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Fantoom
oompijn
Fantoompijn
het mysterie

Hoogleraren revalidatiegeneeskunde Corry van der Sluis en Jan Geertzen.

’H

Lezingen
De hoogleraren revalidatiegeneeskunde prof.dr. Jan
Geertzen en prof.dr. Corry
van der Sluis verzorgen
dinsdag de derde najaarslezing voor de Medische
Publieksacademie in het
Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor deze
bijeenkomst zijn geen
entreekaarten meer beschikbaar.
Voor de vrij toegankelijke
lezingen ‘Aangeboren
hartafwijkingen bij kinderen’ en ‘HIV: voorkomen of
genezen?’ zijn nog wel
enkele gratis entreebewijzen verkrijgbaar.
Met de Medische Publieksacademie vertalen
Dagblad van het Noorden
en het UMCG wetenschappelijke medische kennis
voor een breed publiek.
Voor de komende weken
staan nog drie onderwerpen op de rol: Aangeboren
hartafwijkingen bij kinderen (2 november, lezing 5
november); HIV: voorkomen of genezen? (9 november, lezing 12 november); en multiple sclerose
(16 november, lezing 19
november (volgeboekt).
De gratis lezingen zijn in
het UMCG telkens op de
dinsdagavond na publicatie van het artikel in de
zaterdagbijlage.
Zie ook: www.medischepublieksacademie.
umcg.nl.

Hoogleraren Jan
eertzen en Corry
van der Sluis geven
dinsdag voor de Meische Publieksacademie een lezing
ver het mystee fantoompijn.

Marlou van Rhijn won goud op de 100 meter op de Paralympische Zomerspelen 2016. Van Rhijn werd geboren zonder kuitbenen en met vervormde voeten. Toen ze 5 was werd haar
rechter- en toen ze 11 was haar linkervoet geamputeerd.

et ledemaat is er
niet en toch voel jee
pijn in het lichaamsdeel dat weg is. Na al die
jaren weten we nog steeds niet wat
hiervan de oorzaak is’’, zegt hoogle-raar revalidatiegeneeskunde Jan
Geertzen.
,,We zien dit mysterie ook optreden bij andere lichaamsdelen, zoalss
organen, tanden en ook oren. Dit is
wel zeldzamer, hoor. Ik heb het
m
vooral over amputaties van een arm
of been. Die zijn vaak het gevolg
van een tumor, roken, vet eten,
weinig bewegen, een ongeval, infectie en/of suikerziekte. Natuurlijk
zijn er ook periodes van oorlog
geweest waarin amputaties veel
voorkwamen.’’
Geertzen neemt het publiek mee
in de speurtocht naar behandelmethodes. ,,Twee eeuwen geleden werd
d
een soldaat met fantoompijn nog
n
als dienstweigeraar behandeld. Zo’n
man was gewoon hysterisch! Het
doel was om een gewonde zo snel
mogelijk weer strijdvaardig te krijgen. Een soldaat met fantoompijn
was volgens de deskundigen iemand die pijn veinsde, omdat hij
niet naar het strijdperk wilde terug-keren. Die belandde dan ook in de
gevangenis. Of erger.’’
Het misverstand is hardnekkig.
,,In Scandinavische landen werd
fantoompijn vijftien jaar geleden
nog als hysterie omschreven. Er is
niks dus er kan ook niks zijn.’’

LOBOTOMIE
Door de eeuwen heen zijn er veel
behandelmethoden ontwikkeld. ,,In
n
India werd de mensen in gevangenissen die een arm of een been
misten een lobotomie aangeboden..’’
Hierbij wordt een deel van de verbindingen in de voorkant van de
hersenen weggesneden. De behandelmethode, die midden vorige
eeuw werd toegepast voor kwalen
als depressie, angststoornissen en
slapeloosheid, bleek desastreuze
gevolgen te hebben voor onder
meer de persoonlijkheid en het
intellect. Geertzen: ,,Deze behandeling werd begin deze eeuw nog
gedaan.’’
De conclusie van Geertzens relaas: er is nog geen enkel medicijn
of behandeling die beter werkt dan
een placebo. Er bestaan ongeveer
honderd therapieën. ,,Maar het ei
van Columbus is nog niet gevonden. We werken bijvoorbeeld met
spiegel- en psychotherapie, maar
niets komt boven de 30 procent
verbetering. Hetzelfde percentage

bereik je ook in de placebogroep.
Het dilemma hierbij is dat ik het
heb over groepen. Er zijn wel individuen bij wie is aangetoond dat ze
er baat bij hebben.’’

