Exclusief

Medisch

Pijn, wat moet
ik ermee?

Pijn kunnen we onderverdelen in tijdelijke (acute) en aanhoudende (chronische)
pijn. Acute pijn heeft meestal een duidelijk zichtbare oorzaak en verklaring.
Met de hand onder de hete kraan is een acute
pijn die een directe reactie van het lichaam grotendeels onbewust - als reflex tot gevolg
heeft: de hand wegtrekken. Deze pijn is voor
iedereen overduidelijk een waarschuwing
met het doel een groter probleem, namelijk
verbranden, te voorkomen. Er is een
duidelijk verband tussen oorzaak, reactie
en oplossing. Bij een chronische pijn zijn
de aanleiding en het moment van ontstaan
vaak al niet meer bekend. De pijn heeft
een zelfstandigheid ontwikkeld. Met veel
rugpijn is dat het geval. Het sluipt erin en
wordt een zelfstandig gebeuren. Het wordt
steeds moeilijker in te schatten of de pijn
een ernstige achtergrond heeft of niet.
Het ontstaan van deze vorm van pijn dient
voorkomen te worden.
Ook is het beleven van pijn gedeeltelijk
aangeleerd. Nemen we als voorbeeld een
klein kind, nog niet in staat gevoelens
optimaal te beschrijven. Het kind duidt iets
aan dat onaangenaam is als bijvoorbeeld
buikpijn. Het prompte gevolg: bezorgde
ouders, veel aandacht, veel voordelen (niet
hoeven eten wat niet lekker is). Dat wat als
een - meestal - onschuldige pijn begonnen
is, blijkt een manier om voordelen te krijgen.
Dus is het handig om steeds vaker buikpijn
te hebben. We noemen dat conditioneren,
versterken van gedrag door beloning.
Aangezien niemand pijn kan zien of meten,
is het een heel effectief gedrag.
Let wel: ik beweer niet dat pijn maar allemaal
onzin is. Absoluut niet. Ik denk echter dat
we moeten proberen onze pijnbeleving te
veranderen. Bijvoorbeeld rugpijn. Iedereen
heeft wel eens rugpijn. In de meeste

gevallen niets ernstigs. Er onbevreesd mee
omgaan, bijvoorbeeld door afleiding en
verandering van houding, doet het meestal
verdwijnen. Soms is het ook beter op tijd
een ibuprofennetje of een paracetamol te
nemen dan te wachten tot de spiraal pijnangst-spanning-meer pijn steeds verder
omhoog draait en het zelfs chronisch kan
worden.
Er zijn dus veel alledaagse pijnen die
iedereen ervaart en snel weer verdwijnen.
Niet iets om over in te zitten. Ook al is er
vaak een onschuldig begin, dat is toch niet
met alle pijnen het geval. Het is dan de
taak van een arts in te schatten of een pijn
een gevaarlijkere oorzaak heeft. Nu wil de
betroffene natuurlijk weten wanneer moet
hij of zij naar een arts moet gaan. Een aantal
rode vlaggen kan bij rugpijn benoemd
worden:
- zeer heftige pijn, helemaal niet reagerend
op gewone pijnstillers;
- pijn vergezeld van uitval (dove plekken in
de huid, krachtsverlies);
- pijn aanhoudend over een periode van
meerdere dagen zonder minder te
worden.
Samenvattend: pijn hoort bij het leven en
is meestal tijdelijk en goed verklaarbaar.
Zinvol is al vroeg te leren zulke normale
pijnen in te schatten. Bij rode vlaggen
dan toch de arts raadplegen.
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Het boekje De hernia weg van Patrick Simons is te bestellen via
de website van Nummer 1 (www.nummer1.nl/lezersacties).
Meer informatie over de praktijk van Patrick Simons op
www.mediapark-klinik.de, www.hernia-weg.de en www.ruecken-doc.de.

