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Het probleem chronische pijn

• Geen medische oplossing

• Onzichtbaar, geen diagnosecode

• Heterogene groep, rug/nek/schouder, WAD, 
fibromyalgie, artrose…………

• Hoge medische en maatschappelijke kosten



Waarom is CP een problem?

• Gebrek aan kennis onder zorgprofessionals

• Eenzijdig biomedische oriëntatie op pijn

• Organisatie van zorg  medische zorg vs. GGZ



Organisatie van zorg draagt bij….

chirurgie neurologie orthopedie reumatologieinterne



Van kastje naar de muur



Zorgstandaard Chronische Pijn

Integraal biopsychosocial zorgmodel

Zelfmanagement centraal

Stepped –matched care



Stepped care

In acute fase eerst eenvoudige

(goedkopere) behandelingen inzetten

en

pas complexere (duurdere) 

behandelingen bij onvoldoende succes

Gaat uit van herstel, kijkt niet naar onderhoudende psychosociale factoren

‘Wait en See’ beleid

WHO pijnladder

Ruggenmergstimulatie



Stratified Care

Bij start indelen van 

patienten op een risico-

profiel en daarop

aangepaste behandeling

aanbieden
STarTBack / Örebro



Matched care

Identificeren van patienten met hoger
risico/ mate van complexiteit gevolgd
door een op aanwezige (risico) 
factoren ‘gematchte’ behandeling. 

Een niet aanwezige (risico)factor 
wordt niet behandeld

Vraagt om een adequate 
probleemanalyse



Niveaus van complexiteit

Hoog Complex

Matig Complex

Laag Complex



Niveaus van complexiteit

Hoog Complex

Matig Complex

Laag Complex

Wat maakt een gezondheidsprobleem complex?

• Veel verschillende factoren aanwezig

• De aard en ernst van die factoren

• De onderlinge relatie tussen deze factoren

• Behandelbaarheid van factoren

• Gezondheidsvaardigheden patiënt

• Deskundigheid van een team



Samenwerking in de keten
Netwerkgeneeskunde: tussen disciplines EN 1e, 2e, en 3e lijn

• Een visie, boodschap, doel

• Inzicht in elkaars kennis en kunde

• Afspraken over inhoud en criteria

• Regelmatig afstemming /overleg



Huisartsen, POH-GGZ’ers, 
fysio/oefen/ergotherapeuten

Behandelen vanuit een gezamenlijke visie
Pijneducatie

Bewegen / actieve leefstijl

Stress-management

Sneller patiënt op de juiste plek



Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Huisarts

Indicatietool 1

Geen 
behandeling

Behandeling preferred
behandelaar 1e lijn

Verwijzing 
revalidatiearts

Verwijzing buiten 
netwerk

Geen indicatie voor 
behandeling. Nadruk op 

zelfmanagement evt
ondersteund door online 

interventie

Geprotocolleerde behandeling bij 
gespecialiseerde behandelaars in 

de 1e lijn 

Te complexe psychosociale 
problematiek. Verwijzing naar bv 

GGZ

Multidisciplinaire 
Behandeling laag complex

Geprotocolleerde 
behandeling

Paramedicus 1e lijn

Indicatietool 1



Indicatietool 1

1. Keefe MSK tool (aangepaste STarTBack)

Voor rug, nek, schouder, knie pijn



Risico:

0-4 laag

5-8 matig

9-12 hoog



Indicatietool 1

2. Aanvullende criteria op MSK score
• Psychiatrische problematiek op voorgrond  GGZ

• Medische co-morbiditeit die functioneren mee beïnvloedt
• Arbeidsverzuim> 6 weken, moeilijkheden met terugkeer verwacht
• Eerdere BPS behandeling niet succesvol in eerste lijn
• Pijn in meerdere lichaamsdelen ( ≥ 5)
• Omgeving belemmerend voor gedragsverandering

• Stemmings-, angst-, persoonlijkheidsproblematiek aanwezig
• Psychiatrische problematiek niet op voorgrond, wel belemmerd aanpak 1e lijn

1x JA overweeg 
consult 
revalidatiearts

1x JA  consult 
revalidatiearts





Indicatietool 1

Geen 
behandeling

Behandeling preferred
behandelaars 1e lijn

Huisarts

Verwijzing 
revalidatiearts

Geen indicatie voor 
behandeling. Nadruk op 

zelfmanagement evt 
ondersteund door online 

interventie

Geprotocolleerde behandeling bij 
gespecialiseerde behandelaars in 

de 1e lijn 

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Multidisciplinaire 
Behandeling laag complex