GOLLEM
De zoektocht naar het ontstaan
van fantoompijn wordt onverminderd voortgezet. ,,Maar eigenlijk
kom je daarmee meer op het gebied van de filosofie terecht. De
meest gangbare theorie is dat ieder
mens een soort mensbeeld op de
hersenschors projecteert. Dat
mensbeeld ziet eruit als Gollem,
een karakter uit Lord of the Rings.
Stel dat iemand een arm of been
mist, dan is die representatie weg.
Bij een missende hand zie je dat er
iets in de wang opflikkert. Soms
neemt een ander deel van de hersenen de representatie over. Het
gevolg kan dan zijn dat een persoon zijn missende hand voelt
wanneer je zijn wang aanraakt. We
weten niet precies hoe dat zit. Je
ziet in de hersenen dan ook plekken oplichten die dat normaal niet
doen.”
„Hetzelfde gebeurt bij een patiënt die een herseninfarct heeft
gehad, waarbij het vermogen van
de hersenen om activiteit op andere plekken over te nemen om de
hoek komt kijken. Je ziet wel dat
bij fantoompijn iets oplicht op
dezelfde locaties in de hersenen. Er
is weleens geprobeerd om op die
plekken iets weg te branden, maar
dat leverde dus niks op. Toch moet
daar ergens wel de oplossing liggen.’’
ZWIJGEND LIJDEN
Een probleem is dat veel patiënten
met geen woord over hun fantoompijn vertellen. ,,Patiënten
kijken op internet en zien dat niks
helpt. Ja, waarom zou je je dan nog
melden? Op de pijnschaal van 0 tot
10 zijn we vanaf 3 verplicht een
behandeling aan te bieden. Een
hoop patiënten zitten tussen de 3
en 6.’’
Ongeveer 15.000 Nederlanders
ondergingen een beenamputatie
en 5000 missen een arm of hand.
,,80 procent ervaart in meer of
mindere mate fantoompijn, dus
dat zijn ruim 15.000 mensen. 1 op
elke 4 daarvan ondervindt veel
hinder. Zij hebben elke dag zo’n
pijn dat het hun kwaliteit van
leven in de weg staat.’’
JEUK OF KRAMP
,,Behalve pijn bestaan er ook fan-

toomgevoelens zoals jeuk en
kramp’’, vult hoogleraar Corry van
der Sluis aan. Een prothese kan de
pijn verzachten, maar ook voor
andere problemen zorgen. ,,Ik had
een patiënt die zijn linkerarm
miste en een prothese kreeg. Maar
wanneer hij bijvoorbeeld aan het
fietsen was voelde hij drie armen:
zijn rechterarm, de prothese en zijn
fantoomarm.’’
Geertzen knikt. ,,Ik heb een patiënt gehad die zijn missende been
niet kon plaatsen. Die dacht dat
zijn been 2 meter lang was. Die had
dus ook niks aan een prothese.’’
Fantoompijn kan door veel oorzaken verergeren. Van der Sluis: ,,Ik
ken mensen die een ontzettende
hekel aan de herfst hebben, omdat
ze door kou en regen fantoompijn
krijgen.’’ Bij een beenamputatie ebt
de fantoompijn over het algemeen
heel langzaam weg. Geertzen:
,,Maar dit geldt niet voor alle amputaties. Bij borstamputaties zie je
juist dat deze pijn toeneemt.’’
Langdurige studies naar fantoompijn bij beenamputaties zijn
bijna niet mogelijk. ,,1 op de 4 overlijdt al in het eerste jaar. Veel patiënten hebben bijvoorbeeld ernstig diabetes, nierfalen of hersenen hartinfarcten. Ik kan er soms
niet over uit dat ik bij Beatrixoord
kom en dan iemand zie met een
beenamputatie in een rolstoel die
nog rustig een sigaretje rookt.’’
Armamputaties hebben meestal
een andere oorzaak. ,,Mensen verliezen een arm door bijvoorbeeld
ongevallen, kanker en infectieziekten. Deze patiënten zijn vaak een
stuk jonger, rond de 30, 40 jaar.’’
Van der Sluis leidt een nieuw
experiment dat veelbelovend lijkt.
,,Het UMCG doet mee aan een
internationaal onderzoek dat vanuit Zweden wordt geleid. Hierbij
wordt fantoompijn bestreden met
augmented reality. Een patiënt ziet
zichzelf met een virtuele arm op
een computerscherm. Er komen
elektrodes op de armstomp. De
spierspanning wordt door de computer opgevangen en die herkent
de spierpatronen als bewegingen
van een arm of been. Hierdoor kan
de patiënt dus zelf zijn virtuele arm
of been bewegen. Dat geeft een
enorme ontspanning en dus ook
vermindering van de pijnklachten.
Er is een aantal mensen dat hierbij
baat heeft, maar er zijn er ook bij
wie het niet werkt. Zo is het bij elke
behandeling. Ik denk ook niet dat
er uiteindelijk maar één behandeling voor fantoompijn zal zijn.”

