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Wedstrijdsport is keihard, het draait 

allemaal om de prestaties. Een blessure 

kan deze prestaties flink belemmeren 

en komt dus nooit gelegen. Daarom 

ligt het voor de hand om in het geval 

van een blessure pijnstillers en ontste-

kingsremmers te gebruiken, om zo te 

kunnen blijven presteren. Uit verschil-

lende onderzoeken blijkt dat dit in 

de sportwereld in toenemende mate 

gebeurt.

Zowel profs als recreanten
Zo blijkt uit onderzoek van voormalig 

KNVB-arts Han Inklaar1 dat ruim 28% 

van de Nederlandse profvoetballers op 

wedstrijddagen pijnstillers en ontste-

kingsremmers gebruikt. Bij 74% van 

dit medicatiegebruik ging het om ont-

stekingsremmers. Medicatie werd zo-

wel preventief ingezet, ter verhoging 

van de pijngrens, als ter vermindering 

van restklachten na een blessure.

Maar niet alleen topvoetballers gaan 

pijn met medicatie te lijf. Uit allerlei 

onderzoeken2,3 blijkt dat veel andere 

sporters, waaronder ook recreanten, 

minstens net zo vaak naar medicijnen 

grijpen. In de dagelijkse praktijk krij-

gen professionals als trainers, coaches 

en (para)medici hier dus ook mee te 

maken. Gezien hun nauwe betrokken-

heid bij het herstel van geblesseerde 

sporters en het hervatten van sport-

beoefening hebben professionals als 

taak om sporters goed voor te lichten 

omtrent het gebruik van pijnstillers en 

ontstekingsremmers tijdens sportacti-

viteiten.

Het mechanisme van acute pijn
Acute pijn heeft een beschermende 

functie en levert bij (dreigende) 

weefselschade een positieve bijdrage 

op korte termijn.4-7 Alle pijnerva-

ringen zijn een logisch antwoord op 

iets wat het brein als een bedreiging 

beoordeelt. Indien er sprake is van 

(dreigende) weefselschade, is het dus 

belangrijk om pijn te voelen. Deze 

is dan nociceptief van aard en zorgt 

ervoor dat mensen actie ondernemen: 

het lichaamsdeel wordt ontzien of men 

komt juist in beweging. Pijn beschermt 

het lichaam zo tegen meer schade.5 

Verschillende onderzoeken laten zien 

dat het motorische gedrag bij pijn aan-

gepast wordt, om provocatie te vermij-

den en toch het gewenste doel te berei-

ken.4-6,8 Het doel van deze aanpassing 

is het beschermen van het aangedane 

lichaamsdeel tegen toename van pijn 

en weefselschade.4-7 Om de belasting 

op het aangedane lichaamsdeel aan 
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te passen, kunnen veranderingen in 

krachtverdeling plaatsvinden, kunnen 

bewegingen worden vertraagd of kan 

de range of motion afnemen.4-7,9 

In het geval van (dreigende) weef-

selschade is pijn dus een ontzettend 

belangrijk beschermend mechanisme. 

Door te sporten met pijnstillers en 

ontstekingsremmers wordt dit mecha-

nisme ondermijnd en wordt het aan-

gedane lichaam blootgesteld aan een 

toegenomen bedreiging.10,11 Dit kan 

zorgen voor een toename in klachten 

en vertraagd herstel en kan recidieven 

en chroniciteit in de hand werken.10-12

Motorische strategie
Het is belangrijk om te beseffen dat 

pijn niet altijd samenhangt met weef-

selschade. Het brein bepaalt of – en in 

welke mate – er pijn gevoeld wordt, 

ongeacht of er sprake is van weefsel-

schade.13 Bovendien kan er niet alleen 

bij pijn en weefselschade sprake zijn 

van een aangepaste motorische stra-

tegie. Ook na het verdwijnen hiervan 

worden er nog veranderingen in spier-

activiteit en beweegpatronen waarge-

nomen.10,11,14 

Pijn en een daaruit voortvloeiende 

aangepaste motorische strategie zijn 

na het herstel van weefselschade niet 

langer functioneel en dus niet meer 

zinvol. Een aangepaste motorische 

strategie kan leiden tot secundaire 

fysiologische en biomechanische aan-

passingen, zoals spieratrofie, stijfheid, 

afgenomen spierkracht en spierlengte. 

Deze aanpassingen kunnen een terug-

keer naar de oude motorische strategie 

verhinderen.6

Ook psychosociale factoren kunnen 

een rol spelen. Zo kunnen anticipatie 

op pijn, dreigende pijn, angst voor pijn 

of blessures, gedachten over pijn en 

‘catastroferen’ (piekeren over / pessi-

misme ten aanzien van pijn in com-

binatie met gevoelens van hulpeloos-

heid) ervoor zorgen dat de aangepaste 

motorische strategie in stand wordt 

gehouden.

