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  De risicofactoren

De symptomen
De meest voorkomende symptomen in het  
beginstadium van MSA zijn: 

F  pijn,
F  stijve gewrichten,
F  verkorting van de spieren,
F  roodheid,
F  zwelling,
F  verstoorde bloedsomloop.

Minder vaak voorkomende symptomen:

F  tintelingen,
F  gevoelloosheid,
F  verandering van de huidskleur,
F  verminderde transpiratie in de handen,
F  vermoeidheid, zwakte in het getroffen ledemaat. 

De evolutie van de pijn varieert volgens de patiënten.

Musculoskeletale aandoeningen (MSA) 
ontstaan door een onevenwicht tussen
de fysieke mogelijkheden van een persoon 
en de spanningen die worden uitgeoefend op 
diens spieren en gewrichten.
De weefsels die betrokken zijn bij 
musculoskeletale aandoeningen zijn deze die 
zich nabij de gewrichten bevinden, met name 
de zenuwen, pezen, ligamenten en spieren. 
De MSA uiten zich door een matige tot intense 
pijn en ongemak bij het bewegen.

Welk advies bij musculoskeletale 
aandoeningen?
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  Welke begeleiding?
De afgelopen vijftien jaar namen problemen met het bewegingsapparaat met meer dan 60% toe. Met heel veel ziektedagen en 
werkonderbrekingen tot gevolg, waardoor de kwaliteit van het persoonlijke en professionele leven van de patiënten aanzienlijk wordt 
verstoord. Het beheer van dit soort aandoeningen is sterk afhankelijk van de pijnbestrijding en -verlichting. Onlangs verzamelden 
onderzoekers klinische aanbevelingen uit verschillende landen en haalden er 11 internationale aanbevelingen aan over voor de be-
handeling van musculoskeletale pijn.

  Een beter pijnmanagement
Dergelijke aanbevelingen, gebaseerd op internationale gegevens, 
zijn een hulpmiddel voor het voorschrijven, de apotheker en de 
patiëntenzorg, bij het verlichten van hun pijn. Professionals in de 
gezondheidszorg gebruiken vaak analgetica en niet-steroïde ont-
stekingsremmers (NSAID's), bij voorkeur als eerstelijnsagentia voor 
lokaal gebruik. Maar ook andere therapeutische benaderingen 
kunnen de pijn verminderen: een beperking van de activiteit tot 
niet-pijnlijke bewegingen, de immobilisatie van een pijnlijk gewricht, 
massage, fysiotherapie, acupunctuur, revalidatie. Een fysieke acti-
viteit die compatibel is met de pijn moet behouden blijven.

  Welk OTC-advies?
Alleen matige musculoskeletale pijn, zonder algemene symptomen 
of onderliggende pathologie, wordt in de apotheek behandeld.
Volgens de nieuwste cijfers die gepresenteerd werden op de Alge-
mene Vergadering van Bachi, zijn topische NSAID's de best ver-
kopende therapeutische optie bij het beheer van musculoskeletale 
aandoeningen (IQVIA Retail & Hospital Audit Consumer Health - 
BACHI Event - oktober 2019 ).

Diclofenac gel en patch is het medicijn dat de markt domineert 
voor musculoskeletale aandoeningen (50% van dit segment).
De belangrijkste indicaties zijn gewrichts- en/of spierpijn en 
goedaardige trauma’s. De patches die heel eenvoudig aan te 
brengen zijn worden nu ook steeds populairder. Men brengt ze 
rechtstreeks aan op de huid en hun pijnstillende effect houdt 
enkele uren aan.

DEZE 11 AANBEVELINGEN, WERDEN GEPUBLICEERD IN HET BRITISH JOURNAL 
OF SPORTS MEDICINE:

 1. De noodzaak om de zorg op de patiënt te richten.

 2.  De systematische screening van patiënten met een risico op de ontwikkeling van een ernstige 
pathologie.

 3. Een beoordeling van psychosociale factoren.

 4.  De afwezigheid van aanbevolen beeldvormingstests, behalve in geval van een vermoedelijke of 
gediagnosticeerde ernstige pathologie.

 5.  Een beoordeling op basis van een lichamelijk onderzoek, met neurologische tests en tests van de 
mobiliteit en de spierkracht.

 6. De regelmatige evaluatie van de vooruitgang van de patiënt.

 7.  Betere informatie voor de patiënten over hun pathologie en het beheer ervan.

 8. Het beheer met fysieke activiteit(en).

 9.  Het gebruik van manuele therapie, enkel in combinatie met andere behandelingen.

 10. Voorrang voor niet-chirurgische zorg, behalve in specifieke gevallen.

 11.  Het belang van de zo snel mogelijke voortzetting of hervatting van de werkzaamheden.
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