
WAAROM DIT ZO BELANGRIJK IS VOOR HAMM-
FABER
In de eerste plaats omdat dit heel herkenbaar is vanuit de 
praktijk, ten tweede omdat dit een van de weinige artikelen is die 
specifiek uitgaat van het verwachtingspatroon van patiënten 
ten aanzien van neuromodulatie en ten derde omdat dit mij 
inspireert meer zorg op maat te leveren. Vaak hangen wij ons 
succes van neuromodulatie op aan het afnemen van de 
pijnscore en / of pijnmedicatie gebruik, daarnaast kijken we naar de 
score van kwaliteit van leven en vinden we het belangrijk dat de 
patiënt weer aan het werk gaat. Hier ben ik het zeker mee 
eens, maar aanvullend, kunnen we voor de meerwaarde van het 
succespercentage ook kijken naar de persoonlijke doelen en 
behoeftes van de patiënt. In de jaren dat ik neuromodulatie doe, 
merk ik hoe belangrijk verwachtingen van patiënten zijn voor 
het uiteindelijke korte en lange termijn succes van 
neuromodulatie, waarbij niet altijd de pijnscore leidend is maar 
wel of de patiënt zijn persoonlijk doel heeft bereikt. 
In de dagelijkse praktijk probeer ik dit te realiseren door de 
persoonlijke doelen en behoeftes van patiënten bij de intake uit te 
vragen en terug te laten komen bij de follow-up visites. In dit kader 
wil ik het spinnenweb model van Machteld Huber noemen. Hierbij ligt 
het accent niet op de ziekte, maar op de patiënten zelf, op hun 
veerkracht en op wat zij belangrijk vinden in hun leven met (in 
dit geval) een neuromodulatie systeem. Het spinnenweb model van 
Machteld Huber is een eenvoudig, praktijkgericht hulpmiddel en 
heeft mijns inziens een aanvullende waarde op het succes van 
neuromodulatie.
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MIJN NAAM IS TANJA HAMM-FABER, IK 
BEN SINDS 2005 AFGESTUDEERD 
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST EN WERK 
SINDS 2006 OP HET 
PIJNBEHANDELCENTRUM VAN HET 
ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS MET 
AANDACHTSGEBIED CHRONISCHE PIJN IN 
PATIËNTENZORG, ONDERWIJS EN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. IN 
NOVEMBER 2018 BEN IK GESTART MET EEN 
PROMOTIETRAJECT AAN HET RADBOUDUMC 
AFDELING PIJN EN PALLIATIEVE 
GENEESKUNDE.

Jazeker raad ik dit  art ikel aan
om te lezen. 

A A N R A D E R  O F  N I E T ?

S T O K P A A R D J E

Wat ik mijn collega zou willen meegeven: 
“Luister bij patiënten met chronische pijn 
goed naar hun specifieke hulpvraag. Vat dit 
samen aan het eind van het gesprek zodat 
je laat zien dat je patiënt goed begrepen 
hebt”.  
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