Jaarverslag NVBP 2008

De NVBP telde in 2008 op 1 januari 248 leden en op 31 december 246. Er waren tijdens het jaar
9 opzeggingen, 3 leden werden geroyeerd en er waren 10 nieuwe aanmeldingen. De
beroepsgroepen waren globaal als volgt verdeeld: anesthesiologen 40%, revalidatieartsen 15%,
psychologen/psychiaters 15%, neurologen/neurochirurgen 5%, fysio/manueeltherapeuten 5%,
overigen/onbekend 25%.

Samenstelling bestuur:
Prof. dr. B.J.P. Crul, anesthesioloog, voorzitter (tot 27 maart)
Dr. R.J. Stolker, anesthesioloog, voorzitter (sinds 27 maart)
Drs. J.L. Swaan, revalidatiearts, secretaris
Dr. G.J. Groen, arts, penningmeester
Prof. J. Passchier, psycholoog, lid
Dr. J. Patijn, neuroloog, lid
Dr. A.P Wolff, anesthesioloog, lid (tot 27 maart)
Drs. T.C. Besse, anesthesioloog, lid

Het jaar 2008 kenmerkt zich door verschillende ontwikkelingen, zowel positief als negatief.
Positief is de vorderende omvorming van de NVBP tot Dutch Pain Society. Zeer positief was de
uitreiking van de Pijnprijs 2007 op 27 maart 2008 aan mw. Hilda Wieberneit-Tolman voor haar
langdurige inzet voor pijn en pijnbestrijding als aandachtspunt in Nederland en Europa.

Een teleurstellende ontwikkeling was de opheffing van het Nationaal Pijn Fonds en daarmee van
het Platform Pijn en Pijnbestrijding vanwege financieringsproblemen. Voor de NVBP betekende
dit bovendien dat we vanaf augustus geen gebruik meer konden maken van ons kantoor in
Leiden. De consequentie daarvan was ook dat wij afscheid moesten nemen van onze
secretarieel medewerker mw. S.E. Oudgenoeg. Een nieuw onderdak kregen wij bij de afdeling
Medische Psychologie van het Erasmus MC in Rotterdam. De verhuizing was aanleiding voor
een grootscheepse reorganisatie van het archief. Mw. Oudgenoeg werd opgevolgd door mw. J.M.
Langendoen, werkzaam bij de afdeling Medische Psychologie en Psychotherapie.

Het tijdschrift Pijnperiodiek waar aan de NVBP een structurele bijdrage leverde is helaas niet
meer verschenen na het aprilnummer. Vanzelfsprekend is het Nederlands Tijdschrift voor Pijn en
Pijnbestrijding nog steeds het verenigingsblad van de NVBP. De SWVP,
SamenWerkingsVerband Pijndisciplines, werd volgens plan opgeheven per 1 mei.

Er vonden 6 bestuursvergaderingen plaats waarvan 3 telefonisch. De NVBP is vertegenwoordigd
in de EFIC met een Councillor, in 2008 in de persoon van prof. Crul.

Er was 1 algemene ledenvergadering die gecombineerd werden met een wetenschappelijk
programma, namelijk op 27 maart. Onderwerpen op de wetenschappelijke avond waren:
•

Myogene TMD-pijn door dhr. dr. M.K.A. van Selms

•

Pain assessment in nursing home residents with dementia door mw. dr. S.M.G.
Zwakhalen.
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J.L. Swaan, secretaris NVBP

