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Korte omschrijving: 

De cursus Complexiteit bij Chronische Pijn heeft als doel zorgverleners die patiënten behandelen met chronische pijn: 


1) kennis te laten nemen van de complexiteitswetenschappen, een nieuwe wetenschappelijke discipline die zich bezig houdt met het 
vinden van wetmatigheden en principes waarmee het ontstaan van complexe fenomenen (zoals chronische pijn) verklaard kunnen 
worden. 


2) ervaring op te laten doen in het klinisch redeneren, het diagnostisch proces en het opstellen van behandelstrategieën voor patiënten 
met chronische pijn, waarbij gebruik gemaakt wordt van inzichten, concepten en theorieën uit deze wetenschap. 


Motivatie:


Het is een gegeven dat chronische pijn een complex fenomeen is. Het is daarom van belang dat zorgverleners specifieke competenties 
en expertise ontwikkelen in het omgaan met complexiteit bij chronische pijn. De kennis die hiervoor nodig is komt uit de 
complexiteitswetenschappen. Deze wetenschap bestudeerd namelijk complexe systemen, met als doel:


1) te begrijpen hoe patronen ontstaan uit de onderlinge interacties tussen een groot aantal elementen en 


2) het controleren en ontwerpen van gewenste uitkomsten voortkomend uit deze interacties. 


Verdeeld over twee dagen komt de cursist in aanraking met verschillende relevante inzichten, concepten en theorieën uit de 
complexiteitswetenschap en zal hiermee het fenomeen chronische pijn beter kunnen begrijpen, verklaren en beïnvloeden. 




Didactische werkvormen: 

Presenteren door docent.


Groepsdiscussies tijdens de verschillende presentaties.


Oefenen door cursist (uitwerken individuele opdracht, rollenspel in groepsverband, presenteren casuïstiek).


Literatuur: 

Er is geen verplichte literatuur welke van te voren gelezen dient te worden of aangeschaft moet worden.


Cursusmateriaal: 

Handouts worden na afloop van elke cursusdag digitaal per email toegestuurd.


Toetsing: 

Er vindt geen toetsing plaats.


Accreditatie: 

Bij 100% aanwezigheid komt de cursist in aanmerking voor de accreditatie punten mits deze is aangevraagd zijn voor zijn/haar 
beroepsgroep en register.


Kwaliteitsbewaking: 

Cursusevaluatie vindt aan het einde van de cursus plaats middels een vragenlijst. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de cursus 
te verbeteren. Alle onderdelen uit de cursus zijn actuele onderwerpen waar actief wetenschappelijk onderzoek naar verricht wordt. Deze 
literatuur wordt continu bijgehouden en verwerkt in de cursus. Daarmee wordt gewaarborgd dat de cursus altijd inhoudelijk up-to-date 
is.




Overzicht cursusonderdelen en studiebelasting: 

Dag Onderdeel Duur

1 Presenteren: Inleiding op het fenomeen pijn en chronische pijn. 30 min.

Presenteren: De complexiteitswetenschappen 1 uur

Presenteren: Chronische pijn beschouwd vanuit de complexiteitswetenschap 1,5 uur 

Presenteren: Klinisch redeneren en diagnostiek: omgaan met complexiteit 1,5 uur 

Demonstreren en praktisch oefenen: Casuïstiek 1,5 uur 

Thuisopdracht Zelfstandig uitwerken: Casuïstiek 2 uur 

2 Presenteren: Causaliteit 1,5 uur 

Oefenen: Casuïstiek 1,5 uur 

Presenteren: Behandelstrategieën bij chronische pijn: beïnvloeden van complexe systemen 1,5 uur 

Presenteren en oefenen: Vector modelleren 1,5 uur 

14 uur



Overzicht cursusonderdelen en doelstellingen: 

Dag Onderdeel Omschrijving Doelstelling:

1 Inleiding op het fenomeen pijn en 
chronische pijn.

Chronische pijn is complex! 


In een tweedaagse cursus is het onmogelijk om alle 
relevante onderwerpen m.b.t. pijn en chronische 
voldoende aan bod te laten komen.


