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Het
testimplantaat

De volgende materialen zijn bestemd
voor gebruik door implantatieartsen
met patiënten die geïndiceerd zijn
voor neurostimulatie van Medtronic

Innovating for life.

Een tijdelijk
neurostimulatiesysteem
krijgen
Neurostimulatie werkt door het afgeven van milde
elektrische impulsen aan het ruggenmerg die de
pijnsignalen naar de hersenen onderbreken en ze
vervangen door een tintelend gevoel dat zich uitstrekt over
de specifieke gebieden waar pijn gevoeld wordt.
De impulsen worden gegenereerd door een extern
apparaat en worden door een of meer leads afgegeven
aan de rug.
Om neurostimulatie uit te proberen, plaatst een arts een
of meerdere leads (geleidingsdraden) in de rug vlakbij het
ruggenmerg en sluit deze aan op een extern apparaat dat
gedragen wordt in een tasje aan een riem om het middel.
De leads kunnen geïmplanteerd worden met behulp
van een percutane of een chirurgisch benadering. Bij de
chirurgische techniek is een kleine chirurgische, spinale
interventie nodig om de lead(s) te plaatsen. Een percutane
lead is een dunne draad, die met behulp van een naald
geïmplanteerd kan worden. Er zijn veel factoren waar
rekening mee gehouden moet worden bij de beslissing
welke techniek het meest geschikt is. De verantwoordelijk
arts zal uitleggen welke techniek het meest optimaal is om
de pijn te verlichten.

Patiënten krijgen ook een handbediend
MyStim®-programmeerapparaat,
waarmee ze de therapie-instellingen
kunnen aanpassen binnen door de
arts ingestelde parameters, om de best
mogelijk pijnverlichting te bereike tijdens het
uitvoeren van verschillende activiteiten.
Het geeft controle en onafhankelijkheid om de amplitudeinstellingen te wijzigen en de stimulatie aan of uit te zetten
afhankelijk van de activiteit.

Tienduizenden mensen
hebben pijnstilling
bereikt waardoor ze
weer volledig aan het
leven konden meedoen.

Wat gebeurt er tijdens de
screeningtest
Tienduizenden mensen hebben pijnstilling bereikt waardoor
ze weer volledig aan het leven konden meedoen. Nu krijgen
patiënten de mogelijkheid om het zelf uit te proberen.
Wij willen alles wat wij geleerd hebben bij het helpen van
mensen om een leven met minder pijn te bereiken, met u delen
en daarom hebben wij dit boekje gemaakt om uit te leggen wat
er gebeurt tijdens de screeningtest en daarna.
Tijdens de proefperiode wordt er gebruik gemaakt van
een tijdelijk neurostimulatiesysteem dat op dezelfde wijze
functioneert als een geïmplanteerd systeem. Als neurostimulatie
voor de eerste keer ervaren wordt, maken patiënten plannen
enkele activiteiten te doen die ze leuk vinden, maar binnen
bepaalde limieten.

spinal Cord

De impulsen worden
gegenereerd door een
extern apparaat en worden
door een of meer leads
afgegeven aan de rug
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Tijdens de
implantatie plaatst
de arts een lead
(geleidingsdraad)
in de rug, vlakbij
het ruggenmerg

leads
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Voordelen van de
proefperiode

Doelstellingen bepalen
Het is handig realistische doelen te stellen voor het type
activiteiten dat patiënten weer willen gaan doen. Bespreek met
de arts welke typen activiteiten eenvoudiger kunnen zijn met
neurostimulatie. Kies dan een paar van deze activiteiten uit en
maak plannen om ze te gaan doen.

Doel van de proefperiode
Het doel van de proefperiode is te bepalen hoe goed
neurostimulatie de pijn vermindert, hoeveel behoefte er is aan
pijnmedicatie en of het helpt bij het verhogen van het aantal
activiteiten dat de patiënt kan doen.

