1. Ruggengraat van de mens
Wervelkolom
De menselijke wervelkolom bestaat uit 33 of 34 wervels, met tussen elke wervel een
tussenwervelschijf (discus). Van boven naar beneden bestaat de wervelkolom uit: 7 nekwervels
(cervicale wervelkolom), 12 borstwervels (thoracale wervelkolom), 5 lendenwervels (lumbale
wervelkolom), het heiligbeen: een vergroeiing van 5 wervels (sacrum) en het stuitje of staartbeentje:
een vergroeiing van 4 of 5 wervels (coccygeus). De meeste bewegingen en de grootste
bewegingsmogelijkheden bestaan tussen de atlas (de eerste nekwervel: C1) en de draaier (de
tweede nekwervel: C2). De wervels beschermen het ruggenmerg en maken het mogelijk om rechtop
te staan. De wervelkolom steunt op het bekken. De wervelkolom van de mens heeft een S-vorm.
Door deze vorm en de tussenwervelschijven worden schokken die ontstaan bij lopen of rennen
opgevangen. Dit beschermd onder andere de hersenen die erg gevoelig zijn.

Wervels
Een wervel bestaat uit een wervellichaam met daaraan
vast een wervelboog . Beide delen worden met elkaar
verbonden door boogvoetjes. De wervels samen vormen
het wervelkanaal, waar het ruggenmerg doorheen loopt.
Aan elke wervel zit een doornuitsteeksel aan de
achterzijde, deze is op de rug te voelen en te zien. Het
dwarse uitsteeksel zit aan de zijkanten. De wervels
bewegen ten opzichte van elkaar middels
facetgewrichten.

Tussenwervelschijven
De tussenwervelschijven bestaan uit een elastische kern (nucleus pulposus) die is omgeven door een
vezelige ring (annulus fibrosus). De vezelige ring verdeelt de krachten op gelijke mate over de gehele
schijf. De elastische kern gedraagt zich als een schokdemper die de impact van de dagelijkse
activiteiten absorbeert en de twee wervellichamen gescheiden houdt.

Ruggenmerg
Het ruggenmerg is het deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in het wervelkanaal bevindt. Bij
volwassenen is het ruggenmerg ongeveer 45 cm lang. In het midden van het ruggenmerg is het
centrale kanaal te zien. Rond dit kanaal ligt een vlindervormige grijze stof. De grijze stof is te
onderscheiden in twee voorhoornen met daarin het motorisch gedeelte (voor beweging) en twee
achterhoornen met daarin gelegen het sensibele gedeelte (voor gevoel). Rond de grijze stof ligt een
witte stof, dit bestaat uit zenuwvezels die in bundels gegroepeerd liggen. Ook hierbij is onderscheid
te maken tussen motorische en sensibele banen.

Zenuwen
Vanuit het ruggenmerg ontspringen de zenuwwortels. De zenuwen verlaten telkens één voor één
links en rechts tussen twee wervels het wervelkanaal. De zenuwen in het lichaam zijn
verantwoordelijk voor aansturen van spieren, gevoelswaarneming en reflexen. De plaats waar zo’n

zenuwwortel het wervelkanaal verlaat ligt dicht bij de tussenwervelschijf. Als zich op die plek een
uitstulping van de tussenwervelschijf ontwikkelt kan dat aanleiding geven tot een beklemming van de
zenuwwortel, waardoor herniaverschijnselen kunnen optreden.

2. Met de rug tegen de muur
Lagerugpijn komt veel voor. Bijna alle volwassenen krijgen ooit te maken met een periode van lagerugpijn. In de meeste gevallen, bij ongeveer 95% van de mensen die zich bij de huisarts melden, is er
sprake van aspecifieke lage rugklachten (in de volksmond bekend als spit of lumbago). Dit betekent
dat de precieze oorzaak van de rugpijn niet gevonden kan worden. Slechts in een klein deel van de
gevallen is er wel sprake van een specifieke aandoening zoals een hernia of wervelinzakking.
Aspecifieke lagerugpijn kost de maatschappij veel geld, in 2007 werden de kosten in Nederland
geschat op 3,5 miljard euro. Omgerekend komt dit neer op 250 euro per dag per verzuimende
werknemer. Hierbij wordt gekeken naar de kosten van productieverlies, vervangend personeel en
doorlopende loonkosten.

Waardoor ontstaat de pijn?
De wervelkolom bestaat onder andere uit wervels, tussenwervelschijven en gewrichten
en wordt omgeven door een groot aantal spieren, zenuwen en bindweefselbanden.
Deze structuren zorgen voor zowel de stevigheid als de buigzaamheid van de rug.
Volgens de huidige medische kennis ontstaat aspecifieke lagerugpijn door onschuldige
irritatie of overbelasting van deze (pijngevoelige) structuren in en rond de wervelkolom.
Vaak speelt gedrag een belangrijke rol bij het ontstaan en in stand houden van
aspecifieke lage rugklachten. Vaak hebben patiënten angst voor pijn en bewegen en
bestaat er, door verkeerde ideeën en opvattingen over de lichamelijke oorzaak van de
pijn, ongerustheid over het beloop. Patiënten die door pijn minimaal gaan bewegen
zorgen ervoor dat hun rugspieren minder stevig worden. Het aannemen van rare
houdingen geeft daarnaast verkramping van spieren en een abnormale belasting van
andere structuren. Hoewel lagerugpijn onschuldig is, kan de patiënt in een lastig te
doorbreken neerwaartse spiraal terecht komen (chronisch lagerugpijn).

Rode en gele vlaggen
De rode en gele vlaggen zijn kenmerken van de rugpijn waar de arts op let als een patiënt komt met
pijnklachten van de rug. De rode vlaggen zijn bedoeld om specifieke aandoeningen te vinden die
rugpijn kunnen geven. Hierbij kan gedacht worden aan het vragen naar gewichtsverlies, koorts,
langdurig gebruik van bepaalde medicatie (corticosteroïden) en neurologische klachten (tintelingen,
gevoelsverlies), wat respectievelijk kan passen bij kwaadaardigheid, ontstekingen, wervelinzakkingen
en een hernia. Uit onderzoek blijkt dat het hierboven beschreven ziektegedrag een belangrijke
risicofactor is voor het chronisch worden van de aspecifieke lagerugpijn. De gele vlaggen zijn gericht
op het opsporen van gedragsfactoren. Een arts vraagt hierbij bijvoorbeeld naar de overtuiging dat de
rugpijn schadelijk is, of er sprake is van angstontwijkend of passief gedrag en er de neiging tot
terugtrekken van sociale contacten is. Dit kan de arts op het spoor zetten van (chronische)
aspecifieke lagerugpijn.

