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WAAROM DIT ZO BELANGRIJK IS VOOR
EDELBROEK

Dit artikel van een internationaal expert panel geeft een
uitgebreide uitleg en overzicht van psychologische factoren
die van invloed zijn op chronische pijn en behandeling van
pijn. Wat is er over bekend, wat is nog onbekend en wat is
controversieel? Het artikel beschrijft emoties, persoonlijke
eigenschappen en psychologische aspecten en geeft
adviezen
voor
de
dagelijkse
praktijk.
Verschillende
gevalideerde meetinstrumenten worden beschreven. De
inhoudt van dit artikel inspireert mij al jaren om met dit
onderwerp bezig te zijn en hier aandacht aan te besteden bij
onze patiënten met chronische pijn. De belangrijkste
boodschap in dit artikel is wat mij betreft het advies om SCS
als therapie nooit op zichzelf te zien, het is onderdeel van
een intensief pre- en post behandel traject voor patiënten met
chronische pijn.
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Mijn naam is Caro Edelbroek,
Ik ben verpleegkundig
specialist binnen de
Pijngeneeskunde en ben
werkzaam in het Pijncentrum
van het Rijnstate ziekenhuis
Arnhem/Velp. Ik ben lid van
het bestuur van de VvNN
(Vereniging voor
Neuromodulatie Nederland).
Ik ben dit jaar 10 jaar
verpleegkundig specialist en
heb meer dan 10 jaar ervaring
binnen de chronische
pijngeneeskunde.
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A A N R A D E R

Invloed op mijn carrière en gebied van interesse; Beter
inzicht in psychologische factoren die mogelijk van invloed
zijn op het effect van Spinal Cord Stimulation (SCS) en
chronische pijn. Het heeft er mede voor gezorgd dat mijn
onderzoeken en innovatie plannen in dit gebied liggen.
Inspirerend!

Daarnaast worden er adviezen gegeven
onderzoek en zijn er discussie punten;
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Ja zeker omdat het een mooie
uitleg geeft over
psychologische factoren
binnen de chronische pijn en
de neuromodulatie, het artikel
is al 17 jaar oud maar nog
steeds actueel en leerzaam.

S T O K P A A R D J E

Chronische pijn is een
ziekte/aandoening op zich
met de daarbij horende
symptomen, aspecten en
invloeden op het dagelijks
leven, wees je daar bewust
van en behandel deze
patiënten met deze
aandoening ook als zodanig.
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1. Goede beheersing van de chirurgische technieken van
bijvoorbeeld SCS.
2. Strenge klinische patiënten selectie voor SCS.
3. Bepalen van passende en geschikte criteria.
4. Overeenstemming over welke determinanten
meegenomen moeten worden om succes van een therapie
te bepalen; verwachtte pijn reductie, vermindering van
opiaat gebruik, level van verbetering van kwaliteit van
leven, level van verbetering in lichamelijk, psychisch en
emotioneel functioneren. Bij jongere patiënten kan
overwogen worden “return to work” mee te nemen als
variabele voor succes.
5. Exclusie van patiënten voor bijvoorbeeld SCS op basis
van specifieke exclusie criteria.
6. Precieze evaluatie van psychologische en sociale
domeinen van pijn om de psychologische karakteristieken
te bepalen die van invloed kunnen zijn op de verwachtte
klinische resultaten.
7. Adequate psychologische en emotionele voorbereiding
van de patiënt op de ingreep of behandeling.
8. Post operatieve lichamelijke en psychologische
revalidatie op een reguliere basis.
Al deze punten zijn tot op de dag van vandaag niet
volledig ontwikkeld, onderzocht en of doorgevoerd in de
dagelijkse praktijk van de zorg voor patiënten met
chronische pijn en SCS wereld wijd. Dit betekent voor mij
dat er nog veel werk en verbetering moet plaatsvinden en
werkt inspirerend!
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