Dat betekent dat er in deze cursus een selectie is 
gemaakt aan onderwerpen waar zorgverleners expertise 
in moeten ontwikkelen om adequaat met complexiteit om 
te kunnen gaan. Voor de meeste zorgverleners zal deze 
kennis nieuw zijn. 


We starten daarom met een introducerende lezing waarin 
de huidige stand van zaken t.a.v. pijn kort en bondig 
gepresenteerd zal worden.


De volgende onderwerpen komen aan bod:


- De IASP definitie en classificatie van pijn.

- Pijn en het biopsychosociale model (BPS model)

- Het pijnmechanismen model.


Er zal geëindigd worden met een motivatie dat naast 
kennis over deze onderwerpen er aanvullende inzichten 
nodig zijn om de complexiteit van chronische pijn 
adequaat te kunnen begrijpen, verklaren en beïnvloeden.


De onderwerpen uit deze cursus zullen toegelicht 
worden.


Na deze lezing begrijpt de cursist:


1. De IASP definitie van pijn.


2. Het proces van nociceptieve pijn


3. Het proces van neuropathische pijn


4. Het proces van nociplastische pijn 


5. Het proces van perifere sensitisatie


6. Het fenomeen centrale sensitisatie 


7. Neuro-immuun mechanismen


8. Descenderende fascilitatie


9. Descenderende inhibitie


Na deze lezing kan de cursist uitleggen:


10. Waarom kennis over de neurobiologische 
mechanismen onvoldoende is om het 
fenomeen pijn en chronische pijn te 
begrijpen.


11. Hoe chronische pijn vanuit het BPS model 
geanalyseerd wordt.


12. Welke aanvullende inzichten nodig zijn 
naast het pijnmechanismen en BPS model 
om chronische pijn mee te begrijpen, 
verklaren en beïnvloeden. 




1 Presenteren: 

De complexiteitswetenschappen

De huidige klassieke wetenschappelijke methodiek 
bestudeerd complexe fenomenen door deze in kleinere 
overzichtelijke onderdelen op te splitsen (analytisch 
reductionisme). De impliciete veronderstelling bij deze 
aanpak is dat bepaalde aspecten kunnen worden 
geïsoleerd van hun context.


Steeds vaker wordt echter de noodzaak onderkend dat 
onderzoek gericht moet zijn op het totale systeem en dat 
het geheel als eenheid van analyse genomen moet 
worden.


Een complex systeem bestaat uit een groot aantal 
elementen die onderlinge interacties met elkaar hebben. 
Voorbeelden zijn het klimaat, de economie, een 
organisme en de hersenen. Uit deze interacties komen 
fenomenen tot stand die niet te begrijpen zijn door het 
bestuderen van de onderdelen. Chronische pijn is een 
voorbeeld van zo’n complex fenomeen.


De complexiteitswetenschap is een interdisciplinaire 
wetenschap en bestaat uit een collectie aan principes, 
concepten, theorieën en methodieken waarmee 
complexe systemen bestudeerd worden. 


In deze lezing zullen enkele concepten uit de 
complexiteitswetenschap besproken worden waarmee 
later in de cursus chronische pijn geanalyseerd zal 
worden:


- Emergentie

- Zelforganisatie 

- Interacties o.b.v. simpele regels 

- Gevoeligheid voor beginvoorwaarden

- Chaos

- Non-lineariteit

- Netwerken

- Feedback loops

- Adaptatie

- Phase space

- Attractor

- Phase transitions

- Tipping points 


De cursist begrijpt na afloop van deze lezing:


1. De verschillen tussen de klassiek 
wetenschappelijke methodiek en de 
complexiteitswetenschap.


2. De motivatie waarom chronische pijn 
begrepen dient te worden vanuit een 
complexiteitstheoretisch perspectief.


3. De kenmerken van een complex systeem.


De cursist kan na afloop van deze lezing:


1. Uitleggen wat de verschillende concepten 
uit de complexiteitswetenschap 
betekenen.


2. Uitleggen hoe deze verschillende 
concepten van toepassing zijn op 
chronische pijn.


3. Uitleggen hoe het biopsychosociale model 
past binnen deze 
complexiteitswetenschap.


4. Kan bestaande kennis over risicofactoren 
en prognostische factoren voor chronische 
pijn plaatsen in een 
complexiteitswetenschappelijk 
perspectief. 



