Jaarverslag Dutch Pain Society 2011
De DPS telde in 2011 ca 280 leden.

Samenstelling bestuur:
Prof. dr. R.J. Stolker, anesthesioloog, voorzitter (tot 27 september)
Drs. G.P.G. Filippini – de Moor, voorzitter (vanaf 27 september)
Drs. J.L. Swaan, revalidatiearts, secretaris
Dr. G.J. Groen, arts, penningmeester
Prof. dr. J. Passchier, psycholoog, lid (tot november)
Dr. J. Patijn, neuroloog, lid
Drs. T.C. Besse, anesthesioloog, lid (tot 27 september)
Dr. A.J. van Wijk, psycholoog, lid
Prof. dr. K.C.P. Vissers, anesthesioloog, lid (vanaf 27 september)
R. van Boekel, verpleegkundige, lid (vanaf november)

In 2011 is de vernieuwing van de Dutch Pain Society voortgezet. De Kamers Revalidatieartsen
en Psychologen werden opgericht. De Dutch Pain Society was actief betrokken bij het project
“Societal Impact of Pain” (SIP), een initiatief van de EFIC (European Federation of IASP
Chapters). Op 10 oktober 2011 organiseerde SIP Nederland een conferentie met diverse
stakeholders op het gebied van pijn en patiënten onder voorzitterschap van mw. Filippini.

Prof. Huygen was lid van een werkgroep ‘chronische pijn’ die onder auspiciën van de
Regieraad Kwaliteit van Zorg (een orgaan van het ministerie van VWS) een adviesrapport
publiceerde over Chronische Pijn. Met het in kaart brengen van knelpunten in pijn zorg, het
aantal patiënten en de kosten heeft de Werkgroep Chronische Pijn van de Regieraad concrete
aanbevelingen opgesteld om tot betere pijnzorg in Nederland te komen. Het rapport werd op 22
november 2011 met een persconferentie te Nieuwspoort aangeboden aan de Tweede Kamer.

Tijdens het EFIC Congres “Pain in Europe” in september in Hamburg is een informele
bijeenkomst gehouden met als doel om meer leden te werven. De bijeenkomst – genaamd
Holland Haus - was met meer dan 100 belangstellenden een groot succes.

Er vonden 7 bestuursvergaderingen plaats en een algemene ledenvergadering.
De DPS is vertegenwoordigd in de EFIC met een Councillor. Tijdens het EFIC congres in
september heeft de nieuwe voorzitter mw. Filippini deze taak overgenomen van prof. Stolker.

In 2011 werd opnieuw secretariële ondersteuning gerealiseerd, via Congress & Meeting
Services Holland, contactpersoon mw Sanne van den Biggelaar.

Maart 2013
J.L. Swaan, secretaris DPS

Prof Huygen overhandigt mw Smilde, Lid Vaste Tweede Kamercommissie voor VWS, een
Regieraad Rapport Chronische Pijn, 22 november 2011.

