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Door de vroege erkenning van het ziektebeeld CRPS-1 in 
Nederland is er al in 1988 een patiëntenvereniging ont-
staan die uiteindelijk uitgroeide tot de grootste ter wereld. 
Er werd destijds berekend dat er jaarlijks 8000 nieuwe 
patiënten met CRPS-1 bij zouden komen.1 Al jaren hou-
den verschillende centra in Nederland, waaronder ook 
umc’s, zich intensief bezig met dit pijnsyndroom en wor-
den Nederlandse onderzoekers internationaal erkend 
vanwege het hoge niveau van hun wetenschappelijke 
publicaties hierover. In 2006 werd de eerste landelijke 
richtlijn voor CRPS-1 gepubliceerd met daarin evidence-
based aanbevelingen voor diagnose en behandeling.2

Diagnostiek
Beeldvormende technieken en laboratoriumdiagnostiek 
dragen niet bij aan het stellen van de diagnose ‘CRPS-1’, 
en er bestaat geen gouden diagnostische standaard. Van-
wege de diversiteit aan oorzaken en in het klinisch beeld 
heeft men getracht om expliciete diagnostische criteria 
voor CRPS-1 op te stellen. Elke 3 tot 4 jaar komen weten-
schappers en clinici van internationale beroepsorganisa-
ties bijeen met als doel consensus te bereiken over de 
diagnostische criteria die gebruikt kunnen worden bij de 
anamnese en het lichamelijk onderzoek. De meest actu-
ele internationale consensus is er nu over de zogenaamde 
‘Budapest criteria’.3 Maar ook deze ‘Budapest criteria’ zijn 
weinig specifiek, waardoor zorgverleners er in de praktijk 
niet veel aan hebben. Anno 2015 is de arts die gebruik 
maakt van de ‘Budapest criteria’ nog steeds onzeker over 
de diagnose ‘CRPS-1’. Dit maakt ook de patiënt onzeker. 
De fysiotherapeut is eveneens onzeker, want deze vindt 
CRPS-1 een rode vlag en staakt de revalidatie zolang er 
geen duidelijkheid is over de diagnose.

Pathogenese
Met een weinig specifieke diagnostische standaard voor 
CRPS-1 is het moeilijk een uniforme patiëntengroep te 
definiëren. Zonder een uniforme patiëntengroep is het 
lastig zoeken naar een pathologisch proces van waaruit 
de aandoening CRPS-1 verklaard kan worden. Talloze 
wetenschappelijke publicaties zijn aan dit onderwerp 
gewijd en Nederlandse wetenschappers hebben hieraan 
veel bijgedragen; dit werd gesteund door miljoenen euro’s 
aan overheidssubsidies. De meest recente conclusie uit 

De inzichten over het complex regionaal pijnsyndroom 
type 1 (CRPS-1) zijn aan het veranderen. Volgens de defi-
nitie van de International Association for the Study of 
Pain valt onder CRPS-1 een verzameling van lokaal 
optredende, pijnlijke aandoeningen die volgen op een 
trauma van een extremiteit. Deze pijn uit zich vooral 
distaal in de extremiteit en overtreft in ernst en duur het 
verwachte klinische beloop van het oorspronkelijke 
trauma. In dit artikel beargumenteren wij dat CRPS-1 
waarschijnlijk een uiting is van ‘disuse’ van een extremi-
teit na immobilisatie, en dat de behandeling gericht moet 
zijn op oefenen en het bewegen van de aangedane extre-
miteit.

geschieDenis
De Duitse chirurg Paul Sudeck (1866-1945) is een van de 
eersten die deze aandoening uitvoerig beschreef, die 
daarom ‘Sudeckse dystrofie’ en later ‘posttraumatische 
dystrofie’ is gaan heten. De nieuwe benaming is ‘CRPS-1’; 
dit staat voor een onbegrepen aandoening die rond 1980 
in Nederland werd geïdentificeerd als een op zichzelf 
staande ziekte. De acute vorm hiervan, ‘warme dystrofie’, 
werd sindsdien omschreven als een pijnsyndroom dat 
zich al enkele weken na een letsel van een extremiteit kan 
ontwikkelen tot een ernstig beeld met alle klassieke ken-
merken van een ontsteking. Onder ‘koude dystrofie’ werd 
vanaf toen een chronisch pijnsyndroom verstaan dat 
enkele maanden na een trauma ontstaat en gepaard gaat 
met veel pijn en functiebeperking. Deze vorm kreeg de 
benaming ‘koude dystrofie’ vanwege doorbloedings-
stoornissen.
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het vele onderzoek naar de pathogenese is dat er geen 
eenduidige, oorzakelijke verklaring is voor de pijn en 
klachten van patiënten met CRPS-1. Voorgesteld wordt 
om uit te gaan van een multifactoriële pathofysiologie.4

BehanDeling
Door de weinig specifieke diagnostische standaard en de 
onduidelijke pathogenese worden behandelingen voor 
CRPS-1 steeds gericht op de diverse symptomen.2 De 
uitkomsten van klinisch wetenschappelijke studies zijn 
daardoor vaak wisselend en moeilijk reproduceerbaar. 
Aangezien de onderzoekspopulaties op basis van de 
diagnostische criteria verschillen, is de uitkomst steeds 
anders en is standaardisering van de behandeling onmo-
gelijk. Dit jaar komt de 2e landelijke consensusrichtlijn 
uit die, evenals de Duitse en Engelse richtlijnen, geba-
seerd zijn op een laag bewijsniveau vanwege het gebrek 
aan adequate klinisch studies.