1 Presenteren: 

Chronische pijn beschouwd 
vanuit de 
complexiteitswetenschap

De huidige (IASP) classificatie van pijn en chronische pijn 
vindt met name plaats naar de onderliggende 
neurobiologische mechanismen (pijnmechanisme model).  


Pijn is een perceptie, wat betekent dat deze 
neurobiologische mechanismen in het perspectief van 
deze perceptie gezien dienen te worden.


In de cognitieve wetenschap gebruikt men David Marr’s 
“tri-level-hypothese”. De hypothese stelt dat 
informatieverwerkende systemen (zoals het zenuwstelsel) 
op drie verschillende analyse niveaus begrepen moeten 
worden. 


In deze lezing bespreken we deze drie verschillende 
analyse niveaus waarmee we de werkingsmechanismen 
van de hersenen analyseren i.r.t. perceptie, de perceptie 
van pijn en de transitie naar chronische pijn.


De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:


- The free energy principle (FEP)

- The bayesian brain hypothesis (BBH)

- Predictive processing (PP)


De cursist begrijpt na afloop van deze lezing:


1. Het vrije energie principe (FEP) en hoe dit 
van toepassing is op levende organismen.


2. De bayesiaanse brein hypothese (BBH) en 
hoe perceptie verklaard kan worden vanuit 
dit theoretische model.


3. Het predictive processing (PP) 
mechanisme en hoe perceptie van pijn 
hieruit voortkomt.


4. Dat de analyse van pijn naar 
onderliggende neurobiologische 
mechanismen (b.v. nociceptief, 
neuropathisch, nociplastisch) slechts een 
van de drie analyse niveau’s betreft.


Na deze lezing kan de cursist:


1. De perceptie van pijn uitleggen op elk 
analyse niveau volgens David Marr’s “tri-
level-hypothese”.




1 Presenteren: 

Klinisch redeneren en 
diagnostiek: omgaan met 
complexiteit

Omgaan met complexiteit bij chronische pijn bij de 
individuele patient vereist kennis en expertise uit de 
complexiteitswetenschap.


Systeemdynamica (systems dynamics) is een methodiek 
uit de complexiteitswetenschap. In deze lezing zal het 
maken van een causal loop diagram (CLD), een middel uit 
de systeemdynamica, besproken worden.


Met een CLD kan het geheel aan 1) interacties* tussen 
relevante biopsychosociale factoren voor pijn en 2) 
ongewenste feedback loops, vanwaaruit pijn in stand 
gehouden wordt, gevisualiseerd worden. 


Het eindresultaat is een dynamisch verklarend overzicht 
van de causale interacties bij chronische pijn. 


Dit CLD biedt tevens een raamwerk voor de individuele 
patient met chronische pijn, waarmee gepersonaliseerde 
behandelstrategieën opgesteld kunnen worden.


* De protectometer zal in de lezing geïntroduceerd 
worden als handig klinisch middel waarmee 
geïnventariseerd kan worden welke factoren en interacties 
in het CLD opgenomen kunnen worden.


De cursist begrijpt na deze lezing:


1. Hoe een CLD als diagnostisch middel 
ingezet kan worden in het diagnostisch 
proces bij chronische pijn. 


2. Wat de onderdelen van een causal loop 
diagram zijn.


3. Het gebruik van de  protectometer voor 
het vinden van de relevante 
(predisponerende/uitlokkende/
onderhoudende/prognostische/risico) 
factoren


De cursist kan na deze lezing:


1. Uitleggen op welke manier het gebruik van 
een causal loop diagram verschilt met de 
huidige diagnostiek bij een patient met 
chronische pijn.