Lage rugklachten en werk
Aspecifieke lagerugpijn kan door het werk worden veroorzaakt. Risicofactoren waarvoor
wetenschappelijk is aangetoond dat ze de klachten verergeren of schadelijk zijn, zijn tillen, herhaald
buigen en/of draaien van de romp en lichaamstrillingen. Een belangrijke psychosociale risicofactor is
ontevredenheid met het werk. De rol van de bedrijfsarts kan belangrijk zijn om deze risicofactoren te
verminderen en zo chronische lagerugpijn te voorkomen. Als er langdurige beperking in het werk
ontstaat ten gevolge van de rugklachten, dient de werknemer bij de bedrijfsarts te komen. Samen
kan er dan gewerkt worden aan re-integratie.

Behandeling
De behandeling van aspecifieke lage rugklachten is gericht op het zo snel mogelijk hervatten van de
dagelijks activiteiten. Artsen streven naar een geleidelijke opbouw van activiteiten. Dit heeft de

voorkeur boven bewegen ‘als de pijn het toelaat’ of ‘als de pijn verdwenen is’. Door huisartsen wordt
daarom onderstaand schema aangehouden in het geval dat een patiënt met aspecifieke lagerugpijn
zich meldt. De verwijzing naar een fysiotherapeut is optioneel en vindt in de praktijk weinig plaats,
tenzij de klachten langer blijven bestaan.
Situatie

Gewenste actie

Ongewenste actie

Rust/bewegen

Blijf bewegen en hervat activiteiten geleidelijk binnen enkele dagen

Pas gaan lopen als de pijn het toelaat

Werk/dagelijkse
activiteit

Ga na 1 week aan het werk

Hervat werk pas zodra de pijn het toelaat of
over is

Medicatie

Gebruik viermaal daags uw medicatie (paracetamol en/of
ontstekingsremmers) en bouw na 1 week af

Gebruik uw medicatie zo nodig bij pijn

Verwijzing

Verwijzing naar de fysiotherapeut voor 6 behandelingen. Voer in die
periode onder diens begeleiding activiteiten geleidelijk op

Verwijzing voor behandeling naar een
therapeut

Controle

Controle na 3 weken, tenzij dan weer normaal functioneren

Als het niet gaat, komt dan terug

Alles vermeld onder ‘gewenste acties’ is bedoeld om de neerwaartse spiraal te doorbreken. De
prognose van aspecifieke lagerugpijn is gunstig: 50% van de patiënten is hersteld binnen één week en
95% binnen drie maanden. De kans is echter groot dat de klachten nog eens terugkomen. Bij
chronische klachten is aanvullende behandeling door een revalidatiearts, of eventueel een arts van
de pijnpolikliniek, gewenst.

3. Zwangerschapskwaaltje: bekkenpijn
Het bekken
Het bekken vormt de overgang tussen de wervelkolom
en de benen. Het vormt als het ware een grote ring
waarin organen zoals de blaas en de baarmoeder liggen.
Hoewel het één geheel lijkt, is het bekken opgebouwd uit verschillende botten: het heiligbeen
(sacrum, waaraan de wervelkolom vast zit), het staartbeen (os coccygis, het uiteinde hiervan is de
stuit) en het heupbeen (os coxae). Het heupbeen bestaat weer uit drie delen: het zitbeen (os ischii,
dit vormt de benige ‘knobbels’ waarop wij zitten), het darmbeen (os ilium, dit vormt het bot dat in de
zij goed te voelen is) en het schaambeen (os pubis, dat aan de voorkant van het bekken zit). Deze
drie delen groeien in de puberteit aan elkaar vast. De botten in het bekken zijn met kraakbeen
verbonden, waardoor enige bewegelijkheid mogelijk is. De kraakbeenverbinding tussen de beide
schaambenen heet de symfyse. Aan de achterzijde tussen heiligbeen en heupbeen zijn dit de sacroileacale gewrichten, of SI gewrichten. Deze SI gewrichten kunt u bij uzelf voelen, laag op de rug bij
de twee kuitjes aan weerszijde van de wervelkolom. Naast de kraakbeenverbindingen zitten er
tussen de verschillende botten in het bekken banden (ligamenten ofwel stugge stroken van
bindweefsel) en gewrichtskapsels, dit zijn kappen van bindweefsels rondom de gewrichten. Samen
zorgen deze voor nog meer stevigheid.

Bekken in de zwangerschap
Onder invloed van zwangerschapshormonen, rek op het bekken bij het groter worden van de
baarmoeder en een veranderde houding, worden de ligamenten en gewrichtskapsels tijdens de
zwangerschap minder stevig en gaat het bekken ‘verweken’. Door het losser worden van de
verbindingen van het bekken kunnen de botten onderling meer gaan bewegen. Dit begint rond de
20e zwangerschapsweek en is een normaal verschijnsel, het bekken moet immers groot genoeg zijn
om de groeiende baarmoeder te bevatten en om het kind geboren te laten worden.

Bekkeninstabiliteit
Als de verweking van het bekken leidt tot klachten als pijn bij het schaambeen, de onderrug of de
stuit, stijfheid bij begin van bewegingen en vermoeidheid, wordt dit bekkenpijn, bekkeninstabiliteit
of symfysiolyse genoemd. Een verkeerde houding of overbelasting kan de klachten bij
bekkeninstabiliteit verergeren. Ongeveer de helft van de zwangere vrouwen heeft last van
bekkenpijn of lage rugpijn in meer of mindere mate, het is dus zeker niet zeldzaam.
Bekkeninstabiliteit kan worden behandeld door voldoende rust te nemen en activiteiten die te veel
pijn of vermoeidheid opleveren te vermijden. Daarnaast kunnen houdings- en bewegingsoefeningen
of een niet-elastische steunband helpen. Bij de bevalling hoeven er bij bekkeninstabiliteit geen
bijzondere maatregelen genomen te worden. Na de bevalling kan het vaak nog een lange tijd, soms
tot wel negen maanden, duren voor de klachten helemaal verdwenen zijn. Dit komt omdat de
verbindingen tussen de botten in het beken niet meteen hun oude stijfheid teruggekregen hebben.
Ook na de bevalling is het daarom nog van belang voldoende rust te nemen en door te gaan met
bijvoorbeeld een steunband. Blijvende invaliditeit, met bijvoorbeeld in een rolstoel terecht komen, is
heel zeldzaam.

4. Wat is een hernia?
Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf: de discus. De
discus bestaat uit een kern (nucleus pulposus) en een omliggende
ring (anulus fibrosus). De kern werkt als een soort schokdemper, de bindweefselring eromheen zorgt
dat alle krachten op een gelijke mate worden verdeeld over de gehele schijf. De bindweefselring
wordt met het ouder worden echter zwakker, of deze kan beschadigd raken doordat er te veel druk
op wordt uitgeoefend. De kern kan dan doorscheuren waardoor de inhoud tegen de nabij gelegen
zenuw drukt. Bij mensen boven de 60 jaar komt de hernia juist iets minder vaak voor, omdat dan de
kern steeds meer uitdroogt en inzakt, en dus ook niet meer zal uitpuilen.

