifiek: 

o bevestiging van een diagnose; 
o bevestiging van de pertinentie van een gerichte therapeutische aanpak; 
o uitvoering van bepaalde technische algologische handelingen; 
o validatie van een handicap; 
o voorschrift van bepaalde behandelingen (zoals opioïden stap III, zoveel 

mogelijk te vermijden maar soms noodzakelijk); 
o ... 
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Een klein aantal multidisciplinaire structuren is uitgerust om specifieke paraklinische 
onderzoeken van het nociceptief stelsel uit te voeren (kwantitatieve zintuigtesten, laser 
evoked potentials), nuttig of onontbeerlijk voor de diagnose van bepaalde 
aandoeningen (vb. neuropathie van de dunne vezels). 
 
Overigens is het interessant om te zien welke specifieke rol zorgverleners van 
verschillende disciplines kunnen spelen in een multidisciplinaire structuur. Het valt 
echter buiten het kader van deze studie om een uitvoerige functiebeschrijving te geven 
van elke zorgverlener. Bovendien zou dat moeilijk zijn aangezien vele taken door alle 
interveniënten van de teams worden gedeeld (vb. educatie van de patiënt) of niet 
specifiek zijn voor een discipline (relaxatie door een psycholoog of kinesitherapeut, 
hypnose door een anesthesist of een psychiater…). Wij ontwikkelen hier slechts in grote 
lijnen de specifieke inbreng van elk beroep om de samenstelling van de teams als het 
zover is, te vergemakkelijken. Deze beschrijving is onder andere geïnspireerd op de 
evaluatie van de functionering van de MPT (hoofdstuk 5) en de analyse van het AETMIS 
(2006).  
 
Arts-algoloog (ongeacht zijn specialiteit) : evaluatie en behandeling 
 

- de pijn en de leefcontext van de patiënt evalueren; 
- een synthese maken van het medisch dossier en van eerdere onderzoeken; 
- een klinisch gericht onderzoek doen; 
- eventueel aanvullende onderzoeken aanvragen; 
- een biomedische diagnose opstellen en een uitgebreide diagnose, in 

samenwerking met het multidisciplinair team; 
- met de patiënt  realistische doelen en therapeutische keuzes afspreken; 
- de ingezette modaliteiten opvolgen; 
- de patiënt  op het einde van een behandelingscyclus herevalueren; 
- waken over een goede communicatie met de behandelend arts en de andere 

betrokken zorgverleners; 
- het multidisciplinair team coördineren. 

 
Het is belangrijk dat deze arts de patiënt klinisch en niet technisch kan benaderen, de 
evolutie van de pathologie volgt, en de patiënt globaal benadert (zoals de geriater of de 
oncoloog). 
 
Arts-specialist in anesthesiologie : algologische technieken 

- de indicatie van interventionele handelingen evalueren; 
- algologische technieken uitvoeren (infiltraties, radiofrequentie, regionale 

blocks…), in samenwerking met neurochirurgen voor bepaalde handelingen 
(neuromodulatie) en verplegers. 

 
Arts-specialist in fysische geneeskunde en revalidatie : coördinatie van de revalidatie 

- de behoeften aan revalidatie evalueren; 
- de doelen definiëren; 
- de interventies van het revalidatieteam coördineren. 

 
Arts-specialist in psychiatrie : opvolging van de psychopathologische problemen 
Patiënten opvolgen met een psychopathologisch probleem (angst, depressie…) : aanpak 
met psychotherapie, medicatie…  
 

-  277  -



 

Psycholoog : evaluatie en opvolging van de psychosociale dimensie 
- de psychosociale aspecten van pijn evalueren; 
- cognitieve gedragsbenaderingen voorstellen, motivationele gesprekken, 

therapieën gericht op aanvaarding en inzet,…; 
- psycho-educatieve groepen organiseren en omkaderen in samenwerking met 

het multidisciplinaire team. 
 
Verpleger : voorlichting van de patiënt  en coördinatie van de zorgen 

- deelnemen aan de pijnevaluatie, de behandeling en meer bepaald de 
bijwerkingen van de geneesmiddelen; 

- deelnemen aan voorlichting en educatie van de patiënt, met name voor het 
beheer van de behandelingen;  

- de zorgen coördineren (vaak speelt de verpleger de rol van « case manager ») ;  
- als raakvlak dienen tussen de patiënt, zijn omgeving en het pijnteam; 
- de arts bijstaan voor bepaalde (met name technische) handelingen. 

 
Kinesitherapeut: bewegingsleer 

- diverse aspecten van de mobiliteit en de fysieke conditie van de patiënt 
evalueren, zijn attitude t.a.v. beweging; 

- de patiënt bewust leren bewegen, met name ritmebeheer van de activiteiten, 
limieten respecteren, bewust maken van lichaamssignalen zoals spierspanning, 
posturale training;  

- strategieën voorstellen ter verbetering van de fysieke conditie (uithouding, 
soepelheid, kracht);  

- methoden voorstellen voor relaxatie, ontspanning, werken aan de ademhaling, 
het lichaamsbeeld;  

- de patiënt aansporen tot aangepaste sportactiviteiten;  
- de patiënt coachen in het beheer van zijn dagelijkse activiteiten (ADL training). 

 
Ergotherapeut: functionaliteit 

- de autonomie in dagelijkse activiteiten evalueren (verplaatsingen, toilet en 
aankleden, onderhoud van de habitat, boodschappen en voeding, 
beroepsactiviteit en vrijetijd…); 

- strategieën voorstellen ter verbetering van de autonomie : beheer van het 
activiteitsritme, technische hulpmiddelen, adviezen om gebaren te 
minimaliseren…; 

- de patiënt aansporen tot vrijetijdsactiviteiten (valoriserend en nuttig om zijn 
aandacht van de pijn af te leiden). 

 
Apotheker: beheer van de complexe behandelingen 

- de complexe behandelingen evalueren, met name de 
geneesmiddeleninteracties bij  patiënten die meerdere geneesmiddelen 
gebruiken; 

- aanpassingen van de behandeling voorstellen in samenwerking met de arts; 
- de patiënt begeleiden voor een correct gebruik van zijn medicatie. 

 
Maatschappelijk werker: socio-professionele aspecten 

- vragen omtrent inkomen, erkenning van handicap, sociaal statuut, 
gerechtsprocedures … evalueren; 

- de patiënt begeleiden in bepaalde stappen; 
- de patiënt mede-begeleiden bij een eventuele beroepsheroriëntering. 
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Zorgcoördinator (« case manager ») 
Een goede zorgcoördinatie is essentieel voor de kwaliteit. Diverse studies hebben 
aangetoond dat het beroep op een « case manager », vaak een verpleger, de resultaten 
van de behandeling  significant verbetert (AETMIS, 2006).  
 
Administratief personeel 

- contacten met de patiënten voor de programmatie en de herinneringen aan 
afspraken (individueel en in groep). Deze post is bijzonder belangrijk bij 
patiënten die door hun fluctuerende functionele capaciteiten vaak hun 
afspraken moeten uitstellen; 

- organisatie van multidisciplinaire vergaderingen; 
- administratieve opvolging en registratie van activiteiten (epidemiologische 

gegevens, vragenlijsten,…); 
- opvolging van de medische post. 

 
Samengevat, doordat een team verschillende disciplines verzamelt kan het meerdere 
taken uitvoeren: 

- voor de reëducatie en de readaptatie : een arts-specialist in fysische 
geneeskunde en revalidatie, een kinesitherapeut en een ergotherapeut; 

- voor de psychosociale dimensie : een psycholoog en een psychiater; 
- voor de psycho-educatieve dimensie : een verpleger, een psycholoog, bijgestaan 

door het hele team; 
- voor de sociale en professionnele dimensie : un maatschappelijk werker en 

minstens één lid van het team dat bevoegd is in beroepsheroriëntering; 
- voor het beheer van de geneesmiddelenbehandeling : een algoloog, een 

verpleger, een klinisch apotheker; 
- voor de algologische technieken : een arts-specialist in anesthesiologie, 

bijgestaan door een verpleger; 
- voor het administratief beheer : een of meerdere secretaris(sen). 

 
 
11.6.4. Diensten voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie 
 
De diensten Fysische geneeskunde en Revalidatie ontvangen een belangrijk aandeel 
chronische pijnpatiënten, hoofdzakelijk met musculoskeletale of neuropathische pijn. 
Deze diensten die  multidisciplinair werken en geleid worden door revalidatiedoelen, 
zijn natuurlijk goed uitgerust om dit soort patiënten op te vangen. Helaas zijn er echter 
te weinig specialisten in fysische geneeskunde en revalidatie met een adequate vorming 
in algologie.  
 
Er bestaat een zekere overlapping tussen de profielen van patiënten die in een dienst 
Fysische geneeskunde en revalidatie worden gevolgd of in een gespecialiseerde 
structuur voor chronische pijn. Om die overlapping te beperken kan men voorstellen 
om: 

- patiënten met musculoskeletale en neuropathische pijn van groep I tot III op te 
volgen in een dienst fysische geneeskunde en revalidatie, op voorwaarde dat de 
artsen van deze diensten gespecialiseerd zijn in algologie; 

- patiënten van groep IV daarentegen systematisch naar een gespecialiseerde 
structuur voor chronische pijn te verwijzen. 

 
Het is wenselijk dat de gespecialiseerde structuren voor chronische pijn nauw 
samenwerken met de dienst fysische geneeskunde en revalidatie in hun ziekenhuis. 
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11.7.  Aantal en volume gespecialiseerde structuren voor chronische pijn 
 
 
Bij gebrek aan internationale aanbevelingen en epidemiologische gegevens is het 
moeilijk om een schatting te maken van het aantal benodigde structuren c.q. personeel 
in België. Dat kan op verschillende manieren worden berekend. Die 
berekeningsmethoden staan beschreven in de bijlage aan dit hoofdstuk (tabel 7) en 
worden samengevat in tabel 11.5.  
 
 

 
Tabel 11.5. : Schattingen van de behoeften aan gespecialiseerde structuren 

en aan zorgverleners-algologen. 
 

Berekeningsmethode Voorstel voor België 

Frankrijk: een pijnstructuur voor ongeveer  
400.000 inwoners, waarvan 81 consultaties, 41 

eenheden en 31 centra (20%) 

28 pijnstructuren, 
waarvan 6 universitair 

Groot-Brittannië: 10 halve dagen medische 
consultaties per week en 1 VTE psycholoog per 

schijf van 100 000 inwoners 

110 VTE psycholoog 
137.5 VTE artsen 

Frankrijk: teambestand volgens jaarlijks aantal 
medische consultaties 

93 VTE artsen 
70 VTE psycholoog 
70 VTE verpleger 
70 VTE secretaris 

Onderschatte cijfers want momenteel 
verzadiging van vele centra. 

Activiteitsvolume in functie van de caseload, in 
de referentiecentra 

VTE artsen + 54% 
VTE niet-artsen + 71% 

Activiteitsvolume in functie van de caseload, in 
de MPT’s 

VTE artsen  x 2 ? 
VTE niet-artsen x 6 ? 

Verdeling van de teams in functie van de 
epidemiologische gegevens 

15-20 structuren van categorie A 
15-20 structuren van categorie B 

 
Momenteel zijn er in België 36 MPT’s en 9 referentiecentra. Al deze structuren 
totaliseren ongeveer 24 VTE psychologen en 55.2 VTE artsen. Het is duidelijk dat het 
reële aantal artsen- en psychologen-algologen die in België werken ver onder de 
behoeften ligt. Het totale aantal structuren is daarentegen vrijwel voldoende. Volgens 
deze berekeningen zou men dus het medisch en psychologisch personeelsbestand in de 
structuren significant moeten uitbreiden, om nog maar te zwijgen over de andere 
zorgverleners. 
 