2. Het gebruik van een CLD inzetten in de 
diagnostiek bij patiënten met chronische 
pijn.


3. Een ongewenste positieve en negatieve 
feedback loop maken.


4. Een gewenste positieve/negatieve 
feedback loop maken.


5. De protectometer gebruiken.




1 Demonstreren en praktisch 
oefenen: Casuïstiek 

Op het einde van dag 1 zal bij een (live) patient een intake 
gedaan worden (door de cursus docent of cursus 
ondersteuner). Het kan ook voorkomen dat er een audio 
opname van een intake afgespeeld wordt indien er geen 
patient live aanwezig is.


De cursist luistert actief mee en inventariseert alle 
relevante invloeden die tijdens de anamnese opgemerkt 
worden. De invloeden worden met behulp van de 
protectometer geïnventariseerd.


Na afloop wordt er in groepjes (drie cursisten) nagedacht 
over de relevante factoren en hun onderlinge relaties. De 
ingevulde protectometer wordt hierbij gebruikt ter 
vergelijking tussen de cursisten.


Na de intake gaat men in groepjes van drie cursisten 
proberen:


1. Ongewenste positieve feedback loops te vinden/
maken.


De cursist kan na deze sessie:


1. De protectometer gebruiken om de 
relevante factoren te inventariseren.


2. Ongewenste positieve feedback loops 
maken.


Thuisopdracht Zelfstandig uitwerken: Casuïstiek In de drie weken tussen beide cursusdagen neemt de 
cursist een intake af bij een patient met chronische pijn.


De procedure is als volgt:


1. Maak een audio en/of video opname van de intake.

2. Luister het audiobestand terug en inventariseer alle 

relevante invloeden middels de protectometer.

3. Maak ongewenste positieve/negatieve feedback 

loops.

4. Maak van het geheel een CLD.

De cursist kan na deze oefening:


1. Een anamnese afnemen waarbij specifiek 
gezocht wordt naar het soort interacties 
tussen de relevante factoren.


2. Een protectometer invullen.


3. Een CLD maken waarin de gehele patient 
problematiek gevisualiseerd wordt.


4. Antwoord geven op de vraag: waarom 
hersteld deze patient niet?




2 Presenteren: Causaliteit Chronische pijn is een multifactorieel en 
multidimensioneel fenomeen. Duidelijke oorzaak-gevolg 
relaties zijn niet goed te achterhalen. 


Wat uit onderzoek op populatieniveau (t.a.v. b.v. 
uitlokkende, onderhoudende, predisponerende en/of 
risico factoren) bekend is, geldt mogelijk niet voor de 
individuele patient.


De positie die men inneemt t.a.v. causaliteit heeft invloed 
op onze klinische werkwijze zowel in diagnostische als 
therapeutische zin.


In deze lezing word de theory of dispositionalism 
besproken en uitgelegd hoe deze theorie ons een betere 
basis geeft om causaliteit bij de individuele patient te 
begrijpen.


Het vector model zal geïntroduceerd worden. Hiermee 
zijn causale invloeden eenvoudig te visualiseren. Dit 
raamwerk helpt (naast het CLD) bij het ontwerpen van 
gepersonaliseerde behandelstrategieën.

De cursist kan na deze lezing:


1. het dispositionalist raamwerk gebruiken 
om causaliteit bij chronische pijn te 
begrijpen, verklaren en te inventariseren.


2. Een vector model gebruiken om causale 
invloeden eenvoudig te inventariseren.


3. Gepersonaliseerde behandelstrategieën 
opstellen a.h.v. het vector model.




2 Oefenen: Casuïstiek Deze praktische sessie bestaat uit twee onderdelen:


Onderdeel 1:


Middels een rollenspel wordt de anamnese geoefend. 
Hierbij wordt de patiënt casuïstiek gebruikt die iedereen 
heeft voorbereidt. In de anamnese wordt bewust gezocht 
naar positieve ongewenste feedback loops.