Waar kan het voorkomen?
Theoretisch kan een hernia bij elke tussenwervelschijf voorkomen, maar er zijn plekken waar sneller
een hernia optreedt omdat deze meer worden belast. We onderscheiden hierbij de rughernia en de
nekhernia, waarbij de nekhernia’s wel een stuk minder vaak voor komen. De rughernia ligt vooral op
niveau L4-L5, of L5-S1. Dit zijn de onderste, lumbale, ruggenwervels. De nekhernia’s liggen meestal
op niveau C5-C6, of C6-C7. Meer uitleg over de wervelkolom is te vinden in document 1.

Symptomen
Bij een hernia is het de zenuwbeknelling die zorgt voor
de klachten. Normaal gesproken zorgen zenuwen voor
het gevoel, de kracht en de reflexen. Patiënten met een
hernia komen bij de arts met klachten van pijn in de rug
of nek (afhankelijk van de locatie) die uitstraalt. Er
bestaan vooral klachten bij drukverhogende
momenten, zoals hoesten, niezen of persen. Die
uitstralende pijn vervolgt het hele gebied die de
beknelde zenuw normaal verzorgt. Zoals op het plaatje
hiernaast te zien is, kun je aan de hand van de locatie
van de klachten al een idee krijgen over de betrokken
zenuw. Zo geeft een hernia van L5-S1, die zal drukken
op de zenuw S1, klachten van een lage rugpijn die
doortrekt aan de achterkant van het bovenbeen en
uitkomt bij de kleine teen. In dit gebied zal het gevoel
en de achillespeesreflex ook afwezig zijn, omdat het
gevoel en deze reflex door de zenuw van wortel S1
wordt verzorgd. Uitval van de kniepeesreflex wijst juist
op een hernia die drukt op wortel L4 (hernia L3-L4).
Cauda equina-syndroom
De cauda equina is een bundel van zenuwen die onder in de rug loopt, die beklemd kan raken door
bijvoorbeeld een hernia. Het gaat hier dan om de zenuwen rond de geslachtsdelen en de anus.
Klachten hierbij zijn ongewild urine en ontlastingsverlies. De huid rond de anus, tussen en op de
billen en de binnen- en achterkant van de bovenbenen word ongevoelig: ook wel het rijkbroekgebied
genoemd. Deze zenuwbeknelling moet zo snel mogelijk worden opgeheven door middel van een
spoedoperatie, omdat anders deze klachten kunnen blijven bestaan.

Herstel
Een hernia kan in de meeste gevallen vanzelf overgaan, en er wordt dan ook altijd eerst 6 weken
gekozen voor een afwachtend beleid. Bij 80% van de patiënten zijn de symptomen na deze 6 weken
verdwenen. Het is hierbij van belang dat patiënten wel zo veel mogelijk actief blijven en dus zoveel
mogelijk afwisselen van lichaamshouding. Wel wordt aangeraden niet zwaar te tillen. Pijnstillers
kunnen de eerste weken nodig zijn. Wanneer de klachten niet overgaan, en deze echt te belastend
zijn, kan voor een operatie worden gekozen. Een operatie brengt altijd risico’s met zich mee, maar is
bij een hernia ook lang niet altijd succesvol. Er zijn veel gevallen bekend waarbij de pijn na een
operatie blijft bestaan, die soms zelf nog erger is geworden.

5. Lopen door diepe dalen
Wat is een wervelkanaalstenose?
Een wervelkanaalstenose is een versmalling van het wervelkanaal waardoor het ruggenmerg wat hier
doorheen loopt in de verdrukking kan komen.

Hoe ontstaat het?
Er staat veel druk op de wervelkolom vooral op het laatste deel, wat het lumbale deel wordt
genoemd. Tussen de ruggenwervels liggen de tussenwervelschuiven en kraakbeen die alle krachten
moeten opvangen. De kwaliteit van deze structuren gaat achteruit in de loop der jaren. Er komt dus
steeds meer druk te staan op de wervels zelf, die als reactie hierop meer bot en botuitsteeksels
(osteofyten genoemd) gaan vormen. Dit bot groeit naar binnen in het wervelkanaal, waardoor er hier
steeds minder ruimte overblijft voor het ruggenmerg.

De klachten
Wervelkanaalstenose is een aandoening die vooral voorkomt bij mensen ouder dan 60 jaar en het
komt meer voor bij mannen. Door de beknelling van het
ruggenmerg kan er een doof gevoel met tintelingen in één of beide
benen ontstaan. Ook kunnen mensen last hebben van verlies van
spierkracht doordat de zenuwgeleiding niet meer volledig intact is.
Dit worden neurologische verschijnselen genoemd en deze worden
meestal erger bij lopen. Hierdoor kunnen ook de reflexen (die de
eerste avond zijn besproken) verlaagd of afwezig zijn. De klachten
verergeren vaak bij het lopen en gaan dan niet over als men stil
staat. Wanneer mensen echter vooroverbuigen, zoals met een
winkelkarretje lopen of fietsen, kunnen de klachten wel wat
afnemen. Door vooroverbuigen komt er meer ruimte in het
wervelkanaal waardoor het ruggenmerg minder bekneld zal worden. De afstand die mensen kunnen

afleggen wordt steeds korter. De klachten worden niet uitgelokt door hoesten, niezen of persen
waardoor het kan worden onderscheiden van een hernia in de rug.

Behandeling
Er kan gekozen worden voor conservatieve behandeling, wat inhoudt dat er niet geopereerd zal
worden. Rust en het vermijden van de pijnlijke activiteiten zijn dan vooral belangrijk. Verder kunnen
mensen houdingsinstructies krijgen of eventueel een korset dragen zodat de rug in een goede vorm
komt te staan. Ook kan er pijnstilling lokaal in de rug worden toegediend tegen de pijn. Helpt dit
allemaal niet of zijn er te veel neurologische verschijnselen dan kan er chirurgisch worden
ingegrepen. Dan moet al het weefsel wat zorgt voor de verdrukking worden weggenomen, zowel het
bot als de ligamenten. Hierdoor zullen de klachten weggaan maar hierdoor kan wel de stabiliteit van
de rug minder worden.

6. Een verzakte wervel
De wervelkolom is de steunpilaar van ons lichaam. Zoals u heeft kunnen lezen bestaat deze uit
verschillende op elkaar gelegen wervels. Als deze wervels niet goed op elkaar steunen kunnen er
problemen ontstaan. We zullen hier een aantal mogelijke problemen aan bod laten komen.

