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• Begin met voorlichting over pijn, angst en stress  

• Voorkeur van de patiënt is leidend voor de trainingsvorm 

• Stressmanagement loopt als rode draad door de therapie  

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

In de behandeling van patiënten met 
whiplash-gerelateerde klachten is veel 
ruimte voor verbetering, stelt een 
Belgische onderzoeksgroep: er is vaak 
teveel aandacht voor fysieke symptomen, 
terwijl psychosociale factoren zoals angst, 
stress en catastroferen van pijn 
onderbelicht blijven. In dit opiniestuk 
pleiten de pijnwetenschappers voor een 
multimodaal behandeltraject dat bestaat 
uit pijneducatie, cognitiegerichte 
oefentherapie en stressmanagement. 
 
Blauwdruk 
De wetenschappers geven een blauwdruk 
voor de multimodale behandeling, waarbij 
een psychosomatische aanpak de 
boventoon voert. Het traject dat ze 
voorstellen bestaat uit achttien sessies in 
een periode van zestien weken dat begint 
met drie voorlichtingssessies en gevolgd 
wordt door oefentherapie in combinatie met 
stressmanagement. 
 
Educatie 
Het behandeltraject begint met drie 
educatiesessies. Door direct bij aanvang 
van de therapie te beginnen met deze 
voorlichting voorkom je dat patiënten 
negatieve gedachten en gedragingen 
houden, stellen de pijnspecialisten. 

Behandelaars kunnen de educatie over pijn, 
coping en stress ondersteunen met online 
voorlichtingsmateriaal of informatiefolders, 
zie kader. 
 
Educatiesessies 
De voorlichting begint met een 
groepssessie van ongeveer een uur met 
maximaal zes deelnemers. In die 
groepssessie geeft een fysio- of 
ergotherapeut algemene voorlichting over 
het pijnsysteem, copingsstrategieën en de 
invloed van stress. In de tweede en derde 
behandelweek volgen twee individuele 
sessies van een half uur waarbij de 
behandelaar dieper kan ingaan op 
individuele overtuigingen, stressoren en de 
omgang met klachten. Daarnaast kan de 
patiënt thuis (online) voorlichtingsmateriaal 
lezen.  
 
Oefentherapie 
De fysieke component bij cognitiegerichte 
oefentherapie kan bestaan uit duurtraining, 
krachttraining, functionele oefeningen of 
een combinatie daarvan, maar de voorkeur 
van de patiënt is leidend. Belangrijk is dat 
therapeuten bij het oefenen rekening 
houden met vijf aandachtspunten. Vooraf 
doelen stellen in overleg met de patiënt is 
er een van, stellen de auteurs. Daarnaast 
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moeten de oefeningen toegroeien naar 
meer gevreesde, vermeden en uitdagende 
(fysiek, cognitief en psychosociaal) 
stressvollere situaties. Een derde advies 
van de wetenschappers is dat symptomen 
niet leidend dienen te zijn voor het aantal 
oefeningen of de duur van de training: 
probeer bij het plan te blijven. Een vierde 
aandachtspunt betreft het continu vragen 
naar de ervaring en gedachten van de 
patiënt en het monitoren van 
(veranderingen in) diens gedrag. Als laatste 
stellen de auteurs dat – wanneer angst op 
de voorgrond staat – een voorbereidende 
inbeeldingstaak kan worden toegevoegd 
om de patiënt klaar te stomen voor het 
'echte werk'.  
 
Stressmanagement 
De stressmanagementcomponent loopt als 
rode draad door de therapie: eerst komt het 

aan bod in de voorlichtingssessies en 
gedurende de training kan een therapeut 
gericht vragen naar stressoren in dagelijkse 
situaties. Vragen die het gesprek op gang 
helpen zijn: "Ervaart u (meer) stress sinds 
het ongeluk?", "Zo ja, in welke mate?", 
"Denkt u dat stress invloed heeft op uw 
pijn?". 
 
