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Reade locatie Overtoom en Jan Van Breemenstraat

• 800 medewerkers
• OLVG, Amstelland, ZaansMC, Slotervaart, SLAZ
• 110 klinische bedden, 40.000 verpleegdagen per 

jaar
• 6000 poliklinische pt ( 3000 reva/3000 reuma)
• Hoofddiagnosegroepen/behandelteams:

– Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– Dwarslaesie
– Amputatie
– Multitrauma
– Neuro Musculaire aandoeningen (NMA)
– Chronische pijn (oa aspecifieke lage rugklachten 

&WAD)
– Arbeidsrevaildatie/CAGA
– Artose
– Cardio (complex)
– Kinderen en jeugd incl speciaal onderwijs



Overzicht van de presentatie
1. Chronische Wijdverspreide Aspecifieke pijnklachten

2. Bijkomende klachten

3. Behandelmogelijkheden met medicijnen

4. Andere behandelmogelijkheden

5. Prognose

6. Wetenschappelijk onderzoek

7. Presentatie Centrum Arbeid en Gezondheid 

Amsterdam (CAGA) onderdeel van Voege Interventie

Netwerk. 

8. Financiering door Zorgverzekeraars / privaat.



Chronische aspecifieke pijnklachten

• Chronisch: > 3 maanden 

• Aspecifiek: geen duidelijke oorzaak / 

verklaring voor de pijn

• Lokalisatie: regionaal wijdverspreid 

oa RSI/CANS/ wel/geen FM              

Apecif lage rugkl                                            

(CRPS)



Pijn bij b.v. stoten

‘gewone’ pijn bv stoten

► signaal naar ruggenmerg

► evt. onbewuste reactie

► signaal naar hersenen

► demping vanuit de hersenen

► uitdoving van de pijn



Pijn in het brein (centrale sensitisatie)



Pijn bij chronische pijn

‘gewone’ pijn bv. stoten

► signaal naar ruggenmerg

► evt. onbewuste reactie

► signaal naar hersenen

► < demping vanuit de hersenen

► < uitdoving van de pijn

► ontregeling ‘centraal’



Bijkomende klachten FM

• Pijn (95%)

• Vermoeidheid (88%)

• Stijfheid (81%)

• Slaapstoornissen (61%)

• Temperatuurgevoeligheid

(52%)

• Concentratiestoornissen (56%)

• Darmklachten/IBS (52%)

• Gevoelloosheid/Tintelingen (43%)

• Hoofdpijn (28%)

• Stemmingsstoornissen (27%)

• Bron: FM vereniging (FES)



Tenderpoints > 11 vd 18



Coping strategieën met een onderhoudend effect 

op- en mogelijk oorzakelijk verband met WSP/FM

• Onvoldoende grenzen stellen/neen zeggen (oa beter voor anderen kunnen 

zorgen dan voor zichzelf).

• Perfectionisme

• Aanzienlijke “stressfull life events” in de voorgeschiedenis (oa PTSS).

• Dysfunctionele rationale (attributie)

Rationale: chronische overbelasting leidt tot centrale sensitisatie 



Fibromyalgie (FM)
-grote variaties in prevalentie

-mn bij vrouwen voorkomend M/V=1/7

• Prevalentie in NL onder huisartsen: 1,57 per 1000

�Totaal ca 24000 FM Pt in NL 

Bazelmans et al 1997 Volgens de auteurs wordt aangegeven dat dit een minimale schatting is als 

gevolg van de methodologische opzet (betreft een enquête onder huisartsen).

• De FEZ (FM vereniging) geeft op haar website een 

prevalentie aan van 20 per 1000 volwassenen 
(www.fibromyalgievereniging.nl).

• Prevalentie WSP en FM wereldwijd 5-10% en 2-6%.
• Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari. Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012 June 15, 

statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0-14&D2=129-132&D3=39,66,88,129&D4=(l-1)-l&HD=110408-

1410&HDR=T&STB=G2,G1,G3

• Staud R. Chronic widespread pain and fibromyalgia: two sides of the same coin? Current Rheumatology Reports. 2009; 11: 433-6.



• ABERDEEN - Kinderen met gedragsproblemen 
hebben twee keer zoveel kans om op latere leeftijd chronische pijn te 
ontwikkelen. 

