
WIJZOEKEN U!
WAT IS UWVERHAAL?

HET BOT PIJN NETWERK 

Het Bot Pijn netwerk is het eerste Europese 
netwerk dat onderzoek promoot op het 

gebied van pijn. Het doel van dit netwerk is 
een nieuwe generatie van jonge 

wetenschappers op te leiden die meer 
inzicht kunnen brengen in het ontstaan van 

deze pijn soort zodat mogelijk nieuwe 
medicatie ontwikkeld kan worden. Het 

netwerk bestaat uit 8 academische groepen 
en 3 bedrijven die verschillende 

botaandoeningen met pijn als symptoom 
onderzoeken, variërend van botkanker pijn

http://bonepain.eu/patient-stories/   
tot osteoartritis.
 

ONS DOEL?
BonePain Patient 

Ambassador Group

Onze Patient Ambassador Group is 
onderdeel van het Bot Pijn Netwerk. 
De groep heeft als hoofddoel meer 
bekendheid te geven aan bot pijn 
onder het algemene publiek. Wij 
willen dit doen door een Europees 
platform op te stellen waar patiënten 
over hun ervaringen met bot pijn 
kunnen vertellen. Het platform krijgt 
een  blog  met  gefilmde  en  
geschreven interviews van patiënten. 
Heeft u bot pijn als gevolg van een 
reumatische aandoening en wilt u 
dit verhaal delen?

Vindt u het belangrijk om ook uw verhaal te 
delen en wilt u praten over hoe bot pijn uw 
dagelijks leven beïnvloedt? Stuur dan een e-

mail naar onze contactpersoon Patricia 
Pennings via 

p.pennings@reumazorgnederland.nl. Samen 
kijken we hoe wij uw ervaring een gezicht 

kunnen geven. 

SONNY

Ik ben van Nederlandse 
afkomst en verricht 
momenteel mijn 

promotieonderzoek bij  
  Grünenthal GmbH
in samenwerking met de 

Universiteit van 
Kopenhagen in 

Denemarken. Mijn project 
legt de focus op het 

gebruik van opioïden voor 
bot pijn bij 

kankerpatiënten. Tot op 
heden ervaart 59% van de 
patiënten met kanker nog 
steeds (ernstige) pijn. Ik 
hoop met mijn studie 
verklaringen te vinden 

voor deze botkankerpijn 
en meer inzicht te krijgen 
in de bijwerkingen van 

opioïden. De belangrijkste 
denkbare bijdrage van 
deze resultaten is de 

ontwikkeling van betere 
medicatie waarmee de 

levenskwaliteit van 
kankerpatiënten met bot 

pijn verbetert. 

CARLOTA

Ik ben van Spaanse 
afkomst en doe op dit 

moment mijn 
promotieonderzoek aan de 
Universiteit van London, 
UCL. Het doel van mijn 

onderzoek is meer inzicht 
krijgen in het ontstaan van 

slijtage van gewrichten 
(osteoartritis). Momenteel 
zou osteoartritis met name 

pijn geven door 
ontstekingen. Recentelijk 
onderzoek wijst echter uit 

dat een deel van de 
patiënten met osteoartritis 
ook lijdt aan ernstige pijn 
die ontstaat door schade 
aan de zenuwen. Tijdens 

mijn doctorale studie 
probeer ik deze twee 

verschillende oorzaken 
van pijn te begrijpen. Als 

men deze types beter 
begrijpt kunnen patiënten 
beter behandeld worden. 

LARISSA

Mijn moeder was de 
aanleiding voor mijn interesse 
in het bestuderen van pijn. Zij 

heeft de zeldzame ziekte 
Chronic Regional Pain 

syndrome, waarbij pijn een 
veelvoorkomend symptoom 

is. Ik doe mijn 
promotieonderzoek aan de 

Universiteit van London, UCL. 
In mijn onderzoek richt ik mij 

op de cellen die 
verantwoordelijk zijn voor 

botafbraak wat kan resulteren 
in pijn. Om te onderzoeken 

hoe deze cellen bijdragen aan 
bot pijn kijk ik naar patiënten 

met kanker die bot pijn 
ondervinden. Daarnaast kijk 
ik naar veranderingen aan de 
zenuwen in het bot die door 
de pijn kunnen ontstaan. Ik 
hoop dat deze studie kan 

bijdragen aan het verbeteren 
van medicatie voor lokaal 

gebruik, i.p.v. medicatie over 
het gehele lichaam. 

ONS VERHAAL
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