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We begroeten u graag bij
Van der Valk Enschede

Het 71e Traumaoverleg Euregio
Achtergrond
Het Traumaoverleg Euregio wordt vier keer per jaar georganiseerd voor de ketenpartners in
het traumanetwerk van Acute Zorg Euregio. De bijeenkomst van 6 maart aanstaande zal in het
teken staan van behandeling van chronische pijn door preventie?
Locatie: Van der Valk Enschede.
Het traumaoverleg begint culinair verantwoord met een hapje en een drankje. Het
programma vindt u op de volgende bladzijde.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij NVvH, NOV, NVSHA en NAPA. Artsen voor wie niet apart
accreditatie is aangevraagd, kunnen punten krijgen o.b.v. de regeling ‘nascholing buiten eigen
vakgebied. Zie: https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/pilotnascholing-buiten-eigen-vakgebied-omgezet-in-regulier-beleid-.htm.
Aanmelding
Om de organisatie in goede banen te kunnen leiden, vragen wij u vriendelijk om u aan te
melden via onze website
https://www.acutezorgeuregio.nl/aanmelden-traumaoverleg-euregio-2/
Of middels een mail aan: info@acutezorgeuregio.nl
Algemene inleiding van deze avond:
De prevalentie van chronische pijn binnen Nederland wordt geschat op 18%1. Het merendeel
van deze groep heeft klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Actuele
wetenschappelijke inzichten laten zien dat chronische pijn een complex probleem is, waarin
het brein een grote rol speelt2. Maar wat moeten we met dit inzicht in de dagelijkse praktijk?
Wat is bijvoorbeeld nog de rol van nociceptie bij chronische pijn? Van oudsher is nociceptie
het startpunt geweest van waaruit klinisch redeneren, diagnostiek en behandeling vorm werd
gegeven. Met name in de (sub)acute fase. In de meeste gevallen komt men er op de korte
termijn mee weg als pijn op deze reductionistische manier benaderd wordt. Echter, zijn er
consequenties voor de lange termijn? En hoe verklaren we pijn die niet over gaat? Is een
louter anatomisch-somatische insteek nog zinvol?
Een mooi voorbeeld is het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS). Een verdedigbare
stelling is: de oplossing voor chronische pijn zit in de preventie ervan. Vroeg ingrijpen bij een
afwijkend beloop in herstel na trauma is daarom essentieel. Maar hoe pakken we dat aan?
Wat zijn onze mogelijkheden? Welke rol speelt een eventuele Post Traumatische Stress
Stoornis (PTSS)? En hoe kunnen we hierin optimaal samenwerken? Kortom, een avond vol
vragen met antwoorden gebaseerd op klinische ervaring en de meest recente
wetenschappelijke inzichten. Wij hopen u van harte te mogen ontvangen.
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Thema: Behandeling van chronische pijn door preventie?
Organisatie: MST in samenwerking met Roessingh
Locatie: Van der Valk Enschede

Programma:
18.00 uur
18.30 uur
18.35 uur
19.05 uur

19.35 uur
19.50 uur

20.20 uur

20.50 uur
21.00 uur
een

Culinair entree en registratie
Welkom en introductie
Ralph de Wit, Traumachirurg MST
Omgaan met complexiteit bij pijn
Evert-Jan Das, Manueel therapeut/praktijkhouder Fysio Veghel
Subacute pijn en CRPS
Kamiel Kuijpers, Revalidatiearts/ medisch manager Roessingh
locatie MST
Pauze
PTSS & Psychotraumatologie
Andrea Walraven, Psychosoziale Notfallversorgung Nordrhein
Westfalen
Pijninterventies bij subacute pijn
Nelson Monteiro de Oliveira, pijnspecialist/ medisch directeur
Nocepta
Afsluiting en vragenronde
Gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en
drankje

Deze avond is mede mogelijk gemaakt door:

Acute Zorg Euregio
Haaksbergerstraat 55
7513 RE Enschede
www.acutezorgeuregio.nl

