
8 December 2022

ONLINE JAARCONGRES

UITNODIGING



SAMEN
Programma overzicht 
9:00-9:15 Aanvang Opening Monique Steegers  (voorzitter PA!N) 

9:15-9:35 Plenaire sessie 1 Kijk naar de mogelijkheden Jochem Leemans

9:35-10:15 Plenaire sessie 2 The role (and neural basis) of beliefs in chronic pain and          
  how we can harness their power in multidisciplinary    
  pain treatment Katja Weich

10:15-10:45 Plenaire sessie 3 Regio architectuur van pijnnetwerken Mireille Wolleswinkel

10:45-11:00 Pauze

11:00-11:30 Parallel 1a Studenten ingezet voor een poli Jelle Tichelaar

11:00-11:30 Parallel 1b De therapeutische samenwerking met de patiënt     
  die laaggeletterd is: een uitdaging voor     
  de hulpverlener Wim van Lankveld

11:40-12:10  Parallel 2a Pijntherapie in de eerste lijn Han van Dijk 

11:40-12:10  Parallel 2b Gezondheidsvaardigheden Harriët Wittink

12:10-12:40 Lunch

12:40-13:25 Plenaire sessie 4 Connecting together: empowered relief for acute     
  and chronic pain Beth Darnall

13:25-13:55 Korte presentaties Poster Pitches 

13:55-14:40 Plenaire sessie 4 Gender/sekse en pijn Sophie Waardenburg 

14:40-14:55 Pauze 

14:55-15:25 Huldiging Roberto Perez Posterprijs,        
  Patiëntenperspectief Posterprijs,       
  Publieksposterprijs 

15:25-16:10 Rondetafeldiscussie ‘Samen kom je verder, ... maar hoe dan?’ 

16:10-16:15 Einde Afsluiting Monique Steegers en Stanneke Lunter



Samen kom je verder!
Het jaarcongres van de Pijn Alliantie in Nederland staat in het teken van samenwerking. Omdat pijn veelal 

complex is en dus een multi- of nog beter een interdisciplinaire benadering vereist, is het van groot belang om 

samen te werken. Verschillende disciplines hanteren veelal andere verklaringsmodellen en behandelvormen.  

Er zijn verschillende multidisciplinaire richtlijnen m.b.t. pijn waarbij samenwerking een sine qua non is.   

Maar hoe? Hoe vinden we elkaar? Hoe werken we met elkaar? Hoe stemmen we informatie op elkaar af?  

Hoe worden overleg en samenwerking vergoed? Hoe stemmen we samenwerking zodanig op elkaar af zodat er 

ook daadwerkelijk een meerwaarde is voor de patiënt? 

De verschillende nationale en internationale sprekers geven een mooi en grondig overzicht over verschillende 

aspecten van optimale samenwerking rond complexe pijn. Tijdens de rondetafeldiscussie gaan patiënten, 

hulpverleners en beleidsmakers met elkaar in gesprek over de wijze waarop de huidige pijnzorg is ingericht. 

Tijdens dit gesprek worden verschillende thema’s en perspectieven samen verkend en worden kansen,  

mogelijkheden (best-practices), maar ook knelpunten, uitdagingen en barrières besproken. Doelstelling is om 

een helder beeld te krijgen van de huidige situatie in de pijnzorg en kennis te nemen van de verschillende  

perspectieven die verschillende belanghebbenden/betrokkenen hebben op deze situatie. 

Op basis van deze verkenning van de huidige pijnzorg wordt concreet gesproken over de mogelijkheden die 

expliciete samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en betrokkenen bieden om de pijnzorg in de 

toekomst verder te ontwikkelen. Hoe kunnen goede voorbeelden (best practices) verder worden ontwikkeld en 

worden geïmplementeerd en hoe kunnen belemmeringen en barrières mogelijk worden overwonnen? 

VERDER



De Pijn Alliantie in Nederland (PA!N) heeft 
als doelen om in Nederland de prevalentie 
van chronische pijn te verminderen en de 
behandeling van mensen met chronische pijn te 
optimaliseren.     

De Pijn Alliantie in Nederland brengt alle  
partijen in Nederland samen die op welke 
manier dan ook met pijn en pijnbehandelingen 
te maken hebben.

De Pijn Alliantie in Nederland stimuleert het 
onderzoek naar, onderwijs over en toepassing 
van optimale behandeling van patiënten met 
pijn.

Aanmelden en kosten

11

Registreer u nu voor het online PA!N congres 
op donderdag 8 december 2022. 

Meer info op:     
https://pijnalliantieinnederland.nl/

Vroegboekkorting    
De vroegboekkorting is van toepassing tot 
dinsdag 1 november. Daarna wordt de prijs 
voor niet-arts en arts verhoogd met € 30,00. 

Tickets      
Voor niet-medici      
€ 189,00 (vroegboekkorting)

Voor medici      
€ 249,00 (vroegboekkorting) 

Voor studenten of  patiënten    
€ 59,00 

Annuleren     
Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 
12 oktober 2022. Tot en met 9 november 
is het mogelijk om te annuleren tegen 50% 
van de deelnamekosten. Daarna, vanaf 10 
november, betaalt u bij annulering 100% van 
de deelnamekosten. Het is altijd mogelijk om 
een vervanger in uw plaats te laten deelnemen. 
Zowel annuleren als een vervanger doorgeven 
gaat per e-mail naar info@paincongres.nl.

Heeft u een vraag?     
Neem dan contact op via: 

info@paincongres.nl


