
Activos
van klacht naar kracht

Zo’n vijfenzeventigduizend Zeeuwen hebben chronische pijn.
75.000: Dat is het aantal inwoners van Goes en Middelburg samen!

Voor deze mensen is binnen Zeeland een eerstelijns revalidatieprogramma beschikbaar, dat
bestaat uit een combinatie van oefentherapie en pijneducatie: Activos.

Activos blijkt in de praktijk de kwaliteit van leven van veel van deze mensen te verhogen,
terwijl het ook remmend werkt op de medicalisering van de pijnzorg. Daarom is het
programma opgenomen in een landelijk onderzoek. Hierdoor is het ook breed toegankelijk
voor Zeeuwse patiënten vanuit de basisverzekering.

Chronische Pijn
Chronische pijn komt met sommige chronische ziekten, zoals artrose, fibromyalgie, migraine
of discopathie. Soms is chronische pijn ook een secundair gevolg van een ziekte of
behandeling. Patiënten kunnen het ervaren na een kankerbehandeling of het doet zich voor
bij bijvoorbeeld het prikkelbaar darmsyndroom.

Pijn heeft een grote impact op het leven van deze mensen. Zij ervaren dat op drie vlakken:

● BIO
Door pijn gaat men na verloop van tijd anders bewegen of zelfs minder bewegen. De
fysieke belastbaarheid gaat achteruit. Langdurige stress (ook door pijn) heeft
bovendien een verstorende werking op het immuunsysteem.

● PSYCHO
Langdurige pijn kan maken dat het brein zich aanpast. Veranderingen in het limbisch
systeem bijvoorbeeld kunnen invloed hebben op stemming, motivatie, het
leervermogen en seksueel welbevinden.
De stress die door de pijn wordt opgebouwd kan ook de pijngevoeligheid versterken.

● SOCIAAL
Langdurige pijn heeft invloed op het dagelijks handelen. Men wordt bijvoorbeeld
beperkt in werk, hobby’s of sport. Of sociale activiteiten binnen vriendenkring of
familie of verenigingen komen op een lager pitje te staan.

De zorg voor mensen met chronische pijn legt druk op zowel huisartsenpraktijken als in het
ziekenhuis. Veel patiënten komen regelmatig terug. Dit leidt vaak tot herhaalde
diagnostische onderzoeken en medicalisering. De zorg voor de pijnpatiënt versterkt niet
zelden de therapie-afhankelijkheid.



Activos
Activos wil deze pijncirkel doorbreken. Bewegingstherapie Davidse, met praktijken in Goes,
Middelburg en Zierikzee, heeft dit programma opgezet met deskundigen van de pijnpoli van
het ADRZ.

Binnen Activos wordt gewerkt vanuit een biopsychosociale benadering. Zoals hierboven al
geschetst, zijn de effecten van chronische pijn op al deze vlakken merkbaar. Het is
essentieel dat patiënten leren begrijpen hoe deze met elkaar in verband staan. Daarom is
pijneducatie een vast onderdeel van het programma. In groepslessen krijgen mensen kennis
over de werking van hun lichaam en signalen van (over)belasting te herkennen. Ook krijgen
zij inzicht in de verschillende factoren die de ervaren pijn versterken of juist verzwakken.

Binnen het oefentherapeutische deel van het programma wordt aandacht besteed aan het
belang van bewegen. Patiënten leren ook zichzelf te ontspannen. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van verschillende instrumenten, zoals myofeedback en het meten van de
hartcoherentie.

Activos wordt als programma sinds 2013 in Zeeland aangeboden. Er is een goede
samenwerking met de tweede lijn (pijnpoli, reumatologie, neurologie en orthopedie) en de
eerste lijn (huisartsenpraktijken).

Hoe langer iemand met pijn leeft, hoe sterker het brein en zenuwstelsel op de pijn zijn
ingesteld. Patiënten ervaren dit veelal als een vicieuze cirkel en een uitzichtloze situatie. Het
is belangrijk deze pijncirkel te doorbreken. En het liefst zo vroeg mogelijk. Dan is het effect
het sterkst. Dat is ook mogelijk en daarin kunnen huisartsen veel voor hun patiënten
betekenen.

Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER)
De kracht van Activos zit in de multidisciplinaire benadering van de bewegingstherapeut en
pijnconsulent. Waar nodig worden ook andere disciplines in de pijnketen (zoals de
ergotherapeut, POH GGZ of psycholoog) betrokken.

