
4140

Eén op de vier Belgen lijdt aan chronische 
pijn en 73% daarvan ervaart die pijn elke 
dag. Hoe ga je daar in godsnaam mee om? 
Vier pijnpatiënten vertellen.

Wat  
als je  
altijd  
pijn  
hebt?

GEZOND

Kathleen: “Toen de dokters me vertelden  
dat mijn ziekte voor altijd was, zakte de grond 
onder mijn voeten weg. Ik kon maar niet aan-
vaarden dat die pijn echt een onderdeel van 
mijn dagelijkse leven zou worden. Ik was pas 
achttien en wilde mee gaan dansen met mijn 
vrienden! Naïef natuurlijk, op sommige dagen 
kon ik nauwelijks op mijn benen staan. Ik heb 
moeilijke jaren gekend. Het sociale contact 
met vrienden, mijn job, mijn vrije tijd… die 
voortdurende pijn legde alles aan banden.  
Ik kreeg wel medicatie, maar er zijn natuur- 
lijk altijd bijwerkingen waardoor je dan ook  
nog kampt met verminderde eetlust, extra 
vermoeidheid, hoofdpijn en maaglast.
Ik ben afgestudeerd als bejaardenhelpster, 
maar die job zou veel te zwaar zijn voor mij. 
Het is niet evident om in de zorg te werken 
als je zelf zorg nodig hebt. Ik heb nog een 
paar jaar aangepast werk kunnen doen, maar 
daarna ben ik op invaliditeit beland. Finan- 
cieel ben ik er minder goed aan toe, maar  
er is weer meer ruimte in mijn hoofd voor  
andere dingen. Ik werk als vrijwilliger bij de 
Maretak, een vereniging voor mensen met 
chronische pijn. Ik leerde er lotgenoten ken-
nen en vond de erkenning en steun die ik 
nodig had. Het is méér dan zomaar een tijd-
verdrijf, dankzij dat vrijwilligerswerk heb ik 
opnieuw het gevoel dat ik iets kan betekenen 

voor de maatschappij. Ik zie ook weer wat  
er wél goed gaat en weet dat er nog steeds 
vrienden en familie zijn die mij steunen.
Ik ben gestopt om tegen de pijn te vechten, 
ik zie nu dat dat echt geen zin heeft. Ik leef 
van dag tot dag, plannen maken doe ik nog 
nauwelijks. Soms lukt het om wat te wande-
len of de plantjes te verzorgen in de tuin, 
maar op een dag vol vreselijke spierkrampen 
geraak ik niet uit de zetel. Dan zeg ik tegen 
mezelf: ‘Volhouden Kathleen, morgen zal het 
wel weer beter zijn. En als het niet morgen is, 
dan misschien wel overmorgen.’ Maar natuur-
lijk zijn er ook dagen waarop ik me afvraag 
hoe dit verder moet. Ik ben nog maar 43, 
waarom moest deze ziekte mij nu zo jong 
overkomen? Ik hoop dat de wetenschap nog 
een oplossing vindt. Intussen probeer ik te 
genieten van de kleine dingen. Ik ben al jaren 
gescheiden, maar via de Maretak leerde ik 
een tijdje geleden een leuke man kennen.  
Hij is ook chronischepijnpatiënt en begrijpt 
me als geen ander. Bij hem vind ik liefde en 
steun en kan ik weer gelukkig zijn.”

Kathleen (43) kreeg op haar achttiende de diagnose juveniele Parkinson (ziekte 
van Segawa), waardoor ze hevige spierkrampen heeft. Ze heeft een vriend en werkt 

als vrijwilliger bij de Maretak, een vereniging voor chronischepijnpatiënten.

Kathleen “Ik kon niet 
aanvaarden dat die 
pijn voor altijd was. 
Ik was achttien en 
wilde gaan dansen 
met mijn vrienden”

Kathleen “Als het niet 
gaat, zeg ik tegen 
mezelf: ‘Morgen zal 
het wel weer beter 
zijn. En anders  
overmorgen’ ”
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Hoeveel chronischepijnpatiënten 
zijn er in België?
Vera Callebaut, pijnpsychologe UZA: 
“Volgens epidemiologisch onderzoek 
lijdt één op de vier volwassenen aan 
chronische pijn. Het gaat maar liefst 
om 2,9 miljoen Belgen, van wie 73% 
aangeeft elke dag pijn te ervaren.”

