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Een gestandaardiseerde 
dataverzameling is belangrijk 
om patiëntkenmerken en 
behandeleffecten inzichtelijk te 
maken. In de toekomst kan zo 
beter beoordeeld worden wie 
met welk programma het beste 
behandeld kan worden. Dat 
geldt bij uitstek voor patiënten 
met chronische pijn, die vaak 
kampen met langdurige klachten. 
Om meer inzicht te krijgen in de 
kenmerken van deze patiënten 
en de effecten van reguliere 
pijnrevalidatieprogramma’s, is een 
core set voor de dagelijkse praktijk 
opgesteld: de Nederlandse Dataset 
Pijnrevalidatie. 

Tekst: Albère Köke, Rob Smeets, Karlein Schreurs, 
Bianca van Baalen, Patrick de Haan, Sylvia 
Remerie, Rita Schiphorst Preuper en Michiel 
Reneman

Inleiding
Bij wetenschappelijk onderzoek naar (chroni-
sche) pijn is het de internationale afspraak om 
een core set van meetinstrumenten te gebruiken, 
namelijk de IMMPACT-set (Initiative on Methods, 
Measurements, and Pain Assessment in 
Clinical Trials).1-3 Daarin is vastgelegd op welke 
domeinen met welke meetinstrumenten de 
effecten van de te onderzoeken behandeling(en) 
gemeten moeten worden. Door bij elk onderzoek 
dezelfde domeinen en meetinstrumenten te 
gebruiken, kunnen de resultaten van de verschil-
lende onderzoeken beter met elkaar vergeleken 
worden en ontstaat er een duidelijker beeld van 
de effectiviteit van bepaalde behandelingen. 
Voor het vertalen van effecten van onderzoek 
naar de dagelijkse praktijk is het belangrijk om 
te bepalen of de kenmerken van de patiënten in 
het onderzoek overeenkomen met de kenmerken 
van de patiënten die men dagelijks behandelt. In 
wetenschappelijk onderzoek hanteert men vaak 
(strenge) selectiecriteria waardoor de uitkom-
sten niet altijd toepasbaar zijn voor de bredere 
en vaak heterogenere groep patiënten in de 
dagelijkse praktijk. Daarom is ook in de reguliere 
zorg een gestandaardiseerde dataverzameling 
zinvol om inzichtelijk te maken wat de kenmerken 
van patiënten onder behandeling zijn en wat 
effecten van dagelijkse behandelingen zijn. Aan 
de hand daarvan kunnen zorgprofessionals beter 
inschatten of de kenmerken van hun patiënten 

overeenkomen met die uit wetenschappelijk 
onderzoek en daarmee betere evidence-based 
besluiten nemen over het te volgen behandel-
traject bij iedere individuele patiënt. 

Chronische pijn – Voor chronische aspecifieke 
pijn van het bewegingsapparaat bestaat momen-
teel geen behandeling die de pijn volledig kan 
wegnemen.4 De pijn blijft jaren aanhouden en 
heeft grote impact op het dagelijks functioneren 
en de kwaliteit van leven in het algemeen.5 
Patiënten met chronische pijn worden daarom 
vaak verwezen naar een revalidatieprogramma, 
om te leren hoe ze het beste kunnen omgaan 
met hun pijn. Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat pijnrevalidatieprogramma’s effectief 
zijn.6 Maar onder andere door grote diversiteit in 
complexiteit van de pijnproblemen van patiënten 
is niet altijd duidelijk wat de beste behandel-
inhoud is en/of wat de optimale dosering is (in 
termen van frequentie van behandelen en/of duur 
van het behandelprogramma).7 Ook is niet duide-
lijk wat de effecten van bestaande programma’s 
in de dagelijkse praktijk in Nederland zijn. Om 
meer inzicht te krijgen in de kenmerken van 
patiënten met chronische pijn en effecten van 
reguliere pijnrevalidatieprogramma’s, heeft de 
Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN) 
van de Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) 
samen met de Ontwikkelcentra Pijnrevalidatie 
(OPR) en onderzoekers binnen de revalidatie-
geneeskunde een core set voor de dagelijkse 
praktijk opgesteld: de Nederlandse Dataset 
Pijnrevalidatie (NDP).8

NDP – In dit artikel wordt kort de inhoud 
beschreven van de NDP en vervolgens worden 
sociodemografische (leeftijd, geslacht, opleiding,  
werk) en pijngerelateerde gegevens, zoals pijn-
locatie(s), duur en ernst van pijn, gepresenteerd. 
Daarnaast worden ook gegevens over dagelijks 
functioneren en psychosociale problematiek 
weergegeven aan de hand van gevalideerde 
meetinstrumenten. Deze gegevens geven inzicht 
in de aard en de mate van complexiteit van de 
patiënten die verwezen worden naar een pijn-
revalidatieprogramma. Naast gegevens over de 
hele groep worden ook kenmerken van verschil-
lende subgroepen beschreven. Deze norm-  
gegevens kunnen door diverse zorgprofessionals 
gebruikt worden om onder andere de kenmerken 
van hun eigen patiënten te vergelijken met de 
omschrijvingen in dit artikel. Door eveneens 
gegevens te verzamelen in andere domeinen 
van de gezondheidszorg, zoals de fysiotherapeu-
tische praktijk, kan in de toekomst beter beoor-
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deeld worden wie en waar met welk programma 
het beste behandeld kan worden. Dit vraagt 
natuurlijk wel een gestandaardiseerde dataver-
zameling in de verschillende praktijken. Voor 
chronische pijn is dat extra zinvol, omdat chroni-
sche pijn niet een probleem is dat door één disci-
pline kan worden opgelost of alleen binnen een 
gespecialiseerde instelling. Juist samenwerking 
in de vorm van een stepped care- en matched 
care-benadering met gerichte doorverwijzing 
van patiënten kan bijdragen aan een betere zorg 
voor patiënten met chronische pijn.9 Een goed 
inzicht in kenmerken van de patiënt en de pijn- 
klachten is daarbij onmisbaar.

