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Post-chirurgische chronische pijn (PCCP)

• Heelkundige ingreep: 10% risico op chronificatie

• Géén richtlijnen voor dagziekenhuis (DZ)
éé aantal ingrepen in DZ

• Beperkte tijd om pijnklachten te behandelen
• Volgend medisch contact pas weken later

• Verlengd – ongecontroleerd/onveilig – gebruik analgetica



• Transductie
• Activatie Nociceptoren
• Nociceptieve stimuli

• Transmissie
• Voortgeleiding impulsen

• Dorsale hoorn
• Hersenen 

• Modulatie
• ↓↓ of  nociceptieve 

impulsen (dorsale hoorn)

• Perceptie

Fysiologische (acute) pijn



Pathologische mechanismen (chronische) pijn (1)
• AMPA receptoren

• Na+ en K+ kanalen
• Dorsale hoorn neuronen

• Activatie door glutamaat

• NMDA receptoren
• Langdurige activatie AMPA

• Wijziging rustpotentiaal membraan
• Verwijdering Mg2+ plug op NMDA-R
• NMDA-R ontvankelijk voor activatie door glutamaat

• Centrale sensitizatie (wind-up)
• Gestoorde balans neurotransmitters, synthese gen proteïnen,  

veranderingen in receptor binding en activatiedrempel zenuwen, 
vorming nieuwe synapsen, apoptosis, …



Pathologische pijn (2)

• Klinische gevolgen NMDA activatie

• ↓ activatiedrempel zenuwstrukturen
• Hyperalgesie

• Ab-vezels betrokken bij pijngeleiding
• Allodynie

• ↓ activatiedrempel µ-opioid receptoren
• ↓↓ werkzaamheid endogene/exogene opioiden
• Tolerantie aan opioiden
•  nood aan antinociceptive inhibitie

• ↓ gevoeligheid voor catecholamines
• Facilitatie transmissie pijnsignalen

• Uitbreiding sensitizatie naar nabijgelegen neuronen in ruggenmerg
• Niet-dermatosomale verspreiding



Pathologische pijn (3)

• Neurogene inflammatie
• Perifere sensitizatie

•  productie prostanoiden ter hoogte van weefselbeschadiging
•  inductie COX-2

• Activatie macrofagen (binnen ruggenmerg)
• Vrijzetting cytokines en chemokines
• Interactie op neuronen en gliale cellen

• Allodynie + Hyperalgesie

• Slecht gecontroleerde en/of langdurige pijn
• Inhiberende functie thv. antinociceptief system



Risicofactoren 
op 

chronificatie

• Voorafbestaande pijn
• “pijn-geheugen” ± reeds aanwezige wind-up

• Type van ingreep/behandeling
• Hoog- en laag-risico ingrepen duidelijk te onderscheiden

• Angst (pre-operatief)

• Catastroferend gedrag (bij patiënt of aanverwanten)

• Bestaande tolerantie aan analgetica
• Wegens (chronisch) langdurig gebruik

• Intensiteit van post-procedurele pijn…?

• Duur van de pijn…?

• Genetische elementen…?

• Geslacht …?

• Abusus … ?



pijn Mean SD Median IQR Min Max

p-waarde 
MannWhitney
test

WerkTevr1 veel 77.4 23.02 81.5 41.75 44 100 0.812

WerkTevr1 weinig 73 33.39 81.5 36.5 2 100

MPIPijnernst veel 69 27.38 77 37.25 22 100 0.003
MPIPijnernst weinig 26.69 27.14 22 50 0 72

CPVCastastrof veel 30.9 13.22 33.5 22.25 15 50 0.029
CPVCastastrof weinig 16.08 15.21 5 21 0 44

MPILevenscontrole veel 39.1 31.15 28.5 56 4 83 0.021

MPILevenscontrole weinig 70.85 24.84 75 25 16 100

MPIOndersteuning veel 48.6 46.45 55 92.5 0 100 0.272

MPIOndersteuning weinig 25.54 42.03 0 44 0 100

HADAngst veel 8.6 2.99 8 5.25 5 13 0.005
HADAngst weinig 4.15 3.51 4 3 0 12

HADDepres veel 7.1 3.57 8 5.5 0 11 0.008
HADDepres weinig 2.85 2.94 3 2 0 9

STAI veel 44.2 12.16 39.5 17.25 30 66 0.062

STAI weinig 34.54 11.07 34 11 21 57

Deze resultaten tonen dat de 
patiënten met veel pijn 16 
weken na operatie, voor de 
operatie minder aan het werk 
waren, meer medicatie van trap 
2 namen, meer behandelingen 
vooraf hebben gekregen, de 
ernst van de pijn hoger lag, zij 
meer catastrofeerden, een 
lagere levenscontrole hadden, 
en meer symptomen van angst 
en depressie vertoonden.