Spondylolyse
Spondylolyse is een rugaandoening waarbij de verbinding
tussen twee wervels is verslapt. De oorzaak van een
spondylolyse is meestal een aangeboren aanlegstoornis
van de boog van een wervel, waardoor deze boog niet
geheel verbeent. Waarschijnlijk komt dit bij ongeveer 6%
van de mensen in meer of mindere mate voor. In
Figuur 1: Normale wervel (links), onderbroken wervel
Figuur 1 is op de middelste illustratie de onderbroken
(midden), afglijdende wervel (rechts)
wervel zichtbaar.
Spondylolisthesis
Spondylolisthesis is een rugaandoening waarbij de
verbinding tussen twee wervels zodanig is verslapt of
afwezig is dat de wervels zijn verschoven ten opzichte
van elkaar. Dit kan veroorzaakt worden door een
spondylolyse, maar vaak is de oorzaak niet duidelijk
aan te wijzen. Een theorie is dat microtraumata een
belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door intensief
gewicht heffen met veel druk op de wervelkolom. Maar
ook aandoeningen die de kwaliteit van de botten of
banden van de wervelkolom aantasten kunnen ervoor
zorgen dat een wervel gaat verschuiven.
In Figuur 1 is de op rechter illustratie een afglijdende
Figuur 2: Classificatie van Meyerding
wervel zichtbaar. De mate van verschuiving kan
worden geclassificeerd aan de hand van Meyerding
(Figuur 2). Grade 0 is een normale wervelkolom en bij grade 4 is er tot 100% afglijding van de betreffende
wervel.
Spondylose
Spondylose is een chronisch ziektebeeld van de wervelkolom. Hierbij raken de wervels en het
tussenliggend kraakbeen (tussenwervelschijven) aangetast door langdurige druk en slijtage. Spondylose
tast vooral de meest beweeglijke delen van de wervelkolom aan, namelijk de halswervelkolom en de
lendenwervelkolom. Dit ziektebeeld komt vaker voor bij ouderen. In de volksmond wordt deze
aandoening ‘slijtage’ genoemd, ook wel bekend als artrose. Spondylose kan rugklachten geven, maar dat
hoeft zeker niet het geval te zijn. De mate van slijtage op een röntgenfoto komt zelden overeen met de
mate van pijn of andere klachten.

Behandeling
Behandeling van een verschoven wervel, een spondylolisthesis, is meestal niet nodig. Meestal hebben
mensen ook geen klachten van een verschoven wervel. Als een verschoven wervel wel veel klachten
geeft, of als de wervel voor meer dan 50% uitsteekt, kan de spondylolisthesis met een operatie worden
behandeld. De wervel wordt dan met platen vast gezet om verdere beweging en verschuiving onmogelijk
te maken. Soms wordt er een stukje van de wervel afgehaald, om hem weer goed op zijn plaats te
kunnen zetten.
Als de slijtage veel rugklachten geeft wordt er meestal begonnen met pijnstillers. Wanneer dit
onvoldoende effect heeft kunnen de lokale zenuwen die door de slijtage geprikkeld zijn, worden verdoofd
met een injectie. Dit wordt ook wel een zenuwblokkade genoemd. In het uiterste geval kan er een
operatie worden uitgevoerd, waarbij de wervels vast worden gezet en ze niet meer kunnen bewegen. Als
de versleten wervels niet kunnen bewegen kunnen ze namelijk ook geen pijn veroorzaken.
Bovenstaande opties helpen alleen als de rugklachten veroorzaakt worden door een orthopedisch
probleem, dus een probleem aan de botten. Rugklachten hebben echter vaak een andere oorzaak die
meestal onbekend is. Dit maakt het behandelen van rugklachten vaak erg moeilijk, omdat de oorzaak
meestal niet direct kan worden aangepakt. Het behandelen is dan gericht op het bestrijden van de
symptomen en klachten.

Art. = articulatio = gewricht
M. = musculus = spier

7. Mijn schouder om van te huilen
Anatomie van de schouder

Zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, is de schouder niet één gewricht, maar is het een complex
van meerdere (schijn)gewrichten die samen zorgen voor een enorme bewegingsvrijheid van de
bovenste ledemaat. Men spreekt vaak dan ook wel van de “schoudergordel”. De volgende
(schijn)gewrichten vormen de schoudergordel:
- Echte gewrichten:
1. Art. humeri: het gewricht tussen de kop van de
bovenarm (humerus) en het kommetje van het
schouderblad (glenoïd), vaak aangeduid als het
schoudergewricht.
2. Art. sternoclavicularis: het gewricht tussen het
borstbeen (sternum) en het sleutelbeen (clavicula).
3. Art. acromioclavicularis: het gewricht tussen het
sleutelbeen (clavicula) en het uiteinde van het
schouderblad (acromion), meestal aangeduid als ACgewricht.
- Schijngewrichten:
1. Scapulothoracaal “gewricht”: het schouderblad
(scapula) kan ten opzichte van de borstkas (thorax)
bewegen. Dit is geen “echt” gewricht, maar de
bewegingen van het schouderblad ten opzichte van
de borstkas zijn nodig om de arm een grote
bewegingsvrijheid te kunnen geven.
2. Subacromiaal “gewricht”: de ruimte onder het
acromion, bestaande uit een slijmbeurs (bursa).
Omdat het kommetje van de schouder ten
opzichte van de kop van de bovenarm klein is,
moet de schouder gestabiliseerd worden. De
schouder is een instabiel gewricht met veel
bewegingsmogelijkheden. Er lopen dan ook veel
verschillende spieren rond de schouder om zo
het gewricht stabiel te houden. Belangrijke
spieren zijn de zogenaamde “rotator cuff
spieren”, dit zijn vier spieren:
1. M. supraspinatus
2. M. Infraspinatus
3. M. Teres minor
4. M. subscapularis

Figuur 1. Een deel van de schoudergordel. Hier zijn
zichtbaar het laatste deel van het sleutelbeen met het
AC-gewricht, het acromion, de slijmbeurs onder het
acromion, de bovenarmkop en het kommetje (glenoïd).

Figuur 2. Overzicht van de "rotator cuff" spieren. Posterior betekent vanaf
de achterkant, anterior vanaf de voorkant. Ook is het labrum, of lip, van het
glenoïd zichtbaar.

Naast de stabiliserende functie van deze spieren,
spelen zij ook een rol in de bewegingen van de arm ten opzichte van de romp. Enkele andere
belangrijke spieren zijn:
- M. pectoralis major (grote borstspier)
- M. trapezius (monnikskapspier)
- M. biceps brachii (spierbal, tweekoppig)
- M. triceps brachii (achterzijde bovenarm, driekoppig)
- M. latissimus dorsi (brede rugspier)
- M. deltoideus (spier aan de zijkant van de schouder)

Figuur 3. Enkele relevante spieren voor de schoudergordel weergegeven in vivo, dus bij een levend persoon.