Wat is de belangrijkste impact van 
chronische pijn op het persoonlijke 
leven van de patiënt?
“Mijn ervaring is dat chronischepijn-
patiënten veel pijn kunnen verdragen. 
Velen zetten voor lange tijd hun activi-
teiten voort met de pijn en zodra dat 
niet meer lukt, krijgen ze het extra 
zwaar. Vaak dwingt de pijn hen hun 
hobby’s, werk of sociale contacten te 
beperken en zelfs te stoppen en dat  
eist ook op vlak van hun identiteit  
een zware tol. Ze missen de persoon 
die ze waren, worden onzeker over  
hun zelfbeeld als ‘de behulpzame’, ‘de 

Pedrouchka: “ ’s Nachts voel ik de pijn het 
hevigst, dan kan ik echt uren wakker liggen 
met een zeurende, brandende pijn in mijn 
lies. Stilliggen lukt me dan niet en hoe meer 
ik tegen die pijn probeer te vechten, hoe  
zenuwachtiger ik word. Dan spant mijn hele 
lichaam zich op en wordt het alleen maar 
erger. Aan slapen kom ik soms nauwelijks toe. 
Ik werk nog halftijds als leerlingenbegeleid-
ster in een middelbare school en vaak komt 
die zenuwpijn op na een dag waarin ik wat  
te veel gedaan heb. Toch kan ik die job niet 
opgeven, de interactie met die jongeren 
geeft veel voldoening en ik hoop het nog  
zo lang mogelijk te kunnen volhouden.
Het blijft een leerproces om mijn grenzen 
aan te geven. Om drie dagen in de week te 
kunnen blijven werken, moet ik veel offers 
brengen. In mijn vrije tijd moet ik vooral  
recupereren, afspreken met vrienden doe ik 
niet vaak. Gelukkig gaat mijn man heel graag 
fietsen in het weekend. Dat vind ik prima, 
want dan hoef ik mij niet schuldig te voelen 
dat ik alwéér moet rusten. Sommige mensen 
in mijn omgeving probeerden mijn pijn te  
relativeren. ‘Wees blij dat je geen kanker 
hebt’, zeiden ze, of: ‘Gelukkig blijft je man 
nog bij jou, hij zou je ook kunnen verlaten.’ 
Die opmerkingen waren wellicht goed  
bedoeld, maar ze zetten me wel aan het  

piekeren. Onze schoolpsychologe raadde me 
aan om mijn gedachten op papier te zetten 
en uiteindelijk werd mijn verhaal een echt 
boek: ‘En toen werd ik wakker’. Ik verdiepte 
me verder in het thema ‘piekeren’ en maakte 
vanuit mijn bed, met de laptop op schoot, 
een werkboekje voor jongeren. Een deel van 
de opbrengst gaat terug naar de pijnkliniek. 
Dat ik iets voor hen kan betekenen is het 
gouden randje van mijn fysieke ellende.
Ik maak er het beste van. Ver wandelen  
lukt niet meer, maar ik heb krukken in alle 
mogelijke kleuren zodat ze bij mijn outfit  
passen. Vroeger moesten de dingen groot 
zijn om van te kunnen genieten, maar na al 
die jaren weet ik beter. Het zonlicht dat zo 
mooi op een boeketje tulpen valt, kan ik echt 
appreciëren. Ik denk dat ik kan zeggen dat  
ik de pijn vandaag aanvaard heb, maar ik ben 
wel altijd blijven hopen op excuses van de 
arts. Hij heeft geen idee welke impact zijn  
ingreep al op mijn leven heeft gehad.  
Gelukkig staat de wetenschap niet stil,  
wie weet wat ze nog uitvinden binnen  
tien jaar. Ik blijf hoopvol.”

Koert: “Ik had mijn leven goed op orde toen 
ik chronischepijnpatiënt werd. Ik was net 
voor de derde keer vader geworden en had 
een fantastische job die ik graag deed. Pijn 
paste op dat moment totaal niet in mijn 
leven. Als vader van drie jonge kinderen  
wilde ik fit zijn om met hen te spelen en  
te ravotten in de tuin.
Ik kreeg uitstralende pijn in mijn been door 
een hernia in mijn rug. Ik herkende die pijn 
van vroeger en hoopte dat een operatie  
beterschap zou brengen. Heel even leek dat 
gelukt, maar amper drie maanden later begon 
de miserie pas echt. Ik verloor me een tijd-
lang in het zoeken naar een oplossing: een 
nieuwe operatie volgde en daarna nog één  
en nog één, maar niks hielp. Mijn been bleef 
zeuren, die stekende pijn kwam elke dag 
terug. Toen ik van een arts te horen kreeg  
dat er een zenuw beschadigd was en dat geen 
enkele ingreep nog beterschap zou brengen, 
kon ik niet geloven dat die pijn mij de rest van 
mijn leven zou achtervolgen. Hoezo hiermee 
leren leven, dacht ik, ik ben toch nog jong? 
De impact op mijn leven was enorm. Ik deed 
mijn job graag, maar door de pijn en de  
medicatie werd ik stilaan een randfiguur in 
het bedrijf waar ik werkte. Ik sliep slecht,  
het leek alsof ik watten in mijn hoofd had,  
en ik vond het heel irritant dat mijn geest 
minder scherp werd. Ik probeerde nog een 
tijdje door te werken met mijn laptop op 
schoot in bed, maar uiteindelijk ging het niet 
meer. Het besef dat ik niet meer meekon, 