Procedure:


1. Een cursist neemt de rol van therapeut aan. 

2. Een cursist neemt de rol van patient aan.

3. Een cursist neemt de rol van observator aan.


Cursist 1 speelt de rol van therapeut en probeert middels 
de anamnese ongewenste positieve feedback loops te 
vinden.


Cursist 2 speelt de rol van de patient die hij/zij na de 
eerste cursusdag uitgewerkt heeft.


Cursist 3 observeert de anamnese en helpt nadien mee 
met het uitwerken van de feedback loops.


Onderdeel 2:


Vervolgens wordt door iedere cursist zijn/haar CLD’s 
gepresenteerd. 


Na deze praktische sessie kan de cursist:


1. De anamnese structureren zodat 
ongewenste positieve feedback loops 
gevonden worden.


2. Een ongewenste positieve feedback loop 
maken.


3. Een causal loop diagram lezen en aan de 
groep uitleggen.




2 Presenteren: 


Behandelstrategieën bij 
chronische pijn: beïnvloeden van 
complexe systemen

Hoe ziet een (multidisciplinaire) interventie eruit, 
gebruikmakend van de inzichten uit de 
complexiteitswetenschap? 


Hoe houden we rekening met de principes van predictive 
processing binnen een interventie?


Hoe zet je het causal loop diagram van een individuele 
patient in bij het gezamenlijk bepalen van 
(multidisciplinaire) behandelstrategieën? 


Hoe beïnvloeden we de causale factoren vanwaaruit 
chronische pijn in stand gehouden wordt?


De inhoud van deze cursus wordt in deze lezing 
samengebracht met als doel gepersonaliseerde 
interventies vorm te geven. Hiermee geven we antwoordt 
op de vragen:


• wat kan de patient zelf doen (zelfmanagement)?


• welke hulpverleners kunnen hierbij helpen 
(multidisciplinair samenwerken)?


• welke interventies (behandelmodaliteiten) zijn 
geïndiceerd?


Het accent wordt zal hierbij gelegd worden op het 
stimuleren van zelfmanagement beredeneert a.h.v. het 
CLD.


De cursist kan na deze lezing:


1. Multidisciplinaire behandelstrategieën 
opstellen en behandelmodaliteiten* 
bepalen a.h.v. het CLD van de individuele 
patient.


2. Het PP model gebruiken om de perceptie 
van pijn te beïnvloeden. 


* voorbeelden die besproken worden zijn: 
medicatie, bewegen, hands-on therapie 
(manuele therapie, dry needling), mindfulness, 
graded activity, graded exposure, graded 
motor imagery, psychologische interventies. 




2 Presenteren en oefenen: Vector 
modelleren 

Een eenvoudige manier om de causale invloeden die ten 
grondlag liggen aan chronische pijn (bij een individuele 
patient) te modelleren is met behulp van een vector 
model.


Het vectormodel is een geschikt model ter ondersteuning 
van patient educatie en kan gebruikt worden om de zin 
van verschillende behandelmodaliteiten (b.v. medicatie, 
bewegen, mindfulness) aan de patient duidelijk te 
visualiseren.


De cursist begrijpt na deze lezing: 


1. Hoe m.b.v. het vector modelleren context 
sensitiviteit en individuele variatie van 
patiënten met chronische pijn 
gevisualiseerd kan worden.


2. De verschillen tussen een causal loop 
(CLD) diagram en een vector model.


De cursist kan na deze lezing: 


1. Patient educatie geven m.b.v. het vector 
model waarbij het volgende uitgelegd 
wordt:


I. De rol van predisponerende factoren 

II. De rol van uitlokkende/

onderhoudende factoren

III. Hoe pijn beïnvloedt kan worden door 

het “toevoegen” (b.v. een interventie) 
en/of “wegnemen” (b.v. een 
uitlokkende factor) van invloeden.


IV. Hoe bij een effectieve behandeling 
verbetering van pijn toch uit kan 
blijven.


2. Uitleggen wat de overwegingen zijn voor 
het gebruik van een CLD en/of een vector 
model bij de patiënteducatie.