De bewegingsvrijheid van de schouder is dus zoals eerder gezegd zeer groot. De arm kan tot 180
graden voorwaarts en zijwaarts opgetild worden (anteflexie en abductie), tot 60 graden achterwaarts
opgetild worden (retroflexie) en tot 90 graden naar binnen en buiten gedraaid worden (endo- en
exorotatie).

Figuur 4. De verschillende bewegingen van de schoudergordel. Ab- en adductie (naar buiten en naar binnen heffen), exoen endorotatie (naar buiten en naar binnen draaien) en ante- en retroflexie (voor en achterwaarts heffen).

Naast de stabiliserende werking van de spieren bevindt zich in de art. humeri ook een kraakbenige
lip, het labrum, dat de oppervlakte van het kommetje (glenoïd) wat vergroot, zoals is weergegeven in
figuur 2.

Impingement syndroom
Het schoudergewricht bestaat onder andere uit het schouderblad en het bovenarmbeen (de
humerus). Vanuit het schouderblad vormt zich het schouderdak (zie figuur 2). Dit bevindt zich
allemaal boven de kop van de bovenarm. Tussen het schouderdak en de kop van de bovenarm
bevinden zich spieren, pezen en slijmbeurzen. Bij het impingement syndroom is er een te nauwe
ruimte onder het schouderdak, waardoor een of meer van deze structuren ingeklemd raken. Er zijn
twee grote oorzaken die zorgen voor deze vernauwing:

-

Overbelasting: als iemand veel boven zijn
hoofd werkt met zijn armen of zijn armen
herhaald heft, dan ontstaan er continue
kleine beschadigingen in de slijmbeurs of
pees die zich onder het schouderdak bevindt.
Als dit geïrriteerd/ontstoken raakt, dan kan
dit gaan zwellen en raken deze structuren
eerder bekneld wanneer de bovenarm
geheven wordt.
- Instabiliteit: als de rotatorcuff spieren van de
schouder niet goed functioneren, dan kan de
Figuur 5. Het schoudergewricht waar een te nauwe ruimte is
bovenarm te ver naar boven toe worden
ontstaan onder het schouderdak, waardoor de slijmbeurs
verplaatst.
(bursa) ingeklemd raakt.
Typische klachten die bij dit syndroom ontstaan zijn
pijn aan de buitenzijde van de schouder en pijn bij het heffen van
de arm. Er is hierbij sprake van een ‘painful arc’. Dit houdt in dat
bij naar buiten
heffen (abductie) van de arm tussen de 60-120◦ pijn optreedt.
De behandeling is erop gericht de pijn te verminderen en de
beweeglijkheid en spierfunctie te verbeteren. Dit gebeurt onder
andere door het trainen van de rotatorcuff spieren. Bij acute
hevige pijn kan ervoor worden gekozen voor een corticosteroïden
injectie in de schouder. Met de fysiotherapie wordt binnen 6-12
weken een effect op de pijn en beweeglijkheid verwacht. Indien
dit niet het geval is en een injectie geen uitkomst biedt, kan een
operatie worden overwogen.

Rotatorcuff aandoeningen
Zoals eerder beschreven, bestaat de rotatorcuff
(rotatorenmanchet) uit 4 dieper gelegen schouderspieren
Figuur 6. Bij het impingementsyndroom ontstaat bij
waarvan de pezen als een manchet rondom de schouderkop
abductie een ‘painful arc’.
zitten. Deze spieren zijn belangrijk voor bewegingen (met name
rotaties van de bovenarm), maar ook voor de stabilisatie van de schouderkop in de ondiepe kleine
schouderkom.
Een acute scheur in de pezen van de rotator cuff kan ontstaan door een trauma zoals een val. Als na
een val er sprake is van een bloeduitstorting rond de schouder of blijvende pijn eventueel met
krachtvermindering, is de kans aanwezig dat één of meer pezen gescheurd zijn. Chronische (langer
bestaande) scheuren geven meestal een sluipend begin van de klachten, aanvankelijk aangeduid als
een slijmbeursontsteking. Dergelijke rupturen (of misschien beter gezegd slijtageplek in de pees)
ontstaan meestal pas boven de leeftijd van 50 - 60 jaar. Oorzaken kunnen zijn: een val, langdurig
bestaande slijmbeursklachten, herhaaldelijke overbelasting of ouderdom (degeneratie). Vaak is er
een combinatie van factoren.
De klachten passend bij een scheur in deze pezen lijken sterk op slijmbeursklachten doordat er
een verstoring van het bewegingspatroon optreedt. De klachten bestaan uit nachtelijke pijn en pijn
die verergert bij bewegen (met name heffen) van de arm. Draaien van de arm in zijwaarts geheven
stand (90◦ abductie) geeft pijn. Vaak is er uitstraling naar de nek, de bovenarm of de hand en zijn er
tintelingen in de hand. Bovenhoofdse werkzaamheden verergeren de klachten. Bij een grote scheur
is er tevens krachtverlies.
Acute scheuren (bijvoorbeeld door een val) worden het liefst snel operatief hersteld, omdat de
prognose bij snel herstel beter is dan bij operatie na langere tijd. Volledig herstel na een operatie
wordt bereikt na 4 tot 6 maanden. Kleinere chronische scheuren behoeven geen acute behandeling,
maar hierbij kan fysiotherapie helpen om goed te leren omgaan met de schouderspieren.

8. Aandoeningen van de hand en pols
Anatomie van de hand en pols
Het polsgewricht bestaat uit een aantal botten. Het spaakbeen (radius),
de ellepijp (ulna) en de handwortelbeentjes (ossa carpi). Daarna komen
de middenhandsbeentjes, ook wel ossa metacarpi genoemd. De vingers
bestaan, op de duim na, uit 3 vingerkootjes. De duim heeft 2
vingerkootjes. Deze worden phalanges genoemd.
De spieren van de hand en pols zijn onder te verdelen in de strekkers die
aan de ‘bovenkant’ van de onderarm en hand zitten, en de buigers die
aan de ‘binnenkant’ van de onderarm en hand zitten.
Klachten van de hand en pols kunnen een aantal verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken
kunnen worden ingedeeld op basis van hun oorsprong:
 Spier en pees beschadigingen
 Bot en gewricht beschadigingen
 Zenuw beschadiging / inklemming
Terwijl spier, pees, bot en gewricht letsel wordt bekeken en behandeld door een ‘orthopeed’, wordt
zenuw letsel van de hand en pols afgehandeld door een ‘neuroloog’. In het komende stukje worden
de bekendste en meest voorkomende aandoeningen besproken.