Ontwikkeling en inhoud NDP
Een uitgebreide digitale beschrijving van de 
inhoud en het ontwikkelproces van de NDP is  
te vinden op adelante-zorggroep.nl (zoek op Data- 
set Pijnrevalidatie). Ook kan men hier een soort-
gelijke dataset voor pijn bij jongeren vinden. De 
inhoud van de NDP is gebaseerd op de IMMPACT-
core set voor wetenschappelijk onderzoek1-3 en 
de ICF-core sets ‘low back pain’10 en ‘chronic 
widespread pain’.11 De doelstellingen van ICF- 
core sets en IMMPACT zijn verschillend van aard. 
De ICF gaat uit van een algemenere registratie, 
waarbij omschrijving van het probleem en patiënt- 
kenmerken onderdeel zijn van de registratie. 
De IMMPACT-aanbevelingen bestaan uit evalu-
atieve meetinstrumenten. De NDP bestaat uit 
de domeinen van de IMMPACT-core set, welke 
zijn aangevuld met drie domeinen die specifiek 
zijn voor uitkomsten van revalidatie: de mate 
van participatie, de medische consumptie en de 
persoonlijke hulpvraag/doelen van de patiënt. 
De dataset voor pijnrevalidatie bevat daardoor 8 
domeinen (zie kader).

Domeinen Nederlandse 
Dataset pijnrevalidatie
1. pijn en vermoeidheid
2. fysiek functioneren
3. emotioneel functioneren
4. participatie (arbeid / maatschappelijk)
5. hulpvraag / doelen patiënt 
6. medische consumptie
7.  gevoel van verbetering en tevredenheid 

over de revalidatiebehandeling door de 
patiënt 

8.  negatieve gevolgen van de revalidatie-
behandeling 

Dataverzameling chronische pijn in de dagelijkse praktijk

Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie
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Pijnrevalidatie is niet gericht op het oplossen 
of verbeteren van de pijn zelf, maar richt zich 
op het weer (beter) kunnen functioneren in de 
maatschappij en het verminderen van zorgge-
bruik, door zelfredzaamheid te vergroten en in te 
gaan op persoonlijke, voor de patiënt relevante 
doelen. Daarom is de IMMPACT-set met deze 
domeinen uitgebreid. Per domein zijn valide en 
betrouwbare meetinstrumenten geselecteerd 
door een werkgroep. Deze meetinstrumenten 
moesten kort zijn, in het Nederlands beschikbaar, 
en vrij te gebruiken zijn. De definitieve keuze van 
de meetinstrumenten is vastgesteld tijdens een 
viertal consensusrondes. De NDP bestaat uit 
42 algemene sociodemografische en pijngere-
lateerde vragen en 11 meetinstrumenten. In dit 
artikel worden alleen gegevens van de beginme-
ting gepresenteerd en daarom geen gegevens 
van ‘patiënt oordeel herstel’, persoonlijke doelen 
en negatieve bijwerkingen (zie tabel 1). 

Pijn en vermoeidheid – De intensiteit van pijn en 
ervaren vermoeidheid wordt gemeten met behulp 
van een 11-punts numerieke puntenschaal (NPS), 
met de uiteinden ‘ondraaglijke pijn’ en ‘geen pijn’ 
en ‘extreme vermoeidheid’ en ‘geen vermoeid-
heid’. De gemiddelde intensiteit van de pijn en 
vermoeidheid van de afgelopen week worden 
gemeten. Numerieke puntenschalen zijn valide 
en betrouwbare meetinstrumenten.12,13

Fysiek Functioneren – Voor het meten van fysiek  
functioneren werden 3 meetinstrumenten ge- 
bruikt:
1.  Subschaal Fysiek Functioneren van de RAND-

3614 – deze meet diverse dagelijkse activi-
teiten;

2.  Subschaal Rolpatroon Fysiek van de RAND-
3614 – deze vraagt naar activiteiten op onder 
andere het werk;

3.  Subschaal Interferentie van de Multidimen-
sionele Pijnvragenlijst (MPI-INT)15 – deze 
scoort op een 7-punts Likertschaal hoe pijn 
interfereert met dagelijkse activiteiten. Hoe 
hoger de score, hoe meer het functioneren 
belemmerd wordt. 

De subschalen van de RAND-36 scoren van 
0-100; hoe lager de score, hoe slechter het func-
tioneren. 
De RAND-36 en de MPI zijn valide en betrouw-
bare meetinstrumenten.14,15

Emotioneel Functioneren – Voor het meten van 
emotioneel functioneren werden 3 meetinstru-
menten gebruikt:
1.  Pijn Catastroferen Schaal (PCS) – de PCS-score 

loopt van 13-52, hoe hoger de score, hoe meer 
een patiënt catastrofeert;

2.  Subschaal Mentale Gezondheid van de RAND-
36;

3.  Subschaal Vitaliteit van de RAND-36.
De score van de subschalen van de RAND-36 
loopt van 0-100; hoe lager de score, hoe slechter 
de mentale gezondheid of de vitaliteit. 
De PCS en RAND-36 zijn valide en betrouwbare 
meetinstrumenten.14,16,17