Stressdagboek 
De wetenschappers adviseren om patiënten 
een stressdagboek te laten bijhouden: een 
document waarin ze stressoren, gedachten 
en copingsstrategieën kunnen noteren. Zo'n 
dagboek geeft de patiënt en therapeut 
inzicht in de reacties op angst en stress en 
kan bijdragen aan identificatie en gerichte 
aanpak van de belangrijkste stressoren. 
Afhankelijk van de voorkeuren van de 
betrokkenen kunnen psychologische 
interventies helpen om deze stressoren te 

Expert-opinie en vertaalslag naar de praktijk 
 

Ben je eerstelijnsbehandelaar, wil je werkelijk iets betekenen voor patiënten met WAD én 
ertoe bijdragen dat velen van hen niet pas in de tweedelijn – en dus veel later en kostbaarder 
dan nodig – effectief behandeld worden? Bekeer je dan tot de hier geadviseerde methode uit 
de koker van een aantal internationaal vooroplopende Vlaamse collega’s.  
 

WAD-patiënten worden nog altijd volgens een overwegend biomechanische insteek 
behandeld, zo blijkt, terwijl dit bij een groot deel van hen bitter weinig zoden aan de dijk zet. 
Keer op keer verbaas ik me er in de tweedelijn over dat mijn revalidanten met een WAD nooit 
eerder zelfs maar de uitleg hebben gekregen dat een ‘whiplash’ (Engels: whip lash of 
zweepslag) niet meer of minder is dan de beweging die hun hoofd heeft gemaakt tijdens het 
doorgemaakte ongeval, en dat er bij het voortduren van een whiplash associated disorder 
veel méér factoren komen kijken die aandacht behoeven.  
 

De helft van de betreffende patiënten heeft in het beginstadium – dat wil zeggen wanneer in 
de regel eerstelijnsbehandeling wordt ingezet – te kampen met psychologische problemen 
zoals kinesiofobie of PTSS. 17 procent voldoet drie jaar na het ongeluk nog aan een 
volledige, het gehele leven beheersende maar veelal niet onderkende PTSS. En ja, deze 
mensen zie ik zo rond die tijd in de tweedelijn verschijnen… Inmiddels ontslagen, vaak nog 
steeds verwikkeld in zich voortslepende letselschadeclaims, vaak ook met secundair 
ontwikkelde stemmingsklachten.  
 

Samen met onze revalidanten verrichten we detectivewerk om in kaart te brengen wat in hun 
individuele geval bijdraagt aan het maar voortduren van hun WAD. Vaak speelt daarbij een 
onveilige jeugd als voedingsbodem. Onveilige hechtingstijlen worden gevonden bij 80 
procent van de mensen met een WAD, tegen 33 procent in de normpopulatie. Zet die cijfers 
op een flipover, schrijf ze op een A4tje – en wacht af wat er loskomt. Educatie over de relatie 
tussen stress en (voortdurende) pijn is cruciaal om te kunnen komen tot inzicht en 
gedragsverandering. ‘Begin bij jezelf, begin vandaag, en begin al in de eerstelijn!’ 
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verminderen. Bijvoorbeeld met 
mindfulnesstraining, ontspanningstherapie 
of inbeeldingstaken.  
 
Opbouw 
Sessie 4 t/m 8 staan in het teken van 
identificatie van de belangrijkste stressoren 
en het uitproberen van verschillende 
strategieën om met deze stressoren om te 
gaan. In sessie 9 t/m 12 maakt de patiënt 
zich de meest geschikte strategie eigen 
door tijdens de training én thuis veel te 
oefenen. In de laatste sessies (13 t/m 18) 
gaat de patiënt de confrontatie aan in het 
normale dagelijkse leven en past hij of zij 
de geleerde strategie toe in steeds 
uitdagender situaties.  
 
  
  
 
 
 

Gratis online voorlichtingsmateriaal 
De auteurs verwijzen naar de gratis online 
pijneducatiewebsite www.retrainpain.org. 
Daarop staat educatiemateriaal in 
verschillende talen, waaronder Nederlands. 
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