
 

 

 

Wat biedt een 

revalidatiecentrum iemand 

met RSI-klachten?  

 

 

 

 

Dr. Vera Baadjou, revalidatiearts Adelante, 

locatie Maastricht UMC+ 



• Wat is chronische pijn? 

• Waaruit bestaat een revalidatie-

behandeling voor chronische pijn? 

• Wie komt er voor in aanmerking?   

• Wat is het belang van een 

multidisciplinaire aanpak?  

• Wat zijn de resultaten van een dergelijke 

aanpak?  

 

 



ACUTE PIJN 

 

Waarschuwingssignaal 

Weefselschade 

Bescherming 



Chronische pijn = pijn die blijft 

bestaan ook na herstelproces van 

verwonding of ziekte 

 

 

Geen waarschuwingssignaal 

Pijn systeeem wordt hypergevoelig 



 Kennis over pijn 



 

C + A-delta 

zenuwvezels 

 
Pas als ‘pijn’-signaal   aankomt in de hersenen 

 voelen we pijn  
 



Chronische Pijn 

Is het gevolg van activiteiten in verschillende gebieden in het 

brein  
 

Verhoogde activiteit door: 

– (pijn)prikkels uit lichaam 

– reacties uit de omgeving 

– gedachten, opvattingen 

– emoties 
 

 

Zenuwstelsel wordt gevoeliger 

Eenmaal ingeslepen patronen zijn moeilijk te doorbreken 



schone pijn 

vuile pijn      

verdriet 

gedachten 

conditieverlies 

geen afleiding 

minder bewegen 

angst 

onzekerheid 

verlies vrienden 

overbezorgde partner 

verlies werk 



Opvattingen van patiënten 

Opvattingen van patiënten kloppen vaak niet 
meer met de realiteit 

 

Catastroferen: alleen naar de negatieve 
mogelijkheden kijken b.v. “Ik kan nooit meer 
iets leuks doen”   

Bewegingsvrees: “als ik iets til dan kan mijn 
zenuw afscheuren”  



Behandeling: leren van nieuwe 

denkgewoonten 

De ernst van de PIJN wordt beïnvloedt door de 
betekenis die eraan wordt toegekend en                  
het gevoel van controle 
  

Dit betekent voor behandeling: 

 pijn minder dreigend maken  

 gevoel van controle verhogen 

 

Educatie/uitleg, pijnrevalidatie, psychologische 
begeleiding...... 



 Factoren die het 

pijnprobleem in stand 

houden kunnen verschillen 

van de factoren die het 

pijnprobleem hebben 

veroorzaakt.  
 

 Lichamelijken en 

psychologische en 

omgevingsfactoen speen 

een rol 

Eerste Conclusie   



Pijnrevalidatie 

Doel is niet de pijn  

wegnemen 

 

Doel is dagelijks  

functioneren verbeteren 

 

Zelfmanagement 
 



Revalidatieteam 

• Revalidatiearts 

• Fysiotherapeut 

• Ergotherapeut 

• Gedragstherapeut 

• Psycholoog 

• Maatschappelijk werk 

 



Inhoud pijnrevalidatie 
  

Educatie 

Stimuleren en ondersteunen bereidheid 

anders om te gaan met klachten 

 

                                        



Pijn uitleggen: educatie 



Revalidatiebehandeling 

Weer meer gaan bewegen; reactiveren  

    graded activity 

Beïnvloeding van emoties/ vrees rondom pijn 

graded exposure 

Aanvaarden van pijn en werken aan een 

betekenisvol leven  

acceptance and commitment therapy 

 

 

 



Graded activity schematisch 
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http://www.medicalfacts.nl/2012/05/16/effectiviteit-bloeddrukmedicijn-kan-nauwkeuriger-bepaald-worden/off-target/


Effectiviteit pijnrevalidatie 

 

• Multidisciplinaire behandeling is kosteneffectief   
als het gaat om afname medische consumptie 
(pijnmedicatie gebruik en dokters-bezoek) en 
verbeteren van dagelijks functioneren (o.a. 
werk)  Turk & Okifigu 1998 

 

 



Effectiviteit  



Samenvattend 

• Een oplossing voor chronische pijn 

bestaat niet 

• Pijn is meer dan weefselschade  

• Behandeling van pijn is multi- 

disciplinair en gericht op verbetering  

van functioneren 


