Jaarverslag Dutch Pain Society 2012
De DPS telde in 2012 bijna 300 leden.

Samenstelling bestuur (overgangsbestuur):
Drs. G.P.G. Filippini – de Moor, voorzitter
Drs. J.L. Swaan, revalidatiearts, secretaris
Porf. dr. G.J. Groen, arts, penningmeester
Prof. dr. J. Passchier, psycholoog, lid (tot november)
Dr. J. Patijn, neuroloog, lid (tot november, daarna Dr. R. H. Boerman)
Dr. A.J. van Wijk, psycholoog, lid
Prof. dr. K.C.P. Vissers, anesthesioloog, lid
R.L.M. van Boekel, verpleegkundige, lid
Prof. dr. M.F. Reneman, fysiotherapeut, lid (vanaf november)

In 2012 is de meeste aandacht uitgegaan naar beleidsontwikkeling en de realisatie van de
uitvoering van de aandachtspunten uit het Regieraad Rapport Chronische Pijn (2011) en
Societal Impact of Pain. Samenwerking werd gezocht met patiëntenverenigingen, welke zich
hebben georganiseerd in het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar 1 stem (SWP).
Op 29 maart vond een beleidsdag plaats onder begeleiding van ‘Vanderputtenmedical’ met dhr.
van der Putten, hiervoor werd een Educational Grant verkregen. Vanuit een SWOT analyse
werden prioriteiten geïnventariseerd en actieplannen gemaakt. De eerste aandacht ging uit
naar een meerjaren beleidsplan en een witboek. Om dit te kunnen realiseren is fondsenwerving
noodzakelijk. Er vond een oriënterend overleg plaats tussen het bestuur van de DPS en
mogelijke sponsors (bedrijvenraad).

Er vonden (naast de beleidsdag en het overleg met de bedrijvenraad) 3 bestuursvergaderingen
plaats; er was in 2012 geen algemene ledenvergadering.

Het logo van de Dutch Pain Society werd vernieuwd: een globe met oranje puzzelstukje,
waarbij de DPS een stukje van de wereldwijde ‘puzzle of pain’ uitbeeldt, zijnde onderdeel van
de wereldorganisatie IASP en Europese pijn federatie (EFIC).

Op 23 en 24 november 2012 werd samen met de sectie pijngeneeskunde van de Nederlandse
Vereniging voor Anesthesiologie in Papendal een tweedaags congres -de Nederlandse
Pijndagen - georganiseerd met sprekers vanuit alle disciplines van de DPS. De gezamenlijke
congrescommissie bestond uit NVA sectie pijngeneeskunde, Vlaamse Anesthesiologische
Vereniging voor Pijnbestrijding, Benelux Neuromudulation Society, Verpleegkundigen &
Verzorgenden Nederland en DPS. In 2010 heeft de DPS op uitnodiging tijdens dit congres
reeds enkele parallelsessies ingevuld. De samenwerking tussen de verschillende
wetenschappelijke beroepsverenigingen is inmiddels op het gebied van educatie aan het
verankeren.

De DPS is vertegenwoordigd in de EFIC met een Councillor in de persoon van mw. Filippini.
De website werd vernieuwd door dhr. van Wijk, bestuurslid en webmaster.

Maart 2013
J.L. Swaan, secretaris DPS

