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Verklaring voor chronische pijnaandoeningen

Patiënten ervaren minder pijn
met pijneducatieprogramma
Tekst: Sanne van der Poel

Voor mensen met chronische pijnklachten is het vaak lastig en frustrerend dat er geen (duidelijke)
lichamelijke oorzaak voor hun klachten kan worden gevonden. Prof. dr. Nijs heeft met de onderzoeksgroep Pain in Motion (www.paininmotion.be) de afgelopen jaren veel studie gedaan naar het
ontstaan van chronische pijn. Er werd met name gekeken naar de effecten van pijneducatie op de
uitkomsten van behandelingen bij mensen met chronische pijn. Hieruit blijkt dat patiënten beter
herstellen en minder pijn ervaren wanneer ze goede uitleg krijgen over de pijnfysiologie. Pain in
Motion heeft daarom een geprotocolleerd pijneducatieprogramma ontwikkeld. In dit programma
wordt uitleg gegeven over de werking van het zenuwstelsel bij pijnprikkels, de manier waarop
hierbij chronische pijn kan ontstaan en de mogelijke aanpak hiervan.
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Met veel aandacht voor de pijn wordt
de pijnsensatie alleen maar versterkt.
Stress en angst vergroten de focus op
de pijn, waardoor deze ook daadwerkelijk toeneemt. Bij langdurige stress
ontstaan er bovendien veranderingen
in het brein, waardoor er minder pijndemping mogelijk wordt gemaakt en er
pijnversterking optreedt.
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Jo Nijs

Pain in Motion
De onderzoeksgroep Pain in Motion
bestaat uit kinesitherapeuten / fysiotherapeuten, die wetenschappelijk
onderzoek uitvoeren naar de wisselwerking tussen (chronische) pijn en
beweging. Ze zijn verbonden aan de
Vrije Universiteit Brussel, Universiteit
Gent,

Universiteit

Antwerpen,

Hogeschool Rotterdam, University of
Valencia en Transcare Pijn Nederland.
Op de website www.paininmotion.be
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Meer info 
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