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Komende uur:

Anatomie en Fysiologie van de pijn

Bio psychosociale model 

Medicatie: Pijnstillers en globale werking morfine

Rugpijn, Hernia en Spinaal stenose (lumboradiculaire syndroom)

Complex regionaal pijnsydroom ( patienten demonstratie) 



Gebruikte literatuur 

Recente artikel Lancet juni 2021:

1.Chronic pain: an update on burden, best practices, and new 
advances Steven P Cohen, Lene Vase, William M Hooten



Pijn (IASP 1979)
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Pijn is een “verontrustende” ervaring die gepaard gaat met mogelijke weefselbeschadiging 

en gepaard gaat met gevoels-, emotionele-, cognitieve- en sociale componenten 

Prevalentie 20.4%!



Soorten pijn:

“Gewone” pijn  
b.v. schop tegen het scheenbeen 
(nociceptieve pijn)

pijn ten gevolge van zenuw beschadiging 
b.v dwarslesie/zenuwbeschadiging/gordelroos/diabetes NP
(neuropatische pijn)

Pijn van de organen in de borstholte en buik 
b.v pijn van de hart, alvleesklier of maag
(viscerale pijn)



Soorten pijn:

Nieuw concept!!
Pijn ten gevolge van veranderingen in het centraal zenuw stelsel b.v. 
fibromyalgie, aangezichtspijn, buikklachten, klachten van het bekken,
CRPS, wide spread pain
(Nociplastic Pain)

Nociplastic pain: towards an understanding of prevalent pain conditions
Mary-Ann Fitzcharles*, Steven P Cohen*, Daniel J Clauw, Geoffrey Littlejohn, Chie Usui, 
Winfried Häuse Lancet 2021 



Nociceptieve pijn (komt het meest voor)

Heeft iedereen gehad

Duidelijk aan te geven

Ten gevolge van stimulatie van pijnreceptoren 
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1. weefselschade

2. prikkeling “pijnvoelers”

3. aanvoerende C-vezels

4. aanvoerende A-delta vezels

5. achterhoorn

6. tractus spinothalamicus

7. thalamus

9. afdalende (pijnremmende) 

banen

8. cortex
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Myeline

Axon

A-delta 

vezel

C-vezel
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Pijnreceptoren in:

huid, gewrichten, organen, 

hersenvliezen, slagaders, ect.
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Begrippen 

Perifere sensitisatie:

Is het gevoeliger worden van pijnvoel-lichaampjes (nociceptoren)  in 
huid, gewrichten, buikorganen e.d. door ontstekingsstoffen rondom 
deze nociceptoren.
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Onderzoek naar de achterhoorn:

 Klik om de modelstijlen te bewerken

 Tweede niveau

 Derde niveau

 Vierde niveau

 Vijfde niveau

Wall en Melzack

“Gate control Theory”

Science 1965 
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Begrippen 

Centrale sensitisatie:

De “pijn rem” op achterhoorn niveau minder goed functioneert en pijn 
prikkels makkelijker doorlaat

“Rem” op het pijnsysteem b.v. GABA

“Gas pedaal” van het pijnsysteem is b.v. Glutamaat



1. weefselschade

2. prikkeling nociceptoren

3. aanvoerende C-vezels

4. aanvoerende A-vezels

5. achterhoorn

6. tractus spinothalamicus

7. thalamus

9. Descenderende (inhiberende) 

banen

8. cortex

1

3,4 2

5

6

7

8

9

Universiteit Maastricht 







Pijnkliniek Seattle



Lancet deel 1 



?1. rust, bestraling

2. perifere analgetica (medicatie)

3. Zenuwblokkaden

4. Stimulatie dikke vezels

(ruggenmergstimulatie)

5. Morfine, NMDA-antagonisten, gaba

6. Onderbreking tractus

(cordotomie)

7. Thalamus 

(morfine, antidepressieva,gaba)

9. Psychologische/ med stimuli 

(cognitieve therapie, hypnose, 

morfine, serotonine)

18. Cortex

(gabapentine)
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NSAID’s (b.v. ibuprofen, Brufen)

Remt de vorming van 

prostaglandines

Remming van 

cyclo-oxygenase

Verminderd prikkeling van 

perifere nociceptoren
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-Opioid receptoren binders
-b.v. Morfine, fentanyl, oxycontin, instanyl

-Bindt ook: 

-Substantia gelatinosa, Peri AG,

-Amygdala (!)
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Voorbeelden: 

Rugpijn 
pijn ten gevolge van een discus hernia (HNP) 



Voorbeelden: 

Rugpijn 
pijn ten gevolge van een discus hernia (HNP) 

Iedere dokter en fysiotherapeut lijkt wel zijn eigen verhaal over rugpijn te 
hebben!