Triggerfinger
Een triggerfinger is een goed voorbeeld van pees letsel. In de hand bevinden zich pezen die hechten
aan de uiteinde van de vingers. Zowel aan de binnen kant van de hand als aan de buitenkant. Bij de
aandoeningen ‘triggerfinger’ gaat het om de pezen aan de binnen kant van de hand, deze zorgen
voor het buigen van de vingers. De pezen lopen door een soort van kokers die het mogelijk maken
dat de pezen kunnen bewegen door de hand. Bij dit ziektebeeld is de pees plaatselijk verdikt
waardoor hij niet meer gemakkelijk door de koker kan bewegen. Het gebeurt het vaakst bij de pezen
van de pink en de ringvinger, en minder vaak bij de duim. De oorzaak is vaak overbelasting. Het kan
behandeld worden met corticosteroïd spuitjes.

Malletvinger:
Bij de ‘mallet’ vinger, engels voor hamer, gaat het om de pezen aan de buitenkant van de hand. Dit
zijn de pezen die zorgen voor het strekken van de vinger. Ze hechten aan op de laatste vingerkootjes.
Wanneer er op een gestrekte vinger plots een grote kracht komt, bijvoorbeeld bij het opmaken van
het bed, of wanneer er een bal valt op het gestrekte vingertopje, dan kan deze pees scheuren. De
pees kan los scheuren van het vingerkootje, of de pees komt los samen met een stukje bot van het
vingerkootje. De pees zit nu los en kan de vinger niet meer strekken, de vinger gaat afhangen en lijkt
op een hamer. Dit is goed te behandelen met een spalk. De spalk zet de vinger voor 8 weken in een
gestrekte stand zodat de pees weer kan aangroeien.

Carpale tunnel syndroom:
Een veel voorkomende zenuw inklemming van de hand en pols is die van de ‘nervus medianus’. De
zenuw wordt ingeklemd aan de binnenkant van de pols. De n. medianus zorgt voor het gevoel in de

wijsvinger, middelvinger en een deel van de ringvinger. Verder zorgt dit deel van de zenuw voor het
aansturen van een aantal duimspieren. De zenuw loopt samen met alle buigpezen van de vingers
door een smalle tunnel. Deze tunnel kan vernauwen en daardoor de zenuw die er doorheen loopt
inklemmen. Het vernauwen van deze tunnel kan veel verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden
hiervan zijn vocht als gevolg van de zwangerschap, overbelasting, trauma etc. Vaak is de oorzaak ook
niet zo duidelijk aan te wijzen. Het inklemmen kan een tintelend gevoel geven in de middelste drie
vingers en zorgt voor spierzwakte van de handspieren.
Behandelen van het carpaal tunnel syndroom gaat allereerst door rust. Helpt dit niet kunnen er
nachtspalken worden gebruikt, die de zenuw ’s nachts moeten beschermen van inklemming. Als dit
allemaal niet helpt kan er worden gekozen voor corticosteroïd spuitjes of voor het operatief open
maken van de tunnel.

9. Wat ALS?
ALS is de afkorting voor ‘Amyotrophic Lateral Sclerosis’, ook wel ‘Lou Gerings disease’
genoemd. Het is een neurologische aandoening waarbij de motorische zenuwen zijn
aangedaan. Motorische zenuwen zijn zenuwen die zorgen voor het aansturen van spieren, en
daarmee dus ook voor het uitvoeren van bewegingen. Vooral motorische zenuwen in het
ruggenmerg, de hersenstam en de hersenschors zijn aangedaan. Een bekende persoon die aan
ALS lijdt is Stephen Hawking, de Engelse natuurkundige. In zijn nieuwe film ‘The Theory of
Everything’ krijg je een goed beeld van wat ALS is en hoe het iemands leven kan beïnvloeden.
Wat is de oorzaak van ALS?
In de meeste gevallen van ALS is er geen bekende oorzaak te vinden, slechts bij 5-10% van de
patiënten is het erfelijk. In dat geval is er sprake van een zogenoemde 'autosomaal dominante
overerving'. Dat betekent dat niet beide ouders, maar één van de ouders deze ziekte moet
hebben om het door te geven aan een kind. Overerfbare ALS begint meestal op een vroegere
leeftijd.
Hoe ontstaat ALS?
Motorische zenuwen worden afgebroken; hierdoor worden de spieren die
worden aangestuurd door deze zenuwen ook steeds minder actief. Deze
spieren worden steeds kleiner, omdat ze niet meer worden gebruikt. Dit
wordt atrofie van een spier genoemd.
Door ALS kunnen alle motorische zenuwen zijn aangedaan die zorgen voor
willekeurige bewegingen. Dat wil zeggen dat we de bewegingen zelf kunnen
laten plaatsvinden: denk aan bewegingen van de armen, benen,
buikspieren, en gezichtsspieren. Spieren die door het lichaam automatisch
worden aangestuurd, dus buiten onze wil om, blijven wel intact. Denk aan
de hartspier, en de spieren van de darmen en de blaas.
Het beloop van ALS
Meestal begint ALS met spierzwakte aan de uiteinden van het lichaam, bij de vingers en tenen.
Vanuit daar kan de spierzwakte uitbreiden naar de armen en benen. De ziekte kan bijvoorbeeld
beginnen bij één van de handen; fijne vingerbewegingen gaan moeilijk, en de greep van de
hand verzwakt, waardoor dingen sneller uit de handen vallen. Later zullen deze symptomen ook
bij de andere hand beginnen, en daarna worden grove armbewegingen, zoals het optillen van
de armen, steeds moeilijker.
In een verder stadium zullen ook de spieren
van de tong en keel zijn aangedaan. Hierdoor
krijgen patiënten slik- en spraak problemen
zoals moeilijker articuleren, een geknepen
neusspraak, een spastische hese stem en
slikstoornissen. Het kan ook zijn dat deze
spraak- en slikproblemen de eerste symptomen

zijn. Dan wordt het bulbair ALS genoemd. In dat geval zijn niet de armen en benen het eerste
aangedaan, maar de hersenstam (bulbus).
Uiteindelijk kunnen mensen moeilijk eten en tenslotte ook niet meer ademen. Hierdoor
overlijdt 80% van de patiënten binnen 4-5 jaar.
Hoe kan de arts de diagnose ALS stellen
Er is geen specifieke test om ALS aan te tonen. Om de diagnose ALS te stellen, is het daarom
van groot belang andere ziekten uit te sluiten. Daar zijn veel testen voor nodig. Daarom duurt
het vaak wat langer tot de arts met zekerheid kan zeggen dat iemand ALS heeft. Één van de
testen die gedaan wordt, is bijvoorbeeld EMG, elektromyografie. Er wordt dan gekeken of de
zenuwen de signalen nog goed geleiden naar de spier.
Pas als andere ziekten zijn uitgesloten, en de ziekte symptomen heeft die overeenkomen met
het beloop van ALS, kan de diagnose gesteld worden. Andere symptomen van ALS kunnen zijn:
spierkramp, spiertrekkingen, verlamming, verhoogde reflexen en spasticiteit.
Behandeling
De behandeling van ALS bestaat vooral uit
het verlichten van de symptomen. Er is tot op heden geen goede behandeling die de oorzaak
kan aanpakken. Wat wel kan worden gegeven is een glutamaatremmer (riluzol); er is gebleken
dat dit medicijn de levensverwachting iets kan verhogen.
Verschil MS en ALS
MS, Multiple sclerose,
is een auto-immuun
ziekte, wat betekent
dat de witte
bloedcellen die
normaal de afweer in
het lichaam verzorgen
nu het eigen lichaam
aanvallen. Hierdoor
raakt de myelineschede van een
zenuwcel beschadigd.
Normaal zorgt de
myeline-schede
ervoor dat een signaal
snel door een zenuw
kan bewegen, bij MS
is er sprake van een
vertraagd signaal of
zelfs een blokkade.