Dit blijkt uit een onderzoek van de University of Aberdeen waarin meer dan 
19.000 kinderen 45 jaar lang zijn gevolgd. 

Slechte ervaringen in de kinderjaren kunnen de hersenen “beschadigen”. 
Dit kan gedragsproblemen op korte termijn tot gevolg hebben, maar ook 
leiden tot chronische pijn op latere leeftijd. 

Kinderen die moeilijk vrienden maken, stelen, ongehoorzaam zijn, liegen, 
pesten of spijbelen kunnen op latere leeftijd niet alleen te maken krijgen met 
chronische pijn. Ook psychiatrische problemen zoals depressie, angst of 
verslaving lijken samen te hangen met ernstige gedragsproblemen.

Wanneer verder onderzoek de uitkomsten van deze studie bevestigt, lijkt 
het behandelen van kinderen met gedragsproblemen veelbelovend voor het 
voorkomen van chronische pijn en psychiatrische problemen bij 
volwassenen.



Behandelmogelijkheden met 

medicijnen

1. Pijnstillers

2. Slaapmiddelen

3. Anti-depressieve middelen



Pijnstillers
algemeen schema pijnbestrijding

1. paracetamol

2. NSAID (evt plus paracetamol)

3. paracetamol of NSAID +

codeine zwak werkend opiaat agonist

4. tramadol zwakwerkend opiaat agonist 

5. morfine sterk werkend opiaat agonist



Pijnstillers bij chronische pijn

► ontregeling ‘centraal’

Geen/weinig effect van

- paracetamol

- NSAID’s

- Paracetamol-codeine

- Tramadol

- morfine

Advies:

Zo min mogelijk

Alleen in slechte periodes



Slaapmiddelen

• Benzodiazepines:

– diazepam, lorazepam, oxazepam, temazepam etc

• Indicatie: 

kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen

• Bijwerkingen:

slaperig overdag, duizelig, moe, dubbelzien,     

spierzwakte, lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid

• Effect bij chronische pijn:

meestal geen gunstig effect op kwaliteit van slapen



Slaapmiddelen - slapen



Anti-depressieve middelen

• 0a citalopram; fluoxetine; paroxetine

• indicatie:

– Samenloop met depressie toestandsbeeld

• bijwerkingen:

– misselijk, droge mond, slaperig, transpireren, seksuele 

disfunctie, gewichtstoename

• effect bij chronische pijn:

– vaak verbetering van stemming; soms vermindering van 

pijn



TCA’s
• Amitriptyline 

Goede ervaringen bij FM patiënten ter verbetering van 

de kwaliteit van slapen en mn afname pijn

• niet iedereen heeft er baat bij

• Bijwerkingen:

maag/darm klachten, droge mond, gewichtstoename

• indien wel effect: 

– 6 mnd gebruiken

– dan afbouwen



Geneesmiddelenbulletin 2010

• SMD's ofwel 'effect sizes' waarbij 0,2-0,5 een klein effect 
is, 0,5-0,8 een matig effect en >0,8 een groot effect is). 

• De resultaten toonden een significante relatie tussen 
antidepressiva en vermindering van respectievelijk pijn 
(SMD -0,43), moeheid (SMD -0,13), sombere stemming 
(SMD -0,26), slaapstoornissen (SMD -0,32) en kwaliteit 
van leven (SMD -0,31). De effect sizes duiden allen op 
een klein effect, behalve voor moeheid waarbij het effect 
verwaarloosbaar is. 

• Voor pijnvermindering was de effect size het grootst voor 
TCA's (-1,64), daarna volgden MAO-remmers (-0,54), 
SSRI's (-0,39) en SNRI's (-0.36) 



Revalidatie behandelmogelijkheden

• Anders leren omgaan met pijn dmv een multidisciplinaire 

cognitief gedragsmatige behandeling (groeps- en individuele 

behandeling)

Bagage voor de toekomst, gericht op acceptatie en beter functioneren ondanks de pijn.

• Fysiotherapie, ergotherapie, manuele therapie, 

maatschappelijk werker en psycholoog

Graded activity en graded exposure methodieken.   

• Motivational interviewing

• Mindfulness en ACT.                    