Zorgtraject na schouderingreep of liesbreukherstel



Nulmeting

• Meting van incidentie & ernst van pijnklachten na ingreep op dagziekenhuis

Chirurgische procedure Aantal  

patiënten

Goede analgesie

(<3/10 VAS)

Matige analgesie

(3-6/10 VAS)

Slechte analgesie

(≥7/10 VAS)

Knie arthroscopie 63 47 (75%) 7 (11%) 9 (14%)

Varicectomie 47 40 (85%) 7 (15%) 0

Laparoscopie 
(diagnostisch gynaeco)

58 17 (30%) 22 (38%) 19 (32%)

Hernia inguinale 36 7 (19%) 6 (17%) 23 (64%)



Risk factors

Impact factor 0 +1 +2 +3

Medical co-morbidity (eg. diabetes mellitus) x x

History of chronic pain (eg. CRPS) x x

Pain already present before (surgical) intervention x x

Use of medication (analgetics and non-analgetics) x x

(chronic) use of opioids (step 3 medication) x x

Surgical interventions with risk of chronification x x x x

Min. / Max. score 0 / 10



Preventie
PCCP

Pre-operatieve
risicoanalyse

Postoperatieve
opvolging en 

coaching
Peroperatieve
multimodale
benadering

Strategische elementen voor een zorgpad PCCP



Preventie van 
chronische

postoperatieve
pijn

1. Uitgebreide pijn-gerelateerde evaluatie en
oppuntstelling

• Vóór heelkundige procedure
• Gele en blauwe vlaggen ook onderzocht

2. Pre-insult farmacologische voorbereiding
• Gabapentine gedurende 7 dagen (stijgende dosis)

3. Individuele analgetische behandeling per-operatief
• Op basis van:

• Pijn-voorgeschiedenis
• Medische voorgeschiedenis 
• Farmacologische behandelingen (analgetica !)
• Type heelkundige ingreep (laag- of hoog-risico)

4. Multimodaal behandelplan
• Farmacologisch en niet-farmacologisch

5. Intensieve opvolging post-operatief



Interface voor 
patiënten

Verschillende talen mogelijk (cf. instellingen browser)

Bekomen van informed consent 
(papier opladen of digitaal)

Dashboard ontwikkeld op 
basis van feedback 
(gamification techniques)

Metingen dmv. telemetrische 
toestellen
Berichtencentrer (bidirectioneel)
Vragenlijsten met herinneringen

Dagboeken 
Opgesteld door behandelteam
Grafische weergave over tijd met 
snelle interpretatie mogelijk

Gevalideerde medicatie-
score (analgetica)

MQS-III R (gevalideerde scorelijst voor 
medicatie in België)





Interface voor 
artsen en 
andere 
zorgverleners

Verschillende talen mogelijk

Filtering mogelijk per zorgpad, instelling 

Differentiële toegang, afhankelijk van taak/functie binnen zorgtraject 

Gevalideerde vragenlijsten met onmiddellijk berekening en weergave 
van uitkomst(en)

Grafische weergave resultaten (dagboeken, telemetrische opvolging)

Alarmering bij afwijkende resultaten 

• Drempels individueel in te stellen

Integraties – interactie met andere zorgverleners

• CoZo (HUB en meta-HUB)
• Connectie met hospitaal-apotheken







Geïntegreerde zorgketen

• PECTUS ingrepen
• Excavatum (borstkas te ver naar achter)
• Carinatum (borstkas te ver naar voren)

• Pijnlijke ingreep +++

• Veel postoperatieve neveneffecten
• Nausea, braken, 
• Schrik om te bewegen,…

• Pre-, per- en post-op opvolging via platform
• https://appi.uza.be
• Geïntegreerde en gestructureerde 

aanpak
• Pectus Boek

• Continue opvolging dmv. 
telemetrie

https://appi.uza.be/




Pre-operatieve 
oppuntstelling (1)

• Bevraging naar “yellow flags”
• Monitoring van gebruik pijnmedicatie
• Opvolging van activiteitsniveau
• Visualisatie van levenshygiëne
• Detectie van compliantie
• Reminders worden uitgezonden (platform & app)

• Dynamisch en interactief
• Bepaald antwoord kan volgend actie uitlokken

Interface
medical team



Pre-operatieve 
oppuntstelling (2)

• Risico-profilering
• Psycho-sociaal
• Fysieke conditie en 

activiteit
• Bereidheid tot 

revalidatie
• Aanwezigheid van 

tolerantie
• Uitsluiten sensitizatie

• Resulteert in opstellen van 
gepersonaliseerde aanpak 
• Multimodaal 
• Multidisciplinair 

