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Zoek de 
fout & 
maak geen
foute
keuzes!



E. Paul
43j, 1 dochter, getrouwd, 
schouderpijn >5mnd, 
hulpvraag
pijnvermindering & 
advies over noodzaak
operatie



The central sensitization continuum
Nijs et al. The Lancet Rheumatology 2021;3:e383-92.



Nijs et al. The Lancet Rheumatology 2021;3:e383-92.

Central 
sensitization
predicts poor

treatment 
outcome
following: 

Conservative 
management 

for knee 
osteoarthritis

Procedural 
treatment for 

chronic lateral 
epicondilalgia

Total knee & 
hip 

arthroplasty

Breast cancer
surgery

Spinal fusion

Subacromial
de-

compression

Revision for 
total knee 

arthroplasty



Central 

Sensitisation +

Central

Sensitisation -

Treatment targets 

central mechanisms

Nijs et al. The Lancet Rheumatology 2021;3:e383-92.

Treatment targets 

peripheral mechanisms



Hoe kunnen 
we E. Paul 
helpen? 



Mijn schouderpijn is 
een gevolg van 
terugkerende
peesontstekingen, dus
bij veel belasting op 
mijn leeftijd (43j!) 
geraken die snel
ingeklemd.



Puentedura & Louw 2012



Pain neuroscience education

Changing pain beliefs Learning pain coping strategies

Reconceptualizing pain = 
gaining a broader 

biopsychosocial understanding 
of the pain experience

Improved pain (beliefs/behavior)

Nijs et al. Phys Ther 2020;100(5):846-859.



Motivational interviewing

Change talk

Therapeutic alliance

Trans-theoretical 
model of stage of 
behaviour change

Pain neuroscience education

Changing pain beliefs Learning pain coping strategies

Reconceptualizing pain = gaining a 
broader biopsychosocial 

understanding of the pain 
experience

Improved treatment adherence

Improved pain (beliefs/behavior)

Nijs et al. Phys Ther 2020;100(5):846-859.



Hoe kunnen
we E. Paul 
helpen? 



Schouderpijn
Voeding  

Slaap 

Stress 
Fysieke activiteit  

Sedentair gedrag

Roken 

Nijs et al. PM&R 2020;12:410–419.



Schouderpijn
Voeding  

Slaap 

Stress 
Fysieke activiteit  

Sedentair gedrag

Roken 

Shan et al. Spine 2014; 39(4):E276-83. Peterson et al. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):872.



Sorry Jo maar dit
oefenprogramma werkt
niet voor mij. Het kan
best werken bij
anderen met 
schouderpijn, maar niet
voor mijn
schouderprobleem.



Ik slaap slecht. In slaap
geraken is een hele 
klus, en dan word ik ‘s 
nachts ook nog eens
frequent wakker. In 
totaal kom ik met 
moeite aan 4 tot 5u 
slaap per nacht.



Schouderpijn
Voeding  

Slaap 

Stress 
Fysieke activiteit  

Sedentair gedrag

Roken 

Shan et al. Spine 2014; 39(4):E276-83. Peterson et al. BMC Musculoskelet Disord. 2021;22(1):872.
Mulligan et al. J Shoulder Elbow Surg. 2015;24(9):1452-7. Hagiwara et al. Tohoku J Exp Med. 2017;242(3):193-201.



Hoe frequent zijn
slaapproblemen
bij patiënten met 
schouderpijn?

25%

50%

85%  



50%
Hoe frequent zijn
slaapproblemen
bij patiënten met 
schouderpijn?



behandeldoel



behandeldoel behandeldoelen

INNOVATIE
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verander negatieve slaappercepties

slaaphygiëne

slaap restrictie therapie

relaxatietechnieken aanleren

Nijs et al. Phys Ther 2018; 98(5):325-335.



Het brein moet slaapkamer & slaap 
opnieuw met elkaar verbinden



Prof. Dr. Liesbet De Baets Drs. Céline Labie 



Wat een opluchting! 
Niet alleen slaap ik
veel beter, ik maak
ook grote stappen
in mijn
oefenprogramma. 



