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Behandelaren, onderzoekers en patiënten 
zijn het met elkaar eens, behandeling 
dient zo snel mogelijk te gebeuren 
en voor elke patiënt op maat te zijn. 
Behandeling in de eerste lijn waar 
mogelijk, verwijzing naar een revalida-
tiecentrum waar nodig. Therapeuten 
van het Netwerk Chronische Pijn bieden 
sinds 5 jaar een eerstelijns behandeling 
met toegankelijke zorg,  dicht bij huis 
en voor elke patiënt een behandeling op 
maat. 

Behandeling op maat
CRPS is een complex beeld met een 
diversiteit aan uitingsvormen en effecten 
op het dagelijkse leven. De CRPS 
richtlijn adviseert om de behandeling  
per individu af te stemmen afhankelijk 
van de ernst, de symptomen en de 
behoeften van de patiënt. Bij het Netwerk 
Chronische Pijn staat een behandeling op 
maat centraal. De oefentherapeut en de 
patiënt geven samen  invulling aan het 
behandeltraject. 

Behandeling
Er bestaan nog veel verschillende 
opvattingen over CRPS. De precieze 
oorzaak is niet bekend. Wel wordt 
algemeen aangenomen dat lokale en 
centrale factoren de ontwikkeling van 
CRPS veroorzaken. De richtlijn CRPS 
beschrijft vele mogelijke behandelopties. 
Welke behandeling bij welke symptomen 
het beste werkt, is niet nog bekend. Met 
de verschillende behandelopties gaat de 
oefentherapeut in de behandeling op 
zoek naar wat voor de patiënt werkt.  

Elke behandeling start met een 
uitgebreide intake zodat de oefenthe-
rapeut goed inzicht krijgt in het 
ziektebeeld en de gevolgen ervan. 
En uiteraard kijkt hij of zij naar de 
onderliggende hulpvraag . Of iemand 
weer wil kunnen fietsen, of zich wil 

leren ontspannen maakt veel uit voor de 
invulling van de behandeling. 

De behandeling kan uit verschillende 
onderdelen bestaan. Belangrijke 
onderdelen ervan zijn het begrijpen 
van de pijn, balans in het bewegen en 
verbeteren van het lichaamsbewustzijn. 

Waardevol leven
Het invulling geven aan een waardevol 
leven loopt als rode draad door de 
behandeling heen.  Pijn hebben kost 
energie en heeft een grote impact op vele 
gebieden van het dagelijkse leven. Hoe 
blijf je invulling geven aan een waardevol 
leven? Welke keuzes ga je maken? En 
wat kun je doen om te zorgen dat je een 
goede balans kunt houden?

Pijneducatie
Door uitleg te geven over hoe pijn werkt 
en vooral ook wat je zelf kunt doen 
om invloed uit te oefenen op de pijn, 
ontstaat er meer ruimte om weer grip 
te krijgen op de pijn en het leven. Door 
je bijvoorbeeld te richten op positieve 
activiteiten,  is er in het brein minder 
ruimte voor pijn. Het accepteren van de 
situatie gaat eenvoudiger als je begrijpt 
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hoe het pijnsysteem werkt en wat je zelf 
kunt doen om invloed uit te oefen op het 
pijnsysteem. De pijn gaat daarmee niet 
altijd weg, maar het geeft je wel regie en 
vertrouwen.

Bewegen
CRPS beïnvloedt in veel gevallen het 
bewegen. Er kan krachtsverlies optreden 
of juist stijfheid. Soms heeft iemand  
last van krampen of tremoren. Of zij 
ontwikkelen angst voor bewegen. 
Daarnaast veroorzaakt de pijn en het 
verlies van energie minder zin of ruimte 
om te bewegen. Een belangrijk onderdeel 
in de behandeling is het letterlijk weer 
in beweging komen, binnen de grenzen 
wat mogelijk is. Ook hier is het vaak weer 
zoeken. Moet je juist door de pijngrenzen 
heen of houd je er juist rekening mee? 
Door goed te luisteren naar wat er al is 
geprobeerd, kan de oefentherapeut achter 
patronen komen die helpen. Samen leg je 
het puzzeltje naar wat werkt. 
Sinds kort werkt een aantal therapeuten 
met  “Graded Motor Imagery”. Eveline 
de Jong, bestuurslid van het Netwerk 
Chronische Pijn en werkzaam als 
therapeut in Apeldoorn legt uit: “Bij de 
Graded Motor Imagery behandeling is 
sprake van een mentale training, waarbij 
je alleen in je hoofd voorstelt dat je 
beweegt. Soms hebben patiënten met 
CRPS deze mentale training nodig om 
weer in beweging te komen.  
De mentale oefeningen worden 
stapsgewijs opgebouwd. Het eerste doel 
is om zowel de linker- als rechterkant 
van het lichaam goed in het lichaams-
schema op te nemen.  Bij CRPS treden 
er veranderingen op in het lichaams-
schema; het aangedane lichaamsdeel 
is versterkt of juist minder aanwezig. 
Door naar plaatjes van bijvoorbeeld je 
linker- en rechterhand te kijken, train je 
je brein om beide handen te herkennen. 
De tweede stap is het visualiseren van 
bewegingen. Het mentaal voorstellen 
van bewegingen activeert bepaalde 
delen van je hersenen. Je beweegt je 
lichaamsdeel niet echt en vermijdt 