Deze berekeningen zijn nochtans gebaseerd op te hypothetische gegevens om er vaste 
uitspraken over te doen. Anderzijds is het allicht onrealistisch om te veronderstellen dat 
het budget voor pijnbehandeling op korte termijn met factor 3 of 5 kan worden 
verhoogd, vooral in de huidige economisch-politieke context. De structuren zullen dus 
waarschijnlijk in meerdere stappen moeten ontwikkeld worden, aangevuld door een 
epidemiologishce studie om ontbrekende informatie in te winnen. Dat zal verderop 
worden besproken. 
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11.8.  Geografische verdeling van de gespecialiseerde chronische pijnstructuren 
 
De huidige geografische verdeling van de gespecialiseerde structuren is zeer disparaat, 
ook al weerspiegelt ze grosso modo de verschillen in bevolkingsdichtheid (hoofdstuk 5). 
Om de structuren toegankelijker te maken voor potentiële patiënten moeten we 
rekening houden met twee factoren. 
 
De bevolkingsdichtheid beïnvloedt rechtstreeks het aantal potentiële patiënten per 
structuur. De dichtbevolkte regio’s moeten dus een voldoende aantal gespecialiseerde 
structuren hebben. De provincies die prioritair zouden moeten worden versterkt zijn 
Vlaams Brabant, Henegouwen, en vervolgens Brussel + Waals Brabant. 
 
De door de patiënten af te leggen afstand naar de structuur bepaalt deels de 
therapeutische mogelijkheden, met name de frequentie van therapeutische opvolging. 
Het is dan ook essentieel om de centrale structuur zoals in de provincie Luxemburg te 
behouden en te versterken. 
 
In het geval dat men voor het stappenmodel opteert zou de verdeling van één structuur 
van categorie B per provincie een minimum zijn, twee structuren in de dichtstbevolkte 
provincies. 
 
 
11.9.  Behandelingstermijnen 
 
Men kan gedifferentieerde wachttermijnen voorstellen op grond van de IASP 
aanbevelingen en ons voorstel om de patiënten in 5 groepen te categoriseren : 

- korte termijn (< 1 maand) : subacute pijn met oranje vlaggen, 
arbeidsongeschiktheid van korte duur (< 6 maanden), patiënten van groep II en 
III; 

- middellange termijn (3-4 maanden) : persistente pijn zonder significante 
progressie, arbeidsongeschiktheid van lange duur, patiënten van groep IV en V. 

 
Om dit doel te bereiken is het belangrijk een adequate samenwerking met de huisartsen 
en specialisten te bevorderen, met name inzake preventie. Dat zou ertoe leiden dat 
minder patiënten naar de pijnstructuren worden verwezen, of dat ze er korter 
verblijven. Bovendien moet het aantal en de grootte van de gespecialiseerde structuren 
coherent zijn met de epidemiologische gegevens. Zolang er onvoldoende 
opvangcapaciteit is van patiënten kan men de wachttijden niet duurzaam verkorten. 
 
 
 
 
11.10.  Communicatie tussen de interveniënten 
 
Dit essentieel element voor de zorgkwaliteit is helaas vaak het « zorgenkind » van 
gezondheidssystemen (AETMIS, 2006). Er kunnen diverse voorstellen worden gedaan 
over zowel de inhoud als de methoden van communicatie. 
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11.10.1. Informatieuitwisseling tussen de zorgverleners 
 
Het eerste vlak van informatieuitwisseling betreft de patiënt: 
 

- de initieel door de huisarts opgestelde aanvraag omvat volgende elementen: 
o significante antecedenten, aanvullende onderzoeken en diagnoses, 

eerder ondergane behandelingen met hun resultaten; 
o voorstellingen, denkkader en verwachtingen van de patiënt, pertinente 

elementen van de psychosociale situatie; 
o verwachtingen van de huisarts : waarom wendt de patiënt zich tot een  

multidisciplinaire structuur (diagnose, multidisciplinaire evaluatie, 
eenmalig advies, aanpassing van medicatie, multidisciplinaire opvolging, 
interventionele algologische techniek…)? 

 
- elke multidisciplinaire evaluatie moet worden afgesloten met een brief die naast 

hogervermelde elementen het volgende bevat: 
o de realistische therapeutische doelen die met de patiënt zijn 

afgesproken; 
o de in te zetten middelen; 
o de modaliteiten van de latere evaluatie (datum en criteria). 

 
- Elk nieuw evenement moet hetzij door de huisarts hetzij door de algoloog aan 

de betrokken interveniënten worden medegedeeld. 
 
Een tweede domein van informatieuitwisseling betreft de arbeidsfilosofie van de teams 
en de rollen, verwachtingen en beperkingen van iedereen. Het zou goed zijn dat elke 
structuur in samenwerking met zijn frequentste correspondenten een netwerk kan 
uitbouwen en dat er discussies kunnen plaatsvinden over deze essentiële kwesties en de 
diverse problemen die zich hebben voorgedaan. 
 
 
 
 
11.10.2. Communicatiemethoden 
 
In deze tijd van telecommunicatie zijn er middelen te over om informatie uit te wisselen. 
Brieven, bewaard in het patiëntendossier, blijven een bevoorrecht communicatiemiddel, 
maar diverse informelere communicatiemiddelen zijn niet te verwaarlozen: email, 
telefonische contacten (vb. via een permanentie die op bepaalde tijdstippen vlot en snel 
bereikbaar is), teleconferenties via internet, ea. 
 
 
11.11.  Financiering 
 
 
11.11.1. Te dekken posten 
 
De meeste gespecialiseerde structuren worden in België net als in andere landen 
deficitair gefinancierd (CSAG, 2000 ; HAS, 2009). Naast de negatieve effecten op de 
zorgkwaliteit en het moreel van de teams, plus een stigmatisering van de activiteit door 
de ziekenhuisdirecties, werkt een inadequate financiering ontmoedigend voor jongeren 
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die zich naar een klinische activiteit willen oriënteren die is uitgehold door een 
aanzienlijk tekort aan zorgverleners die bevoegd zijn in algologie.  
 
Om dit tekort te verhelpen moet men bij de financiering rekening houden met een 
aantal bijzonderheden in de begeleiding van  chronische pijnpatiënten. 
 
De financiering van de loonkosten moet rekening houden met de volgende elementen : 

- patiëntencontacten van lange duur; 
- veel administratie (met name gedetailleerde rapporten opmaken om een goede 

samenwerking met de interveniënten te verzekeren); 
- de nodige tijd uittrekken voor interdisciplinaire vergaderingen en coördinatie 

van het team; 
- anciënniteit van het personeel (bepaalt zijn competentie); 
- verschil tussen de officiële en de effectief in de ziekenhuis toegepaste barema’s. 

 
De werkingskosten (lokalen, secretariaatsmateriaal…) worden niet gedekt door het 
budget van de MPT en worden onvoldoende gedekt door het budget van de 
referentiecentra (15% van het totale budget). Een realistisch cijfer schommelt rond 25% 
(Prof. G. Durant, UCL, persoonlijke mededeling).  
 
De prijzen moeten worden geïndexeerd, wat momenteel niet het geval is voor de 
proefprojecten.  
 
De academische taken van de structuren die bij een universiteit horen moeten in acht 
worden genomen. Feit is dat de universiteitsstructuren een lager rendement hebben 
dan de andere structuren :  

- een adequate begeleiding van de zorgverleners in opleiding vereist enige tijd 
(een verzorger begeleid door een stagiair kan niet even snel werken als een 
verzorger alleen).  

- Naast hun eventueel fundamenteel onderzoekswerk zijn de meeste 
universiteitsstructuren in België bij de eersten om innoverende oplossingen op 
internationale schaal te ontwikkelen. Dat vergt ook enige tijd.  

 
Er moet een aanvullende financiering worden voorzien die rekening houdt met deze 
academische taken, naar het voorbeeld van onderdeel « B7 » van de financiering van 
universiteitsziekenhuizen. Naar analogie met de cijfers voor interventieduur of voor 
dotatie aan verplegers van zorgeenheden kan men een verhoging van 30% voorstellen 
voor de onderwijsstructuren. 
 
De huisarts die de patiënten mede opvolgt vindt net als de specialisten dat de 
consultatieduur incompatibel is met de nomenclatuur. Hij zou idealiter de nodige tijd 
moeten kunnen uittrekken om te overleggen met de interdisciplinaire structuren. Dat is 
echter onmogelijk zonder aangepaste financiering. 
 
Ten slotte moeten we stilstaan bij het aandeel van de patiënt in de opvolgingskosten: 
 

- het is belangrijk dat de patiënt een eigen bijdrage betaalt die het beheer van zijn 
pijnprobleem responsabiliseert; 

- de verplaatsings- en parkeerkosten kunnen hoog zijn, vooral voor patiënten die 
veraf wonen. Een interventie in hun verplaatsingskosten en/of alternatieven 
voor hospitalisatie zou nuttig zijn. 
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11.11.2. Financieringsmodaliteiten 
 
Een overzicht van de verschillende soorten financiering van gezondheidszorg, specifiek 
voor revalidatie, is gedaan door Kiekens et al. (2007). 
 
Er bestaan twee financieringsmodaliteiten naast elkaar. Bij een financiering per 
interventie wordt elk contact met de patiënt geboekt en gefinancierd, terwijl in een 
forfaitaire financiering een bepaald bedrag wordt toegekend aan een complex geheel 
van zorgen. Er zijn meerdere manieren van forfaitaire financiering mogelijk : forfait per 
pathologie, of per soort behandeling, zelfs financiering van de loonkosten van een team 
zonder directe link met het activiteitsvolume. Elke financieringswijze heeft haar 
voordelen, nadelen en risico’s op misbruik. 
 
De financiering per handeling zorgt ervoor dat alleen de effectief verrichte handelingen 
worden vergoed, maar kan hoge administratieve kosten genereren en bevordert het 
risico dat medisch niet gerechtvaardigde handelingen worden bevorderd. Ze stelt 
verzorgers en beheerders voor problemen bij een hoge graad van absenteïsme van de 
patiënten (bij chronische pijn schommelen de functionele capaciteiten van de patiënten 
met de dag).  
 
De forfaitaire financiering daarentegen is administratief minder zwaar en is flexibeler in 
de aanpassing van diagnostische of therapeutische voorstellen aan de behoeften van de 
patiënten en in de financiering van specifieke activiteiten zoals interdisciplinaire 
vergaderingen. Ze heeft het voordeel de verzorgers te sensibiliseren voor de noodzaak 
om economische overwegingen mee te nemen in hun therapeutische keuzes. Het risico 
op misbruik is een te grote beperking van het aantal prestaties per patiënt en/of de 
selectie van « goede gevallen » (patiënten die onder het budget kunnen worden 
opgevolgd). Een voorbeeld van forfaitaire financiering in de conventie van de 
Referentiecentra voor chronische pijn is het « evaluatie » forfait, berekend op basis van 
5u contact tussen de patiënt en niet-medische verzorgers. De centra hebben echter een 
zeer brede marge voor deze patiëntcontacttijd (2 à 10u).  
 
In de twee gevallen is het essentieel dat het afgesproken bedrag effectief overeenkomt 
met de kosten van de te leveren dienst, wat niet altijd het geval is. We herinneren 
eraan dat de nomenclatuur van de huisartsen en de specialisten niet aangepast is aan 
consultaties van lange duur ; die passen beter bij de nomenclatuur van psychiaters 
(British Pain Society, 2003). Een forfaitaire financiering moet eigenlijk worden berekend 
in functie van een wetenschappelijk ideaal (« wat zijn de aangewezen zorgen voor een 
patiënt die voldoet aan de voorwaarden van het forfait, in functie van de beschikbare 
evidence ? ») en niet op basis van een nationaal gemiddelde dat een neerwaartse 
nivellering bevordert. 
 
Ook de financiering van de medische activiteit staat in vraag. Momenteel wordt de 
klinische medische activiteit zowel in de MPT als in de Referentiecentra gefinancierd 
door een onaangepaste nomenclatuur en wordt de medische activiteit voor 
administratie, vergaderingen en coördinatie ondergefinancierd. Dat kan voor de twee 
financieringsvormen als volgt worden opgelost: 

- in geval van financiering per handeling: 
o een bevoegdheid in algologie erkennen, met een aangepaste 

nomenclatuur; 
o of voorzien in een adequate financiering van de medische consultaties 

in de gespecialiseerde structuren; 
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- in geval van forfaitaire financiering: de medische activiteit opnemen in de 
berekening van het forfait. 