vond ik verschrikkelijk. En dat vind ik nog 
steeds. Ik krijg wel een uitkering, maar mijn 
inkomen ging drastisch achteruit. Mijn vrouw 
is vandaag de hoofdverantwoordelijke voor 
ons gezinsbudget. 
Het was heel moeilijk om die arbeidsonge-
schiktheid aanvaarden. Ik vond dat ik iets 
maatschappelijk relevants in de plaats moest 
doen. Niks doen was geen optie. Ik leerde  
in de pijnkliniek om te stoppen met zoeken 
naar een oplossing voor mijn pijn. Dat voelde 
als een bevrijding, want plots kwamen er tijd 
en energie vrij om mij met andere dingen 
bezig te houden. Ik merkte thuis dat muziek 
maken de pijn wat kon verzachten en dat gaf 
mij hoop. Ik speel nu in twee bands en werk 
als vrijwilliger bij de Nederlandse Stichting 
Muziekids, waarbij we kinderen die in het zie-
kenhuis liggen, proberen op te fleuren door 
samen muziek te maken of ernaar te luiste-
ren. Ik blog daar ook over. Muziek werkt he-
lend, zowel voor mij als voor hen. Maar hoe-
veel voldoening het ook geeft om iets te 
kunnen betekenen, niemand ziet dat ik na 
een concertje moet platliggen om te beko-
men. Afleiding kan een zeer effectieve pijn-
stiller zijn, maar wel eentje van tijdelijke duur. 
En toch hou ik vol, want er moet méér in  
een dag zitten dan pijn lijden alleen. Muziek  
is meer dan enkel een hobby, het is mijn 
overlevingsstrategie.”

worden aangemaakt en een pijndem-
pende werking hebben. Door te bewe-
gen kun je de pijndempende werking 
van je lichaam dus zo goed mogelijk 
stimuleren. Maar ook door je gelukkig 
te voelen stimuleer je dit systeem. We 
merken bij mensen met depressieve 
klachten dat net deze endorfines min-
der aanwezig zijn in hun lichaam. 
Chronischepijnpatiënten ontwikkelen 
vaak depressieve klachten: gebrek aan 
energie, futloosheid en minder kunnen 
genieten. Door de pijn en het vermin-
deren van zinvolle activiteiten haalt de 
patiënt steeds minder voldoening uit 
het leven. Daarom blijft bewegen cru-
ciaal om niet in een negatieve spiraal 
terecht te komen. Daarmee bedoel ik 
ook: actief blijven en dingen dóén waar 
je je goed bij voelt.”

Hoe kunnen zij mentaal het hoofd 
boven water houden?
“Dagelijks pijn verdragen vraagt moed, 
kracht en energie. Patiënten moeten 
ontdekken wat hen nog energie kan 
geven. Ik raad hen aan om zinvolle  
activiteiten te doen en onder de men-
sen te blijven komen: aangepast werk 
te zoeken, vrijwilligerswerk, een nieu-
we hobby, sociale contacten... met de 
nodige rust en dosering. Maar de om-
geving maakt het niet altijd gemakke-
lijk. Chronischepijnpatiënten krijgen 
vaak kritische opmerkingen over hoe 
onbegrijpelijk het is dat ze bepaalde 
dingen wel kunnen en andere dingen 
niet. Ze krijgen ook vaak geen gehoor 
voor hoe moeilijk het emotioneel alle-
maal is. Patiënten hoeven echt niet te 
denken dat ze zwak zijn als ze toegeven 
dat ze het emotioneel moeilijk hebben 
met hun pijn. Gevoelens zoals moede-
loosheid, verdriet, irritatie of frustratie 
zijn normaal en hoe meer de patiënt 
die gevoelens wegdrukt en zichzelf  
lichamelijk en emotioneel uitput om 
zich zogezegd ‘sterk te houden’, hoe  
intenser de pijn wordt. Omgaan met 
chronische pijn leer je niet van de  
ene dag op de andere, maar zodra de  
patiënten de kracht vinden om zich te  
focussen op wat ze nog wel kunnen  
en wie ze nog wel zijn, wordt een zin-
vol leven met pijn weer mogelijk.”

Na verschillende rugoperaties kreeg Koert (46) de diagnose 
Failed Back Surgery Syndrome (FBSS). Hij voelt de 
zenuwpijn in zijn been nog elke dag. Hij woont samen  

met zijn vriendin en is vader van drie kinderen.  
Hij blogt en doet vrijwilligerswerk bij Muziekids.

