
 

 

                    PIJN ZIT TUSSEN JE OREN 

 

 
 

Situatie 

De meeste mensen zijn gewend aan twee (lopende) benen. 

Wij hebben 'been' en wij hebben 'pootje'. 

Been (rechts) heeft ook een ‘tibea platosa’-fractuur verwerkt, maar toen was de bot-kwaliteit nog redelijk. 

Dat is met 'tractie' en veel geduld allemaal goed gekomen. Been loopt als een kieviet en laat zich 

probleemloos in elke lotus-knoop vouwen. 

Pootje (links) niet. Pootje buigt nu bijna 90° en daar zijn we al heel blij mee.  

Jaren hebben we hem meer meegesleept dan erop gelopen, maar dankzij onze topchirurg bij het UMCG 

(traumatologie) en hard werken bij de fysiotherapie, is de bijdrage van 'pootje' aan de mobiliteit een stuk 

verbeterd. 

Pootje is behoorlijk getraumatiseerd. 

Fysiek: breuken, operaties, een x-model, osteoporose, artrose en nog zo wat. Been zal die laatste serie ook 

wel delen, maar been heeft meer compensatie-mogelijkheden. 

Pootje heeft ook psychisch PTSS, hebben we (dom genoeg tot onze verbazing) ontdekt. 

Het is raar om zo te denken.  

Bij 'pijn' ben ik van huis uit gewend te zoeken naar een fysieke beschadiging, een somatische oorzaak. 

Tenminste 'onder de oren'. 

Ik weet wel dat pijn 'tussen de oren' zit in beleving en heftigheid. Somatiseren (= fysiek vertalen van 

psychische problematiek) is ook geaccepteerd als redelijk normaal (voor kinderen).  

Maar dat een onderdeel van mijn lijf een heel eigen brein-patroon heeft aangelegd...  dat vind ik zout! 

Toch is het zo, ben ik bang. 

 

Casus 

Mijn lijf-constructie is over-flexibel. Dat betekent dat er geen weerstand zit in mijn gewrichten: ik klap 

alles probleemloos dubbel.  

Dat is soms niet handig. 

Zo heb ik er een handje van in mijn kniegewrichten te draaien. Dat doet behoorlijk scherp pijn en daarna 

is de kunst om het juiste scharnier-spoor terug te vinden. 

Het overkomt been. Au! Ik hip een paar stappen en schud hem weer los. Soms moet ik erbij gaan zitten 

om het gewricht met handbediening weer in model te krijgen. Dan voorzichtig proberen en stap-stap...  

geen tijd om lang bij stil te staan, de 'show must go on'. Beetje zeur-pijn krijgt geen aandacht. Ik weet: pijn 

is spanning en prima af te leiden. De oorzaak is immers gevonden. 

Pootje flikt hetzelfde grapje. Au!  

Maar hier volgt een compleet ander reactiepatroon. 

Het hele electrische circuit wordt uitgeschakeld en pootje zakt in elkaar. Het is maar goed dat been en 

twee armen de shock opvangen.  

Op de grond is pootje niet meer te overreden om de onmacht los te laten. 'Ik ben kapot, ik kan niet staan', 

signaalt hij naar boven. Boven reageert met een hele serie voor een gebroken knie adequate handelingen. 

Allemaal bedoeld om ons ervan te weerhouden om de schade nog groter te maken. Liefs wordt pootje in 

de nek geklapt, dat is onze ultieme bescherming van de brokkenpiloot tegen de boze buitenwereld. Maar 

in ieder geval gaat er niet gelopen worden, 'no way'. 

Pijn!  

Een korte diagnose van een ervaren patiënt constateert dat er helemaal geen sprake is van een botbreuk. 

Dus de firma 'kunst en vliegwerk' hijst zich weer verticaal en test voorzichtig de draagkracht. Aha, zie je 



wel: het kan best. 

Zo gauw geeft pootje zich natuurlijk niet gewonnen, dus de pijn blijft flink steken en pootje probeert 

ongeveer alles behalve de gewone loop/buig-beweging. 

Met veel aandacht voorkomen we net een volgende buiklanding. 

Mijn fysiotherapeut en de ervaring hebben geleerd hoe slecht pijn-vermijdend gedrag uitpakt. Het haalt 

de boel uit evenwicht en zorgt voor overbelasting van de rest van het kwetsbare evenwicht. Beweging is 

juist goed! Mits verstandig gedoseerd, dat heeft mijn slimme coach er ook in moeten hameren. Want ik 

leef van huis uit intensief en grenzeloos. 

