
DE TRANSITIE VAN ACUTE NAAR CHRONISCHE PIJN BIJ PATIENTEN 
MET ACUUT MUSCULOSKELETAAL TRAUMA

ACHTERGROND
• Twee soorten pijn: acute (kortdurende) en chronische (langdurige) pijn.
• Onbehandelde chronische pijn leidt tot

- grote individuele beperkingen patiënt
- sociaal-economische consequenties maatschappij.

• Ontstaan van chronische pijn is onduidelijk.
• Meerdere determinanten verantwoordelijk voor de transitie.
• Belangrijk om prognostische factoren te vinden.
• In de toekomst preventieve interventies ontwikkelen om chronische pijn te voorkomen. 
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Jorien Pierik, MSc
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DOELSTELLING
• Prognostische factoren vinden die de transitie van acute naar chronische musculoskeletale pijn bepalen.
• De prevalentie van acute pijn en de incidentie van chronische pijn na acuut musculoskeletaal trauma bepalen. 
• De pijnkarakteristieken van acute pijn patiënten in kaart brengen.
• Een inventarisatie maken van het zorggebruik van acute en chronische pijn patiënten en de kosten daarvan.

Inclusie criteria Exclusie criteria
- 18 tot 69 jaar
- Vaardig in de Nederlandse taal

Fractuur (botbreuk) Luxatie (gewricht uit de kom) Verstuiking of kneuzing

STUDIE DESIGN EN STUDIEPOPULATIE
Een prospectieve studie met 12 maanden follow-up bij volwassen patiёnten,
die zich presenteren met stomp trauma aan de extremiteiten van het steun- en bewegingsapparaat
op de Spoedeisende hulp (SEH) van het Medisch Spectrum Twente, Nederland.

- Polytrauma
- Noodzaak medische hulp binnen 10 minuten (MTS urgentie 1 & 2) 

DATA VERZAMELING
• Ziekenhuisregistratie: SEH bezoek en follow-up periode
• Vragenlijsten: SEH bezoek, 1, 3, 6 en 12 maanden (zie figuur)

Acute pijnfase

Sociaal-demografische gegevens (o.a. geslacht, leeftijd, educatie)

Acute pijn karakteristieken (o.a. pijnintensiteit, pijnbehandeling)

Trauma karakteristieken (o.a. diagnose, complicaties)

Psychologische karakteristieken (o.a. bewegingsangst, gemoedstoestand)

Algemene gezondheidstoestand

Zorg- en kostgebruik (o.a. medische behandeling, ziekteverzuim)

Chronische pijnfase

Chronische pijn karakteristieken (o.a. pijnintensiteit, belemmering door pijn)

Algemene gezondheidstoestand

Zorg- en kostgebruik (o.a. medische behandeling, ziekteverzuim)
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