
Recensent: Wout Joling 
 
Antje O.: ‘Leven met pijn. Een gids voor CRPS-patiënten en hun omgeving.’ 
Amsterdam Publishers, www.amsterdampublishers.com, Amsterdam, 2016. ISBN 
9789492371102 (CRPS/ Pijn/Verpleegenden als patiënt/ Coping/Gids voor 
lotgenoten/ED/1) 
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: Leven met pijn (165 pgs.) is het bewogen 
ervaringsverhaal van Antje die op een zekere dag de onbekende ziekte CRPS 
(Complex Regionaal Pijn Syndroom) krijgt. Tegelijk is het een goed gedocumenteerde 
gids met informatie over de ziekte en de gevolgen ervan op het leven van de patiënt 
en zijn omgeving. Het geeft tips over allerlei aspecten zoals hoe om te gaan met de 
veranderingen die zich voordoen in je leven, lichaam en geest, studie of werk, welke 
behandelingen je kunt kiezen. Uitgebreid wordt ingegaan op de invloed van de ziekte 
op je relatie, je familie en kinderen, je sociale omgeving. Leven met pijn is bedoeld 
voor iedereen die te maken krijgt met CRPS, als patiënt, partner, familie, vriend, 
collega, hulpverlener, of voor ieder ander die in dit onderwerp geïnteresseerd is. 
 
Over de schrijver: Antje O. (pseudoniem) is dertig jaar, schrijfster en pijnpatiënt. 
Zij was verpleegkundige tot ze vier jaar geleden opeens CRPS kreeg. Haar boek is 
vanaf 7 november 2016 verkrijgbaar als paperback en e-book. 
 
Korte beschrijving: Als Antje thuiskomt na een fietstocht heeft ze enorme trek. 
Terwijl ze iets te eten wil pakken komt ze lelijk ten val en bezeert haar voet. De dagen 
erna gaat de pijn niet over en wordt steeds heviger. Haar voet kleurt paars en ze kan 
nauwelijks lopen. Als haar been in een gipsverband gaat wordt de pijn alleen maar 
erger, zo erg dat het gipsverband er weer af moet. Ze belandt in een rolstoel en 
uiteindelijk wordt de diagnose Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) gesteld. 
Dat is het begin van een jarenlange lijdensweg van pijn, vermoeidheid en een wirwar 
aan emoties. Ze is dan 26 jaar. De ene medicatie na de andere en alle mogelijke 
behandelingen bieden weinig soelaas. Twijfels en vragen blijven haar dagelijks 
bezighouden. Word je ooit beter? Wordt de pijn minder? En wordt je leven weer zoals 
voorheen? Het is erg frustrerend als dingen die vroeger gewoon waren ineens niet 
meer zo vanzelfsprekend zijn. Zoals je kleren aandoen, een boterham smeren, koken, 
schoonmaken, boodschappen doen, autorijden, een baby in je armen houden, 
tuinieren, naar de bioscoop gaan, een dagje winkelen of op reis gaan. Toch houdt ze 
vol, ondanks tegenslagen, verlies van werk en vrienden. Haar eigen wilskracht en de 
niet aflatende steun van haar ouders en haar vriend Elias helpen haar om haar leven 
weer enigszins op de rails te krijgen. Vier jaar later heeft ze nog steeds CRPS en 
dagelijks pijn. Maar ze kan weer lopen en zelfs zwemmen, fietsen en autorijden. Op 
zoek naar een praktisch boek dat haar kan helpen om met haar ziekte om te gaan, 
ontdekt ze dat een dergelijk boek er niet is. Daarom besluit ze het zelf te schrijven.  
 
Wat viel op:  
Ik vind het een indrukwekkend boek. Het is goed geschreven en brengt overtuigend 
over wat deze voor velen (ook voor veel artsen nog) onbekende ziekte met zich 
meebrengt. De allesbeheersende pijnlast en eindeloze vermoeidheid, de veelheid aan 
beperkingen en belemmeringen, het ervaren onbegrip, het schaamtegevoel soms, de 
vele frustraties en teleurstellingen. De ziekte zet een leven totaal op zijn kop. Alles 
komt voorbij, het verlies van sociale contacten, het niet meer kunnen werken, de 
gewoonste dagelijkse dingen niet meer kunnen, de moeite om de zin van het leven te 
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blijven zien. Gelukkig is er veel liefde en steun die ook wordt op een eerlijke wijze 
wordt beschreven. Als je daarover leest en hoe ze het hoofd boven water weet te 
houden, dan maakt dat diepe indruk.  
Bij het schrijven heeft Antje gebruik gemaakt van haar eigen ervaringen met CRPS, 
maar ook van gesprekken met vrienden, familie, behandelaars en andere patiënten. 
Aan het eind van het boek is een uitgebreide bronnenlijst opgenomen: boeken, 
artikelen, brochures, internetsites en -pagina’s. Alles mooi ingedeeld naar onderwerp. 
Naast informatie, feiten en weetjes geeft ze talloze tips hoe om te gaan met de ziekte 
tot een praktisch actieplan aan toe. Daarmee is het een goed gedocumenteerd boek 
geworden dat als een bruikbare gids kan dienen voor iedereen die met deze 
onbekende ziekte te maken krijgt. Erg nuttig. 
 