Motivatie CGT

Van erkennen, geruststellen en 

verklaren (rationale) naar cognitieve 

gedragstherapie.

Voorafgaand aan een behandeling met 

psycholoog screenen op geschiktheid voor 

een pijnmanagementbehandeling.



Prognose                              

Nog niet zoveel over bekend 

op lange termijn

Samenwerking met en deelname aan SOLK netwerk 

in Amsterdam en met GGZ Ingeest en huisarts 

Geneeskunde VUMC.



Behandelduur Pijnmanagement/ 
Arbeidsrevalidatie (MER)

gericht op beter functioneren ondanks pijn en moeheid

• Vanuit de Zorg: behandelduur varieert bij Reade 

van 7 weken, 2 maal per week gedurende een 

dagdeel groepsbehandeling, tot maximaal 18 wk 

een individuele behandeling. Er is ook een 6 

weken durend observatie traject en een kort 

traject ter bevestiging (als cliënten al goed bezig 

zijn).

• Vroege Interventie Arbeidsrevalidatie (MER) : 

duurt 15 weken, 2 maal per week gedurende een 

dagdeel (in groep of eventueel individueel).



Wetenschappelijk onderzoek
(0a promovendi Reade)

• Ter verbetering van de zorg: welk type patiënt(en) en hun 
karakteristieken hebben het meest baat bij de CGT. Oa het belang van  
negatief emotionele cognities, actieve cognitieve coping, mate van 

controle en verandering van chroniciteitscognities (Aleid de Rooij 
promovenda Reade).

• Meerwaarde Psychomotore therapie in het Reva Pijnmanagement 
behandelteam (Lia van der Maas promovena Reade)

• Inzichten uit de neurobiologie mbv oa Functionele MRI scans 
waardoor inzicht in de werking van het brein en de invloed op gedrag. 

Chronische pijn als cerebrale functiestoornis.



Literatuur

• Boek van Australische Professor Lorimer 

Moseley: “Explain pain”. 

• Belgische Wetenschappper Boudewijn Van 

Houdenhove met “Why things hurt”. 

• Eea heeft geleid tot de reader ‘Pijn in het brein’ 

door psycholoog Annemarieke Fleming en 

revalidatiearts Joke Vollebregt (Reade). 

Presentatie 17-10-13 deel twee Symposium Pijn 

en Arbeid � READE loc JBI (geaccrediteerd voor 

BA en RA).





Informatie aanmelding en kosten

• Uitgebreide beschrijving van de aanmeldings-

procedure, aanmeldingscriteria en downloads 

kunt u vinden op www.vroegeinterventie.nl Voor 

overige informatie kunt u contact opnemen met 

info@vroegeinterventie.nl of met de coördinator 

vroege interventie revalidatiezorg.

• Contactadres Heliomare

Verlengde Voorstraat 8

1949 CM Wijk aan Zee tel.: 0251-288355

• WWW.CAGA.nu



Algemene aanmeldingscriteria Vroege Interventie

netwerk

• Aandoeningen Primair aan het Houding en bewegingsapparaat, waarbij een 

multidisciplinair programma noodzakelijk wordt geacht.

• Klachten en beperkingen zijn langer dan 3 mnd bekend en/of in behandeling en 

kennen een progressief beloop.

• In deze periode van 3 mnd is reguliere zorg in de eerste of tweede lijn ingezet 

(meestal enkelvoudig) zonder afdoende resultaat en deze zorg is/of wordt 

stopgezet.

• Bereidheid van de client tot het ondertekenen van een behandelovereenkomst.         

Exclusie criteria
• Onvoldoende motivatie

• Psychiatrische stoornis  (mede afhankelijk van diagnose).    

• Conflictsituatie met de werkgever.                                                         



Financiering
Onderhandelingen over de financiering vanuit de zorg worden gevoerd vanuit het Vroege 

Intervente Netwerk (14 revalidatie centra ).