Deze benadering biedt een route uit de neerwaartse spiraal waarin veel patiënten zich
bevinden. Om die reden zijn de samenwerkende zorgverzekeraars een onderzoek gestart
met goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Gedurende drie jaren wordt
onderzocht of patiënten die vanuit de huisartsenpraktijk naar Activos zijn verwezen in plaats
van naar een medisch specialist een effectievere behandeling hebben met betere
uitkomsten. De effecten van dit programma worden onderzocht door de Universiteit van
Maastricht.

Patiënten die binnen de inclusiecriteria (zie onder) vallen, komen in aanmerking voor
deelname aan het Activos-programma. Deze deelname wordt dan vergoed vanuit de



basisverzekering. Dat is een unieke kans. In de regio Zuidwest-Nederland is Activos het
enige programma wat onder deze voorwaarden beschikbaar is.

Activos: waarom?
Waarom zou een huisarts een patiënt verwijzen naar Activos? In de eerste plaats omdat het
goed is voor de patiënt. Veel patiënten geven na deelname aan dat het programma hen
weliswaar niet van de pijn heeft afgeholpen, maar dat ze veel beter dan daarvoor in staat
zijn om met deze pijn om te gaan en hun leven zo in te richten dat ze meer grip op de pijn
hebben. Voor hen is dat grote winst.

Voor de huisarts: Een huisarts heeft een vertrouwensrelatie met een patiënt. Vaak wordt in
dat contact al duidelijk dat een bredere benadering dan alleen op somatiek nodig is. Een
multidisciplinaire benadering, zoals bij Activos, kan dan een passend vervolg zijn en heeft de
arts de zekerheid dat de patiënt biopsychosociaal behandeld wordt met als doel
zelfmanagement. Ook kan Activos uitkomst bieden voor patiënten die na een behandeling in
het ziekenhuis worden terugverwezen naar de eerste lijn met de boodschap dat ze zullen
moeten leren leven met de pijn. In die gevallen kan Activos ook de nodig verbreding bieden.

Voor de zorg: Deelname aan Activos helpt ook de druk op de zorg te verlagen. Patiënten
zullen minder vaak terugkeren in de huisartsenpraktijk, op de pijnpoli of bij bijvoorbeeld een
reumatoloog of neuroloog. Het programma draagt ook bij aan versterking van de pijnketen
door de centrale positie in de anderhalve lijn.

Voor Activos: voor het onderzoek is het belangrijk dat voldoende patiënten deelnemen aan
het programma. Dit draagt bij aan de waarde van de resultaten en draagt bij aan de
afweging om na 3 jaar dit programma definitief in de basisverzekering op te nemen.

Activos: voor wie?
Patiënten kunnen in 2022 en 2023 verwezen worden naar Activos als zij voldoen aan de
volgende inclusiecriteria:

● Pijn > 3 maanden
● Voldoet aan definitie chronische pijn
● Pijnklachten houdings- en bewegingsapparaat
● ≥ 18 jaar
● Eerstelijns (mono)therapie gevolgd en afgerond en geen verbetering ervaren
● Bereidheid geanonimiseerd deelname onderzoek

Exclusiecriteria zijn:
● Invaliderende comorbiditeit die MER-traject vertraagt
● Verslaving of actuele psychiatrische problematiek
● Obesitas BMI>30
● Onvoldoende begrip Nederlandse taal



Activos: hoe?
Het kan dat in de huisartsenpraktijk duidelijk wordt dat aan de somatische kant niet veel
behandelmogelijkheid (meer) is. Als die patiënt binnen genoemde criteria valt, dan kan de
verbreding binnen Activos een goed perspectief zijn.

Doorverwijzing kan dan op de volgende manieren:

● Verwijzing meegeven aan patiënt met ‘Aanvraag MER’
● Via Zorgdomein

Tenslotte
Wij hopen dat met deze introductie duidelijk is geworden hoe Activos bij veel van de 75.000
Zeeuwse chronische pijnpatiënten kan helpen grip op hun pijn te krijgen. Een goede
aansluiting bij huisartsenpraktijken is van wezenlijk belang. Daarom zouden wij graag weten
wat huisartsen nodig hebben om die aansluiting goed te kunnen organiseren. Zou dat
kunnen door een informatiebijeenkomst? Een brochure? Een verwijskaartje dat aan
patiënten meegegeven kan worden? Een digitaal instrument? Wij staan open voor alle
ideeën die bijdragen aan het verbeteren van de zorg aan de Zeeuwse patiënt.

Contactgegevens
Activos / Bewegingstherapie Davidse
Janine Davidse, oefentherapeut Mensendieck
Naereboutstraat 23
4461GR Goes
info@bewegingstherapiedavidse.nl