nieuwe inzichten
Het Radboudumc is vanouds een expertisecentrum voor 
de diagnostiek, het onderzoek en de behandeling van 
patiënten met CRPS-1. Jaarlijks krijgt het Radboudumc 
gemiddeld 200 nieuwe patiënten verwezen. In 2004 heeft 
een nieuw team, bestaande uit de auteurs van dit artikel, 
deze praktijk overgenomen en geprobeerd de diagnostiek 
te optimaliseren. De diagnostiek wordt sindsdien in con-
sensus uitgevoerd door specialisten uit verschillende 
disciplines, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Buda-
pest criteria. Alle differentiaaldiagnostische mogelijkhe-
den worden hiermee onderzocht.
Al snel bleek deze multidisciplinaire aanpak zijn vruch-
ten af te werpen. Bij ruim driekwart van de patiënten 
bleek er een andere oorzaak voor de klachten te bestaan 
dan CRPS-1.5 Artsen in het Ziekenhuis Bethesda te 
Hoogeveen stelden dit al eerder vast. Ook werd in 
Hoogeveen een therapie geïmplementeerd die niet 
gericht is op pijnbestrijding maar op functieherstel; een 
therapeute in Macedonië inspireerde hiertoe.6 Bij deze 
therapie moedigen artsen en fysiotherapeuten patiën-
ten met CRPS-1 aan te starten met intensief bewegen 
waarbij de pijn wordt genegeerd en beschouwd als een 
‘vals alarmsignaal’. Deze Hoogeveense methode, inmid-
dels ‘pain exposure in physical therapy’ (PEPT) 
genoemd, bleek ook in ons centrum goedkoop, veilig en 
effectief.7 Deze benadering bleek voor veel patiënten een 
totaal nieuw perspectief te geven; ondanks de pijn en 
klachten mochten ze weer lopen, spalken afdoen en 
medicatie stoppen.

synthese
De dalende incidentie, de onbetrouwbare diagnostiek, de 
multifactoriële pathofysiologie en de symptomatische 

behandelstrategie hebben een aantal clinici ertoe bewo-
gen om te twijfelen aan het hele concept van ‘CRPS-1’. 
Volgens deze opvatting bestaat CRPS-1 niet, maar is het 
een verlegenheidsdiagnose en moeten artsen beter zoe-
ken naar de echte oorzaak van de pijn in plaats van pati-
enten en zichzelf te misleiden.8 Inmiddels heeft proef-
dieronderzoek en ook onderzoek bij gezonde vrijwilligers 
aangetoond dat immobilisatie van een ledemaat gedu-
rende langere tijd leidt tot een klinisch beeld met pijn en 
ontsteking dat voldoet aan de criteria die zijn beschreven 
voor CRPS-1. Zodra de immobilisatie wordt gestopt en 
de normale functie hervat, herstelt het beeld zich in korte 
tijd. Dit concept van ‘disuse’ is al veel eerder ingezet om 
zowel kinderen als volwassen patiënten met CRPS-1 niet 
te behandelen met medicijnen, maar met bewegen en 
oefeningen.9,10 Met andere woorden: beschouw de ver-
schijnselen als een normale reactie op immobilisatie en 
handel daarnaar, zoals eerder werd geopperd door de 
artsen in Hoogeveen.
In Nijmegen hebben we sinds 2004 elke patiënt met een 
onverklaarbaar post-traumatisch pijnsyndroom met suc-
ces een PEPT-programma aangeboden dat niet was 
gericht op pijn, maar op functioneel herstel.7 Vooraf-
gaand aan het PEPT-programma krijgen patiënten uitleg 
over de gewaarwording pijn als ‘vals alarm’, en uitleg over 
het gunstige effect van bewegen bij een door disuse ver-
stoorde autoregulatie van een extremiteit. In het kader 
van een CRPS-1-preventieprogramma wordt sinds enkele 
jaren bij iedere patiënt met een polsfractuur, na verwijde-
ring van het gips, een intensief oefenprogramma gestart 
om disuse-klachten te voorkomen. Sinds 2012 wordt dit 
in een register bijgehouden. Onder de 56 patiënten die 
sindsdien op deze wijze werden behandeld is nog geen 
enkele keer de diagnose ‘CRPS-1’ gesteld.

conclusie

Op grond van de bovengenoemde overwegingen steunen 
wij de opvatting dat het complex regionaal pijnsyndroom 
type 1 geen op zichzelf staande ziekte is, maar een ‘disu-
se’-syndroom na immobilisatie van een extremiteit. De 
bewegingsangst die deze patiënten vaak hebben, wordt 
versterkt door de opvattingen van de behandelaar als 
deze meent dat de pijn een teken is van voortgaande 
weefselschade. Maar patiënt met CRPS-1 hebben juist 
baat bij een intensief bewegingsprogramma – ‘pain expo-
sure in physical therapy’ (PEPT) – waarbij de pijn wordt 
beschouwd als een ‘vals alarmsignaal’. Uitgaande van 
deze nieuwe inzichten moet het mogelijk zijn om deze 
aandoening, die 30 jaar geleden voor het eerst op Neder-
landse bodem werd erkend, ook weer in Nederlandse 
bodem te begraven.
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