SIP
P 2011: EFIC
C wijst de w
weg naar een
n betere pijjnzorg in Eu
uropa
Een samenvvatting van h
het symposium
m
Introducctie
Op 3 en 4 mei 2011 vvond het sym
mposium SIP 2011 plaats in het Europees Parlement om de
n te besprekeen. Het symp
posium, georrganiseerd do
oor EFIC (de European
maatschappelijke impact van pijn
C
), werd
w
gesteun
nd door alle drie
d de Europ
pese instellingen en het EEuropees
Federation of IASP® Chapters
C is een multtidisciplinairee professioneele organisatie op het geb
bied van
Voorzitteerschap. EFIC
pijnweteenschap en ‐ggeneeskundee, bestaandee uit de 35 Eu
uropese weteenschappelijkke instellingeen voor
pijnondeerzoek van dee IASP (International Asso
ociation for tthe Study of Pain). EFIC zet zich al jareen aan
voor hett genereren vvan meer bekkendheid voo
or pijn. In 20
001 heeft EFIC
C een verklarring voorgeleegd aan
het Euro
opees Parlem
ment1 waarin werd uiteengezet dat chronische pijn
n een niet te onderschattten
gezondh
heidsprobleem
ook op tot heet erkennen vvan chronisch
he pijn als
m is. In deze verklaring riiep de EFIC o
een opzichzelfstaand
de ziekte.
Het symposium SIP 2
2011 zorgde vvoor de juiste omgeving vvoor interacttie tussen allle relevante
nclusief patiëëntenorganissaties, pijnspeecialisten, beeleidsmakerss en wetgeveers. Deze
belangheebbenden, in
belangheebbenden kw
wamen bij elkaar om de h
huidige situattie en toekom
mstige noden binnen de Europese
pijnzorg te bespreken. Het resultaat van SIP 2
2011 is de op
pstelling en aanname van een concreeet
n voor een betere Europeese pijnzorg.
actieplan
Het verh
haal achter chronische piijn
Acute pijjn is een belaangrijk besch
hermingsmecchanisme van
n het lichaam
m en function
neert als een
n
waarschuwingssignaal. Echter, als pijn meer d
dan 3 maand
den aanhoudtt en chroniscch wordt, verrliest pijn
s
gezo
ondheidspro
obleem en heeeft een hogee
haar heleende functiee. Chronischee pijn is een specifiek
prevalen
ntie die almaar stijgt. Gem
middeld 25% van de Euro
opese burgerss ervaart pijn
n in de spiereen,
gewrichtten, nek of ru
ug die 3 maanden of langger duurt en het vermogeen om dagelijjkse activiteiten uit te
voeren aanzienlijk
a
beeperkt, volgeens een studie2 die werd u
uitgevoerd in
n 2006‐2007 door het Europees
Directoraaat‐generaall Gezondheid
d en consumeentenbescheerming (SANC
CO) in 25 EU‐‐landen3. In Europe
E
is
4
5
de prevaalentie van ch
hronische pijjn patiënten ongeveer 5%
% . Pijn komtt vooral voor bij ouderen . Gezien
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de vergrijzende Euro
opese maatscchappij zal dee prevalentiee van pijn de komende jarren daardoorr alleen
maar toeenemen.
Pijn: een
n kostbare zaaak
De directte kosten gerelateerd aan pijn bestaaan voornameelijk uit de ko
osten voor co
onsultaties en
n
pijnbehaandelingen. Het
H Belgischee Federaal Keenniscentrum
m voor de Geezondheidszo
org (KCE) schatte de
directe kosten
k
van allleen al rugpiijn in 2006 op
p €272 miljoen.
Hiernaasst zijn er ook enorme indirecte ziektekosten gerelateerd aan cchronische piijn, bijvoorbeeeld
veroorzaaakt door verrkeerde diagnoses, gebreek aan adequ
uate faciliteiten, onjuiste (zelf)medicatie of
onjuiste behandelingg door patiën
nten of medissche beroepssbeoefenareen. Bovendien
n is chronische pijn
de maatschap
ppij aangezieen het in veell gevallen leid
dt tot arbeid
dsongeschikth
heid,
een grotte last voor d
verminderde productiviteit of zieekteverzuim. Daarnaast ziijn er nog de kosten van w
welzijnszorg en
hat deel van d
de totale lastten van
ondersteeuning aan chronische pijjn patiënten. Een overigeens ondersch
chronische pijn zijn d
de kosten diee gemaakt wo
orden door de
d verslechteerde levenskw
waliteit van d
de
milies alsmed
de de kosten van mantelzzorg.