Het is handig
realistische doelen
te stellen voor het
type activiteiten dat
patiënten weer willen
gaan doen
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Een belangrijk voordeel van neurostimulatie is dat het eerst
geprobeerd kan worden voordat besloten wordt om zo'n
systeem te laten implanteren. De proefperiode geeft patiënten
de mogelijkheid om te ontdekken hoe goed neurostimulatie
kan helpen bij het onder controle houden van pijn en bij het
verbeteren van de mogelijkheden om dagelijkse activiteiten te
ondernemen.
Uw ervaring tijdens de proefperiode kan patiënten en
hun arts helpen bij de beslissing of een geïmplanteerd
neurostimulatiesysteem goed voor ze is.
Tijdens de proefperiode krijgen patiënten de gelegenheid om
het tijdelijke neurostimulatiesysteem te gebruiken. Daarna
zullen de patiënten samen met hun arts de ervaring bespreken
en bepalen of ze door moeten gaan met een geïmplanteerd
systeem.
Voordelen van de screeningtest:
• Neurostimulatie kan zonder een langdurige verplichting
uitgeprobeerd worden.
• Het is reversibel en kan op elk moment gestopt worden.
• Het is veilig.
• Er is een kleine chirurgische procedure voor nodig om een of
meer leads te implanteren.

Een belangrijk voordeel
van neurostimulatie is dat
het eerst geprobeerd kan
worden voordat besloten
wordt om zo'n systeem te
laten implanteren

Risico’s van de operatie/
procedure
Bij het implanteren van een neurostimulatiesysteem zijn
soortgelijke risico's betrokken als die bij spinale procedures,
waaronder lekken van spinale vloeistof, hoofdpijn, zwelling,
kneuzing, bloeding, infectie of paralyse. Als een bepaalde
patiënt antistolling gebruikt, kan hij/zij meer risico lopen op
postoperatieve complicaties zoals hematomen die paralyses tot
gevolg kunnen hebben.
Na de operatie voor de testimplantatie kan de verantwoordelijk
arts het beperken van sommige activiteiten aanbevelen. Er
zullen tijdens de testperiode beperkingen zijn voor bewegingen
als draaien, tillen en buigen om ervoor te zorgen dat de lead(s)
niet losraken. De arts zal meer informatie geven over welke
bewegingen zijn toegestaan en of men mag tillen.
Na verloop van tijd kunnen er veranderingen optreden van het
niveau van symptoombeheersing. In de meeste gevallen kan een
arts deze veranderingen zonder operatie corrigeren.
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Na de testoperatie voor
implantatie
Na de operatie voor de testimplantatie kan de arts het beperken
van sommige activiteiten aanbevelen. Het kan aangeraden
worden tillen, buigen en draaiende bewegingen te vermijden.
Hierdoor krijgt het littekenweefsel tijd om zich te vormen,
waardoor de lead zich kan vastzetten. Wees na de eerste 6
tot 8 weken voorzichtig met dit soort bewegingen. Het weer
oppakken van de dagelijkse activiteiten moet patiënten zich
beter en niet slechter laten voelen. Als mensen zich gaan
aanpassen aan een leven met een beter pijnmanagement,
kan het zijn dat ze activiteiten weer willen gaan proberen te
doen die ze voor de operatie niet konden doen. Bespreek het
activiteitenniveau met de verantwoordelijk arts.
Omdat het doen van activiteiten gedurende de dag varieert,
kunnen ook de behoeften aan behandeling veranderen. Met het
MyStim®-programmeerapparaat kunnen patiënten de stimulatie
AAN en UIT zetten, van de ene groep naar de andere wisselen
en de amplitude, pulswijdte of frequentie voor elk programma
in de actieve groep aanpassen. Patiënten moeten met hun
arts bespreken welke instellingen van toepassing zijn op hun
behandeling.

Veelgestelde
vragen

NIET

Kan patiënt met een geïmplanteerd
neurostimulatiesysteem tijdens de
screeningtest pijnmedicatie gebruiken?

tillen

NIET

draaien

Herstel na de operatie voor
het testimplantaat

NIET

Het duurt een paar weken om van de operatie te herstellen. Het
is normaal als u gedurende twee tot zes weken wat ongemak
voelt door de incisie(s) en dat u wat pijn hebt bij de plaats van
implantatie.
De arts kan ook fysiotherapie of medicatie voorschrijven om de
pijn te helpen managen. Volg altijd de instructies van uw arts op.

De arts kan één of twee weken voor de screeningtest het gebruik
van orale pijnmedicatie laten staken. De arts kan echter wel
orale pijnmedicatie voorschrijven tijdens de screeningtest voor
doorbraakpijn.
Stop nooit met het innemen van voorgeschreven pijnmedicatie
zonder eerst met uw arts te overleggen.