Participatie – De Pain Disability Index meet 
beperkingen in verschillende domeinen zoals, 
vrije tijd, dagelijkse activiteiten, werk en sport.18 
Alle activiteiten worden gescoord op een 11- 
punts schaal, waarbij 0 geen beperkingen bete-
kent en 10 volledig beperkt. De totaalscore loopt 
van 0-70; hoe hoger de score, hoe meer beper-
kingen in participatie. De PDI kan onderverdeeld 
worden in 2 subschalen: vrijwillige activiteiten 
en verplichte activiteiten. De Nederlandstalige 
versie is valide en betrouwbaar.19,20,21

Medische consumptie – Deze werd gemeten met 
3 gesloten vragen:
1.  Gebruikt u momenteel pijnmedicatie? (ja/nee)
2.  Hoe vaak gebruikt u nu pijnmedicatie? (nooit, 

soms, regelmatig, vaak, dagelijks)
3.  Hoe vaak hebt u afgelopen jaar een arts/

behandelaar bezocht vanwege uw pijn-
klachten?

Dataverzameling en analyse
In 32 revalidatie-instellingen (n = 14) of afde-
lingen revalidatie van ziekenhuizen (n = 18) werd 
in de periode 2010-2013 de NDP afgenomen bij 
alle patiënten die zich aanmeldden voor een 
pijnrevalidatieprogramma. In Nederland bestaan 
pijnrevalidatieprogramma’s meestal uit een com-
binatie van fysieke en cognitief-gedragsmatige 
behandelmethodieken. Patiënten wordt geleerd 
hoe ze het beste kunnen functioneren met hun 
pijnklachten. De duur van dergelijke pijnrevali-
datieprogramma’s is gemiddeld 12 weken (range 
4-20).22

In dit artikel worden de sociodemografische en 
pijngerelateerde variabelen beschreven in de 
vorm van gemiddelde scores en/of frequentie-
tabellen van de hele groep patiënten. Van de 
meetinstrumenten worden eveneens de gemid-
delde scores en standaarddeviaties benoemd. 
Daarnaast worden de gegevens gepresenteerd 
van subgroepen op basis van:
a. instelling (revalidatiecentrum/ziekenhuis)
b. geslacht
c.  ernst van de pijn (mild NPS 1-4, matig NPS 5-6, 

ernstig NPS 7-10)
d.  duur van de pijn (tot 1 jaar, tussen 1-2 jaar, 

tussen 2 en 5 jaar, langer dan 5 jaar)
e.  aantal pijnlocaties (1 pijnlocatie, 2-5 pijnloca-

ties, meer dan 5 pijnlocaties)
De scores binnen de subgroepen zijn geanaly-
seerd met behulp van ANOVA met post-hoc-
testen als Bonferroni (om te corrigeren voor 
type 1 fout) en Hochberg’s GT2 test (om te corri-
geren voor verschillen in groepsgrootte). Een 
p-waarde < 0,05 werd als statistisch significant 
beschouwd. Resultaten zijn benoemd als stati-
sche significant als beide post-hoc-testen < 0,05 
waren. De analyse werd uitgevoerd met behulp 
van SPSS 22.

Resultaten
Van februari 2010 tot oktober 2013 zijn in totaal 
8200 volwassen patiënten met chronische pijn 
verwezen voor een pijnrevalidatieprogramma. 
Alle verwezen patiënten hebben voorafgaand of 
tijdens het eerste consult met de revalidatiearts 
de NDP-set ingevuld. Ondanks het feit dat aan 
alle patiënten gevraagd is om de set in te vullen, 
zijn er grote aantallen missende gegevens. De 
range missende waarden loopt van 1559 voor 
pijnscores tot 3862 voor de PCS. Er zijn echter 
geen systematische afwijkingen gevonden met  
betrekking tot geslacht, leeftijd, opleidings-

Tabel 1. Domeinen en meetinstrumenten NDP

Domeinen Meetinstrumenten

Pijn en vermoeidheid 11-punts numerieke schaal 

Fysiek functioneren Subschaal Fysiek Functioneren (FF) RAND36
Subschaal Rolpatroon Fysiek (RF) RAND36 
Subschaal Interferentie Multidimensionele Pijn Index (MPI-INT)

Emotioneel functioneren Subschaal Mentale Gezondheid (MG) RAND36
Subschaal Vitaliteit (VI) RAND36
Piin Catastroferen Schaal (PCS)

Participatie Pain Disability Index (PDI)

Hulpvraag/doelen patiënt Canadian Occupational Performance Measurement (COPM) 
of Patiënt Specifieke Klacht (PSK)

Medische consumptie Open vragen over consulten dokters of andere hulpverleners  
en medicatiegebruik 

Patiënt oordeel herstel 5-punts Likertschaal (zeer ontevreden-zeer tevreden)

Persoonlijke doelen Canadian Occupational Performance Measurement (COPM)  
of Patiënt Specifieke Klacht (PSK)

Bijwerkingen Open vragen >>
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niveau, en/of werkstatus als gevolg van de 
missende data. Daarom worden in dit artikel de  
gemiddelde scores (en standaarddeviaties) 
gepresenteerd van alle patiënten waarvan data 
beschikbaar waren. Eerst worden de gegevens 
gepresenteerd van de algemene sociodemogra-
fische en pijngerelateerde kenmerken. Daarna 
worden de scores van de verschillende meetin-
strumenten voor de hele groep en per subgroep 
gepresenteerd.

