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Ben jij op de hoogte van recente ontwikkelingen in de psychosomatische zorg? Deze referaten 
verschenen in 2020 in de NPi-service Psychosomatiek. Als je een abonnement hebt kun je ze (na 
inloggen op MijnNPi) nog eens rustig nalezen in ons referatenarchief.  

Nog geen abonnement? KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap hebben toegang tot alle thema's. Voor 
Keurmerk-therapeuten en VvOCM-leden is er de gelegenheid om tegen gunstige voorwaarden delen van de 
NPi-service te gebruiken. Maar ook met een los abonnement (à 36 euro per jaar) blijf je op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen het thema Psychosomatiek en heb je toegang tot de meer dan 200 referaten uit de 
voorgaande jaren. 

Webcast 

Overdag effectief pauzeren is 's nachts beter slapen! 27:46 min 
Sportarts Kasper Janssen vertelt over hoe het slapende 
lichaam herstelt en beschrijft waarom iedere therapeut 
slaap zou moeten promoten. Ook belicht hij de 
powernap en hoe dit kan helpen om dagelijks effectiever 
te zijn en je fitter te voelen. 

Link naar webcast 

Alle referaten uit de NPi-service Psychosomatiek 2020 nog een keer op een rijtje: 

Is centrale sensitisatie bij chronische lage rugpijn makkelijk te 
diagnosticeren? 

NSPS-2020-1a 

Dat centrale sensitisatie bij chronische lage rugpijnpatiënten soms een rol speelt is wel 
bekend. Maar hoe kun je dat snel diagnosticeren? En hoe verhoudt zich dat tot andere 
psychosociale kenmerken, zoals catastroferen en pijnvermijdend gedrag? Amerikaanse 
wetenschappers zochten het uit in een groep van 46 patiënten met langer bestaande 
lage rugpijn. 

Link naar referaat 

Laat mensen met chronische lage rugpijn zelf hun doelen stellen NSPS-2020-1b 

Therapeuten stellen vaak andere doelen dan patiënten. In deze studie vergeleken 
Australische onderzoekers een zelfmanagementinterventie waarbij patiënten met 
chronische rugpijn zelf hun doelen opstelden met een op maat gemaakt 
trainingsprogramma voor lage rugklachten. Benieuwd naar de verschillen? Lees het 
referaat! 

Link naar referaat 

Positief verwachtingspatroon over herstel helpt lage rugpijnpatiënten NSPS-2020-1c 

Herstellen mensen sneller als ze positief denken over het herstel van hun aspecifieke 
lage rugklachten? Dat zochten deze Canadese wetenschappers uit in hun Cochrane 
review naar 60 studies met meer dan 30.000 patiënten. 

Link naar referaat 

Communicatieve en educatieve interventies voor chronische lage rugpijn NSPS-2020-2a 

Educatieve en communicatieve behandelingen passen bij de biopsychosociale 
benadering bij chronische lage rugpijn. Maar welke interventies zijn het meest effectief? 
Italiaanse wetenschappers sloegen de literatuur er op na en vatten 24 studies samen in 
één systematische literatuurstudie. 

Link naar referaat 

Rekken lijkt zinvol voor vrouwen met fibromyalgie NSPS-2020-2b 

Krachtoefeningen en conditietraining is inmiddels veel onderzocht en effectief 
bevonden voor patiënten met fibromyalgie. Maar hoe zit het met rekken? Kan rekken de 

Link naar referaat 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/algemene-informatie-over-de-npi-service
https://npiservice.npi.nl/webcast/psychosomatiek/pro/402826436
https://npiservice.npi.nl/webcast/psychosomatiek/pro/402826436
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-1a-Aoyagi-sensitisatie-lage-rugpijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-1b-Gardner-doelstellen-lage-rugpijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-1c-Hayden-positieve-verwachtingen-herstel.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-2a-Barbari-educatie-communicatie-lage-rugpijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-2b-Gomez-Hernandez-fibromyalgie-rekken-slaap.pdf
https://npiservice.npi.nl/webcast/psychosomatiek/pro/402826436
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pijn verminderen? En hoe zit het met de slaapkwaliteit? Spaanse wetenschappers 
zochten het uit door 64 vrouwen met fibromyalgie te verdelen in twee groepen en de 
ene groep alleen te laten fietsen, terwijl de andere groep naast het fietsen ook 
rekoefeningen uitvoerden. 
  