patiënten en hun fam
De hoge economisch
he lasten vero
oorzaakt doo
or zowel de directe
d
als ind
directe kosteen van rugpijn werden
d dat het totaal van de diirecte en indirecte
bevestigd in een Duittse studie6: in deze studiee is berekend
48.96 biljoen
n bedragen w
wat gelijk is aan 2.2% van het Duitse B
BNP7
kosten ggerelateerd aan rugpijn €4
(resultatten geëxtrapo
oleerd naar d
de volledige Duitse bevollking tussen 18 en 75 jaarr).
Pijn‐gereelateerde problemen
Ondankss dat de maatschappelijkee kosten van
n chronische pijn vergelijkkbaar zijn meet de kosten van
kanker o
of hart‐ en vaaatziekten beestaat er nog altijd te weinig professio
onele en pub
blieke bekend
dheid van
de maatsschappelijke impact van pijn. Chronissche pijn is eeen gezondheeidsprobleem
m dat vaak foutief
gezien w
wordt als een symptoom vvan een ziektte of letsel. Het
H gebrek aaan begrip van chronischee pijn werd
onderstrreept tijdens SIP 2011 door Dr Anne Berquin,
B
Vicee‐President van de Belgian Pain Societty: “De
moeizam
me behandeliing van chron
nische pijn laaat zien dat er
e onvoldoen
nde begrip is van deze zieekte”.
Diagnosee en behand
deling
Door heeel Europa, is er onvoldoende informatie beschikbaaar over chro
onische pijn en is de diaggnose en
behandeeling vaak nieet toereikend
d voor patiën
nten, familiess en verzorgeers. Niettemiin, is er een
vooruitggang geboektt sinds de verrklaring van EEFIC in 2001:: chronische pijn wordt nu erkend als een
opzichzeelfstaande zieekte in somm
mige Europesse landen en regio’s. De SSchotse overheid bijvoorb
beeld,
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heeft chronische pijn
n erkend als eeen langdurige ziekte. Dee overheid heeeft een nationale comm
missie voor
n van succesvvolle initiatieeven en
chronische pijn opgeericht die verantwoordelijjk is voor hett verspreiden
over chroniscche pijn even
nals het opstellen van richtlijnen voorr de behandeeling van
educatieef materiaal o
chronische pijn.
In Europe zijn nog eeen aantal succcesvolle initiiatieven opgeestart sinds 2
2001. In Italiëë is pijnzorg
peld als een p
prioriteit van
n de nationalee gezondheid
dsorganisatiee. Het Ministterie van Gezzondheid
bestemp
heeft richtlijnen opgeesteld op voo
or het ontwikkelen en co
oördineren vaan regionaal beleid op heet gebied
50,000 besch
hikbaar gemaaakt voor info
ormatiecamp
pagnes en eeen extra €2,4
450,000
van pijn en heeft €35
derwijs voor medische beeroepsbeoefeenaren. Daarrnaast zullen
n in de toekom
mst de kosteen van de
voor ond
diagnosee en behandeeling van pijn
n worden opggenomen in het Italiaansse terugbetalingssysteem
m. Ten
slotte heeeft Italië de voorschrijvin
ngsregels verreenvoudigd waardoor eeen betere toegang tot
pijnmedicatie gegaraandeerd word
dt.
Onderwijs en onderzzoek
Onderwiijs in en ondeerzoek naar p
pijnbehandeling is nodig op alle niveaaus, van patiëënten tot
universitteiten en medische beroeepsbeoefenaaren. In Spanjje is in 2005 een interesssant project u
uitgevoerd
in samen
nwerking meet de Wereldggezondheidssorganisatie ggericht op heet verbeteren
n van onderw
wijs en
onderzoek op het gebied van pijn
nbehandelingg. De resultatten van dit p
project lieten
n zien dat er eeen
den is in het onder contro
ole houden vvan pijngerelateerde sym
mptomen en o
op het
verbeterring opgetred
gebied vvan patiënten
ntevredenheid. Daarnaasst is er een siggnificante ko
ostenbesparing gerealiseeerd in
Catalonië, de regio in
n Spanje waaar het projectt uitgevoerd is8.
