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Prospectief cohortonderzoek
Chronisch Pijn Protocol
M.S.H. Wortman, docent-onderzoeker, Hogeschool van Amsterdam, april 2018

Achtergrond

Interventie Chronisch Pijn Protocol

Chronische pijn is een veelvoorkomend
persisterend, multifactorieel
gezondheidsprobleem en heeft een forse
impact op het dagelijks functioneren en
stemming en kan leiden tot arbeidsverzuim en
arbeidsongeschiktheid. In de eerste lijn krijgen
mensen met chronische pijn zelden de juiste
behandeling, zoals een gedragsmatige aanpak
in combinatie met oefentherapie ofwel een
multimodale therapie. Zo’n multimodale
therapie is het door oefentherapeuten
ontwikkelde Chronisch Pijn Protocol (CPP).
Behandeling volgens het CPP is ontwikkeld om
patiënten met chronische pijn te begeleiden.
Er is echter nog onvoldoende bekend wat de
resultaten van deze behandeling zijn.

• Pijnanalyse
• Waardevolle doelen/toekomstgericht
• Herstellen van balans:
• Leren omgaan met pijn
• Lichaamsbewustwording/ontspanning
• Evenwicht belasting belastbaarheid
Modellen/methodieken:
Biopsychosociale model
Methode oefentherapie Cesar|Mensendieck
Motivational Interviewing
Educatie /Pijnverklaringsmodellen
Graded Activity
Uitbreiding activiteitenniveau bij sensitisatie
ACT/ Mindfulness
Zorgstandaard Chronische Pijn

Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de karakteristieken van de chronisch pijn patiënt behandeld
volgens het CPP en de resultaten van deze behandeling op 3 meetmomenten resp. 3, 6 en 12 maanden.

Methode
Prospectief cohortonderzoek
47 Netwerk Chronisch Pijn praktijken
april 2015 - dec.2016
Patiënten 18 jaar en ouder met chronische
aspecifieke pijnklachten
Exclusiecriteria: ernstige psychische en/of ernstige
verslavingsproblemen, onvoldoende begrip NL taal
Vragenlijsten 4 momenten: baseline, na 3, 6 en 12
maanden
Uitkomstmaten: klachtbeleving, functionele
beperking, fysieke, geestelijke gezondheid ,
kwaliteit van leven, symptomen van distress,
depressie, angst en somatisatie, overtuigingen over
pijn, patiëntkarakteristieken, patiënttevredenheid
CPP
Analyse

Resultaten
Er zijn in de periode van april 2015 t/m december 2016 door 26 therapeuten, verdeeld over alle regio’s, 98 patiënten geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd van de patiënten is
46,7 jaar, 89,8% is vrouw en iets meer dan de helft van de patiënten (55,1%) heeft een mbo-opleiding. Ruim één derde van de patiënten heeft de diagnose fibromyalgie en
89% heeft meer dan 1 jaar chronische pijn. 53% ervaart ernstige tot invaliderende hinder van de klachten. Van resp. 76, 51 en 59 patiënten zijn er op 3, 6 en 12 mnd. followup gegevens door de therapeuten aangeleverd. Patiënttevredenheid over het CPP is zeer hoog. Het behandeltraject bestaat uit gemiddeld 13,5 behandelingen, over 5,5 à 6
maanden. Therapeuten zetten m.n. Pijneducatie, Motivational interviewing, Mindfulness en gedragsverandering houding/bewegingspatroon in. Op alle uitkomstmaten is een
verbetering te zien op zowel 3, 6 als 12 maanden follow-up.
Tabel 3 uitkomstmaten op baseline, na 3 en 12 maanden follow-up
Meetinstrument
T0/baseline T1/3 mnd.
T3/12 mnd.
VASa
QoLb
PSKa
PCS-DVa

79,9 (13,7)
5,9 (1,8)
71,5 (17,5)

66,1 (22,2)
6,7 (1,6)
53,3 (24,7)

53,9 (28,4)
7,2 (1,4)
44,3 (27,1)

Piekeren

7,7 (3,8)

5,6 (3,7)

4,2 (4,1)

Uitvergroten

3,0 (2,7)

2,0 (2,4)

1,2 (1,9)

Hulpeloosheid

9,2 (4,9)

6,5 (5,4)

4,1 (4,5)

RAND-36b
Fysiek functioneren
Rolbep. fysiek

46,4 (21,5)
15,6 (27,7)

57,4 (24,4)
34,9 (40,1)

64,0 (23,1)
51,4 (42,3)

Rolbep. emotioneel

57,6 (43,9)

64,9 (42,1)

88,2 (26,8)

Energie

36,8 (16,7)

46,0 (20,5)

54,3 (19,5)

Geestel. gezondheid

64,2 (18,0)

71,4 (16,6)

76,9 (17,3)

Sociaal functioneren

53,1 (25,1)

63,4 (23,4)

72,7 (22,8)

Pijn

34,5 (17,4)

48,9 (20,1)

56,7 (20,8)

Alg. gezondheid

47,7 (18,9)

52,4 (19,8)

56,5 (19,9)

Distress

15,6 (8,4)

11,5 (7,4)

8,4 (6,4)

Depressie

2,6 (3,4)

1,5 (2,8)

0,9 (1,7)

Angst

4,1 (5,2)

2,0 (3,0)

1,0 (1,8)

Somatisatie

15,8 (6,6)

12,7 (5,9)

10,8 (5,7)

4 DKLa

,

Gemiddelde (sd); a= lagere score betekent een betere gezondheid; b= hogere score
betekent een betere gezondheid. T0 n= 98, T1 n= 76, T3 n= 59

Conclusie De verzamelde gegevens beschrijven op systematische wijze de patiëntenpopulatie en het verloop in de tijd van de scores. Alle scores laten t.o.v. de baseline
meting een verbetering op 3, 6 en 12 maanden follow-up zien. 60% van de patiënten heeft alle vragenlijsten ingevuld. In verder onderzoek kunnen redenen van uitval
onderzocht worden. Verder patiëntgericht onderzoek, (kosten)effectiviteitsonderzoek, is nodig om effect van de behandeling volgens het CPP aan te tonen.
Dank aan de deelnemende NCP therapeuten en aan de patiënten die de
vragenlijsten hebben ingevuld en gegevens beschikbaar hebben gesteld.
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