Hoe lang moeten patiënten wachten tot er
een permanent neurostimulatiesysteem
geïmplanteerd wordt?
Als de patiënt en de arts samen besluiten dat neurostimulatie
de juiste behandeling is, zal de arts bespreken wanneer er een
permanent systeem geïmplanteerd moet worden.

buigen
6

7

Na de proefperiode
Slapen
Verdwijnt de pijn met neurostimulatie
helemaal?
Veel mensen hebben na het krijgen van neurostimulatie
aanzienlijk minder pijn en genieten van een veel betere
kwaliteit van leven. Maar niet iedereen reageert hetzelfde
op neurostimulatie en de ervaring kan variëren. Een
neurostimulatiesysteem zal geen verlichting geven voor andere
soorten pijn zoals hoofdpijn, maagpijn, pijn door fracturen, enz.
Voor neurostimulatie is betrokkenheid van de patiënt vereist.
Om ervoor te zorgen dat er succes behaald wordt, moet
u het neurostimulatiesysteem leren bedienen. Het is ook
belangrijk dat u het behandelplan opvolgt dat door uw arts is
opgesteld, waaronder het krijgen van fysiotherapie als dat is
voorgeschreven.

Kan neurostimulatie gestopt worden?
Ja. Als er een neurostimulatiesysteem geïmplanteerd is en de
patiënt het niet langer nodig heeft voor pijnverlichting of als de
patiënt van gedachten verandert, kan het uitgezet worden en
kan het apparaat verwijderd worden.
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Na de proefperiode bespreekt de arts de ervaringen die de
patiënt tijdens de proefperiode gehad heeft. De onderwerpen
die besproken worden kunnen onder andere pijnverlichting en
de mogelijkheid om dingen te kunnen doen tijdens het krijgen
van neurostimulatie zijn. Het persoonlijke commentaar van de
patiënt helpt de arts te beoordelen hoe goed neurostimulatie
voor die patiënt werkt.

Pijnverlichting

Kon de patiënt comfortabeler slapen tijdens de
screeningtest?
Had de patiënt een betere nachtrust?

Medicijnen
Hoeveel en welk soort pijnmedicatie gebruikte de patiënt
tijdens de screeningtest?
Hoe verhoudt zich dat tot wat de patiënt voor de
screeningtest gebruikte?

Werd de pijn minder?

Activiteiten
Verbeterde door de neurostimulatie de mogelijkheid om
alledaagse activiteiten te verrichten, zoals koken, schoonmaken,
winkelen of bekijken van een hele film? En als dat zo was, hoeveel
meer kon een patiënt doen?

Over het algemeen houdt een succesvolle screeningtest
in dat de patiënt een waardevolle pijnverlichting ervaart
en meer alledaagse activiteiten kon verrichten met de
neurostimulatie.

Combineren van innovatie
en ervaring voor het
optimaliseren van
pijnverlichting
Medtronic zet zich in voor het herstellen van gezondheid.
Wereldwijd gezien verbeteren onze producten elke vijf seconden
het leven van iemand.
Bij technologieën voor pijntherapie werken we samen met artsen
en patiënten. Daardoor hebben we meer dan 250.000 patiënten
met pijn een levensverbeterend systeem van Medtronic kunnen
bieden. Het zijn de mensen die onze therapieën nodig hebben,
die onze inspiratiebron vormen. Daardoor hanteren we al 40 jaar
de hoogste norm voor kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid
van onze producten.
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Na de neurostimulatie proefperiode, moet
de patiënt de volgende vragen positief
kunnen beantwoorden:

1 Is de pijn verminderd ?
2 Zijn de dagelijkse activiteiten beter uitvoerbaar ?
3 Is de kwaliteit van slapen verbeterd ?
4 Is het medicijnverbruik afgenomen ?

Aantekeningen
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Arts indiceert patiënt voor neurostimulatie
van Medtronic
Neurostimulatie

Het testimplantaat

DE PROEFPERIODE VAN DE NEUROSTIMULATIE
BEGRIJPEN EN BEHEREN

Maak uw testneurostimulatie een succes

U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem

UW PERMANENTE NEUROSTIMULATIESYSTEEM
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