• Voorbereiding met 
gabapentine (10 dagen)



Per-operatief traject

• Multimodale aanpak tijdens anesthesie
• Toediening ketamine na inductie
• Mg-bolus bij inductie
• Intraveneuze infusie met lidocaïne
• Maximaal gebruik van epidurale
• Toepassing van cryotherapie (intercostaal zenuwen)

• Toepassing van buprenorfine
• Methadon-bolus bij rugingrepen



5. Perception

3. Transmission

1. Transduction

Multimodale Analgesie

--

Copyright  R. Sinatra MD.2002

6. CNS Responses

Muscle Relaxants, 
Beta Blockers

NSAIDS, COX-2 Inhibitors,
Anti-Histamines, Topical
Local Anesthetics

Peripheral Nerve Block
Local Anesthetics

Epidural Block
Local Anesthetics

Opioids,
Clonidine,
COX-2 Inhibitors

Opioids, Paracetamol,
Clonidine, Ketamine,
Gabapentin, Tricyclics 

PAIN

4. Modulation

2. Conduction



Post-operatief 
beleid 

(hospitalisatie)

• ‘Instructieboek’ voor alle hulpverleners
• Instructies voor alle betrokkenen per halve dag
• Snelle opstart ademhalingsrevalidatie
• Snelle mobilisatie uit bed
• Snel verwijderen van blaassonde
• Vermindering pijn
• Vermindering neveneffecten (nausea,..)
• Verkorten ziekenhuisverblijf

• Strikt analgetisch schema
• PCEA 

• Dagelijkse aanpassing
• Overschakeling naar PIB schema

• Rotatie naar Valtran Retard
• Voortzetting inname gabapentine





N Minimum Maximum Mean SD

PCEA days 22 4 8 5,82 0,853

BS days 22 2 7 3,36 1,399

LOS 
postopdays

22 6 9 6,36 0,848

LOS possible 22 5 8 5,23 1,152



Table Z-1. Correlation between preoperative psychological screening and postoperative pain and 
coping strategies

Postoperative 
pain scores

Daily activity Pain severity Pain interference

R P Value R P Value R P Value R P Value
Depressive 
characteristic
s

0.01 0.955 0.2 0.432 0.11 0.696 0.46 0.088

Anxiety 
characteristic
s

0.26 0.295 -0.22 0.404 -0.2 0.473 0.46 0.087

Anxiety trait 0.22 0.375 -0.03 0.895 -0.08 0.775 0.58 0.022

Self-esteem -0.24 0.343 -0.12 0.650 0.09 0.752 -0.62 0.014

Table Z-2. Correlation between preoperative psychological screening and postoperative pain and coping 
strategies

Passive coping Catastrophizing Self-control

R P Value R P Value R P Value 

Depressive 
characteristics

0.41 0.119 0.27 0.308 -0.19 0.486

Anxiety 
characteristics

0.55 0.026 0.16 0.546 -0.01 0.985

Anxiety trait 0.04 0.894 0.22 0.405 -0.28 0.32

Self-esteem -0.02 0.95 0.04 0.876 0.34 0.21



Post-operatieve opvolging (thuis) 

• Strikt farmacologisch analgetisch schema
• Valtran Retard in afbouwschema
• Geen sterke opioiden
• Geen NSAID’s na week 1
• Kwantificatie (MQS-score)

• Toepassing niet-farmacologische analgesie
• Dagelijkse opvolging van parameters

• Dagboek voor pijn/slaap/activiteit 
• Bevraging levenskwaliteit
• PROMs en PREMs regelmatig bevraagd
• Strikte opvolging/begeleiding reva
• Toepassing van VR
• Begeleiding schoolhervatting

• Ability Case Manager



Evaluatie appi@Home

Architecture
Communication through dedicated E-Health channels
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• Applicatie (GSM)
• Goed tot zeer goed 85%

• Online platform –
gebruiksgemak
• Goed tot zeer goed 88,9%

• Online platform –
bereikbaarheid
• Goed tot zeer goed 94,5%

• Belasting voor patiënt omtrent 
vragenlijsten
• Laag of eerder laag: 66,7%
• Gemiddeld: 22,2%
• Hoge belasting: 0%



Operatief traject
Pre (risico-screening)

Per (geïndividualiseerde 
pijnbehandeling)

Post (focus op funtionele re-
integratie)

Revalidatie / Educatie
Pijnstilling: farmacologisch als niet-

farmacologisch

Acute pijn (trauma, …)
Per
Post 

Revalidatie / Educatie
Oncologische pijn

Chronische pijn
Educatie 
Coping 

Re-integratie



Met dank voor Uw aandacht
Vragen ?
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