Chronische pijnpatiënten die doorgaan tot het niet meer gaat; hoe zit dat? NSPS-2020-2c 
 

Een grote groep chronisch pijnpatiënten vermijdt pijnprovocerende activiteiten. Er zijn 
echter ook patiënten die het tegenovergestelde doen: zij gaan – ondanks hun pijn – 
door tot ze écht niet meer kunnen. Wat is er in de literatuur bekend over deze patiënten? 
Duitse wetenschappers sloegen de literatuur erop na en vatten die samen. 

Link naar referaat 

  
Zelfmanagement bij chronische aandoeningen: voor wie en hoe? NSPS-2020-3a 
 

In deze cohortstudie onderzochten Canadese wetenschappers welke mensen met 
chronische aandoeningen de meeste problemen hebben met zelfmanagement. En ze 
vroegen hen óf en op welke manier ze dit het liefste zouden willen verbeteren. Benieuwd 
naar de resultaten? 

Link naar referaat 

  
Fysiotherapeuten nog altijd in tweestrijd bij biopsychosociale aanpak NSPS-2020-3b 
 

Het biopsychosociale model: elke fysiotherapeut kent het, maar hoe implementeer je 
het in je eigen handelen? Een internationale groep wetenschappers vatte twaalf studies 
samen waarin fysiotherapeuten hun ervaringen hierover deelden. Benieuwd hoe zij de 
implementatie van het biopsychosociale model in hun dagelijks handelen ervaarden? 

Link naar referaat 

  
Kunnen fysiotherapeuten inschatten hoe patiënten scoren op psychologische 
vragenlijsten? 

NSPS-2020-3c 

 

Als fysiotherapeuten de resultaten kunnen voorspellen van vragenlijsten voor 
bewegingsangst, depressieve klachten en pijncatastroferen, dan kan dat patiënten een 
hoop invulwerk schelen. Maar kunnen fysiotherapeuten dat wel? Japanse 
wetenschappers zochten het uit! 

Link naar referaat 

  
Staan symptomen van posttraumatische stress los van chronische pijn? NSPS-2020-4a 
 

In deze studie onderzochten Zweedse wetenschappers of cognitieve gedragstherapie 
bij patiënten met chronische pijn invloed heeft op symptomen van posttraumatische 
stress. Ook analyseerden ze of deze symptomen het effect van de gedragstherapie op 
chronische pijn beïnvloeden. Benieuwd naar de resultaten? Lees het referaat! 

Link naar referaat 

  
Positiviteit stimuleren om chronische pijn te verminderen? NSPS-2020-4b 
 

In deze studie gebruikten Zwitserse wetenschappers een netwerkanalyse om de relaties 
van verschillende symptomen van chronische pijn te achterhalen. Welke symptomen 
hebben de grootste invloed op andere symptomen? En waar moeten behandelaars zich 
op richten in de therapie? Lees de antwoorden in het referaat. 

Link naar referaat 

  
Zelfeffectiviteit en pijncatastroferen bij patiënten met chronische klachten NSPS-2020-4c 
 

Speelt de mate van zelfeffectiviteit en pijncatastroferen een rol bij patiënten met 
chronische pijn en/of vermoeidheid die zich bij een fysiotherapiepraktijk melden? Dat 
zochten Britse wetenschappers uit door 152 patiënten van twee fysiotherapie-
afdelingen in Manchester te onderwerpen aan vijf vragenlijsten. Benieuwd naar de 
resultaten? Lees het referaat. 

Link naar referaat 

  
Is een digitaal gezondheidsprogramma via de werkgever de toekomst? NSPS-2020-5a 
 

Hinge Health profileert zich als dé digitale oplossing voor chronische rug- en 
gewrichtspijn. De Britse start-up richt zich sinds de oprichting in 2015 vooral op 
Amerikaanse werkgevers en combineert persoonlijke coaching, fysiotherapie en 

Link naar referaat 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-2c-Hasenbring-overactiviteit-lage-rugpijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-3a-Bartlett-zelfmanagement-chronisch-zieken.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-3b-Holopainen-biopsychosociale-benadering.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-3c-Miki-inschatting-therapeuten-vragenlijsten.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-4a-Akerblom-PTSD-chronische-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-4b-Gomez-Penedo-netwerkanalyse-chronische-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-4c-Thompson-chronische-klachten-zelfeffectief.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-5a-Bailey-AF-digitaal-programma-werknemers.pdf
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gedragstherapie in hun app. In deze studie rapporteren ze gegevens van 10.000 
deelnemers. Maar werkt het programma? En hoe betrouwbaar zijn studies zoals deze? 
  