 
 
 
11.11.3. Financiering van de gespecialiseerde structuren : concrete voorstellen 
 
Een eerste mogelijkheid is een financiering per handeling die in functie van 
hogergenoemde opmerkingen zou moeten berekend worden. Gezien de administratieve 
beperkingen en de moeilijkheid om het budget van elke structuur op voorhand te 
schatten steunen wij dit model niet. 
 
Een andere mogelijke modaliteit is een forfaitaire financiering aangepast aan het 
geschatte activiteitsvolume van medische consultaties, zoals voorgesteld in Frankrijk 
(HAS, 2009). Dit model onderschat echter een aantal posten : administratief medische 
en overlegactiviteit, de activiteit van de psychologen en de noodzaak dat de teams ook 
andere interveniënten omvatten (kinesitherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk 
werker, apotheker). Bovendien is het aantal medische consultaties geen betrouwbare 
weerspiegeling van de activiteit van de structuren en zeker niet van hun 
biopsychosociale werking. Deze wijze van financiering lijkt ons dus evenmin interessant. 
 
 
Twee andere activiteitsgebonden vormen van financiering die meer rekening houden 
met de beperkingen van de multidisciplinaire structuren zijn:  
 

- Een forfaitaire financiering voor elke cyclus (bestaande uit initiële evaluatie, 
therapeutische behandeling, herevaluatie), berekend in functie van de groep 
waarin de patiënt zit. Deze forfaitaire bedragen kunnen worden berekend vanuit 
schattingen van de werktijd in de verschillende posten (in bijlage, tabel 7.a.); 

- Een jaarlijkse globale enveloppe per structuur, berekend in functie van hun 
« caseload » : totaal aantal patiënten, de verhouding van patiënten in elke 
groep in het voorbije jaar en de nodige werktijd voor elke groep patiënten (in 
bijlage aan dit hoofdstuk, tabel 7.b.). 

 
 
Hogergenoemde activiteitsgebonden mogelijkheden hebben het nadeel dat hun budget 
niet op nationale schaal kan worden geraamd wegens epidemiologische onzekerheden. 
Als de overheid wil functioneren met gesloten enveloppe is een laatste mogelijkheid de 
minimale omkaderingsnormen voor elk soort hogergenoemde structuur te berekenen 
en de activiteit van deze structuren te plafonneren in afwachting dat men beschikt over 
voldoende epidemiologische gegevens. De kosten van zulke teams staan in bijlage (tabel 
8 en 9). Ze zijn hoger dan die van een bestaand Referentiecentrum (2 of 4 maal zo hoog 
volgens de berekeningsmethoden), wat niet te verbazen is aangezien deze centra 
momenteel deficitair zijn. 
 
Men zou kunnen voorstellen om het budget van de universiteitsstructuren te verhogen 
met 30%, met daarbij de verplichting om intensieve 1e, 2e en 3e lijns 
vormingsstrategieën ten uitvoer te brengen. 
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11.12.  Kwaliteitscontrole en registratie van de activiteit 
 
De activiteitsregistratie van de structuren heeft een tweeledig doel: controle van de 
zorgkwaliteit en controle op adequaat gebruik van de hulpmiddelen die aan de 
structuren werden toegewezen. Daartoe moet men verifiëren of de gespecialiseerde 
structuren de afgesproken werkingsnormen (structuur en proces) respecteren en nagaan 
of de resultaten van hun interventies voldoen aan de verwachtingen (in termen van 
patiënttevredenheid en/of efficiëntie).  
 
 
11.12.1. Analyse van de structuren en processen 
 
De teams moeten werkingsnormen respecteren die op basis van internationale 
guidelines zijn opgesteld: interdisciplinair werk en in een biopsychosociaal perspectief, 
cyclische functionering, actieve participatie van de patiënt, regelmatige samenwerking 
met de huisarts… Er kunnen diverse indicatoren worden uitgewerkt om deze elementen 
te evalueren. Men moet echter vermijden dat de registratie van deze indicatoren een 
administratieve rompslomp wordt en beseffen dat cijfergegevens slechts een zeer 
indirecte weerspiegeling zijn van de realiteit op het terrein. 
 
Voor een controle zonder de teams te overbelasten en met aandacht voor de kwaliteit 
en de communicatie met de andere interveniënten stellen wij drie aanvullende 
benaderingen voor.  
 
Enerzijds moeten de teams voor elke cyclus die de patiënt heeft doorgemaakt, 
volgende informatie naar de huisarts verzenden:  
 

- Een eindevaluatierapport bestaande uit: 
o een synthese van het vorige medisch dossier; 
o een beschrijving van wat de patiënt zich voorstelt en verwacht van zijn 

pijnbehandelingen; 
o datum en conclusies van de interdisciplinaire vergadering; 
o de groep waartoe de patiënt is toegewezen en de redenen daarvoor; 
o een kopie van het met de patiënt opgestelde therapeutische contract 

met opgave van de concrete doelen en de behandelingsmodaliteiten 
(aantal en aard van sessies, interveniënten, opvolgingsduur, 
vermoedelijke datum voor herevaluatie…); 

- Evaluatierapporten tijdens de cyclus telkens wanneer dit noodzakelijk lijkt; 
- Een afsluitend cyclusrapport, bestaande uit: 

o kopie van een stappenplan met een beschrijving van het effectief 
gevolgde programma door de patiënt  (datum en aard van de sessies); 

o datum en conclusies van de interdisciplinaire vergadering; 
o een evaluatie van de verkregen resultaten (zijn de doelen bereikt ?); 
o voorstellen voor later.  

Deze gegevens moeten in het dossier van elke patiënt worden bewaard en voor 
eventuele verificatie beschikbaar blijven. 
 
Deze aanbevelingen zijn geïnspireerd op « kwaliteitscriteria voor evaluatie en 
verbetering van de praktijken » (HAS, 2009b).  
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Anderzijds moet elk team een jaarrapport opmaken met de volgende elementen: 
 

- Structuur:  
o samenstelling en kwalificatie van het team; 
o permanente vorming van het team, gevolgde congressen; 
o vormings/informatieactiviteiten van de andere zorgverleners; 

- Proces: 
o aantal nieuwe en oude patiënten die in het voorbije jaar zijn gevolgd; 
o totaal aantal medische consultaties; 
o beschrijving van de in de structuur beschikbare therapeutische 

modaliteiten (b.v. verschillende soorten therapeutische groepen), b.v. 
aan de hand van een kopie van aan de  patiënten uitgedeelde 
documenten, met activiteitsstatistieken. 

 
Het zou ook nuttig zijn het aantal patiënten in elke groep alsook het aantal gerealiseerde 
cycli te registreren, bijvoorbeeld met een rooster zoals dat in tabel 10 in bijlage. Men 
verwacht dat slechts een klein aantal patiënten meer dan twee of drie opeenvolgende 
cycli in eenzelfde categorie volgt. 
 
Ten slotte stellen wij voor dat, zoals bij evaluaties in universiteiten, elke structuur op 
regelmatige intervallen (3 à 5 jaar) wordt onderworpen aan een audit door 
internationale gerenommeerde zorgverleners (Frans en Nederlands). Deze audit is 
hoofdzakelijk bedoeld om de zorgkwaliteit te verbeteren en moet plaatsvinden in een 
constructieve en ongedwongen sfeer. Hij vereist ook dat de evaluatiecriteria op 
voorhand en duidelijk zijn opgesteld. De organisatie van deze audits zou kunnen worden 
toegewezen aan het pijnobservatorium, beschreven in hoofdstuk 12.  
 
 
11.12.2. Analyse van de resultaten 
 
Zoals besproken in hoofdstuk 2 vereist de evaluatie van de behandelingsresultaten een 
groots opgezette wetenschapelijke studie en dus aanzienlijke middelen. Elk team kan 
onmogelijk systematisch voldoende gegevens registreren voor zo’n analyse en tot 
dusver is er geen wetenschappelijke consensus om het ene of het andere evaluatietool 
aan te bevelen. Nochtans is het belangrijk te verifiëren of de in België 
geïmplementeerde modellen hun doelen bereiken. Dergelijke taak zou misschien aan 
het pijnobservatorium kunnen worden toevertrouwd. 
 
 
11.13.  Andere beschikkingen  
 
11.13.1. Invasieve handelingen 
 
De algologische technische handelingen (infiltraties, radiofrequentie, neuromodulatie…) 
en de chirurgische ingrepen (met name orthopedisch zoals operaties aan de 
wervelkolom) beschikken over een specifieke nomenclatuur en worden dus niet in detail 
besproken in dit rapport. We herinneren hier slechts aan enkele grote principes. 
 
Enerzijds zijn invasieve benaderingen minder gerechtvaardigd naarmate het chronisch 
pijnsyndroom ernstig is (Sanders et al., 2005). Bijgevolg, als goed gerichte handelingen 
pertinent kunnen zijn bij patiënten van groep I tot III, is het te verwachten dat slechts 
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weinig algologische technische handelingen aan patiënten van groep IV en V zullen 
worden voorgesteld. 
 
Anderzijds is het zo dat deze technische benaderingen maar zinvol worden als ze in een 
globale behandeling worden opgenomen. Het is dus essentieel dat de indicatie van 
invasieve technieken (algologische technieken, waaronder neuromodulatie, maar ook 
interventies als herstel van een lumbale artrodese) in een context van een 
multidisciplinaire evaluatie en opvolging wordt geplaatst, in het kader van een erkende 
gespecialiseerde structuur. Het is onaanvaardbaar om deze technische handelingen aan 
een arts alleen over te laten. Dit punt wordt nog eens aangehaald in het rapport van een 
Task force van de Belgian Pain Society (BPS, 2009). Het is interessant in dit kader te 
noteren dat de lopende discussies over een nieuwe therapeutische aanpak (films met 
een zeer geconcentreerde afgifte van Capsaïcine) uitdrukkelijk voorzien om de 
vergoeding van deze techniek te koppelen aan haar uitvoering in een erkende 
multidisciplinaire structuur. 
 
 
11.13.2. Hospitalisatie en alternatieven voor hospitalisatie 
 
In de mate dat algologische technische handelingen bij bepaalde patiënten 
gerechtvaardigd kunnen zijn lijkt het ons noodzakelijk dat alle structuren toegang 
hebben tot dagziekenhuisbedden. 
 
Anderzijds hebben bepaalde patiënten baat bij een hospitalisatie van een tot vier 
weken, met duidelijk omschreven doelen (bijvoorbeeld een intensieve individuele 
revalidatie). Het is dus nuttig dat de structuren toegang hebben tot klassieke 
ziekenhuisbedden, idealititer voorbehouden bedden, in een duidelijk geïdentificeerde 
dienst waarvan het verzorgend personeel een adequate vorming heeft gekregen. 
Aangezien de filosofie van behandeling readaptief is kunnen deze bedden Sp 
locomotorische of neurologische bedden zijn want die zijn aangepaster en minder duur 
dan acute bedden (die alleen verantwoord zijn in geval van crisis of van een bilan dat 
een bijzondere bewaking vereist). Noteer dat de financiering van acute bedden een 
probleem stelt voor chronische pijnpatiënten in de mate dat classificatie ICD-9 niet is 
aangepast aan de problemen van deze patiënten.  
 
In zover een intensieve behandeling verantwoord is voor bepaalde patiënten, is 
hospitalisatie daarom niet altijd nodig. Er zijn alternatieven voor hospitalisatie 
(bewaakte logies, zoals in Bath, UK, of algologische dagcentra of zorghotels) die de 
financiële kosten aanzienlijk kunnen verminderen. 
 
 
11.13.3. Eenheid van plaats en voorbehouden lokalen 
 
Een interdisciplinaire werking impliceert regelmatige ontmoetingen van de teamleden, 
zowel om patiënten te bespreken als om meer theoretische of organisatorische punten 
door te nemen. Het is dus nuttig dat alle activiteiten m.b.t. de patiënten (consultaties, 
reëducatie, therapeutische groepen, algologische technische handelingen…), zelfs 
medische en administratiekantoren, op één plaats liggen. Dat bevordert ontmoetingen 
tussen de verzorgers en geeft de patiënten het gevoel van een gezamenlijke 
behandeling. 
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Toch houden vele ziekenhuizen er meerdere sites op na waar de verzorgers tussen 
pendelen. Daardoor kunnen zij moeilijk allen tegelijk aanwezig zijn op de site en tijdens 
de openingsuren van de pijnstructuur. Bovendien respecteert de verdeling van de 
lokalen in de ziekenhuizen gewoonlijk een afdeling per specialiteit. Er is slechts weinig of 
geen plaats voorbehouden voor interdisciplinaire activiteiten zodat de patiënt tussen de 
verschillende diensten moet pendelen om de leden van het pijnteam te ontmoeten.  
 