Geprotocolleerde 
behandeling Indicatietool 2

Behandeling preferred 
behandelaars 1e lijn

Interdisciplinaire 
Behandeling middel 

complex

Interdisciplinaire 
Behandeling hoog 

complex

Geen 
behandeling

Zie boven Geprotocolleerde behandeling 
revalidatie instelling

Geprotocolleerde behandeling 
revalidatie instellingZie boven

Multidisciplinaire 
Behandeling laag 

complex

Zie boven

Paramedicus 1e lijn

Indicatietool 1

Verwijzing buiten 
netwerk

Te complexe psychosociale 
problematiek. Verwijzing naar bv 

GGZ



Probleem

Subjectief

Geen normering

Niet betrouwbaar



Twee classificatiemodellen om complexiteit te meten

1.Case Complexity Index (CCI)

- voor pijn ontwikkeld, niet gevalideerd, vage scoring

2. INTERMED vragenlijst

- niet gericht op chronische pijn

Meten van complexiteit



Int Journal Rehab Research 2015



Instructie scoren items: 
Onderstaand worden een aantal vragen gesteld om complexiteit van het pijnprobleem vast te stellen. 
De vragen zijn opgedeeld in 4 delen: een biomedisch, psychologisch, sociaal en zorgbehoefte deel. Elk deel 
bevat weer een indeling  in verleden, heden en toekomst. Per deel zijn er telkens 5 vragen, 2 over het 
‘verleden’, 2 over het ‘heden’ en 1 vraag over verwachting in toekomst.  
 
Op basis van de anamnese en lichamelijk onderzoek wordt gevraagd om alle onderdelen te scoren. Elk 
onderdeel heeft een score van 0-3. Scoren  kan door het getal voor het antwoord van elke vraag te 
omcirkelen.  Een score 0 betekent steeds geen of minst complexe situatie en de score 3 betekent steeds het 
meest complexe situatie. Kies het antwoord wat volgens jou het meest past bij betreffende vraag, n.a.v. jouw 
beeld van het pijnprobleem van de patiënt op basis van alle informatie die je op dat moment  ter beschikking 
hebt. 
 

Biomedisch Verleden 
1. Is er sprake van co-morbiditeit? 

§ er zijn  geen andere chronische aandoeningen  dan de pijn 0 
§ er zijn naast de pijn een of meerdere chronische lichamelijke aandoeningen aanwezig 1 
§ er zijn naast de pijn een of meerdere chronische psychische aandoeningen  aanwezig 2 
§ er zijn naast de pijn een combinatie van andere lichamelijke en psychische aandoeningen 

aanwezig 
3 

 
Biomedisch Heden 

2. Wat is de ernst van de verschijnselen/klachten?  
§ Geen tot matige beperkingen  en pijn zonder veel psychosociale stress 0 
§ Veel beperkingen  en pijn zonder veel psychosociale factoren 1 
§ Geen tot matige beperkingen en pijn met veel psychosociale factoren 2 
§ Veel beperkingen  en pijn met veel psychosociale factoren 3 

 
3. Is voor patiënt duidelijk welke factoren het pijnprobleem in stand houden 

(diagnose /probleemanalyse) ? 
 

§ Waar klachten en beperkingen vandaan komen is voor patiënt  volledig duidelijk 0 
§ Waar klachten en beperkingen vandaan komen is voor patiënt op hoofdlijnen duidelijk 1 
§ Waar klachten en beperkingen vandaan komen is voor patiënt op hoofdlijnen  enigszins 

duidelijk, er zijn nog onderdelen niet duidelijk 
2 

§ Waar klachten en beperkingen vandaan komen is  voor patiënt niet duidelijk  3 
 

Complexiteit Chronische Pijn

Aangepaste INTERMED



Fysiek functioneren (Rand 36)
Beperkingen; (PDI)
Gemiddelde pijn (0 - 10)
Vermoeidheid (0 - 10)
Vitaliteit (Rand 36)
Mentale gezondheid (Rand 36)
Catastroferen (PCS)
Pijnervaring (MPI)
Angst (HADS)
Depressie (HADS)

Engers A.. Köke A., Torenbeek M. 2007

Nederlandse Dataset 
Pijnrevalidatie







Bedankt voor 

jullie aandacht

Vragen?

Contact: netwerkpijn@adelante-zorggroep.nl