Concreet actieplan
Het actieeplan dat tott stand gekom
men is naar aanleiding
a
vaan SIP 2011 iss gepresenteeerd aan de EEuropese
overheden en instellingen en geeeft een overzzicht van de b
belangrijkste stappen die nodig zijn om de
n op Europeees niveau doeeltreffend aaan te pakken.. Concreet ro
oept het
maatschappelijke impact van pijn
n de Europesse regeringen
n en de EU‐in
nstellingen op om te werken aan 7 co
oncrete
actieplan
beleidsdimensies van
n pijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erkennin
ng van pijn als een belanggrijke beperkking van de leevenskwaliteit van patiën
nten.
Beschikb
baarheid van informatie en
e toegang to
ot pijndiagno
ose en ‐behandeling.
Grotere bewustword
ding van de medische,
m
financiële en m
maatschappellijke impact vvan pijn en
pijnbehaandeling.
Grotere bewustword
ding van het b
belang van pijnpreventie
p
, ‐diagnose en
e ‐behandelling.
pijn.
Versterken van ondeerzoek naar p
ng van een Europees plattform voor de uitwisseling, vergelijkin
ng en benchm
marking
Oprichtin
van succesvolle initiaatieven.
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7.

Controlee van de ontw
wikkelingen o
op het gebied
d van pijnbeh
handeling do
oor gebruik te maken
van een pan‐Europeees platform.

nvloedt een zeer
z
groot aaantal mensen
n op een direecte of indirecte manier in
n alle Europeese
Pijn beïn
lidstaten
n. Met dit con
ncrete actiep
plan hopen EEFIC en de 85
5 organisatiess die het actieplan hebbeen
ondersch
hreven om een sprong vo
oorwaarts te maken en de levenskwaliteit van chrronische pijnpatiënten
te verbeteren en de economischee lasten te veerlagen.

Over Thee Societal Impaact of Pain
Het wetenschappelijkee kader van SIP
P 2011 is ontw
worpen onder de verantwoo
ordelijkheid vaan de Europeaan
on of IASP® Ch
hapters (EFIC®) en wordt ondersteund do
oor 85 internattionale patiëntenbelangenggroepen en
Federatio
wetensch
happelijke organisaties met verschillendee achtergrondeen en belangeen die de beho
oefte aan een betere
pijnzorg in Europa beveestigen. Het b
biedt een platfform aan profeessionele zorggverleners en gezondheidsspecialisten
oordigers van gezondheidsd
diensten, belangengroepen,, politici, toeziicht‐ en budgeethouders.
alsook aaan vertegenwo
Het farmaaceutische bedrijf Grünenth
hal GmbH is veerantwoordelijk voor de loggistieke onderrsteuning, voo
orbereiding
en organiisatie. Het eveenement vindtt plaats in het Europese Parrlement onderr leiding van Europarlementtariërs dr.
Jirí Maštáálka en dr. Milan Cabrnoch.
Meer info
ormatie vindt u op www.sip
p‐meetings.orgg.
Over EFIC
C
De European Federatio
on of IASP® Ch
hapters (EFIC®) is een multid
disciplinaire professionele organisatie
o
op het gebied
van pijnw
wetenschap en
n ‐geneeskund
de, bestaande uit de 35 Euro
opese wetenschappelijke in
nstellingen voo
or
pijnonderrzoek van de IASP (International Associattion for the Stu
udy of Pain). D
De 35 ‘hoofdsttukken’ van dee EFIC,
opgerichtt in 1993, verttegenwoordigeen wetenschaappelijke instellingen voor p
pijnonderzoek en bijna 20.00
00
wetensch
happers, artsen, verpleegkundigen, fysiottherapeuten, p
psychologen een andere professionele zorrgverleners
uit heel EEuropa die pijn
n onderzoeken
n en patiënten
n met pijn beh
handelen.
Meer info
ormatie vindt u op www.efic.org.
Voor meeer informatie kunt
k
u contactt opnemen met Sip‐meetings@grunenthal.com
Voor algeemene inlichtiingen:
European
n Federation o
of IASP® Chaptters
Medialaan 24
1800 Vilvoorde – Belgiëë
Tel: +32 2 251 55 10
Fax: +32 2 251 48 10
E‐mail: info@efic.org
www.eficc.org
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