Anderzijds voorzien de RIZIV conventies dat de referentiecentra beschikken over lokalen 
die specifiek voor hun activiteiten zijn voorbehouden. Er zijn echter slechts weinig 
centra die al hun lokalen (consultatiezalen, revalidatiezaal, technische zalen, 
vergaderzalen) permanent gebruiken. Ook het volume van consultaties kan op bepaalde 
momenten van de week onvoldoende zijn om een onthaaldienst permanent open te 
houden. De werkingskosten kunnen worden verlaagd door bepaalde voorzieningen 
(wachtzaal, onthaalhostessen…) met collega’s van andere teams te delen. 
 
Tot slot lijkt het ons een belangrijke aanbeveling dat elke structuur beschikt over een 
eenheid van plaats (en dus dat de instellingen die op meerdere sites werken één site 
voorbehouden voor activiteiten in verband met chronische pijn). In instellingen waar 
eenheid van plaats een probleem stelt moet evenwel een overgangsfase worden 
voorzien om de uurroosters en de lokalen geleidelijk aan te passen. Anderzijds is het 
belangrijk dat de gespecialiseerde structuren beschikken over voorbehouden en 
duidelijk geïdentificeerde lokalen, en kunnen bepaalde voorzieningen (wachtzaal, 
kinezaal, consultatieonthaal) allicht worden gedeeld  met andere diensten om de 
werkingskosten nog beter te beheersen. 
 
 
11.13.4. Urgenties 
 
De teams moeten een systeem van wacht en beheer van de urgenties voorzien. In de 
kleine structuren kan dat gebeuren in samenwerking met andere diensten (b.v. 
anesthesiologie of de dienst fysische geneeskunde). 
 
 
 
11.14.  Conclusies en prioriteiten 
 
 
11.14.1. Voornaamste conclusies van dit hoofdstuk 
 
De huisarts heeft een centrale plaats in de begeleiding van patiënten met chronische 
pijn. Zijn taken omhelzen centralisatie van alle patiëntgegevens, coördinatie van de 
lokale interveniënten, evaluatie van het pijnprobleem, discussie met de patiënt over de 
indicatie en de doelen voor behandeling in een gespecialiseerde structuur, deelname 
aan therapeutische beslissingen en aan de opvolging, in overleg met de gespecialiseerde 
structuur.  
 
De gespecialiseerde structuren zijn bevoegd voor evaluatie en begeleiding op 
middellange en lange termijn van de chronische pijnpatiënten. Hun doelpubliek bestaat 
uit patiënten wier pijn matig interfereert met hun functionering, maar dreigt te 
verergeren, en uit patiënten wier pijn ernstig interfereert met hun activiteiten. Deze 
patiënten zouden binnen een termijn van 3 à 4 maanden moeten worden behandeld. 
Subacute pijnpatiënten met een hoog risico odat hun pijn chronisch wordt zouden 
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binnen hooguit een maand in een gespecialiseerde structuur moeten worden 
opgevolgd. De therapeutische doelen van de gespecialiseerde structuren zijn een 
verbetering van het zelfbeheer van de pijn en haar gevolgen, om verergering te 
voorkomen en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren.  
 
Een patiëntenclassificatie in vijf groepen, in functie van concrete therapeutische doelen 
(controle van het symptoom, controle en beheer van het symptoom, reëducatie, 
readaptatie, support), is het overwegen waard. Deze classificatie zou de oriëntatie van  
patiënten in een stappenmodel vergemakkelijken, en zou ook nuttig kunnen zijn om de 
financiering van de structuren te berekenen. Het is echter moeilijk om eenduidige 
classificatiecriteria op te stellen. 
 
Een cyclische functionering, bestaande uit evaluatie, opmaak en uitvoering van een 
therapeutisch contract, gevolgd door herevaluatie en eventueel herziening, wordt 
verkozen boven een beperking van de opvolging in de tijd. 
 
Het zou niet adequaat zijn om gespecialiseerde structuren voor chronisch pijnbeheer 
te creëren in functie van bijzondere therapeutische modaliteiten of in functie van het 
soort pathologie. 
 
Een mogelijk organisatiemodel van de gespecialiseerde structuren is het IASP model 
waarin de structuren hetzelfde doelpubliek en dezelfde klinische taken hebben maar 
verschillen in hun academische taken. Dit model heeft diverse voordelen : eenvoud in de 
oriëntatie van de patiënten, behoud van de therapeutische band, reductie van de 
afstand tussen de woning van de patiënt en de gespecialiseerde structuren. Het grootste 
nadeel is echter dat er momenteel in België niet voldoende correct opgeleide 
zorgverleners zijn om een voldoende aantal  gespecialiseerde structuren te verzekeren. 
  
Het tweede denkbare model is een stappenmodel waarin we twee soorten structuren 
onderscheiden. De structuren van categorie A zouden alle groepen patiënten kunnen 
opvangen behalve één die meer expertise vereist. De structuren van categorie B 
daarentegen zouden alle patiënten kunnen opvangen en ook kunnen deelnemen aan de 
vorming van toekomstige algologen in samenwerking met de universiteiten. Dit model 
heeft het voordeel van kostenbesparing maar het verschuift de moeilijkheid om de 
patiënten te categoriseren en verschuift de mobiliteitsbeperkingen van de patiënten van 
de ene structuur naar de andere. 
 
De diverse interveniënten moeten in netwerk functioneren, op meerdere niveaus 
(lokale netwerken– lokale netwerken en gespecialiseerde structuren – gespecialiseerde 
structuren onderling – gespecialiseerde structuren en diensten Fysische geneeskunde en 
Revalidatie). Deze netwerking impliceert een adequate informatiestroom tussen de 
diverse interveniënten.  
 
Wat de kwaliteitscontrole en de registratie van de activiteit betreft gaat onze voorkeur 
naar een benadering van het type « structuur en proces ». 
 
De financiering van de gespecialiseerde structuren moet voldoende zijn om hun taken 
correct te kunnen uitvoeren. Men moet rekening houden met de volgende elementen : 
duur van de contacten met de patiënten, administratieve last, interdisciplinaire activiteit 
(vergaderingen, coördinatie), loonkosten, werkingskosten. Ook de kosten i.v.m. 
academische taken van bepaalde structuren moeten worden meegeteld. Ten slotte 
moet ook het werk van de huisarts naar zijn juiste waarde worden vergoed. Het is 
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belangrijk dat de patiënt financieel participeert aan de opvolging, maar het moet 
draaglijk blijven. 
 
De aanbevolen financieringsmodaliteiten zijn activiteitsgebonden forfaits (jaarlijks 
forfait per patiënt en per werkingscyclus, of jaarlijks forfait per structuur berekend in 
functie van zijn « caseload »). Een andere mogelijkheid, met gesloten enveloppe, is het 
definiëren van de minimale grootte van een structuur om jaarlijks een bepaald aantal 
patiënten te kunnen volgen en een globale enveloppe voor te stellen die berekend 
wordt in functie van deze omkaderingsnormen. 
 
Bij gebrek aan voldoende epidemiologische gegevens is het moeilijk om het vereiste 
aantal gespecialiseerde structuren te schatten. Men kan evenwel voorstellen om 30 à 
40 structuren te installeren. Het aantal zorgverleners voor deze structuren zou 
aanzienlijk worden verhoogd vergeleken met de huidige situatie. Dat zou het budget 
weliswaar aanzienlijk verhogen, met factor 3 tot factor 5 naargelang de schattingen. 
 
 
11.14.2. Voorstellen voor een progressieve implementatie 
 
Hogerbeschreven voorstellen kampen met drie grote problemen: 

- er zijn momenteel in België niet voldoende zorgverleners met een adequate 
vorming in algologie om de omkadering van de gespecialiseerde structuren met 
factor 3 tot factor 5 te verhogen; 

- een snelle verhoging van het budget tot zulke proporties is weinig realistisch; 
- gebrek aan voldoende epidemiologische informatie om de behoeften van de 

bevolking of de verdeling van de patiënten tussen de verschillende groepen te 
preciseren. 

 
Deze elementen leiden tot het voorstel van een progressieve ontwikkeling van de 
gespecialiseerde structuren. In dat perspectief moeten er prioriteiten worden gesteld. 
 
Een eerste element is de noodzaak om de evolutie van de lopende projecten te volgen 
en ontbrekende informatie te verzamelen. Dat doel kan worden ingelost door de 
oprichting van een pijnobservatorium (hoofdstuk 12). Er moet overigens een belangrijke 
inspanning worden geleverd inzake vorming en onderwijs en er dient werk gemaakt te 
worden omtrent de oprichting van een bijzondere beroepstitels in de algologie om meer 
bekendheid te verschaffen aan de discipline en deze aantrekkelijker te maken voor 
beginnende professionelen. 
 
Parallel moet de kwaliteit in een beperkt aantal structuren snel worden geconsolideerd 
en ontwikkeld. Deze structuren van hoge kwaliteit, die de vorming van toekomstige 
gespecialiseerde zorgverleners zullen verzekeren, vormen de basis voor latere 
ontwikkelingen. Daartoe moet men een keuze maken tussen de twee voorgestelde 
modellen (IASP of stappenmodel), de organisatie en taken van de structuren duidelijk 
definiëren, alsook de criteria waarmee ze worden geëvalueerd. Het aantal gefinancierde 
structuren zal afhangen van het beschikbare budget, maar het is essentieel dat deze 
teams beschikken over voldoende middelen en een goede demografische en 
geografische spreiding vertonen.  
 
Na een periode van redelijke duur (2-3 jaar) moeten deze projecten worden aangepast 
in functie van de resultaten van de evaluatie en met name van de door het 
pijnobservatorium verzamelde epidemiologische gegevens.  

-  291  -



 

Dan zal men geleidelijk het aantal structuren van hoge kwaliteit verhogen (met name 
om de wachtlijsten te verkorten). 
 
Deze diverse voorstellen zijn samengevat in tabel 11.6. 

 
Tabel 11.6. : Voorstellen voor een progressieve ontwikkeling  

van de gespecialiseerde structuren 
 

Doel 
Informatiegaring 
en coördinatie 

Vorming en 
voorlichting 

Structurele ontwikkeling van de 
multidisciplinaire structuren van 
chronische pijn 

Taken 
Een 
pijnobservatorium 
oprichten 

Specifieke 
aantekening algologie 
- artsen 
- verplegers 
- psychologen 
- kinesitherapeuten 
 
Vorming van de 
andere zorgverleners 
(huisartsen, 
specialisten, niet-
artsen) 

1 Taken en kwaliteitscriteria 
definiëren voor de 
(her)kandidatuur van de teams 

2 De kwaliteit in een beperkt 
aantal structuren versterken 
en ontwikkelen, met 
inachtname van een goede 
distributie (demografisch en 
geografisch) 

3 De projecten evalueren en 
aanpassen 

4 Het aantal structuren van hoge 
kwaliteit progressief verhogen 
(met name om de wachtlijsten 
te verkorten) 
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In de vorige hoofdstukken (9 tot en 

met 11) werden reeds verschillende 

aanbevelingen geformuleerd 

omtrent de mogelijke toekomstige 

organisatie van pijnbestrijding in ons 

land.  

 

Terwijl de aldaar uitgewerkte 

voorstellen betrekking hadden op de 

organisatie en invulling van de 

pijnbestrijdingsstructuren en de 

classificatie van de verschillende 

types pijnpatiënten, zal dit 

hoofdstuk meer algemene 

aanbevelingen formuleren die in de 

toekomst in ons land voorzien 

zouden kunnen worden. 

