Tijdens het 11de congres van de European Pain Federation EFIC® van 4 tot en met 7 september 2019
in Valencia (Spanje), organiseerde PA!N (Pijn Alliantie in Nederland) op 6 september een
wetenschappelijke avond voor de Nederlandse deelnemers. Waarin vanuit Nederlands perspectief
een update werd gegeven over de huidige en gewenste situatie van pijnzorg in Nederland. Met 85
aanwezigen, in een gemêleerde groep van verschillende disciplines én patiënten
vertegenwoordiging, werd er na opening door prof. dr. (Kris) Vissers, een minuut stilte gehouden ter
nagedachtenis aan prof. dr. (Roberto) Perez en dr. (Maurice) Giezeman.
De behaalde mijlpalen door PA!N werden toegelicht; zoals onder andere de lancering van het
witboek en de presentatie ervan tijdens het gesprek in april jongsleden met drie politieke leden van
de Tweede Kamer. Door de zorgen om een opioïd crisis, was er een opening om de zorg en kwaliteit
van leven voor mensen met chronische pijn nu bij de politiek te adresseren. De bij PA!N aangesloten
vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen en patiënten, werken hedendag hard om tezamen
met hun achterban de doelen van 2020-2025 te realiseren. Deze doelstellingen zijn terug te lezen op
de website van PA!N. Zie ook de factsheet op de website van pijnlijke feiten van de impact van
chronische pijn, gevolgd door de aanpak van pijnpunten door PA!N. Om deze doelstellingen te
bereiken volgden een aantal inspirerende sprekers, die een update gaven over de ontwikkelingen om
de kwaliteit van zorg voor mensen met chronische pijn optimaler in te richten. De presentaties zijn
terug te vinden op de website van PA!N. Highlights per spreker:

De wetenschappelijke bijenkomst werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van
Grunenthal, Eurocept en Kyowa Kririn

Implementatie Zorgstandaard Chronische Pijn - prof. dr. A.P. (André) Wolff

Een update over de inspanningen van afgelopen jaren tot het punt waar we nu staan en wat ons te
doen staat. Gericht op 3 actielijnen, is er veel gedaan en hard gewerkt aan activiteiten van diverse
aard in de regio’s door verschillende disciplines;
-

Regionale living labs
Ontwikkeling en implementatie eHealth
Wetenschappelijk onderzoek

De diverse initiatieven hebben wisselend succes opgeleverd. De knelpunten zijn in kaart gebracht.
Conclusie is dat het niet beter moet maar anders. Door barrières op te heffen, te experimenteren en
een lange adem te hebben!

Visie interdisciplinaire zorg voor mensen met chronische pijn - dr. A.J.A. (Albère) Köke

Multidisciplinaire samenwerking is veelal niet transparant, enorme praktijk variatie, geen complete
bio-psycho-sociale invulling. Voorbeeld van interdisciplinaire samenwerking (zie IASP-definitie) is
Netwerk Pijnrevalidatie Limburg en EHealth ondersteuning door SanaNet.
Hoe verder: interprofessioneel opleiden, maatschappelijke kijk op pijn verbreden.

Visie sectie Pijnonderwijs PA!N - dr. H. (Han) Samwel

Missie: Het ontwikkelen van een (internationaal gedragen) standaard voor interdisciplinair
Pijnonderwijs in Nederland binnen de verschillende opleidingen als uitwerking van de Zorgstandaard
Chronische pijn.

