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Onderzoek naar ‘pain-motor interactions and 
shoulder pain’ 

!  Pijnfysiologie 

!  Relatie tussen pijn en bewegen 

!  Fysiologie van pijnmodulatie 

!  Consequenties hiervan voor de (para)medische praktijk. 



Programma 

!  Perifere en centrale aanpassingen in het zenuwstelsel 

!  Perifere en centrale sensitisatie 

!  ‘Pain-motor interactions’ 

!  Consequenties voor diagnostiek en behandeling 

!  Diagnostiek van pijnmechanismen 

!  Pijnmodulerende effecten van fysiotherapie 



Perspectief 

!  Wat kunnen de pijnwetenschappen toevoegen aan ons 
denken over de behandeling van mensen met 
(chronische) musculoskeletale pijnklachten? 

!  Biomedisch paradigma 

!  Biomechanisch paradigma 



4 redenen om te twijfelen 

!  Prognose van schouderpijn (Croft et al, 1996, Struyf et al, 2016, Van der Windt et 
al, 1996, Winters et al, 1999 a&b) 

!  Het belang van biomechanische stoornissen (Ratcliffe et al, 2014, Struyf 
et , 2013)) 

!  Psychosociale en genetische factoren (Bachasson et al, 2015, Curry et al, 
2015, George et al, 2015, George et al, 2015) 

!  ‘Pain-motor interactions’ (Heales et al, 2016, Heales et al, 2014, Tompra et al, 
2014) 



Perifere en centrale 
aanpassingen in het zenuwstelsel 

-  Van perifere pijnprikkel tot centrale verwerking 

-  Temporele summatie en wind-up 

-  Long term potentiation 

-  Centrale sensitisatie 





Neurofysiologie van pijn 

!  Centrale mechanismen 

!  Modulatie van nocisensorische  

     Informatie op meerdere nivo’s 



Centrale sensitisatie 





Pain-motor interactions 

Brug tussen biomechanisch en pijnwetenschappelijk paradigma 



Rio et al, 2013 



Pain-motor interactions 



Pain-motor interactions 

!  Pijn en bewegen zijn nauw met elkaar verbonden 

!  Fysiotherapie richt zich op het herstellen van het 
bewegen 

!  Hoe werkt dit? 

!  Pain adaptation model 

!  Vicious cycle model 



Pijn en bewegen of ‘pain-motor 
interactions’ 

!  6 Principes van sensomotore controle 

!  Functional movement involves components that are task 
directed and components that are postural  

!  Function requires a balance between movement and 
stiffness 

!  Function depends on the interaction between the passive 
elements, active system and sensor/controller 



Vervolg … 

!  Motor function is inherently variable  

!  Multiple sources of sensory information ara available to 
guide and control movement 

!  Sensorimotor control varies between individuals 

(Hodges & Falla, 2015) 



Hodges & Smeets, 2015 



Bachasson et al, 
2015 



Samenvatting en conclusie 

!  Centrale sensitisatie is waarschijnlijk aanwezig bij een 
subgroep van mensen met klachten over schouderpijn 

!  Pijn en bewegen zijn nauw met elkaar verbonden 

!  Centrale processen spelen een rol ‘bovenop’ perifere 
processen 

!  Dit heeft klinische implicaties 



Diagnostiek van (predominante) 
pijnmechanismen 

-  Neuropathisch 

-  Nociceptief 

-  Centrale sensitisatie 





Criterium 1: 

Disproportionele pijn 

Ernst pijn disproportioneel 
tot hoeveel en/of ernst 
weefsleschade 



Criterium 2: 

Diffuse pijnlokatie 

Plaats van de pijn 
komt niet overeen 
met de plaats van 
de schade 



Criterium 3: 

Hypersensitiviteit voor 
andersoortige prikkels 

Reuk 
Smaak 
Licht 
Geluid 
Tast 
Medicatie 
Koude/warmte 



Central Sensitization Inventory 

Meten van overgevoeligheid 

-  Bepaalde geuren (parfums) 
-  Mijn benen voelen 

ongemakkelijk, rusteloos 
-  Stress verergert mijn klachten 
-  Ik ben gevoelig voor fel licht 

-  Cut-off 40 

Mayer et al, 2012, Neblett et al, 
2013 

www.paininmotion.be 



Pijnmodulerende effecten van 
fysiotherapie 

- Fysiologie van pijnmodulatie 

 Neuro-anatomie en neurofysiologie 

- Hands-on technieken 

- Oefentherapie 

- Placebo 









Hands-on technieken 



Bialosky et al, 
2009 



Oefentherapie 





Placebo 

Benedetti et al, 
2015 



Conclusies en implicaties 

!  Diagnostiek gericht op ‘dominant pijnmechanisme’  

!  Pijn modulerende effecten van fysiotherapie 

!  Integratie van pijnwetenschappen met biomedische en 
biomechanische wetenschappen 



Dank voor uw 
aandacht! 



Contact: l.p.voogt@hr.nl 