  

 
 

Hoofdstuk 12 

Aanbevelingen voor toekomstige 
initiatieven inzake de organisatie 

en financiering van de algologie 

én opleiding van de betrokken 
zorgverleners 
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12.1. Pijnobservatorium 
 
 
Naar analogie met de oprichting van een Portugees pijnobservatorium is het ons 
voorstel om ook in België een nationaal pijnobservatorium op te richten. De werking van 
dit observatorium zou verzekerd moeten worden voor opeenvolgende periodes van 5 à 
7 jaar zodat de continuïteit alsmede de inplanning/uitvoering van lange 
termijnprojecten mogelijk zijn. Dit observatorium dient volledig onafhankelijk te zijn van 
de farmaceutische industrie alsook van bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling en/of 
commercialisatie van medische uitrusting inzake pijnbestrijding (vb. naalden, 
radiofrequentie generatoren, ea.). Enige vorm van private sponsoring is dan ook 
volkomen uit den boze. Daarvoor dient de overheid te voorzien in een gedegen 
financiële ondersteuning van deze instelling zodat diens onafhankelijkheid 
gegarandeerd kan worden.  
 
Naar analogie met de situatie in oa. Portugal lijkt het interessant om deze nieuwe 
instelling de naam ‘Pijnobservatorium’ mee te geven. Deze instelling dient verbonden te 
zijn aan minstens 1 universitaire onderzoeksinstelling, maar liefst omvat dit instituut 
vertegenwoordigers van meerdere universitaire instellingen, alsook vertegenwoordigers 
van perifere pijnstructuren. De wetenschappelijke activiteiten van deze 
onderzoeksinstelling wordt gecoördineerd door een wetenschappelijke raad, bestaande 
uit vertegenwoordigers van het federale overheidsdienst volksgezondheid, federale 
overheidsdienst onderwijs, het RIZIV, het federaal kenniscentrum (KCE), raad van 
chronische aandoeningen, de mutualiteiten, vertegenwoordigers van de verschillende 
beroepsverenigingen (algologen, pijnverpleegkundigen, pijnpsychologen, apothekers en 
fysiotherapeuten) en vertegenwoordigers van de verschillende participerende 
universitaire en niet-universitaire pijncentra (cfr. supra). Deze raad komt 4x à 6x per jaar 
samen en stippelt de wetenschappelijke activiteiten van het pijnobservatorium uit en is 
tevens verantwoordelijk voor de opvolging van de uitvoering van de 
onderzoeksinitiatieven alsook de rapportering/publicatie ervan. De praktische 
(dagelijkse) werking van het onderzoeksinstituut wordt gegarandeerd door 2 à 3 
voltijdse onderzoekers (van post-doc niveau) alsook door de aanwezigheid van een 
secretariaat (1 FTE). In afwachting van een definitieve oprichting van het observatorium 
zou gebruik kunnen gemaakt worden van de fase VII van de Interuniversitaire 
attractiepolen (IUAP), waarvan de lancering goedgekeurd werd op de ministerraad van 
22/06/2011.  
 
Tevens kan voor de opstart van het pijnobservatorium het budget dat de afgelopen 2 
jaren gereserveerd werd voor de werking van de wetenschappelijke commissie 
aangewend worden. Hierdoor zou onmiddellijk van start kunnen gegaan worden met 
het opzetten van nationale, grootschalige en specifieke, epidemiologisch onderzoek 
naar chronische pijn. 
 
  
Naar analogie met de reeds bestaande observatoria in Brussel en Henegouwen, dienen 
de werkzaamheden van het pijnobservatorium zich voornamelijk te richten op de 
vergaring, analyse en rapportering van relevante basis- en toegepaste 
wetenschappelijke gegevens die van belang zijn om beleidsmatige beslissingen te 
nemen. Daarnaast dient het pijnobservatorium ook de communicatie tussen de 
verschillende relevante actoren te faciliteren. 
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De volgende doelstellingen dienen vooropgesteld te worden voor het 
pijnobservatorium: 
 

a) planning en uitvoering van epidemiologisch onderzoek op nationaal 
niveau; 

b) verdere uitwerking van screeningsinstrumenten die gebruikt worden bij 
de classificatie (toewijzing categorie) van pijnpatiënten; 

c) nauwe samenwerking met multidisciplinaire centra van huisartsen en 
meer bepaald met de zorgcoördinatoren die daar werkzaam zijn; 

d) uitwerking en inzameling van kwaliteitsindicatoren die toegepast 
worden in alle Belgische pijnstructuren; 

e) continue sensibilisering van alle zorgverleners (niet-algologische 
disciplines) voor (sub)acute en chronische pijn; 

f) regelmatig overleg met verschillende betrokken overheidsinstanties 
(RIZIV, FOD Volksgezondheid) én het Federaal Kenniscentrum (KCE) om 
tot afstemming van onderzoeksinitiatieven te komen alsook uitwisseling 
van databankgegevens; 

g) publicatie van onderzoeksgegevens in nationale en internationale peer-
reviewed medische tijdschriften; 

h) aandringen op de inrichting en continue bijsturing van kwalitatieve 
opleidingen in de algologie voor geneesheren, psychologen, 
verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, ea. door de 
universiteiten en hogescholen; 

i) samenwerking met pijnobservatoria en aanverwante instellingen in de 
omringende landen; 

j) samenwerking met de Belgische wetenschappelijke en 
beroepsverenigingen inzake algologie (oa. Belgian Pain Society, 
Vereniging voor Vlaamse Anesthesiologische Pijnbestrijding, Belgische 
Vereniging voor Anesthesie en Reanimatie (BVAR), Belgian Association 
for Regional Anesthesia (BARA), Groupement Régional Interdisciplinaire 
pour la Douleur, le Groupe Infirmier Francophone Douleur, Netwerk 
Vlaamse Pijnverpleegkundigen, ea.). 

 
 
12.2. Bijzondere beroepstitel in de algologie (geneesheren) 
 
Naar analogie met de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorgen, nefrologie, ea. 
strekt het tot de aanbeveling dat eveneens een bijzondere beroepstitel wordt ingericht 
voor de algologie. Een optimale implementatie van de beschreven aanbevelingen (cf. 
hoofdstuk 9, 10 & 11) is immers enkel mogelijk indien dergelijke bijzondere beroepstitel 
mogelijk is voor artsen werkzaam in de verschillende algologische functies (zowel 
algologische commissie, chronische pijn supportteam en de gespecialiseerde structuren 
voor de opvang van chronische pijn). Dergelijke beroepstitel staat immers niet enkel 
garant voor een kwaliteitsvolle opleiding van algologen, maar biedt immers ook een 
garantie op de aanwezigheid van specifiek opgeleide deskundigen binnen alle 
ziekenhuizen die beschikken over een of meerdere algologische instanties. Hierbij dient 
vermeld te worden dat in Nederland recentelijk ook van start werd gegaan met een 
“nationale registratie van anesthesiologen met aandachtsgebied pijngeneeskunde”. Het 
document hieromtrent kan U vinden onder bijlage 1 dit hoofdstuk. Deze erkenning kan 
tevens gebaseerd worden op vroegere gelijkaardige initiatieven die getroffen werden in 
het Verenigd Koninkrijk (bijlage 2 aan dit hoofdstuk) alsook Duitsland (bijlage 3 aan dit 
hoofdstuk). 
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De organisatie van deze bijzondere algologische beroepstitel dient hierbij natuurlijk 
volledig in overeenstemming zijn met de reeds bestaande beroepstitels. Hieronder 
wordt een voorstel geformuleerd voor de praktische modaliteiten van deze algologische 
beroepstitels (in overeenstemming met de huidige regeling voor bijzondere beroepstitel 
intensieve zorgen). Belangrijk hierbij te vermelden is dat de erkenning in de algologie 
gebaseerd zal zijn op de combinatie van een brede theoretische opleiding (waarin alle 
aspecten van de oppuntstelling, behandeling en opvolging van chronische pijn aan bod 
dienen te komen) én een praktische opleiding binnen een gespecialiseerde eenheid voor 
de behandeling van chronische pijn. Deze laatste mag niet enkel betrekking hebben op 
de educatie en het verwerven van ‘hands-on experience’ in interventionele technieken, 
maar dient ook in dezelfde mate gericht te zijn op de vergaring van een diepgaande 
kennis omtrent de identificatie van psychosociale co-morbiditeiten in chronische 
pijnpatiënten en de daaruit volgende correcte applicatie van psychotherapeutische 
behandelingstechnieken in deze patiënten (globale aanpak van chronische pijn!).  
 
A. STAGEPLAN 

1. Gemachtigd zijn om de geneeskunde  uit  te  oefenen in België 
= attest  van de orde  van geneesheren  van de betrokken provincie waar de stage plaats 
heeft/had niet ouder  dan 3 maanden  te tellen vanaf  postdatum aanvraag 

2. Basisopleiding: geldt alleen vanaf de hogere opleiding in 1 van de basisdisciplines vermeld in 
ministerieel besluit (MB) 
     - MINIMUM  6 tot  9 maanden in een ERKENDE stagedienst algologie (met attest  van een 
erkend stagemeester algologie) 

3. Postgraduaat Stageplan: 12 maanden stage algologie in een erkende stagedienst algologie 
startend vanaf de datum van de erkenning in de basisspecialiteit . 
Tenminste  12 maanden stage algologie in een stagedienst met volledige opleidingsbevoegdheid 
tijdens 2+3 en maximaal 6 maanden in daartoe erkende rotatiediensten onder  
verantwoordelijkheid van een erkend stagemeester algologie 

4. Bewijs van billijke vergoeding  voor de totale duur van de opleiding  (= bruto wedde van een 
adjunct-adviseur in het federale ambtenarenkader met gelijke  anciënniteit) 

5. Bewijs en datum van erkenning  in de basisspecialiteit 

  
  

B. VOORWAARDEN voor ERKENNING algologie  (aanvraag ten vroegste  2 maanden voor het 
beëindigen van de postgraduaat stage algologie) 

1. Aanvaard stageplan door de erkenningscommissie algologie 

2. Gemachtigd zijn om de geneeskunde  uit  te  oefenen  in België 
= attest   van de orde  van geneesheren  van de betrokken provincie waar de stage plaats 
heeft/had  niet ouder  dan 3 maanden,  te tellen vanaf  postdatum aanvraag van de erkenning 

3. Correct uitgevoerd stageplan. 12 maanden stage  in de algologie in een erkende stagedienst 
algologie  met attest van een erkend algologisch stagemeester vanaf  de datum van de  erkenning 
in de basisspecialiteit (zie hierboven A punt 5 ). In de totale stageperiode van 24 maanden (zie 
A2+A3) moet tenminste  12 maanden stage algologie in een stagedienst met volledige 
opleidingsbevoegdheid voorkomen (enkel attesten van de  erkende stagemeesters algologie zijn  
geldig). Tijdens de klinische activiteiten dienen alle facetten van de algologie voldoende aan bod 
te zijn gekomen, niet enkel uitvoering van interventionele technieken maar ook de psychosociale 
aanpak van ernstige chronische pijnsyndromen. 

4. Stageboekje of een ander  document dat de kamer in staat stelt  over de waarde van de  
kandidaat te oordelen 

5. Een publicatie of een mededeling  over een onderwerp ivm algologie  in een gezaghebbend 
tijdschrift ivm algologie of congres 

6. Attest van deelname en slagen in het interuniversitair  examen en tevens bewijs van deelname  
aan de didactische  activiteiten georganiseerd door de algologische stagemeesters  van de 
universitaire en niet-universitaire  algologische diensten. 
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De basis van de theoretische opleiding kan liggen in de huidige inter-universitaire 
opleiding algologie die reeds enkele jaren georganiseerd is geworden. Het aantal uren 
van deze opleiding zal uitgebreid worden. Tevens zal een volwaardig (schriftelijk en 
mondeling) examen ingericht worden, om aldus te voldoen aan de gestelde eisen (voor 
het verkrijgen van een bijzondere beroepstitel) inzake opleiding. 
 
