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cursussen “Chronische Pijn”, “Het Brein te Lijf”, 

“Vallende Ouderen” 
 
Een recent kranten-artikel suggereerde dat 
ongeveer een miljoen Nederlanders lijden aan 
aandoeningen die we onvoldoende begrijpen. In 
de literatuur ligt momenteel de nadruk op de 
neuroimmunologie (immuunsysteem en brein). 
Recente ontwikkelingen hebben enorme 
consequenties voor de behandeling. We 
nodigen u daaarom gaarne uit voor een drietal 
cursussen: “Chronische Pijn”, “Het Brein te 
Lijf”, en “Vallende Ouderen”. Het gaat ons om 
de behandeling van de actuele patiënt. 
 
Chronische Pijn (CP) 
Al was het voorspeld, de verrassing was toch 
groot toen in 2015 bleek dat de thalamus 
ontstoken is bij pijnklachten. Hierdoor glijden 
pijn-theorieën op een nieuwe manier in elkaar. 
Wij zijn daar enthousiast over. Chronische pijn 
ontstaat vanuit de thalamus. Ook de insula en 
het limbische systeem raken ontstoken. Pijn 
wordt sterker ervaren bij ziektegedrag, angst, 
stress, en depressie. Behandelen kan door: 
Perifeer herstel, het remmen of oppeppen van 
het immuun-systeem, het verbeteren van de 
breinkaarten, sport, en het leren van iets 
nieuws. Eerdere versies van de cursus werden 
met een “8” beoordeeld. 

 
Het Brein te Lijf (BL) 
Sport verbetert de metabole homeostase, 
vermoedelijk via de hypothalamus, met minder 
kans op type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, en 
bijvoorbeeld late Alzheimer. In de grote 
hersenen doet het leren van iets nieuws de 
BDNF stijgen (Brain Derived Neurotrophic 
Factor), met meer nieuwe neuronen, en een 
toename van synapsen. 

 

 
Dat leidt tot aanzienlijke verbetering van de 
brein-gezondheid. Dit is onderzocht bij 
knaagdieren. Maar hoe bereik je die effecten bij 
patiënten? En hoe belangrijk is het dat het 
immuunsysteem goed moet functioneren om 
die effecten te bereiken? Zouden we niet eerst 
moeten vaccineren? Een eerdere versie van de 
cursus werd met een “9” beoordeeld. 
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Erik Scherder 

 
 
 
 
 
 
 
Vallende Ouderen (VO) 
Het vallen van ouderen vormt een groot 
probleem, voor de betrokkenen en de maat-
schappij. Het aantal factoren dat daarbij een rol 
speelt is groot, en die factoren bijten elkaar. 
Veel angst kan leiden tot vallen, maar we 
vonden we dat na een heup-vervanging juist 
weinig angst tot vallen leidt. Spierversterking 
na een operatie zou goed moeten zijn, maar ook 
daarbij is gerapporteerd dat patiënten soms juist 
meer vallen. De cursus focust op de ingewik-
kelde relaties tussen: angst, spierkracht, reflex-
snelheid, cognitieve souplesse, en ontstekings-
factoren. Doel is om een beter geïndividuali-
seerd behandelplan te kunnen maken. 
 
In de hoop u te mogen ontmoeten, vriendelijke 
groet, namens het team, 

Onno G. Meijer

CP: Als een patiënt met een ernstig letsel 
van de plexus brachialis de hand niet 
meer kan gebruiken. kan toch worden 
geleerd om een prothese-hand vanuit de 
hersenen aan te sturen (links): Een 
bionische hand. Na amputatie van de oor-
spronkelijke hand (rechts) wordt een 
redelijk ADL-niveau bereikt. Bij een 
aantal patiënten is er dan minder pijn 
gerapporteerd. We nodigen een patiënt 
met een bionische hand uit voor de 
cursus. (Met dank aan Oskar Aszman, 
Wenen)  

Inschrijving op <www.bewegingsgeneeskunde.nl>, 
of stuur een e-mail aan <rugcursus@yahoo.com>. 


