
www.pijnontmaskerd.nl 
 

 

 

 

Ik stel me voor 

Ik ben Wouter van Dongen, 36 jaar en vader van 4 kinderen. Samen met mijn 
vriendin ben ik eigenaar van Fysiotherapie en Fitnesscentrum van Dongen 
(www.vandongenvierlingsbeek.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2003 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en ik heb dus ook een ruime 
ervaring met pijnklachten. In de afgelopen 16 jaar heb ik steeds meer 
interesse gekregen voor chronische oftewel langdurige pijnklachten, juist 
omdat het bij deze problematiek essentieel is om het totale plaatje te zien. 
Aangezien ik een echte “mensen-mens” ben haalde ik hier steeds meer 
voldoening uit. Mijn interesse voor chronische pijn werd een passie voor 
chronische pijn na een succeservaring van mijn behandeling bij iemand met 
chronische pijn. De positieve impact die dit had op haar leven was voor mij dé 
grote motivatie om meer te weten te komen over chronische pijn. 

 

http://www.vandongenvierlingsbeek.nl/
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Ik ben begonnen om boeken te gaan lezen (zie BOEKEN). Niet alleen 
boeken welke mij hebben geholpen om chronische pijn te doorgronden maar 
zeker ook boeken die mij verder hebben gebracht in mijn persoonlijke 
ontwikkeling. 

Ondertussen ben ik de volgende specifieke cursussen gaan volgen: 
- Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut  
- Acceptance and Commitment Therapy bij pijn 
- De gedragsgeörienteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid 
- TRIA wandelcoaching 

Ik ben mij er van bewust dat ik niet iedereen kan verlossen van zijn/haar 
chronische pijn. Dit is ook iets wat ik in de praktijk tegenkom. Chronische pijn 
blijft gewoon een heel lastig probleem. Wel ben ik er van overtuigd dat de 
kennis en inzichten die ik met jou wil delen een verandering teweeg kunnen 
brengen.  

Heb je trouwens ook al de vragenlijst ingevuld? Dit geeft inzicht in de situatie 
op dit moment en is ook een mooie manier om de vooruitgang tijdens dit 
programma te meten. Mocht je de vragenlijst nog niet hebben ingevuld dan 
kan dat HIER 

 
De kop is eraf; je bent nu in beweging gekomen om pijn minder invloed te laten 
hebben. Ik kijk ernaar uit om samen de volgende stap te zetten. Onderstaande 
informatie kan je hierbij verder helpen. Misschien lijkt het erop dat er nog niet 
zoveel gebeurd is maar het kan ook zomaar zo zijn dat je al lichtpuntjes 
merkt/voelt; hoe klein ze ook zijn. Koester deze momenten, ze zullen 
toenemen… alles wat je aandacht geeft dat groeit. 

 

 

 

 

 
 

https://www.pijnontmaskerd.nl/downloads/Boeken%20(2).pdf
https://www.psychfysio.nl/gezondheidspsychologie-voor-de-fysiotherapeut/
https://www.psychfysio.nl/acceptance-commitment-therapy-bij-pijn/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/261-de-gedragsgeorienteerde-aanpak-bij-chronische-pijn-en-vermoeidheid
https://www.wandelcoachnederland.nl/tria-wandelcoach/70/vierlingsbeek/wouter-van-dongen/
http://www.pijnontmaskerd.nl/inloggen/vragenlijst/
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Het zit tussen je oren  

Je moet er maar leren leven 

Uitspraken die je waarschijnlijk bekend voorkomen maar welke jou niet 
geholpen hebben in het oplossen van jouw probleem. Om even in te zoemen 
op de eerste uitspraak. Figuurlijk gezien is dit een hele nare uitspraak waar je 
totaal niets mee kunt. Letterlijk gezien is deze uitspraak volledig juist. Pijn zit 
tussen de oren. Pijn is namelijk een interpretatie van het brein op 
binnenkomende signalen uit het lichaam. Na het lezen van dit document weet 
jij wat ik hiermee bedoel. Er is veel onderzoek gedaan naar het brein en naar 
pijn in het bijzonder. Kennis van pijn en met name chronische pijn schiet echter 
vaak te kort, ook in het medische circuit. Terwijl kennis over de pijn essentieel 
is in het oplossen van jouw probleem. Mensen met chronische pijn voelen zich 
vaak niet begrepen in de directe omgeving en/of in het medische circuit. Maar 
is het niet heel logisch dat jij je niet begrepen voelt als je zelf ook niet begrijpt 
waarom jij chronische pijn hebt. Pijnontmaskerd.nl ziet deze kennis van 
biologische en psychologische processen als stevig fundament en weet deze 
kennis op een begrijpelijke manier over te brengen. Vanuit deze kennis is het 
mogelijk om door middel van specifieke opdrachten en inzichten pijn steeds 
minder de ruimte te geven. 
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Je staat er niet alleen voor! 