daarmee de pijn, maar je traint wel je 
hersenen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat 
spierkracht kan toenemen als je je alleen 
het bewegen in gedachten voorstelt. De 
laatste stap bestaat uit spiegeltherapie, 
waarbij je naar het spiegelbeeld van 
je gezonde lichaamsdeel kijkt. Je leidt 
daarmee je hersenen om de tuin; die 
denken namelijk dat de aangedane arm 
beweegt. Deze oefening zorgt ervoor dat 
je hersenen weer aan bewegen wennen 
en nieuwe verbindingen leggen. De 
behandeling is vaak een lange weg die 
veel doorzettingsvermogen vergt. Maar 
voor een aantal mensen met CRPS werkt 
het uitstekend en zij kunnen na dit traject 
beter functioneren met minder pijn. 

Lichaamsbewustwording
Bij CRPS treden er veranderingen op in 
het gevoel, het lichaamsschema. Het 
gevoel dat een been heel sterk aanwezig 
is of er juist niet meer bij hoort. Het 
gevoel dat het been in de brand staat, 
maar bij aanraking juist koud aanvoelt. 
Niet alleen het gebied zelf, maar ook het 
gebied er omheen reageert anders. Het 
kan gevoeliger of juist met minder gevoel 
reageren.
Wanneer een lichaamsdeel is aangedaan, 
heeft men soms de neiging er meer 
aandacht aan te besteden, soms ook 
juist minder. In de behandeling kijkt de 
oefentherapeut of iemand zich bewust 
is van zijn lichaam of niet. Lichaamsbe-
wustwording kan ook  helpen je grenzen 
te stellen. Wat geeft je lichaam aan? Kun 
je door of moet je stoppen? En wat doe je 
met deze signalen? Accepteer je je eigen 
grenzen of negeer je de signalen? Het 
bewust worden van je eigen grenzen, 
geeft je regie over je eigen lijf en leven.  
Jacqueline Baars, lid van het Netwerk 
Chronische Pijn in Arnhem vertelt: “In 
de praktijk zien we zo vaak dat mensen 
dit kwijt zijn en hoe belangrijk het voor 
de patiënt is om de eigen regie weer 
terug te krijgen”. 
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Jubileum
Dit jaar bestaat het landelijk Netwerk 
Chronische Pijn 5 jaar. Wat begon als 
een regionaal initiatief in de Steden-
driehoek  is uitgegroeid tot een landelijk 
netwerk met 450 oefentherapeuten.  
Zij zijn allemaal geschoold om met 
chronisch pijnpatiënten dicht bij huis 
een behandeling op maat te geven.. 
Het landelijk netwerk is verdeeld in 
20 regio’s, die allemaal samenwerken 
met regionale zorgverleners. Voor de 
komende 5 jaren richten we ons op het 

inrichten van een virtueel platform: het 
Zorghuis van de Toekomst. De patiënt 
is hier in regie en vindt er kennis, 
informatie en toepassingen in de vorm 
van apps. Onze ambitie daarbij is dat 
de patiënt zich geen patiënt meer voelt, 
maar een mens die het beste uit zijn 
leven haalt!

Meer informatie: www.netwerkchroni-
schepijn.nl

Bent u één van onze nieuwe vrijwillige 
cursusbegeleiders?
Dan maken wij graag kennis!

Heeft u: 
· chronische pijn (al dan niet als gevolg van een aandoening)?
· inmiddels leren leven met uw chronische pijn? 
· daarin de eigen regie genomen, als zelfmanager?  
· een open en sociale houding?         
· goede communicatieve vaardigheden?
· een gezonde dosis relativerende humor?
·  zin om te leren hoe je lotgenoten in 8 bijeenkomsten een steuntje in de rug kunt 

geven, zodat zij ook leren omgaan met hun chronische pijn?

Herkent u zich in bovenstaande punten? Dan is de functie begeleider van de cursus 
Sterk met pijn u wellicht op het lijf geschreven!  
 
Ter voorbereiding krijgt u zelf een training voor dit uitdagende vrijwilligerswerk. 
Zo komt u goed beslagen ten ijs! Deze staat gepland voor januari 2018. De informa-
tiebijeenkomst hiervoor organiseren we najaar 2017.  
Geïnteresseerd? 
Stuur dan uiterlijk 1 oktober 2017 een e-mail naar cursus@pijnpatientennaar1stem.nl. 
Wij nemen dan contact met u op. 
 
De cursus is ontwikkeld door Pijnpatiënten naar één stem, een samenwerkings-
verband van verschillende patiëntenorganisaties: www.pijnpatientennaar1stem.nl. 
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