Algemene patiëntkenmerken – Er zijn geen 
statistisch significante verschillen gevonden in 
patiëntkenmerken tussen ziekenhuispopulatie 
en patiënten verwezen naar een revalidatiecen-
trum. Daarom worden bij alle overige onderdelen 
steeds de scores gepresenteerd van de totale 
groep patiënten. Het merendeel (71%) van de 
patiënten is vrouw en heeft de Nederlandse 
nationaliteit (87%). De leeftijd van verwezen 
patiënten lag tussen de 18 en de 90 jaar, met 
een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. De grootste 
groep patiënten was tussen de 30 en 60 jaar 
(74%) en van alle patiënten had 16% geen vaste 
partner.*

>>
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Scores op de domeinen van de NDP – De 
gemiddelde scores voor pijn, vermoeidheid, 
PDI, RAND-36 subschalen, PCS en MPI-INT zijn 
weergegeven in tabel 4-7; voor de totale groep 
en per subgroep geslacht (tabel 4), per subgroep 
pijnintensiteit (tabel 5), per subgroep pijnloca-
ties (tabel 6) en per subgroep pijnduur (tabel 7).

Legenda tabellen 4-7

NPS numerieke puntenschaal

PDI Pain Disability Index

RAND-36 FF Fysiek Functioneren

RAND-36 RF Rolpatroon Fysiek

RAND-36 MG Mentale Gezondheid

RAND-36 VI Vitality

PCS Pijn Catastroferen Schaal

MPI-INT Multidimensionele Pijn Index 
Interferentie-subschaal

gem gemiddelde

sd standaarddeviatie

* Zie kngf.nl/fysiopraxis voor het 
overzicht van patiëntkenmerken

De meerderheid van de pa- 
tiënten wordt doorverwezen  
door een huisarts. Naast de  
huisarts verwijzen reumato-
loog en revalidatiearts (van  
ziekenhuis naar gespeciali- 
seerd revalidatiecentrum) het  
vaakst patiënten. Patiënten ge- 
ven aan dat de pijnklachten  
meestal geleidelijk ontstaan 
zijn, zonder een duidelijke oor-
zaak of aanleiding. De meest 
voorkomende pijnlocaties zijn 
lage rug, schouders en nek. 
Ook hadden de meeste pa- 
tiënten pijn in meer dan één 
lichaamsdeel. Alle patiënten 
hadden chronische pijn-
klachten van wie 61% deze 
klachten al meer dan twee 
jaar heeft (tabel 2).Kenmerken van pijn van de patiënten verwezen naar pijnrevali-

datie; a meer dan één antwoord mogelijk; mnd: maanden

Tabel 2. Pijnkenmerken

Pijnlocatie (n=4596)a % Aantal pijnlocaties 
(n=4596)

%

hoofd-gezicht
nek
schouder
arm
hand/vingers
borst & buik
lage rug
heup en bovenbeen
knie en onderbeen
voet
overig

38
45
46
34
32
13
58
34
39
29
14

1 pijnlijke locatie 
2-5 pijnlijke locaties
>5 pijnlijke locaties 

15
39
46

Ontstaan pijnklachten  
(n=8193)

Oorzaak pijn  
volgens de patiënt 
(n=5251)a

geleidelijk, zonder duidelijke 
oorzaak
plotseling, na trauma/ziekte
plotseling, zonder duidelijke 
oorzaak

57

26
17

fysiek letsel
overbelasting werk
overbelasting thuis
ongeval
operatie
ziekte 
onbekend

28
19
11
19
 9
11
27

Duur van de pijn (mnd)  
(n=7528)

Verwijzer (n=8200)

6-12 
13-24 
25-60 
>61

21
18
23
38

huisarts 
reumatoloog
revalidatiearts
orthopeed
neuroloog
anesthesioloog
psychiater
anders

38
15
14
10
10
 5
 1
 7

Aantal consulten bij een  
zorgprofessional afgelopen jaar 
(n=7795)

%

0 1,1

1-2 13,0

3-5 25,0

6-10 26,0

11-20 19,4

>20 15,5

Medicatie (n=7991) %

Gebruik pijnmedicatie 59

Dagelijks gebruik pijnmedicatie 51

Gebruik andere medicatie 43

Medische consumptie in het jaar voor verwijzing 

naar pijnrevalidatie

In tabel 3 is de medische consumptie weer-
gegeven. Een grote verscheidenheid aan 
hulpverleners werd in het jaar voor de 
verwijzing door patiënten bezocht. Na de 
huisarts was de fysiotherapeut (56%) de 
meest geconsulteerde hulpverlener, gevolgd 
door neuroloog (34%), reumatoloog (20%) 
en orthopeed (19%). De meerderheid van 
patiënten gebruikt pijnmedicatie, meestal 
dagelijks.

