
 

 

 

(Mini) Symposium voor huisartsen (geaccrediteerd met  

3 punten) – Chronische pijn in de eerste lijn. Hoe gaan we 

multidisciplinaire zorg organiseren? 
 

 

Op woensdag 29 april (17.30-21.30 uur) organiseert Transcare een (mini) symposium in 

Groningen voor huisartsen (geaccrediteerd met 3 punten). Tijdens deze avond komen 

onder meer de volgende onderwerpen aan bod: wat is chronische pijn, de diagnostiek van 

centrale sensitisatie, wat is de rol is van pijneducatie en informeren wij de huisartsen over 

de mogelijkheden en onmogelijkheden van multidisciplinaire samenwerking op het gebied 

van chronische pijn in de eerste lijn. 
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Chronische pijn in de eerste lijn; tijd voor samenwerking! Hoe gaan we 

multidisciplinaire zorg organiseren? 

Onbegrepen pijn of chronische pijn is binnen de huisartsenpraktijk één van de 

meest voorkomende problemen. Veelal worden deze problemen benoemd als 

fibromyalgie, whiplash, irritable bowel syndrome, SOLK, hoofdpijn, enz. Voor veel 

patiënten is deze diagnose niet voldoende en betekent chronische pijn een – soms 

langdurige- zoektocht naar een heldere verklaring. 

Tegenwoordig is duidelijk dat langdurige pijnklachten vaak ontstaan onder invloed 

van centrale sensitisatie; het overgevoelig worden van het zenuwstelsel. Voor 

huisartsen is het belangrijk om sensitisatie te herkennen, maar bovenal is het 

belangrijk te weten hoe sensitisatie behandeld moet worden. 

Binnenkort verschijnt een nieuwe NHG-richtlijn Pijn, waarin aandacht besteed 

wordt aan het herkennen en multidisciplinair behandelen van chronische pijn.  

Dr. D. Keizer (huisarts) en dr. S. Schiere (anesthesioloog), beiden spreker op deze 

avond, hebben intensief bijgedragen bij de totstandkoming van de NHG standaard 
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Pijn. Tijdens deze refereeravond willen we u informeren over deze nieuwe NHG 

standaard, alsmede de huidige ‘state of the art’ verklaringsmodellen voor 

(chronische) pijn. 

Veel huisartsen zouden best meer willen samenwerken met andere disciplines, 

maar vragen zich af hoe zij deze multidisciplinaire zorg moeten organiseren? En 

hoe zit dat met de bekostiging? Transcare-pijn begon in 2012 als een 

anderhalvelijns samenwerkingsverband tussen huisartsen, psychologen, 

fysiotherapeuten en een aantal medisch specialisten. Tijdens deze avond laten wij 

u de behandelresultaten van de afgelopen drie jaar zien en informeren wij u over 

de mogelijkheden en onmogelijkheden van multidisciplinaire samenwerking op het 

gebied van chronische pijn in de 1e lijn. 

Tevens willen we bespreken hoe multidisciplinaire zorg voor de chronische 

pijnpatiënt georganiseerd kan worden. 

  

(Mini) Symposium – Chronische pijn in de eerste lijn. Hoe gaan 

we multidisciplinare zorg organiseren? 

Datum Woensdag 29 april 2015 

Tijd 17.30-21.30 uur 

Locatie Hampshire Plaza Laan Corpus den Hoorn 300 
9728 JT Groningen 
Routebeschrijving 

Accreditatie De cursus is geaccrediteerd voor huisartsen 
(geaccrediteerd met 3 punten) 

Kosten 45 euro 

 

Voor verdere informatie en om u in te schrijven ga naar www.transcare.nl/scholing  
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