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Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven willen wij u graag attenderen op het symposium “Societal Impact of Pain 2012”
(SIP) dat op 30 & 31 mei 2012 in Kopenhagen, Denemarken, zal plaatsvinden.
Voor de maatschappelijke factoren gerelateerd aan chronische pijn bestaat geen of onvoldoende
aandacht. De impact van chronische pijn op de individuele patiënt is groot, maar heeft ook invloed op
de maatschappij:
-

Chronische pijn komt in vergelijking met andere chronische aandoeningen heel vaak voor. Geschat
1
wordt dat één op de vijf volwassen Europeanen aan chronische pijn lijdt.

-

Er zijn grote gezondheids- en sociaaleconomische kosten verbonden aan chronische pijn.
Chronische pijn heeft niet alleen impact op de betrokken individuen, maar gaat ook gepaard met
hoge kosten voor de maatschappij. Deze kosten betreffen niet alleen de kosten voor
2
gezondheidszorg maar ook indirecte sociale en economische kosten.
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-

Chronische pijn is een belangrijk gezondheidszorgprobleem dat onvoldoende aandacht krijgt van
beleidsmakers. Omdat chronische pijn vaak samenhangt met aandoeningen die passen bij ouder
worden zal de vergrijzing het probleem in de nabije toekomst alleen maar groter maken.

Het SIP platform biedt al sinds 2010 een platform voor overleg voor alle bij pijn betrokken partijen uit
de Europese Unie, waaronder patiënten, professionals in de zorg, beleidsmakers, verzekeraars en
gezondheidszorginstanties. In mei 2011 vond het symposium “Societal Impact of Pain” in het
Europees parlement in Brussel plaats om de gevolgen van chronische pijn onder de aandacht te
brengen van Europese beleidsmakers. Meer informatie hierover kunt U vinden via www.SIPmeetings.org. Een belangrijke uitkomst van het symposium, was de “Road Map for Action” (zie
www.SIP-Platform.EU ), een hulpmiddel met concrete aanbevelingen aan autoriteiten en
beleidsmakers in de gezondheidszorg om te komen tot verbetering van chronische pijnzorg. De
belangrijkste pijlers waarmee de Europese instituties en lidstaten zich effectief op de maatschappelijke
invloed van pijn kunnen richten staan hierin uiteen gezet. In Nederland werden diverse knelpunten
rondom chronische pijn geïnventariseerd door de werkgroep chronische pijn van de Regieraad
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Kwaliteit van Zorg; deze werkgroep heeft advies uitgebracht in het rapport “Chronische Pijn”. Tijdens
een persconferentie op 22 november 2011 is dit rapport aangeboden aan mevrouw Margreet Smilde,
de
lid voor de vaste 2 kamer commissie VWS.

In de eerste helft van 2012 vervult Denemarken het voorzitterschap van de Raad van de Europese
Unie. Met uitgebreide nationale en internationale ondersteuning streeft een brede alliantie van
organisaties ernaar het bewustzijn voor de maatschappelijke invloed van chronische pijn in Europa bij
e
beleidsmakers te vergroten. Om dit doel nader te komen zal het 3 “Societal Impact of Pain”
symposium plaatsvinden op 30 en 31 mei 2012 in Kopenhagen, Denemarken. Het SIP 2012
symposium biedt een unieke kans de dialoog verder te ontwikkelen tussen alle betrokkenen in het
toekomstige beleid voor verbetering van pijn zorg. Gast organisatie voor het SIP 2012 symposium is
de “Danish Association for Chronic Pain Patients” (FAKS). De “European Federation of IASP®
Chapters (EFIC®) is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk kader waaronder SIP 2012
georganiseerd wordt. Het farmaceutische bedrijf Grünenthal GmbH is verantwoordelijk voor de
financiering, ondersteuning en logistiek van het symposium.

De Pain Alliance Europe (PAE) verenigt de Europese organisaties voor pijn patiënten.
De Dutch Pain Society (DPS) is een multidisciplinaire wetenschappelijke beroepsvereniging met als
doelstelling om in Nederland het wetenschappelijk pijnonderzoek en de behandeling van chronische
pijn te bevorderen en te verbeteren.
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http://www.regieraad.nl/fileadmin/www.regieraad.nl/publiek/Actueel/rapporten/Advies_Chronische_pijn
.pdf
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Vanzelfsprekend ondersteunen de Pain Alliance Europe en de Dutch Pain Society de doelstelling van
het symposium SIP 2012. Wij willen u dan ook graag aanbevelen om 30 & 31 mei aan SIP 2012 deel
te nemen. U kunt zich online registeren op: http://www.regonline.com/sip-copenhagen
We verheugen ons u in Kopenhagen te mogen verwelkomen.
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