Tabel 3. Medische consumptie
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Discussie
De NDP geeft inzicht in de sociodemografische 
kenmerken, de ernst van symptomen en klachten 
van patiënten met chronische pijn die verwezen 
worden voor een pijnrevalidatieprogramma. Op- 
vallend was dat er geen verschillen gevonden 
werden tussen de populatie verwezen naar 
een ziekenhuis en naar een revalidatiecentrum. 
Mogelijk dat dit te verklaren is door de lange 
klachtenduur van beide populaties. De gevonden 
sociodemografische gegevens ten aanzien van 
medische consumptie (medicatiegebruik en 
artsenbezoek) zijn in lijn met beschrijvingen 
van pijnpopulaties in het algemeen23,24 en met 
patiëntenpopulaties uit gespecialiseerde pijn-
klinieken.25 De gemiddelde scores ten aanzien 
van ernst van de pijn, duur van de pijn en het 
fysieke en emotionele functioneren van de totale 
onderzoekspopulatie is vergelijkbaar met een 
patiëntengroep uit een Australische gespecia-
liseerde pijnkliniek.25 De scores op gebied van 
participatie (PDI) is vergelijkbaar met die van een 
populatie patiënten met chronische pijn en een 
uitkering in Canada en met die van een multi-
disciplinair Rugcentrum in Groningen.21 Verder 
zijn ook de resultaten van de subschalen van de 
RAND-36 vergelijkbaar met resultaten van de 
RAND-36 in een studie naar kwaliteit van leven 
bij diverse groepen patiënten met musculoske-
letale pijnklachten.26 Alhoewel de patiënten 
verwezen voor een pijnrevalidatieprogramma, 
naar onze mening zeer complexe pijnproblemen 
hebben, kunnen we dit niet goed bepalen, omdat 
er geen gegevens in de literatuur bekend zijn 
van andere systematische dataverzamelingen 
binnen de dagelijkse praktijk. Valide en uitge-
breide beschrijvingen van kenmerken van patiën-
tenpopulaties zijn van belang om kennis over te 
dragen en meer inzicht te geven in complexe 
gezondheidsproblemen.27 Met de NDP-set is het 
nu mogelijk om een gedetailleerde beschrijving 
te presenteren van de patiënten verwezen naar 
een pijnrevalidatieprogramma. Deze gegevens 
kunnen, bij gebrek aan referentiewaarden, ge- 
bruikt worden om de scores van een individuele 
patiënt te interpreteren om daarmee een aange-
past behandelplan op te stellen.25

Biopsychosociale aanpak – De resultaten van dit 
onderzoek tonen eens te meer de noodzaak aan 
van een biopsychosociale aanpak in de behande-
ling van patiënten met chronische pijn.28,29 Een 
multidisciplinaire pijnrevalidatieprogramma is 
een effectieve behandelmethode.6 Echter, de 
effecten zijn klein tot matig en de verschillende 
typen pijn revalidatieprogramma’s lijken even 
effectief te zijn.6,30-32 De grote heterogeniteit 
van de patiëntenpopulatie met chronische pijn 
is een van de mogelijke verklaringen voor deze 
beperkte effecten.33,34 Het verzamelen van gege-
vens, op een gestandaardiseerde manier, binnen 
de dagelijkse zorg kan bijdragen aan een meer 

Tabel 4. Scores meetinstrumenten NDP totale groep  
en man/vrouw 

Alle patiënten
gem (sd)/n

Man
gem (sd)/n

Vrouw
gem (sd)/n

Pijn (NPS 0-10) 6,7 (1,8) / 6641 6,5 (1,9) / 1433 6,6 (1,8) / 3548

Vermoeidheid (NPS 0-10) 7,0 (2,2) / 6209 6,6 (2,3) / 1303 7,1 (2,1) / 3238

PDI (0-70) 38,9 (13,3) / 4867 38,1 (14,1) / 1195 38,7 (13) / 3002

PDI vrije activiteit 32,3 (9,9) / 4876 30,6 (10,6) / 1199 31,3 (9,6) / 2999

PDI verplichte activiteit 7,7 (4,9) / 5003 7,6 (4,9) / 1207 7,6 (4,8) / 3106

RAND-36 FF (0-100) 43,5 (22,1) / 5181 44,5 (22,6) / 1281 42,9 (21,8) / 3274a

RAND-36 RF (0-100) 11,1 (24) / 5356 12,5 (25,4) / 1304 10,7 (23,6) / 3420a

RAND-36 MG (0-100) 61,6 (18,7) / 5306 61,2 (18,8) / 1299 62,2 (18,2) / 3375

RAND-36 VI (0-100) 41,1 (18,4) / 5255 43,6 (19,1) / 1280 40,5 (18) / 3344b

PCS (0-52) 21,6 (10,8) / 4338 23,3 (11,1) / 1155b 21,1 (10,5) / 2831

MPI–INT (0-6) 4,0 (1,2) / 4655 4,0 (1,3) / 1181 4,0 (1,2) / 2884

Verschillen tussen mannen en vrouwen significant bij a p < 0,05; b p ≤ 0,000

De verschillen tussen man en vrouw waren in het algemeen klein. Vrouwen hadden statistisch 
significant lagere scores voor fysiek functioneren, rolpatroon fysiek en vitaliteit. Mannen hadden 
statistisch significant hogere scores op de Pijn Catastroferen Schaal (tabel 4).

Tabel 5. Scores subgroepen pijnintensiteit

Pijnscore 1-4
gem (sd)/n

Pijnscore 5-6
gem (sd)/n

Pijnscore 7-10
gem (sd)/n

Pijn afgelopen week 
(0-10)

3,1 (1,1) / 795a 5,6 (0,5) / 1761b 7,8 (0,9) / 4085c

Vermoeidheid afgelopen 
week (0-10)