Low back pain: Lancet juni 2021 

Nebojsa Nick Knezevic, Kenneth D Candido, Johan W S Vlaeyen, Jan Van Zundert, Steven P 
Cohen







Scheur in tussen wervel schijf meest tussen 30-55 jaar (discus) 

Radiculair lijden in Westerse populatie 2-4%



Van Boxem RAPM 2014

Tekening Rogier Trompert Med.Art



MRI o.a. : HNP L4-L5 



huisartsen 2011 

Radiculair lijden 



Neurologisch onderzoek van het lumbosacraal radiculair syndroom

Niveau Pijn Sensorisch verlies

Paresthesie

Motorische

stoornissen of zwakte

Stoornissen in

reflexen

L3 Voorzijde van het bovenbeen

tot de knie

Mediaal deel

bovenbeen en knie

M. Quadriceps, M.

Iliopsoas, heup adductor

Kniepees reflex,

adductoren reflex

L4 Mediaal deel onderbeen Mediaal deel

onderbeen

M. Tibialis anterior,

quadriceps, heup

adductie

Kniepees reflex

L5 Lateraal deel boven- en

onderbeen, voetrug

lateraal deel

onderbeen, voetrug,

grote teen

Teen extensoren en

flexoren, enkel

dorsiflexie, eversie en

inversie, heup abductie

S1 Posterieur deel bovenbeen,

kuit en hiel

Voetzool, lateraal

deel voet en enkel,

buitenste twee tenen

M. Gastrocnemicus,

hamstrings, M.

Gluteus Maximus, teen

flexoren

Achillespees

reflexen



Oppassen voor cauda syndroom!

Verminderd gevoel rondom de anus (rijbroekanesthesie)

Blaasproblemen/incontinentie

Impotentie

niet voelen dat de plas of ontlasting passeert



Therapie

Afwachten meestal 8-12 weken (70%-80% gaat spontaan over)

Operatie overwegen bij veel pijn of motorische uitval

Operatie binnen 24 uur bij cauda lesie !

Pijnmedicatie (NSAID, Tramadol)

Injectie bij de pijnlijke wortel met plaatselijk verdovende vloeistof en 
corticoiden

Richtlijn Lumboradiculair syndroom (HNP) federatie 

Medisch Specialisten (2019)



Figuur 1 Lancet artikel



Operatie? Op goede indicatie

Zie: Low back Pain artikel Lancet 2021 

page 10 



Lage rugklachten geassocieerd met bio-psychosociale invloeden.

bio-psychosociale invloeden gelden voor alles in de Geneeskunde!



Complex Regionaal Pijn Syndroom 

Komt meestal voor aan arm of been 

Meestal na een klein trauma (verzwikte enkel, pols breuk)

Pijn die niet past bij het oorspronkelijke ongeluk (meestal uitgebreider)

Zwelling, verkleuring, warmte of koude gevoel, transpireren van de voet 
of hand, veranderde haar en nagel groei 

Soms pijn bij aanraken (allodynie)

Vaste criteria om de diagnose te stellen (Budapest criteria)



CBO 7-10-200542



Oorzaak van CRPS onbekend

Lijkt op een uit de hand gelopen zenuw ontsteking (neurogene 
inflammatie)

Er komt een centrale “ontregeling” vaak bij (centrale sensitisatie)

Geen aanwijzingen dat erfelijkheid of psychologische factoren een extra 
rol spelen.

Nociplastic Pain ??



Behandeling CRPS

Diagnose stellen!

Revalidatie: Oefenen door de pijngrens heen!!

Medicatie: DMSO, pijnstillers, ect.

Als het echt niet gaat ruggenmergstimulatie  



Ruggenmergstimulatie 



Montreaux 2013 

Norman Shealy

1967 



CBO 7-10-2005

47



CBO 7-10-2005
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Montreaux 2013 

Arm level C3-C6

Leg level th10-th12





Conclusie

Fysiologie van de pijn is redelijk complex

Bij pijnklachten eerst de juiste diagnose proberen te stellen in breed 
perspectief (multidimensioneel)

Groot aantal pijnsyndromen redelijk goed te behandelen 