En je staat er niet alleen voor; 2,25 miljoen mensen hebben te maken met 
chronische pijn (1 op de 5 volwassenen!!!). Zij worden dagelijks beperkt door 
de pijn en zijn steeds minder in staat om de dingen te doen die ze leuk vinden 
en waar ze energie van krijgen. Het gevolg hiervan is een negatieve spiraal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pijn

Beperking

• Gevoel van onbegrip

• (bewegings-)Angst

• Frustratie

• Negatief zelfbeeld

Negatieve 
emoties

Toename van 
pijn

Toename van 
beperking

etc.
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Waarschijnlijk heb je al heel veel ondernomen om deze negatieve spiraal te 
doorbreken. Je hebt de huisarts bezocht, bent onderzocht door een specialist in 
het ziekenhuis, hebt bloed laten prikken en hebt röntgenfoto’s of een 
scan/echo laten maken. Je hebt behandelingen gehad bij een fysiotherapeut, 
chiropractor en/of osteopaat. Ook heb je verschillende soorten medicatie 
geprobeerd en zijn er mogelijk injecties gegeven. Wellicht heb je het 
“alternatieve” circuit verkend. Kortom; je doet er alles aan om de pijn onder 
controle te krijgen. Kosten noch moeite worden gespaard maar het resultaat is 
tot nu toe teleurstellend. Gelukkig heb je met bepaalde behandelingen tijdelijk 
minder pijn maar een echte structurele oplossing heb je nog niet gevonden. De 
gevolgen van deze negatieve spiraal zijn uiteindelijk desastreus:  
- alsmaar toenemende pijn en uitbreidend over het lichaam  
- beperking van werk, hobby’s en dagelijkse activiteiten  
- minder energie, minder levensvreugde  
- het in de steek gelaten voelen door het eigen lichaam  
- steeds minder begrip van de omgeving  
- frustratie, boosheid, angst  
- gevoelens van depressiviteit  
- slaapproblemen  
- darmklachten  
- sociaal isolement 
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Doorzetter 

Ik ben je dankbaar dat je pijnontmaskerd.nl de kans wilt geven om samen de 
invloed van pijn op jouw leven te beperken. Ondanks verwoede pogingen heb 
je de hoop nog niet opgegeven. En terecht; de pijn die jij ervaart is 
namelijk geen onverklaarbare pijn. 
Het feit dat je ondanks meerdere niet succesvolle pogingen de hoop nog niet 
hebt opgegeven maakt jou een echte doorzetter. 

 

Pijn is functioneel 

In beginsel is pijn functioneel. Sterker nog, zonder pijn kun je niet overleven. 
Pijn waarschuwt u voor een dreigende onderbreking van uw homeostase. Dit is 
een moeilijk woord voor het aanpassen van een organisme (dus ook een 
menselijk lichaam) aan veranderende omstandigheden.   

Evolutionair gezien is er een verklaringsmodel hoe pijn zich kan ontaarden 
in chronische pijn. In het kort gezegd komt het er op neer dat de pijn naar 
verloop van tijd niet meer voortkomt uit een beschadiging van weefsel (bijv. 
spieren, gewrichten, tussenwervelschijven) maar dat het pijnsysteem 
overgevoelig is geworden voor prikkels. 