5,4 (2,5) / 747a 6,5 (2) / 1631b 7,5 (1,9) / 3730c

PDI (0-70) 27,6 (13) / 589a 34,7 (11,5) / 1291b 43,2 (12,2) / 2759cc

PDI vrije activiteit 23,2 (10,5) / 590a 28,5 (8,8) / 1292b 34,3 (8,9) / 2762cc

PDI verplichte activiteit 4,5 (3,9) / 603a 6,3 (4,4) / 1325b 9,0 (4,8) / 2844c

RAND-36 FF (0-100) 58,4 (21) / 562a 49,8 (20,1) / 1246b 38,9 (21,3) / 2707c

RAND-36 RF (0-100) 50,5 (30,8) / 574a 13,3 (25,7) / 1297b 8,3 (20,8) / 2791c

RAND-36 MG (0-100) 68,1 (16,1) / 570a 65 (16,9) / 1295b 58,7 (19,1) / 2762c

RAND-36 VI (0-100) 49,6 (18,1) / 572a 43,8 (18) / 1286b 38,5 (19,1) / 2762c

PCS (0-52) 15,6 (9) / 536a 18,6 (9,1) / 1213b 24,5 (11) / 2349c

MPI–INT (0-6) 3,2 (1,3) / 580a 3,7 (1,1) / 1296b 4,3 (1,1) / 2584c

a p < 0,000 tussen groep 1-4 vs. groep 5-6 NPS; b p < 0,000 tussen groep 5-6 vs. groep 7-1 NPD;  
c p < 0,000 tussen groep 7-10 vs. groep 1-4 NPS

In het algemeen rapporteerden de patiënten gemiddeld hoge pijn en vermoeidheid scores. De 
grootste groep patiënten (62%) had last van ernstige pijn (NPS 7-10) en een kleine minderheid 
(12%) had last van milde pijn (NPS 1-4). Patiënten met ernstige pijn scoorden op alle andere 
meetinstrumenten gemiddeld het hoogst (meer klachten). Alle verschillen in scores tussen de 
subgroepen pijnintensiteit waren statistisch significant (tabel 5). 
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gerichte behandeling, afgestemd op patiënt- 
karakteristieken. Behandeling op maat gebaseerd 
op de mate van complexiteit van het probleem 
is mogelijk effectiever dan een standaard- 
basisbehandeling.35 Patiënten met chronische 
pijn worden vaak pas doorverwezen naar een 
pijnrevalidatieprogramma na een lang traject 
van niet succesvolle, op pijnvermindering gerich-
te behandelingen. Dit wordt vaak gezien als een 
laatste redmiddel. 

Duur – De gegevens over de duur van de pijn-
klachten, waarbij 80% van de verwezen patiën-
ten inderdaad al meer dan een jaar klachten 
heeft en 38% zelfs langer dan 5 jaar, bevestigen 
dit beeld. Dit is ook in lijn met resultaten uit de 
Europese studie van Breivik et al.23 waar slechts 
een klein deel van de patiënten met chronische 
pijn uiteindelijk verwezen werd naar een gespe-
cialiseerd pijncentrum en waarbij 40% van de 
patiënten ontevreden was over de voorafgaande 
behandelingen. Deze late verwijzing naar een 
pijnrevalidatieprogramma heeft, ondanks dat in  
deze programma’s niet aan een oplossing voor de 
pijn gewerkt wordt, toch verschillende nadelen 
voor patiënt (meer en ernstigere klachten) 
en maatschappij (hogere directe en indirecte 
kosten).36 Hoe langer de pijnklachten persis-
teren, hoe groter het risico dat de pijnklachten 
zich uitbreiden (gegeneraliseerde pijn) en 
complexer worden. De gegevens uit het onder-
zoek laten inderdaad zien dat patiënten met een 

Tabel 7. Scores subgroepen pijnduur

Patiënten met pijn  
gedurende 1 jaar  

(n=1349)
gem (sd)/n

Patiënten met pijn  
gedurende 1-2 jaar 

(n=1056)
gem (sd)/n

Patiënten met pijn  
gedurende 2-5 jaar 

(n=1335)
gem (sd)/n

Patiënten met pijn  
gedurende >5 jaar 

(n=2212)
gem (sd)/n

Pijn afgelopen week (0-10) 6,5 (1,9) / 1349 6,6 (1,8) / 1056 6,6 (1,8) / 1335 6,7 (1,8) / 2212

Vermoeidheid afgelopen week (0-10) 6,8 (2,3) / 1312 6,9 (2,2) / 1016 6,9 (2,2) / 1281 7,2 (2,1) / 2104a

PDI (0-70) 39,3 (13,9) / 969 39,3 (13,4) / 861 37,3 (13,7) / 1037 38,6 (13) / 1657

PDI vrije activiteit 31,7 (10,4) / 971 31,6 (9,9) / 860 30,1 (10,2) / 1037 31,1 (9,6) / 1666

PDI verplichte activiteit 7,8 (5,0) / 994 7,8 (5,0) / 886 7,3 (4,8) / 1058 7,6 (4,8) / 1711

RAND-36 FF (0-100) 45,2 (22,1) / 1022 43,8 (22,1) / 912 46,1 (22,2) / 1110 41,5 (21,9) / 1805a

RAND-36 RF (0-100) 8,3 (21,0) / 1065 9,4 (21,7) / 929 13,4 (26,7) / 1148 12,9 (25,6) / 1874

RAND-36 MG (0-100) 61,3 (18,7) / 1052 61,5 (19) / 928 62,8 (18,2) / 1134 61,5 (18,6) / 1859

RAND-36 VI (0-100) 42,2 (17,7) / 1038 42,3 (18,7) / 919 42,8 (18,2) / 1123 39,8 (18,4) / 1843a

PCS (0-52) 20,7 (10,4) / 775 22,4 (10,6) / 679 22,2 (10,7) / 846 21,6 (11) / 1379

MPI–INT (0-6) 4 (1,2) / 861 4 (1,2) / 735 3,9 (1,2) / 928 4 (1,2) / 1512

Patiënten met pijnklachten langer dan 5 jaar hadden statistisch significant slechtere scores voor vermoeidheid, fysiek (RAND-36 FF) en emotioneel 
functioneren (RAND-36-VI) in vergelijking met patiënten met een kortere klachtenduur. Er werden geen statistische verschillen gevonden voor pijn, 
vermoeidheid fysiek en emotioneel functioneren tussen de subgroepen 1, 1-2 en 2-5 jaar klachten. De gevonden verschillen waren klein en niet klinisch 
relevant (tabel 7).