Milde inspanning lijkt onvoldoende om mentale klachten van MS- en 
dwarslaesiepatiënten te verminderen 

NSPS-2020-5b 

 

Studies bij fysiek gezonde mensen tonen aan dat beweging en sport beschermt tegen 
het ontwikkelen van angst en depressieve klachten en dat fysieke activiteit ook mentale 
symptomen kan verminderen. Maar geldt dat ook voor mensen met langdurige fysieke 
beperkingen zoals MS, een dwarslaesie, spierdystrofie of het postpoliosyndroom? 

Link naar referaat 

  
Welke psychologische factoren beïnvloeden musculoskeletale pijn? NSPS-2020-5c 
 

Paraplu-reviews zijn de nieuwe generatie systematische literatuuronderzoeken. In deze 
studie met gegevens van bijna 300 prospectieve studies analyseerden Spaanse 
wetenschappers welke psychologische factoren een positieve of negatieve invloed 
hebben op het ontstaan en het onderhouden van musculoskeletale pijn. Benieuwd 
welke factoren dit zijn? Lees het referaat! 

Link naar referaat 

  
Chronische pijn bij jongeren: kan een persoonsgerichte aanpak op school hen 
helpen? 

NSPS-2020-6a 

 

Bij een op de zes volwassen chronische pijnpatiënten begon de pijn al in hun 
tienerjaren. Een vroege aanpak van chronische pijn kan misschien veel leed voorkomen. 
In deze studie onderzochten Zweedse wetenschappers of de schoolverpleegkundige 
een rol kan spelen bij tieners met chronische pijn, door met een 'persoon-gecentreerde 
aanpak' hun zelfeffectiviteit te verbeteren. In dit referaat leest u hun bevindingen. 

Link naar referaat 

  
Slaapkwaliteit verdient meer aandacht bij de behandeling van chronische pijn NSPS-2020-6b 
 

Bij de meeste multidisciplinaire behandeltrajecten hebben slaap en slaapkwaliteit geen 
prominente rol, terwijl veel chronische pijnpatiënten slecht slapen. In deze Nederlandse 
studie zochten wetenschappers uit hoe slecht 163 chronisch pijnpatiënten slapen en 
welke factoren hier mogelijk aan gerelateerd zijn. 

Link naar referaat 

  
Dit zijn de meest relevante uitkomsten volgens chronisch pijnpatiënten én 
behandelaars 

NSPS-2020-6c 

 

Wat zijn de meest relevante uitkomstmaten om het effect van een multidisciplinaire 
behandeling voor chronische pijn te evalueren? Dat vroegen Canadese wetenschappers 
aan 36 gezondheidsmedewerkers en 64 chronisch pijnpatiënten. Zij maakten een top 10 
van belangrijkste uitkomstmaten voor gebruik in de dagelijkse praktijk. 

Link naar referaat 

  
Training, vermoeidheid en slaap bij fibromyalgiepatiënten NSPS-2020-7a 
 

Fibromyalgiepatiënten kampen met meer problemen dan alleen pijn: vermoeidheid en 
slecht slapen zijn ook veelgehoorde klachten. Helpt trainen om vermoeidheid te 
verminderen en de slaap te verbeteren? Zo ja, welke trainingsvorm is dan het meest 
effectief? Een internationale onderzoeksgroep sloeg de literatuur er op na en 
analyseerde de uitkomsten van 37 studies. 

Link naar referaat 

  
Gaat zorg-op-afstand de behandeling van pijnklachten veranderen? NSPS-2020-7b 
 

De maatregelen die overheden wereldwijd nemen om de COVID-19 uitbraak te stoppen 
zorgen dat de ontwikkeling van zorg-op-afstand in een stroomversnelling komt: 
commerciële aanbieders van e-healthoplossingen schieten als paddenstoelen uit de 
grond en beleidsmakers versoepelen de regelgeving om de patiëntenzorg bereikbaar te 
houden. In dit opiniestuk beschrijven internationale pijnspecialisten onder meer welke 
stappen genomen moeten worden om te garanderen dat zorg-op-afstand ook op de 
lange termijn zijn plaats in het zorgstelsel behoudt. 