Voorkomen

Beginleeftijd
Beloop
Levensverwachting

Symptomen

MS
50-75 per 100.000 per jaar
Vrouwen: mannen 2:1
20-40 jaar
Relapsing en remitting
(aanvallen), of progressief
Verkort 7-14 jaar
vergeleken met normale
populatie
Zowel motorische
zenuwen (aansturen van
spieren) als sensorische
zenuwen (binnenkomen
signalen van de zintuigen)
Sensorische symptomen:
visusdaling, tintelend doof
gevoel enz.

ALS
2-3 per 100.000 per
jaar
Vrouwen: mannen 3:2
50-60 jaar
Progressief
80% overlijdt binnen 45 jaar na eerste
symptomen
Alleen motorische
zenuwen (aansturen
van spieren)

10. Dwarslaesie. Wanneer bewegen niet meer mogelijk is
Dwarslaesie, iedereen heeft wel eens van de term gehoord. Het is in de volksmond ook wel een
vervelend woord, omdat het, geheel terecht, wordt geassocieerd met veel leed. De officiële,
medische definitie is van een dwarslaesie is; ‘dwarse onderbreking van de continuïteit van het
ruggenmerg door trauma of ziekteproces, waardoor mobiliteit en sensibiliteit onder het niveau van de
laesie uitvallen …’
Oorzaak
Een dwarslaesie ontstaat dus door een onderbreking van het ruggenmerg en kan door verschillende
gebeurtenissen veroorzaakt worden. Er kan sprake zijn van een complete (helemaal onderbroken) en
incomplete (deel functioneert nog) dwarslaesie. Dit kan een trauma zijn (val) (70% van de gevallen),
anatomische afwijking, of door een ziekteproces (tumor) (30%).






Trauma: denk hierbij aan een val van een hoog gebouw, of als gevolg een gevecht. In het
eerste geval zal de dwarslaesie compleet zijn. Bij een gevecht (steekwond) is het ook
mogelijk dat niet het gehele ruggenmerg is aangedaan, maar slechts deels voor eenzijdige
uitval zorgt.
Anatomische afwijking: Wervels uit de wervelkolom zijn in een
normaal lichaam stevig en stabiel. Wanneer dit niet het geval is,
kunnen wervels gaan schuiven, meestal naar voren en kan leiden tot
een dwarslaesie. Deze situatie wordt spondylolisthesis genoemd en
komt vrijwel altijd lumbaal (onderrug) voor. Een andere oorzaak voor
een dwarslaesie kan een infarct zijn in één van de vaten van het
ruggenmerg. Meestal zorgt dit echter voor een incomplete
dwarslaesie.
Tumor: een tumor, vaak als resultaat van kanker, kan ook zorgen voor een dwarslaesie. Een
andere oorzaak kan een forse hernia zijn die zo op het ruggenmerg drukt. Deze zal in eerste
instantie vaak incompleet zijn, maar kan ook ontwikkelen tot compleet. De tumor bevindt
zich in het wervellichaam, vaak als metastase van een andere kanker (borst-, prostaat-, long). De dwarslaesie tgv een tumor komt door de druk
(compressie) die de tumor continu uitoefent op het
ruggenmerg. Deze druk kan op een gegeven moment
aanleiding geven voor de dwarslaesie.

Gevolg
Dwarslaesies kunnen voorkomen in het gehele ruggenmerg en
zorgen per segment voor de specifieke uitval. Zenuwen naar de
armen en benen vertrekken vanuit verschillende segmenten uit het
ruggenmerg. Logischerwijs vertrekken de armzenuwen hoger dan de
beenzenuwen, waardoor bij lagere laesies de armen vaak gespaard
worden. De meest invaliderende dwarslaesies bevinden zich
cervicaal, waarbij er sprake is van verlamming van zowel armen als
benen. Dit wordt ook wel een tetraplegie genoemd. Deze
verlamming houdt in dat de persoon niet meer kan bewegen met die
ledematen, maar ook niks meer voelt, geen aanraking, maar ook
geen warm en koud. Een dwarslaesie op het niveau wervel 4

cervicaal is zelfs niet met het leven verenigbaar, omdat ter hoogte van deze wervel de zenuw voor
het middenrif vertrekt. Deze zenuw is cruciaal voor het uitvoeren van de ademhaling. Dwarslaesies
lager in de wervelkolom zullen minder uitval geven. Bij alle dwarslaesies zal er echter sprake zijn van
incontinentie voor urine en ontlasting, aangezien de zenuwen daarvoor vertrekt ter hoogte van de
laagste wervel, op sacraal niveau.
Behandeling
Patiënten met een dwarslaesie zullen zelden volledig herstellen. Afhankelijk van de locatie van de
dwarslaesie kan soms worden voorspeld wat er nog kan herstellen. Het belangrijkste bij patiënten
met een dwarslaesie is het zo snel mogelijk opstarten van revalidatie, met als doel om zoveel
mogelijk herstel te krijgen. Tijdens de revalidatie worden de functies die nog (deels) aanwezig zijn zo
optimaal geprikkeld om behouden te blijven, terwijl anderzijds de verlamde lichaamsdelen met
behulp van massage zo soepel mogelijk worden gehouden. Een revalidatie duurt gemiddeld 3-9
maanden. Vervolgens wordt er gekeken om het leven met een dwarslaesie zo goed als mogelijk te
maken. Dit kan door (grote) aanpassingen in en rondom het huis, maar ook door het inzetten van
hulpmiddelen zoals rolstoelen etc.
Bij een dwarslaesie ten gevolge van tumoren of een hernia wordt er vaak voor een andere aanpak
gekozen. Het voornaamste is om het ontstaan ervan te voorkomen. Dit kan worden gedaan door een
operatie, waarbij de tumor of hernia wordt verwijderd. Ook kan er met behulp van braces en kragen
beklemming zo lang mogelijk worden voorkomen. Deze techniek wordt vaak ingezet bij palliatieve
patiënten die een operatie niet fysiek niet meer kunnen verdragen.
Speciale vorm: Locked-in syndrome
Het locked-in syndrome is een speciale, verschrikkelijke variant van een dwarslaesie. Door een infarct
in het aanvoerende vat (a.basilaris) van het bovenste deel van het ruggenmerg en hersenstam
ontstaat daar een zuurstoftekort waardoor er ineens sprake is van uitval. Patiënten zijn dan compleet
verlamd (tetraplegie) en kunnen niet meer spreken. Ze kunnen vaak enkel nog horizontale
bewegingen met hun ogen maken, wat de enige optie tot communicatie is. Het gehoor en zicht van
de patiënt is vaak ook nog aanwezig, waardoor hij wel waarneemt wat er om heen gebeurt. De
patiënt is letterlijk opgesloten in zichzelf.
Speciale vorm: cauda syndroom
Een andere speciale vorm van een incomplete dwarslaesie is het cauda syndroom. De cauda equina
(paardenstaart) is het onderste deel van het ruggenmerg en bestaat uit allemaal losse zenuwen die
naar de geslachtsdelen, anus en de benen gaan. Deze paardenstaart kan beklemd worden door
(meestal) een hernia in het onderste deel van de rug. Mensen kunnen dan plots incontinent voor
urine of ontlasting worden of uitvalsverschijnselen van de benen krijgen. Dit is een acute situatie
waarbij direct contact opgenomen moet worden met het ziekenhuis.

