
Recensent: Inge van Strien 

 

Lennard Pieter Voogt: ‘De ervaringswereld van patiënten met chronische pijn’ Een 

empirisch-fenomenologisch onderzoek.’ Uitgeverij LEMMA, 2009. ISBN: 

9789059314122 Zie ook: www.boomlemma.nl  

 

Soort boek / ziekte / stijl: Dit boek is een proefschrift van Lennard Pieter Voogt. 

Voor het onderzoek is aan patiënten uit een revalidatieprogramma gevraagd hun 

leven met chronische pijn te beschrijven. De resultaten van dit onderzoek geven 

inzicht in de ervaringswereld van mensen met chronische pijn. Het proefschrift vormt 

een aanvulling op de bestaande theorieën over chronische pijn.  

 

Over de schrijver: Lennard Pieter Voogt heeft een diploma in de fysiotherapie en 

‘manuele therapie’ behaald. Vervolgens is hij afgestudeerd als Master of Science in 

Physiotherapy. Hij heeft als fysio / manueel therapeut in eerste-, tweede- en 

derdelijns centra voor gezondheidszorg gewerkt. Op de afdeling 

revalidatiegeneeskunde heeft hij ervaring opgedaan met patiënten met chronische 

pijn. Hij is ook actief in het onderwijs, eerst als docent, later in de ontwikkeling van 

een professional master manuele therapie en tegenwoordig als opleidingscoördinator 

binnen deze master.  

 

Korte beschrijving: Dit proefschrift is geschreven om het begrip van chronische 

pijn te vergroten. Het doel van dit onderzoek is om de afstand tussen hulpverlener en 

patiënt te verkleinen door de hulpverlener inzicht te geven in de subjectieve beleving 

van chronische pijn.  

In het eerste hoofdstuk beschrijft Lennard Pieter Voogt welke ervaringen met 

betrekking tot chronische pijn hij in zijn werk heeft opgedaan. Vervolgens geeft hij 

weer wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over chronische pijn. In 

hoofdstuk twee wordt het theoretisch kader van het onderzoek beschreven, gevolgd 

door een uitleg over de emperisch-fenomenologische onderzoeksmethode in 

hoofdstuk drie. Het vierde hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de analyse is 

uitgevoerd aan de hand van voorbeelden uit de interviews met chronische pijn 

patiënten. Hoofdstuk vijf geeft de resultaten van het fenomenologische onderzoek 

weer. In het laatste hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord en de 

theoretische en praktische relevantie van het onderzoek weergegeven.   

 

Wat viel op: Dit boek is een proefschrift en dat maakt dit boek tot een studieboek, 

vooral geschikt voor onderzoekers en hulpverleners. Het wetenschappelijke karakter 

van dit boek maakt dat het geen makkelijk leesbare stof is. Daarentegen zijn de delen 

van de interviews met chronische pijn patiënten, die door het boek heen worden 

weergegeven, wel makkelijk leesbaar en dit maakt de verhandeling over chronische 

pijn concreter. Daarnaast zijn de ervaringen die de geïnterviewden beschrijven 

aangrijpend.   

http://www.boomlemma.nl/


Omdat er in de wetenschappelijke literatuur weinig bekend is over de beleving van 

chronische pijn, levert dit proefschrift hierin een belangrijke bijdrage.  

 

Citaten: Pag. 9 ‘Deze (de persoonlijke verhalen van patiënten) maakten veel indruk 

omdat ze gingen over een volledig door pijn bepaalde ervaringswereld. Pijn is in deze 

wereld een donkere kracht die de patiënten volledig in haar greep houdt. Een kracht 

waarvan het precieze karakter voor buitenstaanders onduidelijk blijft. Misschien 

omdat zij er onvoldoende oog voor hebben, maar naar mijn gevoel vooral omdat pijn 

zelf een ‘ondoordringbaar’ karakter heeft. Het kostte mij in ieder geval veel tijd en 

moeite voordat ik de aard van de ervaring van chronische pijn beter begon te 

begrijpen.’ 

Pag. 15 ‘Chronische pijn markeert een breuk. Er is sprake van een (vroeger) leven 

zónder pijn en een (huidig) leven mét pijn. Deze levens hebben niet veel met elkaar te 

maken. Ze hebben alleen dezelfde hoofdpersoon. Verder is het contrast sterk. Het 

leven voor de pijn is een leven dat wordt gekenmerkt door activiteit, ambitie en 

uitdaging. Het leven heeft zin en kent een duidelijke richting: de hoofdpersoon is 

onderweg ergens naartoe. Het leven na de pijn ontbeert deze kenmerken. De 

hoofdpersoon zoekt houvast om deze richting en zin weer te vinden. Dit houvast 

wordt meestal gevonden in een bepaalde omgang met de pijn. Een gedragsvorm die 

het best kan worden begrepen als het vermijden van de pijn. (...). Het ontlopen van de 

pijn komt meestal neer op het in meer of mindere mate terugtrekken uit het actieve 

leven en de keuze voor een passieve leefstijl. Hun wereld wordt kleiner en kleiner. De 

kleiner wordende wereld moet niet alleen fysiek worden opgevat. Niet alleen 

ruimtelijk wordt hun wereld beperkt, maar ook in termen van zinervaring.’ 

Pag. 86/87 ‘Een eerste verandering betreft de ruimtelijke dimensie van de wereld. 

Pijn maakt de wereld als ‘handelingsruimte’ kleiner.  Met handelingsruimte bedoel ik 

hier de ruimte die iemand – al handelend – kan bestrijken. (...). Naast de omvang van 

de handelingsruimte verandert als gevolg van de pijn ook de ‘consistentie’ van deze 

ruimte. De ruimte ‘dikt’ in, waardoor het de patiënt steeds meer moeite kost om in 

deze ruimte actief te kunnen zijn. (...). Een tweede verandering van de wereld betreft 

de pijnervaring. De fenomenologische tijd betreft de tijd opgevat als ‘duur’. Deze tijd 

vertraagt door de pijn. Alles verloopt trager en ‘duurt’ langer.’ 

Pag. 92 ‘De resultaten van dit onderzoek zijn een aanvulling op de huidige theroieën 

over chronische pijn, omdat hieruit blijkt dat chronische pijn niet moet worden 

opgevat als een statisch gegeven met bepaalde – vaste – consequenties (bijvoorbeeld 

een bepaald verlies aan levenskwaliteit), maar juist als een dynamisch gegeven met 

dynamische consequenties (bijvoorbeeld de dynamiek van het verliezen en 

herwinnen van levenskwaliteit). Dit inzicht vormt het eerste en relevante resultaat 

van mijn onderzoek en is een belangrijke aanvulling op de bestaande theorieën over 

chronische pijn.’ 

 

Recensies / extra’s: Het eerst hoofdstuk is te lezen via de volgende link: 

http://www.boomlemma.nl/system/uploads/16114/original/9789059314122_voorbe

eldoofdstuk.pdf.pdf?1289174558 

http://www.boomlemma.nl/system/uploads/16114/original/9789059314122_voorbeeldoofdstuk.pdf.pdf?1289174558
http://www.boomlemma.nl/system/uploads/16114/original/9789059314122_voorbeeldoofdstuk.pdf.pdf?1289174558


Een review van het boek is te lezen in het tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek 

van 27 september 2011 

http://www.boomlemma.nl/system/product_reviews/uploads/1226/original/De%2

0ervaringswereld%20van%20pati%C3%ABnten%20met%20chronische%20pijn.jpg?

1317907300 
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