 
 
12.3. Opleiding voor (niet pijnspecialist) artsen 
 
Gezien alle medici in hun praktijk wel geconfronteerd gaan worden met acute en 
chronische pijnproblemen is het van essentieel belang dat alle medici een verplichte 
basisopleiding inzake pijnbestrijding genieten. Het lijkt dan ook raadzaam dat tijdens de 
bachelor opleiding geneeskunde voldoende tijd besteed wordt aan onderwijs inzake 
fysiologie van het nociceptief systeem en de pathofysiologie van acute en chronische 
pijn (en het verschil tussen beiden). Daarnaast dient tijdens de masteropleiding 
geneeskunde voldoende tijd besteed te worden aan opleiding inzake klinische 
pijnsyndromen en hun specifieke behandeling. Een overzicht van de huidige elementen 
die aan bod komen binnen de opleiding geneeskunde aan de verschillende Belgische 
universiteiten werd reeds in een vroeger hoofdstuk verschaft, maar het is duidelijk dat 
deze opleiding nog ruimschoots onvoldoende is en zeker nood heeft aan uitbreiding. 
Een interessante leidraad voor de uitwerking van een pijncurriculum binnen de 
opleiding geneeskunde kan gevonden worden in de aanbevelingen door de Deutsche 
Gesellschaft zum Studium des Schmerzes e.V. (bijlage 4 aan dit hoofdstuk).  
 
 
 
12.4. Psychologen – cognitieve gedragstherapeuten 
 
Het is essentieel dat er een gespecialiseerd programma wordt georganiseerd voor de 
opleiding van pijnpsychologen. Een concept voor dergelijke opleiding voor de 
psychologen werkzaam in de pijcentra werd ontwikkeld door Porf. Vlaeyen en Prof. 
Crombez. De beschrijving van deze opleiding is hieronder weergegeven. 
 

Concept post-graduate opleiding 'Pijn Psychologie”  

 
Organisatie: 
Een interuniversitaire organisatie, bepaald door een overeenkomst (nog op te maken) 
getekend door de deelnemende organisaties, waaronder de Belgische universiteiten die 
een master opleiding in de psychologie verzorgen.  
 
Doelgroep : 
De opleiding richt zich tot houders van een diploma licentiaat of master in de 
psychologie. Teneinde de kwaliteit van de vorming te bewaken, wordt het aantal 
deelnemers beperkt. De selectie zal gebeuren op basis van het dossier en een 
toelatingsgesprek met leden van de stuurgroep.  Psychologen die min 1 jaar in dienst 
zijn bij een pijn centrum krijgen voorrang. Inschrijven kan enkel mits uitdrukkelijke 
toestemming van de organisatoren. 
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Getuigschrift: 
Deze permanente vorming leidt tot een getuigschrift na het volgen van de tweejarige 
cyclus, en mits positieve beoordeling van de supervisie en het eindwerk.  
 
Periode, tijdstip, en plaats van uitvoering: 
Het programma wordt gespreid over 2 academiejaren en omvat in totaal 26 
opleidingsdagen van 6 uur, waaronder praktijkbegeleiding.  Daarnaast wordt nog 10u 
individuele supervisie georganiseerd. Tijdens het tweede studiejaar kunnen er zich geen 
nieuwe studenten inschrijven. De permanente vorming wordt afwisselend 
georganiseerd bij een van de Belgische universiteiten zoals bepaald in de 
interuniversitaire overeenkomst.  
 
Werkwijze: 
De opleiding is evidence-based. Er wordt geopteerd voor een interactieve opzet. De 
lesgevers komen zowel uit de academische wereld als uit het klinisch werkveld.  Het 
inhoudelijk programma wordt opgemaakt door een stuurgroep zoals bepaald in de 
interuniversitaire overeenkomst. De opleidingsdagen worden begeleid en opgevolgd 
door psychologen met ruime ervaring binnen de pijnbehandeling.  Tijdens de opleiding 
wordt actief gebruik gemaakt van oefeningen, rollenspel, video, huiswerkopdrachten, 
casuïstiek, vraagstelling, ... 
 
Deelnemers die geen mogelijkheid hebben om praktische ervaring op te doen, dienen 
stage te lopen bij een erkend centrum. Binnen de opleiding vinden 4 begeleide 
praktijksessies plaats. 
 
Deze tweejarige opleiding wordt afgesloten met een eindwerk over een theoretisch en 
klinisch uitgewerkte casus, of een wetenschappelijk onderzoek of een ander onderwerp 
relevant binnen de pijnbehandeling. 
 
Voertaal: 
Engels 
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Themata Post-graduate opleiding “Pijn Psychologie”: 
Gebaseerd op IASP 2011 Proposed Outline Curriculum on Pain for Students in 
Psychology 

 
I. GENERAL (ETHICS, NEUROPHYSIOLOGY, MECHANISMS, PAIN THEORIES) 

A.  Introduction 
B.  Neurophysiology and mechanisms 
C.  Pain theories and models (implications for treatment) 
D.  Clinical Pain Syndromes 
E.  Evidence-based treatment 
 

II. PAIN ASSESSMENT AND MEASUREMENT 
A. Experimental Pain  

 B. Clinical pain 
 C. Assessment & diagnosis of  pain-related problems 
 D. Psychological and Behavioral Assessment of the Individual with Chronic 

Non-Cancer Pain 
 F. Assessment of cancer-related pain 
 G. Treatment Outcome Evaluation 
 

III. PSYCHOLOGICAL TREATMENT of PAIN 
 A. Enhancing motivation to change 
 B. Prevention and Early Intervention  
 C. Pain management and rehabilitation 
 D.   Individual aspects of pain management and rehabilitation 
 E.  Social aspects of  pain management and rehabilitation 
 F.  Interdisciplinary treatment approaches 
 G.  Treatment Outcome and Evaluation 

 
IV. NON-PSYCHOLOGICAL TREATMENT OF PAIN 

A. Pharmacological treatment of pain 
B. Psychopharmacological treatment of pain problems 
C. Invasive treatment techniques (Spinal cord stimulation, morphine pump, 

chirurgical interventions..) 
D. Physiotherapy & rehabilitation 
E. Interdisciplinary treatment approaches 

 
 
Kostprijs 
[1,500€/opleidingsjaar + kosten supervisie]. De concrete prijs zal bepaald worden op 
basis van een uitgewerkt budgetplan. Probleem is natuurlijk dat op dit ogenblik de 
psychologie nog altijd niet als beroep erkend is.  
 
Deze opleiding zou ook gebruikt kunnen worden voor andere medische aandoeningen 
(vb. chronisch vermoeidheidssyndroom). In die zin zou eerder een post-graduate 
opleiding in de gezondheidspsychologie opgericht kunnen worden.  
 
Single case studies (met statistische analyse door middel van randomisatie protocols) 
zouden ook toegepast kunnen worden binnen het kader van deze behandeling. 
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12.5. Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de evaluatie en 

behandeling van pijn 
 
 
In analogie met een specifieke opleiding voor de geneesheren en psychologen 
werkzaam in het domein van de algologie, is een gespecialiseerde opleiding en 
erkenning van de verpleegkundigen werkzaam in de verschillende pijnstructuren van het 
allergrootste belang. Naar analogie met andere subspecialisaties binnen de 
verpleegkunde (oa. geriatrie, intensieve zorg en spoedgevallenzorg) dient voorzien te 
worden in de verwerving van een Bijzondere beroepsbekwaamheid (BBB) en/of een 
Bijzondere beroepstitel (BBT). Verpleegkundige met een bijzondere 
beroepsbekwaamheid, is een verpleegkundige die in staat is een complexe zorgsituatie 
in een ruimer perspectief te analyseren en te beoordelen om deze te coördineren of de 
polyvalente verpleegkundige in de algemene gezondheidszorg bij te staan om hem of 
haar de mogelijkheid te geven in een specifiek zorgdomein kennis en kundigheid op te 
doen. Verpleegkundige, drager van een bijzondere beroepstitel, is een bachelor in de 
verpleegkunde met een bijkomende wetenschappelijke opleiding en een bijzondere 
beroepservaring in een bepaald zorgdomein. 
 
 

 
 
 
Aangezien voor de verwerving van een bijzondere beroepstitel en bijzondere 
beroepsbekwaamheid sterk uiteenlopende eisten worden gesteld, is het raadzaam om 
stapsgewijs te werken en van start te gaan met de erkenning van een bijzondere 
beroepsbekwaamheid. Hierbij dienen criteria opgesteld te worden voor het verkrijgen 
van de erkenning (150 uren: enkel theorie, geen praktijk), voor het behouden van de 
erkenning en voorwaarden voor het eventueel opnieuw verkrijgen van de erkenning. 
Natuurlijk dient voorzien te worden in een overgangsbepaling. Vervolgens kan gewerkt 
worden aan het inrichten van een bijzondere beroepstitel (BBT) waarbij ook weer 
criteria dienen opgesteld te worden voor het verkrijgen van de bijzondere beroepstitel 
(900 uren: theorie én praktijk), voorwaarden voor het behouden van de erkenning en 
voorwaarden voor het eventueel opnieuw verkrijgen van de erkenning. Ook hier dient 
een overgangsbepaling voorzien te worden. Binnen de Nationale Raad voor 
Verpleegkunde dient een erkenningscommissie opgericht te worden. 
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Hieromtrent hebben de nederlandstalige en franstalige beroepsvereniging van 
pijnverpleegkundigen een gemeenschappelijk document uitgewerkt, dat bijgevoegd is in 
bijlage aan dit hoofdstuk (bijlage 5). 
 
Tenslotte dient hierbij wel vermeld te worden dat referentieverpleegkundigen voor pijn, 
zoals vaak nu aanwezig in vele ziekenhuizen, niet gelijkgesteld kunnen worden aan 
verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor chronische pijn. 
 
 
 
12.6. Geïntegreerd onderwijs voor de verschillende zorgverstrekkers 
 
De voorheen geformuleerde voorstellen inzake noodzakelijke aanpassing van de 
basisopleiding van de artsen (medisch curriculum), zijn zeker ook van toepassing op 
andere zorgverstrekkers, zoals fysiotherapeuten, apothekers, ea. Vooreerst dient in de 
respectievelijke basisopleidingen voldoende aandacht besteed te worden aan educatie 
omtrent (niet limitatieve oplijsting): 
 

- de fysiologie van het nociceptief systeem,  
o met inbegrip van de kennis van het perifeer zenuwstelsel, het 

ruggenmerg en de cerebrale structuren; 
- de pathofysiologie van pijn;  
- transitie van acute naar chronische pijn; 
- de fundamentele verschillen tussen acute en chronische pijn;  
- verschillende behandelingsmogelijkheden op farmacologisch vlak;  
- behandelingsmogelijkheden op interventioneel vlak (met inclusie van 

neuromodulatoire technieken); 
- behandelingsmogelijkheden op gedragstherapeutisch en 

psychotherapeutisch vlak; 
- correcte indicatiestelling voor de verschillende 

behandelingsmogelijkheden. 
 
De verschillende zorgverstrekkers zouden deel kunnen nemen aan interdisciplinaire 
modules die onderwezen worden in het kader van de verschillende algologische 
opleidingen waar bv. psychologen, fysiotherapeuten, apothekers ea. gezamelijk 
bepaalde cursuspaketten zouden kunnen volgen. Een andere mogelijkheid is ook dat 
teams (eerder dan individuele zorgverstrekkers) zouden deelnemen aan bepaalde 
opleidingsmodules waardoor het interdisciplinair karakter van de algologische opleiding 
ook weer benadrukt zal worden. 
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12.7. Reïntegratie van chronische pijnpatiënten in het economisch milieu 
 
Specifieke projecten dienen geïnitieerd te worden betreffende de integratie van 
chronische pijnpatiënten in het normale economisch milieu. Hiervoor kan oa. verwezen 
worden naar het recente proefproject tussen het RIZIV en RVA (reïntegratie van 
chronisch zieken), maar er dient ongetwijfeld voldoende aandacht besteed te worden 
aan de inrichting van nieuwe dergelijke projecten. De toepassing hiervan dient ook 
uitgebreid te worden naar alle types van chronische pijnsyndromen. Tenslotte dient de 
absolute nadruk gelegd te worden op de implementatie van dergelijke socio-
economische reïntegratie in een zo vroeg mogelijk stadium, dus liefst nog in het 
subacute stadium, zonder evenwel de (zeer) chronische patiënten niet te motiveren om 
aan dergelijke reïntegratie-projecten deel te laten nemen. 
 