 

 

Het benzinelampje 

Stel je eens voor. Je rijdt in je auto als het lampje van de benzine aan springt. 
Bij het eerst volgende tankstation stop je en tank je de auto weer vol; probleem 
opgelost. Althans, dat dacht je. Ongeveer een half uurtje verder springt 
hetzelfde lampje nogmaals aan. Onmogelijk dat de tank alweer leeg is denk je 
en je zet de auto op een parkeerplaats aan de kant. Een hele logische gedachte 
om onder de auto te kijken of de benzinetank lek is. Je kruipt onder de auto en 
constateert dat er niets lekt uit de tank. Je gokt het er op en rijdt naar de 
dichtstbijzijnde autogarage. Daar gaan ze er van uit dat er een sensor in de tank 
vervangen moet worden. Je bent ze dankbaar dat ze dit voor je op kunnen 
lossen, betaald de rekening vervolgt je weg. Na een half uur heeft u echter 
exact hetzelfde probleem, het lampje springt weer aan. Gelukkig ben je bijna 
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thuis en enigszins gefrustreerd zet je de auto op de oprit, volgende dag maar 
weer verder kijken. Na een slechte nacht omdat het je toch heeft bezig 
gehouden ga je naar je eigen vertrouwde garage. Daar kunnen ze nog maar één 
ding doen: het vervangen van de gehele benzinetank. Het is een duur grapje 
maar je besluit het toch te doen omdat je nog geen afscheid van je auto wilt 
nemen. Als na deze reparatie het probleem nog niet verholpen is neem je 
contact op met de importeur. Deze is toevallig net op een bijscholing geweest 
en heeft daar eenzelfde verhaal gehoord. Deze importeur weet jou te vertellen 
dat het probleem helemaal niet in de benzinetank zit maar in een los stekkertje 
in het dashboard. Hij weet je te vertellen hoe jij zelf onder het dashboard kunt 
komen om het stekkertje weer goed te bevestigen. Het probleem is opgelost; 
heel af en toe weer dezelfde storing maar je weet nu hoe je hier naar moet 
handelen. 

 

Bovenstaand verhaal is een goede metafoor voor chronische pijn. Zie de 
benzinetank als je spieren, gewrichten of een willekeurig ander weefsel wat 
problemen op zou kunnen leveren. De bekabeling van de tank naar het 
dashboard is het centrale zenuwstelsel van het lichaam; de zenuwen en het 
ruggenmerg wat in verbinding staat met het brein. Het dashboard ten slotte is 
dan het brein waar alle informatie binnenkomt en verwerkt wordt.  Zoals uit 
bovenstaand verhaal blijkt hoeft het probleem dus niet vanuit het lichaam te 
komen maar kan het ook zo zijn dat het brein de verkeerde conclusies trekt uit 
binnenkomende informatie (het lampje brand maar de tank is niet leeg vs je 
voelt pijn maar er is geen weefselschade). De moeite om het probleem van het 
lampje op te lossen staat symbool voor de strijd die jij voert tegen je pijn. De 
verschillende monteurs zijn de hulpverleners. Laat mij die importeur voor jou 
zijn die jou inzichten kan geven welke processen verantwoordelijk zijn voor je 
pijn en hoe je dit proces kunt omdraaien. In het voorbeeld geef ik bewust aan 
dat je zelf in staat bent om het onder het dashboard het stekkertje te 
bevestigen en daarbij niet afhankelijk bent van monteurs (hulpverleners). 
Uiteraard kunnen hulpverleners jou hierbij wel ondersteunen maar uiteindelijk 
moet je wel het vertrouwen hebben dat je hier zelf uit kunt komen. De juiste 
informatie is hiervoor cruciaal. 
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Take home message 

Waar ik mee af wil sluiten is het feit dat je brein verkeerde conclusies trekt uit 
binnenkomende informatie niet jouw schuld is. Er zijn biologische processen 
verantwoordelijk voor het overwaakzaam zijn van het pijnsysteem (= centrale 
sensitisatie). Dit heeft dus niets te maken met dat jij je aanstelt of dat je een 
lage pijndrempel hebt, laat je dit dan ook niet aanpraten! Zie chronische pijn 
als een aandoening van het centrale zenuwstelsel welke met de juiste aandacht 
en inzichten minder invloed op jouw leven zal hebben. 

Het volgende filmpje verduidelijkt de achtergrond van chronische pijn.  

 

Wil je graag persoonlijk geholpen worden in je zoektocht om pijn minder 
invloed op je leven te laten hebben?  Klik dan HIER voor de mogelijkheden. 
Omdat jij het waard bent! 

 
  

 

http://www.pijnontmaskerd.nl/inloggen/producten/
https://www.youtube.com/watch?v=9pFdTCLjEZo

