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Resultaten Bijna 46.000 patiënten kregen een screeningsvragen-

patiënten gerandomiseerd: gemiddelde leeftijd 56 jaar (range 25 

-

veer evenveel gepensioneerden. Tijdens het onderzoek zagen 105 

deelnemers af van verdere behandeling (TCGT 21%, CT 30%, Combi 

 Het percentage deelnemers dat een positieve score op ge-

controlegroep 8%, voor de TCGT-groep 33%, voor de CT-groep 24% 

en voor de gecombineerde interventiegroep 37%. Ook na controle 

-

nificant verschillend ten gunste van de actieve therapieën, met 

bijbehorende NNT’s (respectievelijk 4,6 en 3).

 Geen van de actieve therapieën bleek kosteneffectief na 6 

maanden. Na 9 maanden had TCGT de voorkeur, met 70% kans 

om kosteneffectief te zijn ten opzichte van gebruikelijke zorg.

Beschouwing De auteurs concluderen dat telefonische CGT leidt 

tot blijvende en klinisch relevante verbetering van zelfgerappor-

teerde gezondheid voor patiënten met chronische verspreide pijn 

in de huisartsenpraktijk.

Interpretatie
-

kende fulltimers tot gepensioneerden, met pijn van lage inten-

siteit en hinder tot zeer beperkende pijn. Het aantal jaren dat 

een subgroep patiënten meer baat bij (een van de vormen van) 

-

mende depressieve klachten. Daarmee valt de patiëntgroep on-

der de noemer Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 

Klachten (SOLK). De in 2010 verschenen multidisciplinaire CBO-

Richtlijn SOLK stelt dat cognitieve gedragstherapie een belang-

rijk element in de behandeling is.

dat een substantieel deel van de patiënten met chronische pijn 

in het huidige tijdsbeeld. Inzet van telefonische CGT is in Ne-

derland niet gebruikelijk, maar zou door getrainde professionals 

Nederland anders uitpakken en tevens andere vormen van CGT 

omvatten, zoals via internet of pda.

 Kortom, de onderzochte behandelingsopties, die aansluiten 

bij huidige inzichten, laten hoopvolle resultaten zien voor pa-

tiënten met chronische pijn.▪

Literatuur
1 McBeth J, Prescott G, Scotland G, Lovell K, Keeley P, Hannaford P, et al. Cogni-

Arch Intern Med 2012;172:48-57.

Inleiding
Wanneer een patiënt langer dan drie maanden pijn heeft, noe-

is vaak onvoldoende somatische verklaring en een snelle gene-

zing van de pijn is niet mogelijk. Een aantal patiënten zal baat 

hebben bij medicatie, maar het merendeel moet leren omgaan 

-

spanning. Psychologische behandelingen kunnen hierbij helpen.

-

dragstherapie (CGT) beperkt voorhanden is, kan telefonische 

CGT een effectieve, aanvaardbare en toegankelijke vorm van be-

handeling zijn. Daarom keken onderzoekers naar het effect van 

telefonische CGT en/of conditietraining vergeleken met gebrui-

kelijke zorg voor mensen met chronische verspreide pijn.

Onderzoek
Design -

tiënten met chronische pijn de (kosten)effectiviteit van gebrui-

kelijke zorg vergeleken met telefonische CGT, conditietraining of 

een combinatie van beide. De onderzoekers spoorden patiënten 

op door screening van alle ingeschreven patiënten uit acht huis-

-

naar de huisarts gingen.

Interventies De eerste groep kreeg telefonische sessies CGT (TCGT) 

-

doelen en technieken gekozen. -

verbetering van de cardiorespiratoire fitness. Deelnemers moes-

op overige dagen alledaagse activiteiten oppakken (zoals stevig 

-

Uitkomstmaten -

porteerde verandering van gezondheid op een 7-punts schaal na 

6 maanden (= einde behandeling) en 9 maanden. Een score van 

-

Analyses Logistische en lineaire regressieanalyses volgens het 

-

slacht, leeftijd, studiecentrum, en mate van chronische pijn en 

beperkingen (CPG) en psychische klachten (GHQ-12).
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