REHABILITATIE & WERK 

 

1. Waarom is de terugkeer naar werk van belang voor chronische pijnpatiënten? 

 De focus op pijn. 

Regelmatig rapporteren chronische pijnpatiënten dat zij aanhoudend worden 
geconfronteerd met hun pijnproblematiek. Ze hebben het gevoel dat de pijn 
hun leven beheerst en dat hun aandacht voortdurend wordt gevestigd op de 
pijn. Zelfs in die mate dat ze volledig gepreoccupeerd raken door hun 
pijnproblematiek. Opnieuw gaan werken zou een middel kunnen zijn om hun 
aandacht af te leiden van de pijn. Ze zijn dan met andere dingen bezig en 
focussen zich minder op hun pijn. Tewerkstelling kan zo een gunstig effect 
hebben op het functioneren van de patiënt (m.b.t. personen met psychische 
moeilijkheden). 
 

 Geïsoleerd van de maatschappij.  

Chronische pijnpatiënten voelen zich vaak moe, lusteloos, ze hebben nog weinig 
energie en denken vaak dat ze tot niets meer in staat zijn. Ze krijgen te maken 
met allerlei negatieve gedachten en gevoelens en gaan zich hiernaar gedragen. 
Ze gaan zich steeds meer terugtrekken binnen de vier muren van hun 
huiskamer. De kans is groot dat ze geïsoleerd raken van de maatschappij. Ze 
verliezen het sociale contact met hun omgeving en verdwijnen vaak voor lange 
tijd uit het werkveld. Emancipatie is een van de kernprocessen van de 
rehabilitatie. Een traditionele medische benadering in combinatie met de sociale 
gevolgen van ziekte (sociale isolatie, werkloosheid, gebrek aan goede 
huisvesting en financiële problemen) leidt vaak tot inkrimping van sociale rollen. 
Vaak blijft alleen nog de patiëntenrol over. 
 
Het opnemen van verschillende sociale rollen, kan voor de patiënt een gevoel 
van vrijheid geven en ze gaan zich opnieuw competent voelen. Door opnieuw 
aan het werk te gaan, kan ‘de patiënt’ een nieuwe sociale rol vervullen. Het 
invullen van deze sociale rol is dan een opstap naar het zich nuttig en van 
betekenis voelen. Deze positieve gevoelens zetten vervolgens aan tot het stellen 
en onderhouden van positieve gedrag, gevoelens en gedachten.  
 

 Toekomstperspectief bieden. 

-  303  -



Doordat mensen opnieuw aan de slag gaan, kunnen ze daarenboven weer 
perspectief krijgen in hun leven. Dit is een mogelijke drijfveer om door te zetten 
en te volharden. Dit kan hen stimuleren om ook door te zetten in hun 
behandeling, in het omgaan met hun pijn.  
 

 Rehabilitatie is gericht op het verminderen van belemmeringen en het 
vergroten van mogelijkheden, op zowel niveau van de patiënt, als op het niveau 
van de omgeving als op een breed maatschappelijk niveau. 

 Op macro-economisch niveau zou tewerkstelling van chronische pijnpatiënten 
een knelpunt kunnen vormen wanneer er gesproken wordt over de rentabiliteit 
en productiviteit. Echter staan hier tegenover de voordelen van tewerkstelling 
voor het groter welbevinden (cf. bovenstaande argumenten) van de patiënten 
en het terugdringen van de uitgaven in de gezondheidszorg (m.b.t. personen 
met psychische moeilijkheden). 

Bovendien zijn patiënten regelmatig zelf erg gemotiveerd om weer aan de slag 
te gaan en om een actieve tewerkstelling te hervatten en vragen ze om hierin 
actief door het pijnteam ondersteund te worden.  

 

2. Wat zijn de problemen om chronische pijnpatiënten te reïntegreren? 

 Patiënten die kampen met negatieve gedachten, gedrag en gevoelens die 
hen blokkeren om te reïntegreren. Bijvoorbeeld: de angst om te bewegen, 
sociale isolatie, de focus op hun beperkingen en op wat ze niet meer 
kunnen. 

 Stigma en onduidelijkheden die er heersen rond chronische pijn. 

 Werkgevers staan vaak weigerachtig tegenover het in dienst nemen van 
mensen met een beperking. Enerzijds omdat zij zelf gebonden zijn aan een 
economische realiteit waarbij zij rendabiliteit en productiviteit hoog in het 
vaandel dienen te houden. Anderzijds omdat zij vaak te weinig kennis 
hebben over mogelijke tegemoetkomingen en ondersteuning waarop zij 
beroep kunnen doen.  

 Chronische pijnpatiënten gaan zich vaak moeten heroriënteren omdat zij 
niet meer instaat zijn om hun vroegere job uit te oefenen. Mensen met een 
beperking terug naar werk begeleiden vraagt een langetermijn visie. Men 
dient belang te hechten aan maatwerk en kwartiermaken. Je dient rekening 
te houden met de wensen en behoeften van patiënten en je moet opzoek 
gaan naar de mogelijkheden van deze patiënten. Werken in kleine stapjes; 
via bijvoorbeeld stage, vrijwilligerswerk, opleiding,… is niet overbodig! 
Zodoende is er nood aan experts en aan gespecialiseerde instanties, die 
werken op maat van de individuele patiënt. 

 Sommige pijnpatiënten blijven wel werken op hun huidige job. Echter 
hebben zij wel nood aan allerlei aanpassingen en/of tegemoetkomingen op 
het werk om zo goed mogelijk hun job te kunnen uitoefenen. Patiënten 
maar ook hun werkgevers zijn vaak te weinig op de hoogte van deze 
tegemoetkomingen en/of mogelijke aanpassingen. Ook hiervoor kunnen de 
pijnteams best samenwerken met gespecialiseerde instanties of organisaties 
die hun hierin financieel kunnen bijstaan.  
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3. Welke stappen dienen ondernomen te worden door de pijnteams om 
reïntegratie projecten op te starten in hun behandeling te integreren? 

3.A. Overleg met GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en 
trajectbegeleiding) 

 
GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en –begeleiding) is een gespecialiseerde 
dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van personen met een 
arbeidshandicap. Zij begeleiden hen naar een gepaste job en ondersteunen hen 
om deze ook te behouden. Als dat niet haalbaar is, kijken zij uit naar een 
passend alternatief, bijvoorbeeld arbeidszorg. GTB werkt samen met VDAB, GA 
(Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst), GOB (Gespecialiseerde Opleidings, 
Begeleidings-, en Bemiddelingscentrum), Jobkanaal, ea. 
 
Mensen kunnen op GTB beroep doen wanneer een gecompliceerde 
problematiek aanwezig is. Dat wil zeggen dat mensen met enkel een 
rugproblematiek geen beroep kunnen doen op GTB. Naast een pijnproblematiek 
dienen dus nog andere medische, sociale of psychologische redenen aanwezig 
te zijn opdat zij in aanmerking komen voor GTB-begeleiding. In de toekomst 
dienen een aantal procedures afgesproken te worden om de overdracht tussen 
VDAB, GTB en de verschillende pijnteams zo vlot mogelijk te laten verlopen.  Het 
gaat meer concreet om de volgende procedures: 
 

 Wat indien de patiënt niet meer werkt?  

o Indien de patiënt niet meer werkt en niet meer onder contract 
staat dan dient de patiënt zich in te schrijven bij VDAB volgens 
de normale procedure. Dit kan via internet of door naar een 
plaatselijke werkwinkel van de VDAB te gaan.  

o Indien een patiënt niet meer werkt maar wel nog een 
arbeidscontract heeft bij een werkgever en een uitkering krijgt 
via zijn mutualiteit, dan dient de arts/specialist een formulier 
(zie: http://vdab.be/arbeidshandicap/wzrecht.shtml) in te vullen 
waarmee de patiënt naar de VDAB kan lopen om zich aan te 
melden voor een gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB-
begeleiding). 

 Wat indien de patiënt nog steeds werkt?  

o Dan kan de patiënt enkel nog bij VDAB en GTB terecht als hij/zij 
maximum halftijds werkt en een uitkering krijgt via de 
mutualiteit.  

o Wanneer een patiënt voltijds werkt of deeltijds werkt zonder 
een uitkering te krijgen, dan is het aangeraden om deze patiënt 
door te verwijzen naar een loopbaanbegeleidingsdienst. De 
loopbaanbegeleidingsdiensten kan je terugvinden op de VDAB-
site. GTB gaf het advies om patiënten door te verwijzen naar 
GOB De Ploeg, of naar GA te Wilrijk.  
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3.B. Overleg met VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap), 
AWIPH (agence wallone pour l’intégration des personnes handicapées) en PHARE 
(Personne Handicapée Autonomie Recherchée) 

 
In de toekomst kan ook meer overleg en samenwerking gepland worden met diensten 
die verantwoordelijk zijn voor de opvolging en begeleiding van patiënten met een 
handicap. Een voorbeeld hiervan in Vlaanderen is het VAPH. In het franstalig gedeelte 
van het land en in Brussel bestaan gelijkaardige structuren die zelfde doelstellingen 
hanteren (AWIPH en PHARE) 
 

Wat doet het VAPH (en AWIPH – PHARE)? 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, 
integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle 
domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke 
autonomie en levenskwaliteit bereiken.  Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, 
voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen : 

- Diensten en voorziening: 

Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die zorg verlenen 
aan personen met een handicap door begeleiding of opvang. 

 
- Hulpmiddelen en aanpassingen:  

 
Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een persoon met een 
handicap een tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een 
aanpassing aan zijn woning of wagen. 

 
- Persoonlijke-assistentiebudget:  

 
Personen met een handicap die liever thuis willen blijven 
wonen, kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met dit 
budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.  

 
Belangrijk is dat een patiënt geen beroep kan doen op het VAPH als je iemand naar 
tewerkstelling wil begeleiden. Dan moet je bij de VDAB terecht. Zo bepaalt de VDAB 
bijvoorbeeld of je recht hebt op begeleid werken of je in een beschutte werkplaats mag 
werken. 

Personen met een handicap kunnen een beroep doen op het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). Het is niet altijd duidelijk wat er onder de term 
handicap verstaan wordt. Daarom hanteert het VAPH steeds volgende definitie: 

"Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon 
dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van 
mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen 
bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe 
factoren." 
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Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die zich wil inschrijven apart te 
bekijken. Als een persoon aan deze definitie beantwoordt, kan hij of zij zich inschrijven 
bij het VAPH. U vindt de inschrijvingsvoorwaarden en de -procedure onder de rubriek 
Inschrijven. 

Wanneer een pijnteam beroep wil doen op het VAPH, moet een verslag ingediend 
worden dat afkomstig is van een door het VAPH erkend multidisciplinair team. Naar 
reïntegratie toe lijkt het aangewezen om niet enkel met het VAPH een samenwerking uit 
te bouwen maar ook om een methode te vinden om met een multidsciplinair team 
samen te werken of eventueel na te gaan  of we beter zelf zo een erkenning aanvragen.  
 
Er zijn 3 mogelijkheden die de gespecialiseerde pijnstructuren in de nabije toekomst 
nader dienen te bekijken om hun werking af te stemmen op de werking van het VAPH: 
   

1)  Een samenwerking met één van de multidisciplinaire teams die reeds in het 
ziekenhuis of instelling aanwezig zijn. Bevragen of zij met het multidisciplinair 
pijnteam (MPT) willen samenwerken om aanvragen in te dienen bij het VAPH;   

2) Een samenwerking uitbouwen met de verschillende mutualiteiten; 

3) Als pijnteam zelf een erkenning aanvragen om te werken als een door het VAPH 
erkend multidisciplinair team.   

