
Chronische pijn, bij wie moet ik zijn? 
 
 

 

 

René Oosterwijk  Revalidatiearts 

 

 



Google Oosterwijk en wachtlijst 





Chronische pijn 

Eerste hulp in de eerste lijn 

 

 

 

Rene’ Oosterwijk, revalidatiearts MCA 
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Nog te doen……. 

• Multidisciplinair inrichten Pijncentrum Noord-Holland 

• Wachtlijstreductie 

• Overleg met Zonh tav beleid SOLK klachten 

• Website MCA 

• Etc, etc 



Inhoud 
 

• Inleiding 

• Pijn en huidige ontwikkelingen 

• Multidisciplinair rugspreekuur 

• Pijnrevalidatie Noordwest 

• Pijnrevalidatie CIR 

• SOLK netwerk 

 



    2 miljoen pijnpatienten 

• Aspecifieke lage 
rugklachten 

• Myofasciaal pijnsyndroom 

• Fibromyalgie 

• Whiplash Associated 
Disorder 

• Lumbago 

• Cervicobrachialgie 

• Dystrofie 

• CRPS 

• CCCS 

• CANS ( RSI ) 

• Chronisch Pijnsyndroom  

 

 



Verschil tussen acute pijn en chronische pijn. 
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Centrale sensitisatie 

 



BIOMEDISCH MODEL  
VOLDOET NIET 

OORZAAK                                      GEVOLG 

Pijn Enkelbreuk 



Biopsychosociaal model 

• Kwetsbaarheidsfactoren: waarom ik? 

 

• Uitlokkende factoren: waarom nu? 

 

• Instandhoudende factoren: waarom 
gaat het bij mij niet over? 



Huidige ontwikkelingen 



Zorgstandaard chronische pijn 



Initiatief en implementatie health 
deal chronische pijn 



Acceptance and Commitment 
Therapy 
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STarT back vragenlijst 





Pijnrevalidatie Noordwest 

• Patienten met musculosketale klachten, waarbij 
er nog vragen zijn omtrent het somatisch 
substraat of dat  de patient hier nog in mee 
genomen moet worden. 

• Visie met betrekking tot revalidatie in het 
ziekenhuis 



Pijnrevalidatie Noordwest 

• Consult revalidatiearts 

• Pijnscreening ( Ergotherapie, Fysiotherapie en 
Psycholoog, daarna revalidatiearts) 



Behandeling 

• Groepsbehandeling, maar individueel blijft 
mogelijk 

• ACT of CGT 



CIR revalidatie 



CIR revalidatie 

• Pijnpatienten met pijnklachten van het 
bewegingsapparaat die open staan voor een 
revalidatieprogramma om weer de regie te 
herwinnen 

• Hoge mentale lijdensdruk is welkom 

• SOLK is discussie met beroepsgroep en 
verzekeraar 



 

• Kennismakingsgesprek, daarna intake door 
trajectcoordinator, fysiotherapeut, psycholoog 
en revalidatiearts 

• Veel individuele ( coachende) behandeling 

• Contracten Menzis, Zilverenkruis 

• Machtigingsprocedure bij VGZ en CZ 



Wat is het verschil met de ggz ? 

 
• Vanuit een fysiek gerichte hulpvraag transitie naar achterliggende 

psychologische en gedragsmatige mechanismen 
 

• Combinatie tussen fysieke behandeling en mentaal/psychologische 
behandeling is van grote  meerwaarde 
 

• Revalidatie is sterk participatie gericht en werkt met doelen 
 

• Afgebakend in tijd 
 

• Revalidatie werkt sterk op het gebied van waarden en zingeving 



Solk netwerk  
 
 
Noord-kennemerland,  
Kop van noord holland 
Westfriesland  







 



https://www.vicinonhn.nl/ 









Carine den Boer komt bij U langs ! 



Ontwikkeling  
eerste lijns multidisciplinaire revalidatie 



 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
 

It is not death or pain that is to be dreaded, 
but the fear of pain or death.  

(Epictetus, 50-130 ) 
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