Dus... 

Dus we doen het een avond rustig aan. Dat helpt - even. 

Helaas, pootje geeft het defect-denken niet op.  

Bij iets meer beweging komen de pijn-signalen snel en irritant terug. Ik word er onzeker van. Zou er echt 

iets kapot zijn? Verpleeghuis-drama's en rolstoel-afhankelijkheid poppen op in ons onderbewuste... 

Pijn zit voornamelijk tussen je oren, dus het is zaak die angst-gedachten te verdringen. 

'Een probleem is pas een probleem als je er letterlijk tegenop loopt', is ons leef-motto. Voor virtuele 

drama’s is geen ruimte. 

Afleiding is de truc: het brein kan niet overal tegelijk de aandacht bijhouden.  

En slim in de buurt blijven van andere mensen. Dan rapen ze je wel op als je per ongeluk toch plat valt. 

‘Bos en buiten’ is aantrekkelijk, maar daar zijn boomwortels, molshopen en andere risicofactoren. ‘Stad’ 

heeft de losse stoeptegels, dus wij koersen naar de Ikea. Ons favoriete oefen-traject voor onzekere 

omstandigheden. 

Zonder hulpwielen en krukken, alleen gewapend met een taststok, hebben we alle aandacht nodig om 

aanvaringen met meubilair en winkelende mensen te omzeilen. 

Yes! De truc doet het weer! Beweging en afleiding zijn de meest effectieve combi om disfunctionele 

pijn-patronen te ontregelen. 

Als ik thuis kom, merk ik tot mijn eigen verrassing dat de pijn en het gelatine-gevoel in pootje bijna 

verdwenen zijn. Het zelfvertrouwen is enigszins hersteld. 

 

Conclusie 

Pijn zit niet alleen tussen de oren, onderdelen van lijf houden er ook nog een eigen registratie op na met 

heel eigen(wijze) reactiepatronen. Ik vrees dat 'persoonsgebonden' maatwerk niet voldoende is om aan te 

sluiten bij de leefwereld van patiënten. Beschadigde mensen zitten veel complexer in elkaar! 

Geen wonder dat ik nooit iets slims kan zeggen over 'pijn op de schaal van... ?' 

'Voor welk onderdeel van de optelsom bedoelt u?' En 'onder welke omstandigheden?', wordt mijn 

antwoord in de toekomst. 

Dat maakt nogal verschil.  

 

Pootje is fysiek en psychisch getraumatiseerd. 

Pootje heeft in ons lijf een 'status aparte'. Dat is geen keuze, maar een overlevingsstrategie. Zonder 

functioneel dissociëren is mijn leven niet te doen. 

Pootje zal wel altijd ons zorgenkind blijven, maar met het respecteren van elk pijntje plus bijhorende 

paniek, helpen we haar niet. Met vertrouwen, pep-talk en een beetje discipline werkt het beter. 

'Ja poot, je mag wel piepen, maar beweging MOET'. 

Pijn zit voornamelijk tussen je oren. 

Hoe pijn tussen je oren zit en hoe de psych-fysieke verbindingen lopen, is ook voor patiënten bruikbare 

kennis om met chronische pijn om te gaan.  

Mits je goede informatie en een passende gebruiksaanwijzing krijgt van je medische hulptroepen. 

Been en pootje hebben geluk, ik ook. 

 

‘De winst zit in de dwarsverbanden’ is hier van toepassing en voor heel veel uitleg vatbaar. 
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*Om misverstanden te voorkomen: dit is niks meer dan een persoonlijk verhaal van een patiënt die met  
 ‘chronische’ pijn moet daelen.  
 Bij tijdelijke pijnklachten doe ik het ( naast de gebruikelijke doe-het-zelf trucs) probleemloos met  
 pijnstillers. Tenminste als de bijwerkingen niet meer ellende opleveren dan de kwaal – wat bij mij nogal  
 eens het geval is. 
 Bij ‘nieuwe’ pijn is de signaal-functie natuurlijk belangrijk. Die moet je niet te snel uit de aandacht  
 halen. 
 
*’De winst zit in de dwarsverbanden’ is mijn favoriete strijdkreet in ‘Moestuin-Nederland’, onze  
 gezondheidszorg in het bijzonder: 
      ‘Cross-morbiditeit’ 
      ‘De hulprelatie als co-creatie’ 
      ‘Integraal denken en werken in en om de gezondheidszorg’ 
       
 
 
 
  