Patiënt met schouderpijn

Maladaptieve percepties? Geef pijneducatie

Slaapproblemen? Voeg slaap management toe

ja

nee

yes

ja



Nu ik niet kan gaan
werken heb ik veel
minder stress, maar 
mijn vrouw en haar
schoonmoeder
werken toch nog op 
mijn zenuwen.



Schouderpijn
Voeding  

Slaap 

Stress 
Fysieke activiteit  

Sedentair gedrag

Roken 

Hämmig O. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21(1):319. Lundberg et al. J Occup Health Psychol. 1999;4(3):245-55.



Patiënt met schouderpijn

Maladaptieve percepties? Geef pijneducatie

Slaapproblemen? Voeg slaap management toe

ja

nee

Stressintolerantie? Voeg stress management toe

nee

ja

ja





Patiënten met schouderpijn 
hebben vaak een gebrek aan 

SOCIALE  STEUN
Hesselman et al. J Pain Res. 2016.9:303-10.



Partner = coach die gezonde leefstijl ondersteunt

Burns et al. Pain 2018;159(1):25-32.

Cano & Tankha. Pain 2018;159(1):1-2.



E. Paul eet vaak ongezond



Patiënt met schouderpijn

Maladaptieve percepties? Geef pijneducatie

Slaapproblemen? Voeg slaap management toe

ja

nee

Stressintolerantie? Voeg stress management toe

Ongezonde voeding? Voeg voedingsinterventie toe

nee

nee

ja

ja

ja



Schouderpijn
Voeding  

Slaap 

Stress 
Fysieke activiteit  

Sedentair gedrag

Roken 

Nijs et al. PM&R 2020;12:410–419.



Obesity hurts the shoulder! 
Özkuk K, Ateş Z. J Back Musculoskelet Rehabil. 2020;33(1):73-79.

Rechardt et al. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:165. 
Viikari-Juntura et al. Eur J Pain. 2008;12(4):412-26.



Gut  

Brain 

Axis
Nijs et al. British Journal of Anaesthesia 2019; 123(5):539-543.



Anti-inflammatoir!



Patiënt met schouderpijn

Maladaptieve percepties? Geef pijneducatie

Slaapproblemen? Voeg slaap management toe

ja

nee

Stressintolerantie? Voeg stress management toe

Ongezonde voeding? Voeg voedingsinterventie toe

Beperkingen in activiteiten? Voeg fysiek activiteitenprogramma toe

Persistentie-
gedrag?
yes

Vermijdings-
gedrag?

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja



Beperkingen in activiteiten? Voeg fysiek activiteitenprogramma toe

Persistentie-
gedrag?

Vermijdings-
gedrag?

ja



Ik heb altijd een hekel
gehad aan tuinieren, maar 
het is iets dat ik moet doen
voor mijn gezin. Het maakt
mijn schouderpijn erger, 
maar ik heb geen keuze. 
De eerstvolgende dag met 
weinig pijn maak ik heel de 
tuin netjes!

Vermijdings- of persistentiegedrag?



Beperkingen in activiteiten? Voeg fysiek activiteitenprogramma toe

Tuinieren

Pacing & 
op acceptatie 

gerichte 
interventies

ja







Beperkingen in activiteiten? Voeg fysiek activiteitenprogramma toe

Tuinieren

Pacing & 
op acceptatie 

gerichte 
interventies

ja

Tennis

matige angst

Graded
exposure

Behavioural graded
activity/graded exercise therapy

hoge
angst



Wat was er fout in de presentatie?  

Ook activiteiten die 
patiënten
persisteren mag je 
gradueel
opbouwen.

1

Slaapproblemen
verbeteren
spontaan wanneer
de schouderpijn
afneemt.

2

Stress kan
aanwezig zijn, 
maar daar kunnen
we niet meteen
iets aan
veranderen.

3

Belgisch bier werkt 
niet ontstekings-
remmend voor de 
slokdarm & het 
maag-darmstelsel.

4
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Bij wie kan je je bak
bier gaan ophalen?



Dr. Kevin Kuppens





Stay connected  
www.paininmotion.be
@PaininMotion @JoNijsBE