a p < 0,001 groep > 5 jaar klachten vs. alle andere subgroepen

Tabel 6. Scores subgroepen aantal pijnlocaties

1 pijnlocatie
gem (sd)/n

2-5 pijnlocaties
gem (sd)/n

 >5 pijnlocaties 
gem (sd)/n

Pijn gemiddeld afgelopen week 
(0-10)

6,4 (2,1) / 588a 6,7 (1,8) / 1856b 7 (1,7) / 1363c

Vermoeidheid afgelopen week 
(0-10)

6 (2,5) / 582a 6,7 (2,3) / 1816b 7,5 (1,9) / 1310c

PDI (0-70) 35,9 (14,5) / 383 37,4 (13,9) /1274b 40,9 (12,6) / 1118c

PDI vrije activiteit 29,4 (11,1) / 381 30,3 (10,4) /1279b 32,7 (9,2) / 1120c

PDI verplichte activiteit 6,7 (4,9) / 399 7,2 (5,0) / 1320b 8,5 (4,7) / 1153c

RAND-36 FF (0-100) 48 (23,4) / 391a 48 (22,8) / 1257b 40,9 (20,7) / 1099c

RAND-36 RF (0-100) 17,4 (30,2) / 397 14,1 (26,4) / 1289b 8,6 (20,3) / 1137c

RAND-36 MG (0-100) 64,2 (17,2) / 393 63,4 (17,8) / 1283b 60,3 (18) / 1123c

RAND-36 VI (0-100) 48,5 (17,5) / 389a 45,7 (17,5) / 1273b 37,7 (17,1) / 1112c

PCS (0-52) 18,8 (10,3) / 215a 21,7 (10,5) / 959 22,3 (10,9) / 879

MPI–INT (0-6) 3,5 (1,3) / 243a 3,9 (1,2) / 1017b 4,1 (1,1) / 896c

a p ≤ 0,05 tussen groep 1 locatie vs. groep 2-5 locaties; b p ≤ 0,001 tussen groep 2-5 locaties vs. groep 

> 5 locaties; c p ≤ 0,001 tussen groep > 5 locaties vs. groep 1 locatie

Patiënten met meer dan 5 pijnlijke lichaamsdelen scoorden op alle onderdelen, met uitzondering 
van de PCS, significant slechter in vergelijking met de andere twee subgroepen. Deze patiënten 
hadden de slechtste scores voor pijn, vermoeidheid, beperkingen dagelijks functioneren (PDI en 
MPI-INT), subschalen RAND-36 fysiek en emotioneel functioneren, catastroferen (PCS) en dage-
lijks functioneren in vergelijking met de andere twee subgroepen (tabel 6). 
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langere klachtenduur slechter scoorden op pijn, 
vermoeidheid, fysiek functioneren, vitaliteit en 
deels voor catastroferen en beperkingen in het 
uitvoeren van rollen. Het uitbreiden van lokale 
pijnklachten naar andere lichaamsdelen is een 
veelvoorkomend verschijnsel bij patiënten met 
chronische pijn.37 In deze studie had 85% van de 
patiënten pijn in meerdere lichaamsdelen. Dit 
uitbreiden van pijnklachten kan verklaard worden 
op basis van veranderingen in het verwerken 
van pijn in het centraal zenuwstelsel (centrale 
sensitisatie).38-40 Patiënten met ernstige pijn of 
pijn in meerdere lichaamsdelen ervaren meer 
beperkingen in functioneren en emotionele 
problemen. Dit zijn mede factoren die bijdragen 
aan een abnormale pijnverwerking, wat kan 
leiden tot centrale sensitisatie.41,42 Het proces 
van centrale sensitisatie treedt al snel (binnen 
dagen tot weken) op na ontstaan van pijn-
klachten en eenmaal chronisch is dit lastig weer 
te herstellen.43 Dit verklaart mogelijk ook waarom 
tussen de subgroepen op basis van de duur 
van pijnklachten geen grote verschillen aange-
toond konden worden. De meeste patiënten 
hadden klachten van minimaal 6 maanden en 
langer. Het is dan ook goed voorstelbaar dat 
behandeling van patiënten met ernstige pijn en 
andere klachten vanwege de complexiteit en 
eerdere niet succesvolle behandelingen geen 
grote effecten bewerkstelligt.44 Een eerdere 
verwijzing lijkt dan ook zinvol, omdat negatieve 
fysieke en psychosociale gevolgen, die kunnen 
bijdragen aan ontwikkeling van verhoogde 
gevoeligheid voor pijn, beter behandeld of voor-
komen kunnen worden.