Na de geboorte van haar twee kinderen hield Pedrouchka (50) 
aan de complicaties van een blaasoperatie een dubbele  

bekkenbreuk en blijvende zenuwpijn in haar lies over.  
Ze is getrouwd, werkt als leerlingenbegeleidster en schrijft  

ook boekjes om jongeren minder te leren piekeren.

Koert “Afleiding kan  
een zeer effectieve 
pijnstiller zijn,  
maar het blijft  
er eentje van  
tijdelijke duur”

Koert “Ik wilde fit zijn 
om met mijn kinderen 
te ravotten in de 
tuin. Pijn paste niet  
in mijn leven”

“Dagelijks leven 
met pijn is een 
grote opdracht, 
maar actief blijven 
en dingen doen  
is echt cruciaal”

Pedrouchka “Om drie 
dagen in de week  
te kunnen blijven 
werken, moet ik in 
mijn vrije tijd vooral 
recupereren”

Pedrouchka “Vroeger 
moesten de dingen 
groot zijn om ervan  
te kunnen genieten, 
maar na al die jaren 
weet ik beter”

doorzetter’ of ‘de vrolijke’, en twijfelen 
aan wat ze nog betekenen voor de an-
der. Ook de combinatie werk en gezin 
wordt vaak een stuk moeilijker, omdat 
patiënten veel tijd nodig hebben om  
te recupereren.”

Welke advies geven jullie aan  
de patiënt?
“Chronische pijn is vaak een pijn die 
blijft, ondanks alle medische behan- 
delingen. Met die pijn moeten leven, 
is een grote opdracht. Een algemeen 
advies is zo goed mogelijk te blijven  
bewegen: het onderhoudt de spieren, 
de gewrichten en de conditie en helpt 
het lichaam te ontspannen. Tijdens  
het bewegen maakt het lichaam ook 
endorfines aan: dit zijn morfineach- 
tige stoffen, die door het lichaam zelf 
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Vanessa: “Toen ik acht jaar geleden arbeids-
ongeschikt verklaard werd, was dat fysiek 
misschien wel de beste oplossing, maar men-
taal vond ik dat heel zwaar. Ik kan moeilijk 
aanvaarden dat er vandaag niet veel meer is 
dan mijn huishouden en de zorg voor mijn 
kinderen. Mijn zelfbeeld komt niet meer 
overeen met wie ik ben.
De laatste jaren heb ik altijd wel ergens pijn, 
er is altijd wel iets waardoor het niet gaat. 
Mijn lichaam voelt vaak alsof het een stevige 
griep heeft, met spierpijn in mijn armen,  
lenden en benen. Die pijn is er elke dag, net 
zoals het gevoel van uitputting, maar daar-
naast zorgen mijn spastische darmen ook  
regelmatig voor opstoten waarbij ik twee, of 
drie uur lang op het toilet zit. Gelukkig gaat 
zo’n opstoot ook wel weer over, maar ik weet 
nooit hoeveel dagen of weken ik heb tot de 

volgende. Die onzekerheid vind ik verschrik-
kelijk. Ik had ooit een aanval in de winkel, dan 
sta je daar, je kunt geen kant op. Sindsdien 
durf ik niet meer zomaar buiten te komen.  
De angst dat ik een aanval zou krijgen zonder 
dat er een toilet in de buurt is, is nooit veraf.

Mijn lijf legt beslag op mijn hele leven.  
Hobby’s heb ik eigenlijk niet meer en met 
vrienden of familie afspreken doe ik zelden. 
Maar mijn vier dochters houden me bezig.  
Ik vind het niet altijd makkelijk om voor mijn 
kinderen klaar te staan als ik veel pijn heb, 
maar tegelijk geven zij me wel de kracht om 
dit allemaal vol te houden. Soms haalt de pijn 
mijn gemoed echt onderuit. Dan zeg ik bitsig 
tegen mijn man: ‘Ja, vertrek maar naar het 
voetbal, ga je maar amuseren, ik blijf hier  
wel alleen achter.’ en dan voel ik me daar  
achteraf schuldig over. Soms neemt de pijn 
het gewoon helemaal over en kan ik niet  
aanvaarden dat dit mijn leven is. Precies  
daarom blijf ik zoeken naar een behandeling 
die wél aanslaat, ik geef niet op. Dat ben ik 
mijn partner en kinderen verschuldigd.”

Vanessa “Ik durf niet 
zomaar buiten te 
komen. Wat als ik een 
aanval krijg zonder 
toilet in de buurt?”

Vanessa (39) heeft al sinds haar zestiende last van spastische darmen en  
verschillende soorten hoofdpijn, waaronder migraine en clusterhoofdpijn. Zeven jaar 

geleden kwamen daar ook fibromyalgie en CVS bij. Ze is getrouwd en mama van vier meisjes.
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