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Voorwoord

Iedere hulpverlener zal in zijn of haar werk mensen met pijn tegenkomen. Daar pijn 
over het algemeen een symptoom is van een onderliggende ziekte moet men in de eerste 
plaats door middel van zorgvuldige anamnese, lichamelijk onderzoek en diagnostiek 
op zoek gaan naar de oorzaak van de pijn. Indien de oorzaak wordt gevonden en deze 
oorzaak ook kan worden weggenomen, dan verdwijnt naar verwachting de pijn. Wanneer 
echter de oorzaak niet wordt gevonden, de oorzaak niet kan worden weggenomen of de 
pijn toch niet verdwijnt, dan wordt de pijn zélf de oorzaak van het lijden. Ook de mentale 
of psychologische kant van pijn en pijnbeleving moet daarom worden belicht.
In Probleemgeoriënteerd denken in de pijngeneeskunde proberen we aan de hand van casuïs-
tiek hulpverleners wegwijs te maken in de vele verschillende behandelaspecten van pijn. 
Op een praktische wijze wordt de lezer met vragen en antwoorden meegenomen in een 
op de dagelijkse praktijk geïnspireerde patiëntencasus. Het boek is in de eerste plaats 
geschreven voor artsen, paramedici en verpleegkundigen en iedereen die in opleiding is 
voor deze beroepen. Vaak zijn deze hulpverleners zelf geen pijnspecialist, maar hebben 
zij wel bijna dagelijks te maken met patiënten met (chronische)pijnklachten. Ook erva-
ren pijnspecialisten kunnen echter nuttige informatie in dit boek terugvinden.
We hebben geprobeerd op een heldere manier uiteen te zetten wat hedendaagse pijnbe-
handeling inhoudt en hoe een pijnspecialist te werk gaat. Maar vooral ook hebben we 
geprobeerd te laten zien hoe vanuit verschillende vakgebieden naar pijnklachten wordt 
gekeken. Omdat in de pijngeneeskunde multidisciplinaire samenwerking belangrijk is, 
hebben we auteurs gevraagd uit de verschillende samenwerkende vakgebieden. U vindt 
daarom huisartsen, fysiotherapeuten, anesthesioloog-pijnspecialisten en diverse andere 
medisch specialisten in de auteurslijst. Steeds hebben we geprobeerd een jonge (para)-
medicus te koppelen aan een meer ervaren vakgenoot. Ook de redactie heeft zich op die 
manier gevormd: jonge medisch specialisten die waar nodig zijn bijgestaan door een 
meer ervaren redactieraad.
We willen graag alle auteurs, de redactieraad en in het bijzonder Dik Snijdelaar hartelijk 
bedanken voor hun inzet en medewerking. 
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