Ook zonder dat er sprake is van weef-

selschade of pijn kan er dus sprake 

zijn van een aangepaste motorische 

strategie.5,6,10,12,15 Na periodes van 

pijn kunnen er veranderingen in 

motorische strategieën overblijven, 

die niet altijd verdwijnen wanneer er 

pijnstillers en ontstekingsremmers 

worden gebruikt. Dit heeft mogelijk 

een negatieve invloed op de efficiëntie 

en kwaliteit van bewegen.4,5,7-9 Het 

sporten met een motorische adapta-

tie onder invloed van pijnstillers en 

ontstekingsremmers kan hiermee op 

lange termijn negatieve effecten heb-

ben, zoals een toename in belasting 

van andere structuren en een afname 

van mobiliteit en variabiliteit, waar-

door uiteindelijk klachten op andere 

plaatsen in het lichaam ontstaan. Het 

gehele lichaam van de sporter wordt 

hiermee dus blootgesteld aan een ver-

hoogd blessurerisico.4-6,8

Classificatie van pijn
Voor sportfysiotherapeuten en andere 

professionals is het noodzakelijk te 

bepalen of er bij een geblesseerde 

sporter sprake is van (dreigende) 

weefselschade en te beoordelen of de 

aanpassing van het beweeggedrag van 

de sporter functioneel is. Voor de clas-

sificatie van pijn kan gebruik gemaakt 

worden van het ‘Mechanisms-based 

classification system for musculo-

skeletal pain’ van Smart et al.16 (zie 

figuur 1).

Aan de hand van dit model kan, door 

middel van een cluster van symp-

tomen en tekenen, bepaald worden 

of er sprake is van nociceptieve pijn, 

perifere neuropathische pijn of centrale 

sensitisatie. Het is hierbij belangrijk om 

te beseffen dat pijn en weefselschade 

niet altijd verband met elkaar houden. 

De classificatie van de pijn is bepalend 

voor de uiteindelijke behandelstrategie.

Nociceptieve pijn
Bij nociceptieve pijn is er sprake van 

weefselschade, een ontstekingsreactie 

of overbelasting. Nociceptieve pijn 

kenmerkt zich door wisselende pijn-

klachten en is scherp bij beweging of 

mechanische provocatie. In rust kan 

een constante, zeurende pijn aanwezig 

zijn. De pijn is duidelijk lokaliseerbaar, 

Figuur 1. Het ‘Mechanisms-based classification 
system for musculoskeletal pain’ van Smart et al.16
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hoewel er sprake kan zijn van ‘refer-

red pain’ die anatomisch verklaarbaar 

is. De pijn is goed provoceerbaar en 

reduceerbaar door het aanpassen van 

houding of beweging.16

Perifere neuropathische pijn
Bij perifere neuropathische pijn is er 

sprake van een laesie of disfunctie 

van het perifere zenuwstelsel. Peri-

fere neuropathische pijn kenmerkt 

zich door een voorgeschiedenis van 

zenuwletsel, -pathologie of -compres-

sie. Er is sprake van ‘referred pain’ in 

het bijbehorende dermatoom (het door 

de betreffende zenuw geïnnerveerde 

huidgebied). De pijn is provoceerbaar 

door middel van mechanische tests die 

de zenuw op lengte brengen of voor 

compressie zorgen, zoals bijvoorbeeld 

de Straigt Leg Raise test.16

Centrale sensitisatie
Bij centrale sensitisatie is er sprake van 

een toegenomen gevoeligheid voor 

pijn. Deze kan blijven bestaan wan-

neer de oorspronkelijke weefselschade 

is verdwenen. Centrale sensitisatie 

kenmerkt zich door buitenproportio-

nele pijn in verhouding tot de blessure 

of pathologie, of de afwezigheid van 

pathologie. De pijn is diffuus geloka-

liseerd en niet goed anatomisch ver-

klaarbaar. Palpatie is eveneens pijnlijk 

in diffuse regio’s. Bij het uitvoeren van 

provocerende of reducerende tests is er 

sprake van een disproportioneel, niet-

mechanisch, onverklaarbaar patroon 

van pijnprovocatie. Er is een sterke 

associatie met negatieve psychosociale 

factoren, zoals negatieve emoties, wei-

nig geloof in eigen kunnen, pijngedrag 

en problemen in het sociale leven of op 

werkgebied.16

Indien er geen sprake is van weefsel-

schade of dreigende weefselschade en 

de sporter toch pijn ervaart en/of een 

aangepaste beweegstrategie hanteert, 

kan centrale sensitisatie een rol spelen. 

