
Chronische pijn
“een paradigmaverschuiving”

Het verhaal van een tipotaloog

Locatie: Fysiotherapie van Dongen
Datum: 28-06-2019

Tijd: 12.00h tot 13.30h



Wouter van Dongen

• 37 jaar ervaring met pijn.

• Sinds 2003 fysiotherapeut, gekozen om mensen te helpen.





Wat is Pijn?

International Association for the study of pain:

"een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die 
gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of 
die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging".



STELLING:

“Het mooiste leven is een leven zonder pijn       ”





Uitleg simpele regels

• “You will have pain when your brain concludes that there is more 
credible evidence of danger related to your body than there is more 
credible evidence of safety related to your body”

• “You won’t experience pain if there is credible evidence that protection 
by pain is not in your best interest”

[Moseley et al… explain pain]

Vrij vertaald: Pijn is een uitingsvorm van een conclusie van het brein op 
(potentieel) gevaar voor het in stand houden van het organisme. 



pijn ≠ weefselschade

weefselschade ≠ pijn 



Pijn is een uitingsvorm van een conclusie van het brein op een
bedreiging van het in stand houden van het organisme. 



“Modern pain sceince has informed us that in the treatment of pain, 
nearly anything can work given the right context.”

[Christensen&Solstad]



Chronische pijn

Pijn is een uitingsvorm van een conclusie van het brein op (potentieel) gevaar
voor het in stand houden van het organisme.

Deze conclusie komt tot stand door een langdurige verstoring van de balans
binnen het autonome zenuwstelsel met als gevolg uitputting van het 
systeem en aantoonbare veranderingen binnen het centrale zenuwstelsel
(brein en ruggenmerg).

Deze verandering is omkeerbaar (neuroplasiticiteit).



Reptielenbrein

Zoogdierenbrein

Mensenbrein

Reptielenbrein (hersenstam)
- vechten/vluchten/bevriezen
- hormonale en temperatuurregulatie
- honger- en dorstgevoelens
- ademhaling en hartslag regulatie

Zoogdierenbrein (limbisch syteem)
- gevoelens
- emoties
- moederliefde
- sociale binding

Mensenbrein (neocortex)
- zelfbewustzijn van gedachten en emoties
- logisch nadenken
- vermogen om gepast gedrag te kiezen
- zelfreflecie
- leren, huiswerk maken en plannen
- probleemoplossend vermogen
- doelen stellen





Context van dreiging

Perfectionisme Beter voor anderen kunnen zorgen

Begrip Nocebo

“het zit tussen mijn oren” “ik moet er maar mee leren leven”

Trauma Grensoverschrijdend gedrag

Negatieve emoties Passieve leefstijl

<8h slapen Negatief zelfbeeld



Nocebo

Het ondermijnen van het zelf herstellend vermogen van het lichaam 
door een negatieve verwachting naar aanleiding van een interventie.



Nocebo







Mogelijke gevolgen:

• Chronische pijn

• Chronische vermoeidheid

• Angst en paniekstoornissen

• Prikkelbare darmsyndroom

• Burn-out

• Obesitas

• Diabetes II

• Fertiliteitsproblemen

• Hart en vaatziekten

• Verminderde werking imuunsysteem



Doorbreken van de negatieve spiraal

• Ontspannen

• Ontmoeten

• Ontdekken

• Ontwikkelen



Ontspannen



Ontspannen

Stilstand ≠ achteruitgang

Stiltstand ≠ stilstand

Stilstand = vertraging



Ontspannen

Hoe zwaar is een glas water?



Ontmoeten

Ont-moet jezelf



Ontmoeten



Ontdekken



Ontwikkelen



Ontwikkelen

Neuroplasticiteit

86 miljard zenuwcellen



Ontwikkelen

“Als je doet wat je altijd al deed; dan krijg je wat je altijd al kreeg!”



Context van veiligheid

Compassie Vrij van overtuigingen

Actieve leefstijl Vrijheid

Beperkt telefoon gebruik Autonomie

8h slaap Inkomen

Waardevolle contacten Vrij van angsten

Positiviteit (placebo)

Psychologische flexibiliteit Gevoel van competentie



Context van dreiging

Perfectionisme Beter voor anderen kunnen zorgen

Begrip Nocebo

“het zit tussen mijn oren” “ik moet er maar mee leren leven”

Trauma Grensoverschrijdend gedrag

Negatieve emoties Passieve leefstijl

<8h slapen Negatief zelfbeeld



“Quick fixes”

• Rustmomenten

• Ademhalingsoefeningen

• Houding

• Zeg vaker “NEE”

• www.pijnontmaskerd.nl

• Dankbaarheidsoefening

• Neem je muppets niet te serieus

• Water drinken

• Creativiteit

• In beweging komen



STELLING:

“Het mooiste leven is een leven zonder pijn       ”



Ontspannen

Ontmoeten

Ontdekken

Ontwikkelen