Zorg (RBU: Revalidatie Behandel Uren):

• Quickscan

• Reguliere zorg Revalidatie trajecten

Vroege Interventie: (Oa: IZZ,VGZ, IZA, Menzis, Univé, Trias)

• ARA (Arbeids Reintegratie Analyse)

• MER (Multiple eerste lijns Reintegratie)



Dienst revalidatie volwassenen (DRV)
Cluster arbeidsrevalidatie

Centrum voor Arbeid en Gezondheid 
Amsterdam

CAGA

Frits Stam, verantwoordelijk stafarts 
revalidatie en bedrijfsarts



Missie

CAGA is een expertise centrum voor klinisch 
arbeidsgeneeskundige zorg in de regio 'Groot Amsterdam' 
op het gebied van houding en bewegingsapparaat en
Oncologie met aandacht voor het verzamelen, 
ontwikkelen, uitdragen en inzetten van expertise met 
betrekking tot arbeidsrelevante problematiek. Onderdeel 
van “vroege interventie netwerk” vanuit de revalidatie.



Visie                 

CAGA richt zich op het opheffen of verminderen van 

beperkingen en participatieproblemen van cliënten en stelt 
hierbij het arbeidsproces centraal. 

Onder arbeid verstaat CAGA betaalde, onbetaalde arbeid en 
toeleiding naar werk.

Aanmelding via WWW.CAGA.nu



Quickscan/ARA

• Multidisciplinaire intake door een revalidatiearts, een psycholoog en een 
fysiotherapeut/ergotherapeut (conditietest en voert een functionele 
capaciteitsevaluatie uit ter objectivering beperkingen). 

• Psychometrische vragenlijsten oa SCL-90, HADS, 4-DKL, VAR.

• Zo nodig wordt in tweede instantie nadere diagnostiek verricht bv 
laboratorium, beelddiagnostiek en of verwijzing naar een reumatoloog in 
het Jan van Breemen instituut of een consulent neuroloog, orthopeed of 
psychiater ( Slootervaart ZH of SLAZ).

Doelen: 

• Wat zijn de beperkingen mbt eigen/passend werk. Is er een verklaring 
waarom de werkhervatting dreigt te stagneren/stagneert ?

• Het bieden van een rationale bij chronisch aspecifieke 
klachten/beperkingen en verbeteren inzicht bij de cliënt en tegelijkertijd 
peilen of er voldoende motivatie en hulvraag ligt om zn een 
revalidatietraject rond werkhervatting op te zetten.



FCE
Functionele Capaciteit Evaluatie

• Functionele Capaciteit Evaluatie is een beproefde gevalideerde methode om de 

fysieke arbeidscapaciteit vast te stellen

• FCE wordt toegepast binnen de verzekerings- , bedrijfsgeneeskunde en 

revalidatiegeneeskunde. Met een FCE worden de fysieke arbeidscapaciteiten op een 

gestandaardiseerde manier vastgesteld. De cliënt voert geprotocolleerde testen uit. 

De wijze van uitvoering wordt geobserveerd, geanalyseerd en gerapporteerd. Deze 

testmethode geeft een analyse van de fysieke (duur)belastbaarheid.

• Fysieke activiteiten zoals; tillen, dragen, zitten, staan, lopen, hurken, knielen, 

hoog/laag reiken, handvaardigheden en energetische capaciteit  worden onderzocht. 

Tijdens het FCE onderzoek voert de cliënt deze gestandaardiseerde activiteiten uit.

Professor Dr MF Reneman promoveerde in 2004 op een proefschrift met de titel: ‘Functional 
capacity evaluation in patients with chronic low back pain: reliability and validity’. Per 1 
november 2011 benoemt tot hoogleraar in de Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder 
pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. In zijn 
onderzoek richt Reneman zich op pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie.



Revalidatietrajecten (MER)

Groepsbehandeling of Individueel traject dmv een SMART opgesteld 

multidisciplinair behandeltraject mn gericht op behandeldoelen rond 

arbeid.

Doelen: 

1. voorkomen van chronische klachten bij wn die nu (nog) subacute 
klachten/beperkingen hebben.

2. Verbetering tav functioneren/participatie rond 
arbeid/maatschappelijk`functioneren.

3. Bij chronisch aspecifieke klachten middels cognitieve 
gedragstherapie acceptatie op gang brengen, afname van 
zorgbehoefte, verbetering coping en “lifestyle” icm verbetering 
algehele conditie. Teruggeven van eigen verantwoordelijkheid cq 
eigen regie.



Take home message……



Dank voor uw aandacht!