Medische consumptie – Het vroeger in het 
traject verwijzen van patiënten naar multidisci-
plinaire behandelingen verhoogt de kosteneffec-
tiviteit van deze behandeling omdat de complexi-
teit van het probleem waarschijnlijk minder is.36 
Patiënten met chronische pijn en met name pa-
tiënten die veel beperkingen ervaren in dagelijks 
functioneren, maken veel gebruik van zorg.45,46 In 
deze studie was de medische consumptie voor-
afgaand aan de verwijzing inderdaad hoog. En 
hoewel er alleen gegevens zijn verzameld over 
het jaar voorafgaand aan de verwijzing, was er 
geen verschil in consumptie tussen patiënten 
met een kortere klachtenduur (6 maanden – 2 
jaar) en patiënten met klachten langer dan 5 jaar. 
We kunnen dus aannemen dat de totale medi-
sche consumptie gedurende de hele periode 
van pijnklachten per patiënt erg hoog zal zijn. 
Aangezien multidisciplinaire behandelprogram-
ma’s positieve effecten laten zien op medische 
consumptie47 en terugkeer naar werk, of leiden 
tot minder beperkingen in functioneren,48,49 is 
dit eveneens een reden om patiënten wellicht 
eerder te verwijzen naar een pijnrevalidatie-
programma of een behandeling te starten die 
gericht is op het leren functioneren met pijn.

Beperkingen van de NDP
Generieke meetinstrumenten – Op basis van de 
te verwachten heterogeniteit van de populatie 
patiënten met chronische pijn is in deze core 
set gekozen voor meer generieke meetinstru-
menten zoals de RAND-36 in plaats van meer 
ziektespecifi eke meetinstrumenten. De validi-
teit, betrouwbaarheid en responsiviteit is voor 
deze meetinstrumenten voor diverse populaties 
met chronische pijn aangetoond.50-55 Mogelijk 
kunnen meer ziektespecifi eke meetinstrumenten 
binnen bepaalde subgroepen nog meer klinisch 
relevante gegevens opleveren. Ook bevat de 
NDP meer meetinstrumenten binnen het fysieke 
domein dan de andere domeinen. De reden 
hiervoor is dat pijnrevalidatieprogramma’s zich 
primair richten op verbetering van dagelijks 
fysiek functioneren. Het combineren van gene-
rieke ziektespecifi eke meetinstrumenten is dan 
zinvol om een breder inzicht te verkrijgen.52 
Daarnaast was het moeilijker om consensus 
te krijgen over welke specifi eke meetinstru-
menten in de core set zouden moeten worden 
opgenomen binnen het emotionele domein. Om 
de invultijd voor patiënten te beperken, is toch 
gekozen voor meer generieke meetinstrumenten. 
Daardoor is specifi eker inzicht in veranderingen 
in bijv. stemming of angst minder groot.

Dataverzameling – Een ander probleem is de 
dataverzameling. In een aantal instellingen is de 
dataverzameling in delen ingevoerd. Dit verklaart 
onder andere de grote verschillen in aantallen 
ingevulde meetinstrumenten in de huidige data-
set. Met name de PCS en de MPI werden later 
toegevoegd aan de al lopende dataverzameling. 
De belangrijkste reden voor de grote variatie in 
aantallen is de onderschatting in de instelling van 
wat nodig is aan mankracht, apparatuur e.d. om 
een adequate dataverzameling in te richten. In 
de meeste instellingen werd een behandelaar of 
een secretaresse aangewezen zonder specifi eke 
kennis over hoe je het beste data kunt verza-
melen en met beperkte tijd en mogelijkheden om 
dit goed uit te kunnen voeren. Een gestandaardi-
seerde en systematische dataverzameling is nog 
altijd niet een eerste prioriteit van instellingen, 
en het ontbreekt aan kennis en inzicht hoe dit 
goed in te richten. Hierdoor zijn de aantallen 
van patiënten per meetinstrument erg divers. 
Dit komt ook doordat patiënten de vragenlijsten 
niet altijd helemaal of correct invulden. Mogelijk 
dat de tijdsduur voor het invullen voor sommige 
patiënten te lang was, dat sommige vragen 
te intiem waren (zoals vragen over seksua-
liteit) of dat het invullen op een computer te 
moeilijk was – een deel van de patiënten kon de 
NDP digitaal via een link per mail invullen. Voor 
dataverzameling in de dagelijkse praktijk van de 
zorg is het daarom nodig dat instellingen zullen 
moeten investeren in een adequate infrastruc-
tuur om gegevensverzameling ten behoeve van 

de zorg zelf en ook voor kwaliteitsbeleid te opti-
maliseren. Complete en correct ingevulde data-
banken zijn noodzakelijk om tot juiste conclusies 
te komen. Het grote aantal missende waarden 
kan in dit onderzoek een vertekend beeld ople-
veren. Een vergelijking van patiëntgegevens 
(geslacht, klachtenduur, leeftijd en ernst van de 
pijn) liet geen verschillen zien tussen patiënten 
met en zonder missende waarden. Naar onze 
mening geven de gepresenteerde data dan ook 
een goed beeld van de kenmerken van patiënten 
met chronische pijn verwezen naar een pijnreva-
lidatieprogramma in Nederland.

Effectieve behandeling – Het is nu van belang 
om de dataverzameling verder uit te breiden naar 
einde behandeling en follow-up om resultaten 
inzichtelijk te maken. Meer inzicht in effecten 
kan helpen om (subgroepen) patiënten te identi-
fi ceren waarbij goede resultaten te bereiken zijn, 
en/of juist patiëntengroepen waarbij de behan-
deling niet effectief is. Dit onderzoek laat zien dat 
patiënten met chronische pijn van met name het 
bewegingsapparaat die verwezen worden naar 
een pijnrevalidatieprogramma, al jaren klachten 
hebben met veel beperkingen en bijkomende 
psychosociale problematiek. Eerder starten met 
een multidisciplinaire aanpak gebaseerd op een 
biopsychosociaal model kan bijdragen aan een 
effectievere behandeling en het voorkomen van 
ernstigere klachten.
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