Link naar referaat 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-5b-Battalio-SD-beweging-angst-depressie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-5c-Martinez-Calderon-AR-psychologische-factoren-MSK-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-6a-Fors-jongeren-chronische-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-6b-deRooij-slaapkwaliteit-chronische-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-6c-Zidarov-uitkomstmaten-chronische-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-7a-Estevez-Lopez-fibromyalgie-training-vermoeidheid.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-7b-Tauben-pijnzorg-op-afstand.pdf
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Slapeloosheid vergroot de kans op verspreiding van pijn NSPS-2020-7c 
 

Dat slaapkwaliteit invloed heeft op wijdverspreide pijn is vaker aangetoond, maar of 
slapeloosheid ook daadwerkelijk kan leiden tot het verspreiden van pijn is niet eerder 
goed onderzocht. In deze prospectieve studie keken Zweedse wetenschappers of 
slecht slapen ertoe kan leiden dat lokale pijn zich in twee jaar tijd verder door het 
lichaam uitbreidt. Benieuwd naar hun bevindingen? Lees het referaat! 

Link naar referaat 

  
OPPA, een nieuw instrument om overactiviteit bij chronische pijn te meten NSPS-2020-8a 
 

Terwijl een deel van de chronisch pijnpatiënten activiteiten vermijdt is er ook een groep 
die vaak over zijn/haar grenzen gaat. Om deze overactiviteit in kaart te brengen 
ontwikkelden Australische wetenschappers een nieuwe vragenlijst: de 'Overactivity in 
Persistent Pain Assessment' (OPPA). In deze studie bepaalden ze of het 
meetinstrument betrouwbaar is door gegevens van 333 patiënten te analyseren. 
Benieuwd naar deze nieuwe vragenlijst? Lees het hele referaat. 

Link naar referaat 

  
Training bij chronische pijn is geen one size fits all NSPS-2020-8b 
 

Training geldt als één van de primaire behandelvormen voor mensen met chronische 
pijn. Desondanks rapporteren veel studies niet in welke vorm, hoe vaak en hoe lang 
chronisch pijnpatiënten zouden moeten trainen. Met dit systematische 
literatuuronderzoek met gegevens van 3.562 patiënten uit vijftig studies schijnen 
Braziliaanse wetenschappers licht in die duisternis. Benieuwd naar hun bevindingen? 
Lees het referaat. 

Link naar referaat 

  
Vergroot de factor pijn de kans op eenzaamheid of vice versa? NSPS-2020-8c 
 

Veel studies wijzen uit dat pijn en eenzaamheid met elkaar samenhangen, maar het was 
nog altijd onduidelijk wat hiervan de oorzaak is en wat het gevolg. Britse 
wetenschappers gebruikten gegevens van bijna vijfduizend mensen uit een grote 
longitudinale studie onder 50-plussers om de richting van dit verband te achterhalen. 
Benieuwd naar hun bevindingen? Lees dit referaat. 

Link naar referaat 

 

 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-7c-Wiklund-slapeloosheid-verspreiding-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-8a-Andrews-overactiviteit-chronisch-pijn.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-8b-Franco-chronische-pijn-training.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/psychosomatiek/pro/toets/NSPS-2020-8c-Loeffler-eenzaamheid-pijn-50-plussers.pdf
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/psychosomatiek
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/psychosomatiek
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Wekelijks nieuws 

 

 

 

NPi-nieuws app  

De app is bedoeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten, maar is ook 
interessant voor overige zorgverleners, voor patiënten en voor beleidsmakers in de zorg. De app is een 
verlengstuk van ons Wekelijks Nieuws. 

Download nu voor Apple of Android 

 
Niet alleen nieuws... 
In de app vind je een recent overzicht van het door het NPi geselecteerde beweeggerelateerde nieuws 
uit de dag- en weekbladen, publiek toegankelijke zorgmedia en nieuwssites. Daarnaast bevat de app: 
NPi-cursusnieuws; onze sociale mediakanalen; videotrailers van onze cursussen en de 
cursuskalender. 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/actueel/wekelijks-nieuws
https://itunes.apple.com/nl/app/npi-nieuws/id1402517451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p7367HB&hl=nl

