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Pijnpatiënten werken samen
Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem is opgericht en de Stuurgroep
koos onlangs Ilona Thomassen-Hilgersom als haar voorzitter.
Twaalf patiëntenorganisaties die aandacht vragen voor chronische pijn
vertegenwoordigen nu gezamenlijk de pijnpatiënt in overleggen met onder andere
behandelaars, verzekeraars en de politiek. Zo bestaat bijvoorbeeld al een goede relatie
met de Dutch Pain Society, waarin pijnbehandelaars samenwerken. Naar verwachting zal
het aantal deelnemende organisaties nog groeien.
Chronische pijn komt voor bij ruim 2,2 miljoen Nederlanders. Het gaat daarbij om alle
vormen van chronische pijn die langer duren dan drie maanden, of langer dan de te
verwachten tijd na beschadiging. Chronische pijn kan ook perioden afwezig zijn of bij
vlagen in intensiteit verschillen.
Doel van de samenwerkende pijnpatiëntenorganisaties is verbetering van de pijnzorg in
Nederland, vanuit patiëntenperspectief. Die wordt zichtbaar in onder meer:
 Erkenning van chronische pijn als zelfstandige aandoening
 Voorkoming van chroniciteit door adequate acute pijnzorg: vroegtijdige diagnose en
multidisciplinaire behandeling
 Begrip voor pijnpatiënten bij behandelaars
 Het voorkómen van dóórbehandeling bij gebrek aan reëel vooruitzicht op
klachtenvermindering
 Pijnpatiënten die zich richten op wat zij nog wél kunnen en niet op wat niet (meer)
mogelijk is.
Het Samenwerkingsverband gaat de komende tijd ervaringen van pijnpatiënten over
chronische pijn verzamelen en wil stimuleren dat pijnbehandelaars richtlijnen
ontwikkelen voor de behandeling van chronische pijn.
Deelnemende organisaties
1. Alvleesklier Vereniging Nederland
2. Dwarslaesie Organisatie Nederland
3. Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.), de Nationale Vereniging voor Fibromyalgiepatiënten
4. ME/CVS-Stichting Nederland
5. ME Vereniging Nederland
6. Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten
7. Patiëntenvereniging Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS)
8. Osteoporose Vereniging
9. Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie
10. Syringomyelie Patiënten Vereniging
11. Stichting Pijn-Hoop
12. Whiplash Stichting Nederland
Voorzitter Ilona Thomassen-Hilgersom (tevens voorzitter van de Patiëntenvereniging
CRPS). Zij heeft jarenlange ervaring als belangenbehartiger ter verbetering van de
pijnzorg. Zo maakte zij onder andere deel uit van werkgroep van de Regieraad voor
kwaliteit van zorg die in november 2011 het rapport Chronische pijn uitgaf.
Noot voor de redactie
Voor vragen of interviews met de voorzitter, kunt u contact opnemen
met Marjolein Sparnaay, projectleider, 06-445.122.63 en sparnaay@kpnmail.nl