In dat geval moet onderzocht worden 

welke factoren een rol spelen bij het in 

stand houden van de pijnklachten en 

de aangepaste motorische strategie.6

Behandelstrategie bij pijn
Voor het bepalen van de behandelstra-

tegie kan gebruik gemaakt worden 

van het ‘Pain and movement reaso-

ning model’ van Jones et al.17 Dit 

model integreert de verschillende fy-

siologische, cognitieve, emotionele en 

sociale factoren die kunnen bijdragen 

aan het in stand houden van klach-

ten. Het biedt hiermee een handvat bij 

het bepalen van de behandelstrategie 

(zie figuur 2). Het model omvat drie 

categorieën, namelijk ‘Central modu-

lation’, ‘Regional influences’ en ‘Local 

stimulation’.17 

Central modulation
De categorie ‘Central modulation’ geeft 

inzicht in invloeden op centrale proces-

sen die betrekking hebben op pijnper-

ceptie, leren en geheugen. Zo kan een 

patiënt bijvoorbeeld irreële gedachten 

hebben over zijn of haar klachten, 

waardoor hij of zij een dysfunctionele 

copingstijl hanteert en de klachten in 

stand gehouden worden. Wanneer er 

binnen deze categorie belemmerende 

factoren aanwezig zijn, kunnen (pijn)

educatie, cognitieve reframing, stress-

management en graded exposure effec-

tieve interventies zijn.17

Regional influences
In de categorie ‘Regional influences’ 

worden biomechanische factoren 

beoordeeld. Hiervoor dienen pro-

prioceptie, mobiliteit, stabiliteit en 

spierkracht van de gehele kinetische 

keten onderzocht te worden. Zo kan 

een probleem in het scapulothoracale 

ritme bijvoorbeeld zorgen voor het 

subacromiaal pijnsyndroom.18 Indien 

er tijdens het onderzoek beperkingen 

in de biomechanica gevonden worden, 

zal de behandeling gericht moeten 

worden op het opheffen van deze be-

perkingen door manuele technieken en 

oefen therapie.17

Local stimulation
De derde categorie, ‘Local stimu-

lation’, probeert nociceptieve prik-

kels te identificeren die optreden bij 

weefselschade, aangedaan weefsel of 

dreigend letsel. Zoals eerder benoemd 

kan ook een motorische strategie 

zorgen voor het ervaren van pijn. Zo 

kan een toegenomen valgisatie van 

de knie bijvoorbeeld bijdragen aan 

het ontstaan van het patellofemoraal 

pijnsyndroom.19 Passende interven-

ties zijn het reduceren van een ont-

stekingsreactie, het normaliseren van 

de circulatie en het aanpassen van de 

beweegstrategie.17

Figuur 2. Het ‘Pain and 
movement reasoning model’ 
van Jones et al.17
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Complexe aanpak
Aangezien pijn een complex probleem 

is waarbij meerdere factoren van in-

vloed kunnen zijn, dienen alle drie de 

categorieën meegenomen te worden in 

het beslissingsproces. De behandeling 

bestaat vaak uit een combinatie van in-

terventies, gebaseerd op bevindingen 

uit de verschillende categorieën.

Advies voor de praktijk
Pijnmedicatie en ontstekingsrem-

mers nemen op korte termijn wel de 

pijn weg, maar zorgen niet voor het 

herstel van aangedaan weefsel of het 

normaliseren van de aangepaste mo-

torische strategie. Daardoor zorgt het 

gebruik van pijnmedicatie en ontste-

kingsremmers tijdens het sporten voor 

een verhoogde kans op toename van 

weefselschade, recidieven, chronici-

teit en klachten op andere plaatsen in 

het lichaam. Dit kan cruciale gevolgen 

hebben voor de sportprestatie op de 

langere termijn. Voor professionals die 

werken met sporters is het daarom 

belangrijk om hen goed voor te lichten 

over het gebruik van pijnstillers en ont-

stekingsremmers tijdens het sporten en 

de gevolgen hiervan op zowel de korte 

als de lange termijn. Probeer een spor-

ter met nociceptieve pijn, (dreigende) 

weefselschade en een aangepaste moto-

rische strategie er ten allen tijde van te 

weerhouden te sporten met medicatie. 

Focus je op voorlichting van de sporter, 

weefselherstel en/of het normalise-

ren van het beweegpatroon en neem 

hierin de context mee. Hierbij kunnen 

het ‘Mechanisms-based classification 

system for musculoskeletal pain’ en het 

‘Pain and movement reasoning model’ 

ondersteuning bieden.
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