 
 
12.8. Connexiteitsvereiste 
 
Om een correcte, wetenschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle toepassing van de 
verschillende vergoedingsmodaliteiten en nomenclatuurnummers te kunnen 
garanderen, dient de invoering van een connexiteitsvereiste overwogen te worden. 
Hierbij zou de toepassing van alle nomenclatuurnummers chronische pijn voorbehouden 
dienen te worden aan zorgverstrekkers (in dit geval meestal artsen) die beschikken over 
de bijzondere beroepstitel in de algologie én die functioneren in multidisciplinaire 
structuren voor de diagnose, behandeling en opvolging van chronische pijn. Hierdoor 
kan vermeden worden dat nomenclatuurnummers voor chronische pijn toegepast 
zouden worden door zorgverstrekkers die geen zelfstandige diagnose en evaluatie van 
de pijnproblematiek kunnen maken en die niet voldoende opgeleid zijn in een correcte 
evaluatie van de indicatiestelling voor de verschillende behandelingen (en daaruit 
vloeiende toepassing van nomenclatuurnummers). Door dergelijke connexiteitsvereiste 
in te bouwen in bestaande en nieuwe nomenclatuurnummers kan het bestaan van 
“technische uitvoerders” vermeden worden, die in een monodisciplinair kader 
functioneren. De invoering van connexiteit kan resulteren in een aanzienlijke besparing 
op de uitgave voor de nomenclatuur chronische pijn. 
 
 
 
12.9. Organisatie van de algologie in België: netwerkinitiatieven 
 
In de afgelopen jaren is er een toenemend gebruik van zorgtrajecten in ons land 
merkbaar. Tevens is er sprake van een duidelijke verschuiving van de zorg van 
chronische aandoeningen (oa. diabetes, nierinsufficiëntie) naar de huisartsen (1e 
lijnsgeneeskunde) toe. Deze evolutie is ook gepaard gegaan met de implementatie van 

-  307  -



nieuwe structuren in de 1e lijn van de gezondheidszorg. Hierbij dienen de Lokale 
Multidisciplinaire Netwerken (LMN) een centrale rol toebedeeld te krijgen. 
Zorgtrajecten willen de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte en 
hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers op een dermate manier 
organiseren dat een kwaliteitsvolle opvolging van de patiënt gegarandeerd kan worden. 
Om de zorgtrajecten te promoten en de werking van het LMN te coördineren, zijn er 
zorgtrajectpromotoren in dienst genomen.  
 
In andere chronische aandoeningen werden de laatste jaren reeds horizontale 
zorgtrajecten geïmplementeerd. Dergelijk nieuw zorgmodel kan uitstekend toegepast 
worden op de chronische aandoening van langdurige, therapie-resistente, pijn. Het is 
hierbij aangewezen dat er consortia voor de zorgverlening aan patiënten met chronische 
pijn worden opgericht. Dergelijk consortium moet zo gestructureerd zijn dat het binnen 
een bepaald werkingsgebied de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die 
zorg verlenen aan chroniche pijnpatiënten organiseert en ondersteunt met betrekking 
tot het proces van diagnose, behandeling en follow-up van chronische pijn op basis van 
een multidisciplinair model met een zekere nadruk op de eerstelijnszorg.  
 
Des structuur van het consortium zou opgebouwd moeten zijn uit één 
referentiecentrum voor chronische pijn, één of meerdere multidisciplinaire pijnteams 
(cf. verschillende pijnteams zoals voorgesteld in de voorgaande hoofdstukken), één of 
meerdere diensten voor geïntegreerde thuiszorg en één of meerdere lokale 
multidisciplinaire netwerken. Dit consortium dient duidelijk afspraken te maken inzake 
de screening van chronische pijnpatiënten, hun doorverwijzing naar de meest 
aangewezen pijnstructuren, de feedback vanuit deze pijnteams naar de 1e lijn toe en de 
criteria voor terugverwijzing van de patiënten (na intiële diagnostische oppuntstelling en 
aanvatten van de multidisciplinaire behandeling) naar de 1e lijn toe. Het consortium 
organiseert aldus de zorgverlening voor chronische pijnpatiënten met het oog op een 
multidisciplinaire tenlasteneming met trouwens een centrale rol voor zorgverleners in 
de 1e lijn, zoals eerstelijnskinesitherapeuten, eerstelijnspijnverpleegkundigen, 
eerstelijnpsychologen of cognitief gedragstherapeuten en huisarts. De organisatie van 
de zorgverlening gebeurt op basis van aanbevelingen en op basis van een therapeutisch 
handboek. Op basis van het handboek worden binnen het consortium consensuele 
afspraken gemaakt over het profiel van de patiënten die in aanmerking komen voor 
zorgverlening, alsook de te hanteren diagnosetechnieken, therapeutische modaliteiten, 
manier van opvolging en evaluatie van werkzaamheid. Het handboek dient de 
basisregels voor de samenwerking tussen de zorgverleners rond de patiënt binnen het 
consortium te omschrijven. Tevens dienen de basisregels voor het bevorderen van de 
professionele reïntegratie van de patiënten en voor de samenwerking met de 
instellingen en organisaties (zie punt 12.8) die daarvoor bevoegd zijn in het handboek 
bevat te zijn. 
 
De zorgverlening aan een chronische pijnpatiënt dient dan steeds multidisciplinair te 
verlopen, met inbreng van (afhankelijk van het verkozen model voor organisatie van 
pijnstructuren): 
 

- ofwel minstens een huisarts, pijnpsycholoog, verpleegkundige en een 
kinesitherapeut; 

- ofwel een multidisciplinair team van pijnstructuur;  
- ofwel multidisciplinair team van referentiecentrum. 
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Huisartsen kunnen patiënten met blijvende pijn screenen op basis van de richtlijnen en 
procedures die duidelijk omschreven staan in het handboek (dat eventueel op niveau 
van de individudele consortia waar nodig aangepast kan worden aan de lokale noden en 
vereisten). Hierbij stelt de huisarts feitelijk al een eerste diagnose van lang(er) 
bestaande pijn, start een aanvangsbehandeling (vandaar het grote belang aan goede 
educatie inzake chronische pijn voor alle medici!), ontwikkelt deze behandeling verder, 
coördineert alle behandelingen en is tevens verantwoordelijk voor de doorverwijzing 
van de patiënt naar andere zorgverleners. Deze doorverwijzing gebeurt na een minimale 
oppuntstelling door de huisarts (waarvan de kenmerken beschreven dienen te worden 
in het handboek). De multidisciplinaire teams verlenen de multidisciplinaire 
verstrekkingen. Referentiecentra zouden dan de andere zorgverleners moeten 
ondersteunen, inzonderheid wat betreft opleiding en het in kaart brengen van de 
beschikbare zorgverlening en werkt mee aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (in 
samenwerking met het NIOP).  
 
 
Voor de implementatie van deze voorstellen zou een begeleidingscomité opgericht 
kunnen worden (cf. begeleidingscomité huidige proefprojecten). Het begeleidingscomité 
stelt het therapeutisch handboek samen, alsook de lijst van de gegevens betreffende de 
handelingen die met het oog op evaluatie moeten worden geregistreerd. Het 
begeleidingscomité dient uit de volgende leden te bestaan:   
 

- universitaire experten op het vlak van chronische pijn,  
- vertegenwoordigers van wetenchappelijke organisaties van huisartsen, 

kinesitherapeuten, verpleegkundigen en psychologen, 
- vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, alsook 

vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van 
geneesheren, psychologen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten; 

- vertegenwoordigers van de leden van het College van Geneesheren-
directeurs en van de Wetenschappelijke Raad voor Chronische Ziekten; 

- vertegenwoordigers van het KCE en het Wetenschappelijk Instituut voor 
Volksgezondheid. 
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Hoofdstuk 13 

Conclusie 
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De laatste jaren zijn er in ons land vele belangrijke initiatieven ontplooid om de 
behandeling van chronische pijn te verbeteren. Dankzij proefprojecten zijn 
gemotiveerde en dynamische teams erin geslaagd om een betere patiëntenbegeleiding 
tot stand te brengen. 
 
Niettemin is de behandeling van chronische pijn nog lang niet optimaal in België. Die 
vaststelling vloeit voort uit: 
 

- de zeer hoge prevalentie van chronische pijn; 
- de onvoldoende vorming (opleiding) van alle zorgverleners; 
- het kleine aantal gespecialiseerde zorgverleners; 
- de deficitaire financiering van de algologische praktijk die gekenmerkt wordt 

door een overwegende intellectuele activiteit. 
 
In het voorbije jaar is er uitgebreid overleg gepleegd met alle zorgverleners die 
betrokken zijn bij de diagnose en behandeling van chronische pijn. Dat heeft diverse 
problemen en uitdagingen blootgelegd. Volgende voorstellen zouden die moeten 
verhelpen en de reeds ondernomen inspanningen moeten bestendigen: 
 

- Oprichting van een Pijnobservatorium, onafhankelijk en belast met het 
coördineren van toekomstige acties (epidemiologische enquête, 
taakomschrijving van de structuren, keuze van criteria voor de 
kwaliteitscontrole, evaluatie van lopende projecten,…). Parallel moeten er 
bijkomende budgetten worden vrijgemaakt voor fundamenteel en 
translationeel pijnonderzoek in België.  

 
- Versterking van het onderwijs over chronische pijn, met creatie van bijzondere 

beroepstitels, zowel wat betreft : 
o Verbetering van het onderwijs over de algologie voor de eerste en 

tweede cycli, voor alle zorgverleners (essentieel element van primaire 
en secundaire preventie); 

o een gespecialiseerde vorming, met erkenning van een bijzondere 
beroepstitel voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en andere 
zorgverleners. 

 
- Om de behandeling van chronische pijn in elk ziekenhuis te verbeteren, de 

oprichting van een: 
o een Algologische Commissie (sensibilisatie en vorming van de 

zorgverleners, benoeming van referentiepersonen, support en 
coördinatie van de initiatieven inzake acute, chronische, maligne, 
pediatrische, ea. pijncondities); 

o een Chronische pijn support team (ondersteuning van de zorgteams in 
de behandeling van chronische pijnpatiënten). 

 
- Om de gespecialiseerde structuren voor behandeling van chronische 

pijnpatiënten te versterken: 
o de personeelsomkadering van elk team verhogen en een 

doelgerichte (« goal-oriented ») cyclische werking implementeren; 
o er zijn twee mogelijke modellen van zorgorganisatie (het IASP model of 

het stappenmodel), met elk hun eigen voor- en nadelen. 
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Al deze structuren moeten in netwerk functioneren alsook vanuit een intense interactie 
met de huisartsen en andere lokale zorgverleners. De creatie van zorgtrajecten, naar 
analogie met andere chronische ziekten zoals diabetes en nierinsufficiëntie, moet 
worden aangehouden. 
 
Het vergt veel middelen om deze voorstellen te realiseren. Op middellange termijn 
verwacht men dat ze de directe en indirecte kosten van chronische pijn significant 
kunnen verminderen. Gelet op de actuele budgettaire beperkingen en het onvoldoende 
aantal gespecialiseerde zorgverleners, wordt er een ontwikkeling in meerdere stappen 
voorgesteld (tabel 13.1.). Dat neemt niet weg dat deze voorstellen zo snel mogelijk 
zouden moeten geïmplementeeerd worden.  
 
 

 
Tabel 13.1.: Samenvatting van de voorstellen en structurele ontwikkelingsstappen 

 

 
Doel 

 
Informatiegaring 

en coördinatie 
 

 
Vorming en 
voorlichting 

 
Structurele ontwikkeling 
(algologische commissie, 

chronische pijn support teams, 
gespecialiseerde 

multidisciplinaire structuren) 
 

 
Taken 

 
Oprichting van 
een 
Pijnobservatorium 
 
 
 
 
 

 
Erkenning van een 
bijzondere 
beroepstitel  in de 
algologie voor:  
- artsen 
- verplegers 
- psychologen 
- kinesitherapeuten 
 
De vorming van de 
andere zorgverleners 
garanderen 
(huisartsen, 
specialisten, niet-
medici) 
 

 
1 

 
Taken en kwaliteitscriteria 
definiëren voor de 
(her)kandidatuur van de teams 
 

 
2 

 
De kwaliteit in een beperkt 
aantal structuren versterken en 
ontwikkelen, met inachtname 
van een goede distributie 
(demografisch en geografisch) 
 

 
3 

 
De projecten evalueren en 
aanpassen 
 

 
4 

 
Het aantal structuren van hoge 
kwaliteit progressief verhogen 
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