11. Fantoompijn en amputaties
Amputaties: waarom?
In Nederland komen amputaties, oftewel het verwijderen van een deel van het lichaam, niet vaak
voor. Slecht 9 personen op de 100.000 per jaar ondergaat een amputatie. Maar wat is nu de reden
voor een amputatie? Is dit niet een zeer drastische behandeling en wanneer kan er niets anders meer
gedaan worden?
De voornaamste reden voor het uitvoeren van een amputatie, is dat de circulatie van bloed in een
van de ledematen zeer ernstig is afgenomen. Dit komt het meeste voor in de voeten, bijvoorbeeld bij
patiënten met diabetes (suikerziekte) of een aandoening aan de kleine vaatjes. Dit wordt perifeer
vaatlijden genoemd. Als de kleine bloedvaatjes geen bloed meer kunnen afleveren in de voeten, dan
sterft het weefsel langzaam af. Er kunnen immers geen voedingsstoffen meer worden aangevoerd.
Bij diabetes is er sprake van veel glucose (suiker) in het bloed. Dit kan zenuwen en bloedvaatjes
beschadigen. Er ontstaat dan perifeer vaatlijden, maar ook een verminderd gevoel waardoor
wondjes niet opgemerkt worden. Dit kan zorgen voor een verminderde genezing en een hogere kans
op infecties. Andere oorzaken zijn een ernstig trauma van een van de ledematen, bijvoorbeeld na
een auto-ongeluk. Ook zijn er ernstige infecties die snel verspreiden, en de enige mogelijkheid om de
verspreiding te stoppen is een amputatie. Voorbeelden zijn botinfectie (osteomyelitis) of bepaalde
bacteriële huidinfecties (necrotiserende fasciitis). Daarnaast kunnen bepaalde soorten kanker de
huid of het bot van een van de ledematen aantasten.
Een amputatie is de laatste behandelingsoptie, als er nog behandeld kan worden met een andere
therapie wordt daar voor gekozen. Alleen als er niks meer te doen is voor de patiënt, wordt een
amputatie uitgevoerd.

Fantoompijn: wat is het?
Definitie: alle pijnlijke gevoelens die in het ontbrekende lichaamsdeel worden ervaren.
Fantoompijn kan ontstaan nadat iemand door een amputatie een ledemaat of een deel daarvan is
kwijtgeraakt (dit is het geval bij 50-85% van de patiënten met een geamputeerd ledemaat). Het kan
gelijk ontstaan na het kwijtraken van het lichaamsdeel, maar sommige patiënten hebben er pas na
jaren last van. Meestal is het een aanvalsgewijze pijn, wat dagelijks kan optreden maar er kunnen
ook langere pijnvrije perioden tussen zitten. Een pijnvrije periode kan zelfs een jaar duren. De pijn
wordt beschreven als schietend, stekend, prikkend of brandend.

Fantoompijn: Hoe ontstaat het?
Er zijn verschillende theorieën over hoe fantoompijn ontstaat:
- Doorgesneden zenuwen: als er wordt geamputeerd worden de zenuwen ook afgesneden. De
theorie is dat deze zenuwen nog steeds ‘denken’ dat er prikkels door moeten worden
gegeven aan het lager gelegen lichaamsdeel. De afgesneden zenuwen bij de stomp worden
ook vaker aangewezen als ‘triggerpoints’ wat wil zeggen dat de pijn vanaf dat punt komt.
- Pijngeheugen: er wordt gedacht dat mensen in het geheugen het gevoel van pijn in een
bepaald lichaamsdeel wordt opgeslagen. Je herinnert bij fantoompijn dus de pijn in het
lichaamsdeel toen dit er nog was.
- Reorganisatieprobleem in de hersenen: je hersenen moeten na het wegvallen van een
lichaamsdeel de taken van verschillende hersengebieden herrangschikken en in dit proces
kan er iets mis gaan. Als het deel van de hersenen die eerst het missende ledemaat
aanstuurde wordt geprikkeld, dan is het mogelijk dat er fantoompijn wordt gevoeld.

Fantoompijn: Hoe wordt het behandeld?
De behandeling van fantoompijn bestaat niet uit een standaard therapie die iedere patiënt krijgt.
Voor iedereen werkt namelijk een andere behandeling, en die verschilt dus per patiënt. Een
belangrijke factor hierbij is dat de oorzaak van fantoompijn nog niet zeker is.
- Medicijnen tegen zenuwpijn
- Stompcorrectie  de zenuwuiteinden worden dan weggehaald, deze kunnen na een
amputatie een soort kluwen vormen die pijnprikkels kunnen doorsturen.
- Zenuwblokkade  dit is een behandeling waarbij de zenuwen al bij het uittreden van het
ruggenmerg worden platgelegd door middel van injecties met medicijnen. Bij fantoompijn
kunnen deze injecties ook bij de stomp zelf worden gegeven.
- Transcutane Electro Neuro Stimulatie (TENS)  hierbij wordt er door middel van
stroomstootjes een zenuw overprikkeld, waardoor de zenuw minder pijngevoel kan
doorgeven.
- Psychologische begeleiding en/of gedragstherapie.
- Alternatieve behandelingen zoals hypnotherapie en acupunctuur.