Citaten:  
 Pag. 36: ‘Dat paarse been en die magere voet die ik voorheen als mijn vijand 

beschouwde, omdat ze me zoveel ellende hebben bezorgd. Nu besef ik des te meer 
dat het niet hun keuze was om CRPS te hebben. Ze kunnen er ook niets aan doen! 
Er valt hun bijgevolg niets te verwijten. Dus in plaats van boos te zijn op dat deel 
van mijn lichaam moet ik lief zijn voor mijn been en mijn voet, ze hebben het al 
lastig genoeg. Het lijkt misschien een beetje vreemd, maar ook zij hebben behoefte 
aan tederheid en lieve woorden.’ 

 
 Pag. 42: ‘Ik was veranderd in een wandelende apotheek. Bovendien was ik mezelf 

niet meer. Het enige wat ik deed was zoeken naar een manier om die helse pijn 
een halt toe te roepen, maar op den duur had de medicatie daar niet veel invloed 
meer op. Dus zat ik constant met die pijn en ook nog eens met zeer vervelende 
bijwerkingen: misselijkheid, perioden van diarree afgewisseld met obstipatie, 
gewichtstoename, erg moeilijk kunnen plassen, een versnelde hartslag, 
vermoeidheid, slaperigheid, moeite met slapen, duizeligheid, inwendig en 
uitwendig trillen, me algemeen erg slecht voelen, coördinatiestoornissen, 
stemmingswisselingen, rusteloosheid, onverschilligheid, vergeetachtigheid, 
hallucinaties, moeite om me te concentreren, moeilijk op woorden kunnen 
komen… en spraakproblemen.’ 

 
 Pag. 73: ‘Toch miste ik het contact met lotgenoten. Niet om samen de treurwilg uit 

te hangen, maar wel omdat pijnpatiënten elkaar zonder woorden begrijpen. 
Iemand die niet in hetzelfde schuitje zit kan nog zo empathisch zijn, hij of zij zal 
nooit weten hoe het is om pijnpatiënt te zijn.’ 

 
 Pag. 135: ‘Wanneer je omgeving ziet hoe gezellig je het hebt, want je lacht en praat 

gezellig mee, kunnen ze gaan denken dat je op dat moment geen pijn hebt. Wie 
pijn heeft lacht toch niet?’ 

 
 Pag. 140: ‘Soms ga je echter in de plaats van andere mensen denken. Wat denken 

de mensen bijvoorbeeld als je geen hand geeft, als je op je pantoffels aan het 
winkelen bent, als je in een rolstoel zit of als zelfs een drilboor je doet huilen?’ 

 
 Pag. ‘154: ‘Sociaal zijn is soms zo vermoeiend!’ 
 
Over de ziekte: 
CRPS staat voor Complex Regionaal Pijn Syndroom. Het is een ingewikkelde 
aandoening, waarvoor in de loop der jaren diverse synoniemen werden gebruikt: 



posttraumatische dystrofie, Sudeck Dystrofie, Sudeck Atrofie, Sympathische Reflex 
Dystrofie, algodystrofie, algoneurodystrofie, causalgie.  
Er is geen standaardmethode om de diagnose te stellen en ook geen 
standaardbehandeling. Enerzijds omdat er weinig bekend is over deze aandoening, 
anderzijds omdat wat voor de ene patiënt goed is niet noodzakelijkerwijs ook voor de 
andere patiënt geldt. Omdat er weinig over CRPS bekend is, begrijpen veel mensen 
niet wat het is en dat maakt het nog moeilijker om ermee om te gaan.  
CRPS komt op elke leeftijd voor, maar vooral bij mensen tussen de veertig en zestig. 
Er worden meer vrouwen dan mannen door deze aandoening getroffen. CRPS kan elk 
deel van het lichaam aantasten, echter hoofdzakelijk de ledematen: handen, armen, 
schouders, voeten, benen en knieën. CRPS kan het gevolg zijn van een verwonding, 
zoals een polsbreuk, een enkelverstuiking, zelfs een splinter in de huid, of spontaan 
ontstaan. Gelukkig geneest het merendeel van de patiënten binnen enkele maanden. 
Voor anderen betekent het een langdurige of chronische ziektelast. 
CRPS heeft een enorme impact op je leven. Vooral als je niet binnen enkele maanden 
geneest. Lastig is dat je niet van tevoren weet of een medicatie zal aanslaan. Zo kan 
een lang medicatietraject ontstaan. Elk medicijn heeft voordelen en nadelen. Daarbij 
komen meestal nog medicijnen om de bijwerkingen van de medicatie tegen te gaan of 
om complicaties te bestrijden. In uitzonderlijke gevallen is amputatie onvermijdelijk. 
Echter een been amputeren staat niet gelijk aan de pijn amputeren. 
 
Nuttige websites: 
De site van de patiëntenvereniging in Nederland: www.crps-vereniging.nl 
Site van lotgenoten in België: http://www.chronischepijnforum.be/cpf/ 
 


