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ZONDER PIJN
WEER KUNNEN WINKELEN

“Ik heb pijnstillers,
zenuwblokkades,
triggerpointbehandelingen
en meerdere injecties
geprobeerd, maar bleef
ernstige pijn houden. Ik kon
niet stofzuigen of lopen.
Het enige dat ik kon, was
in een stoel zitten. Nu
kan ik eindelijk weer gaan
winkelen en doen wat ik wil.”
Tami
Elke patiëntervaring is uniek. Niet iedereen die de
intrathecale pijntherapie van Medtronic gebruikt,
ervaart dezelfde resultaten.

OVERZICHT

ONS DOEL:
ZORGEN VOOR PIJNBESTRIJDING
DIE BIJ U PAST.
Intrathecale pijntherapie is een effectieve manier om chronische pijn te bestrijden, met minder
bijwerkingen en in lagere doses dan orale geneesmiddelen.1,3
Een implanteerbare pomp wordt bevestigd aan een dunne, flexibele slang waardoor de
pijnmedicatie rechtstreeks in de vloeistof rondom het ruggenmerg (de 'intrathecale ruimte')
terechtkomt. Met intrathecale pijntherapie worden kleine hoeveelheden medicatie afgegeven. Zo
kan de pijn worden bestreden met slechts een fractie van een dosis orale medicatie.3 De meeste
mensen hebben minder bijwerkingen of beter beheersbare bijwerkingen in vergelijking met orale
medicatie.3 Intrathecale pijntherapie kan verlichting bieden wanneer andere behandelingen —
zoals orale geneesmiddelen of injecties — niet voldoende verlichting geven.
Een groot voordeel van intrathecale pijntherapie is dat u het eerst kunt uitproberen om te zien of
de therapie voor u werkt of niet. Op de volgende pagina's vindt u hier meer informatie over.
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MOGELIJKE VOORDELEN VAN
INTRATHECALE PIJNTHERAPIE
§§ Beter kunnen functioneren en deelnemen
aan dagelijkse activiteiten4
§§ Effectieve pijnbestrijding 1-2
§§ Geen of minder orale pijnmedicatie
nodig1,2,3,5
§§ Minder bijwerkingen ten opzichte van
orale geneesmiddelen3
§§ Patiënttevredenheid4

§§ Gepersonaliseerd — met de optionele
PTM™ Personal Therapy Manager
kunt u afgifte van extra, door de arts
geprogrammeerde, doses medicijnen
activeren. Zo kunt u onvoorspelbare
zogenaamde doorbraakpijn beter bestrijden.
§§ Het is omkeerbaar
De therapie kan door uw arts uitgezet
worden, of indien gewenst kan de pomp via
een operatie verwijderd worden.

MOGELIJKE RISICO'S EN CONTRAINDICATIES
§§ U kunt last krijgen van bijwerkingen van
de operatie. Het gaat hierbij onder andere
om: infectie, hoofdpijn veroorzaakt door
weglekkende ruggenmergvloeistof,
opengaan van de wond, bloeduitstorting in
de pocket waarin de pomp is geplaatst en
wondpijn.7
§§ Het infuussysteem mag niet worden
geïmplanteerd als: u last heeft van
een infectie, hersenvliesontsteking,
ventriculitis, huidinfectie, bacteriëmie
of sepsis; uw lichaam de omvang en het
gewicht van de pomp niet kan dragen; u
afwijkingen aan de rug heeft die plaatsing
van de katheter verhinderen.
§§ Na plaatsing van het pompsysteem kunt
u mogelijk last krijgen van bijwerkingen
van het systeem zelf of de gebruikte
medicatie. Deze bijwerkingen kunnen
levensbedreigend zijn of kunnen extra
operaties tot gevolg hebben.
Vraag altijd aan uw arts wat de voordelen en
risico's van een therapie kunnen zijn.
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DE THERAPIE
UITPROBEREN

ZONDER PIJN
WEER KUNNEN WANDELEN

U kunt de therapie eerst uitproberen in een zogenaamde proefperiode
voordat u besluit over te stappen op een definitieve implantatie.
De proefperiode biedt u de kans om:
§§ Na te gaan in hoeverre deze intrathecale pijntherapie uw pijn verlicht tijdens
dagelijkse activiteiten.
§§ Te ervaren hoe het voelt om op deze manier pijnstilling toegediend te krijgen.
§§ Te besluiten of u een implantatie wil.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Intrathecale pijntherapie maakt de onderliggende ziekte niet beter, maar kan er wel voor zorgen dat
uw chronische pijn beter kan worden beheerst. U kunt het volgende verwachten:
§§ Voordat u een proefperiode uitprobeert, kunt u een psychologische evaluatie krijgen om na te
gaan of u in aanmerking komt voor deze therapie.
§§ Uw arts kan u vragen om minder pijnstillers te gaan gebruiken of hier helemaal mee te stoppen
voordat u aan de proefperiode begint.
§§ Uw arts raadt de proefmethode aan die het beste bij uw situatie past zal de eventuele risico's
van de ingreep aan u uitleggen.
§§ Na de proefdosis bespreekt u uw ervaringen met uw arts en besluit u samen of een
implanteerbaar systeem voor intrathecale pijntherapie bij u past.

“De pijn overheerste
mijn leven. Maar
dankzij de pomp heb
ik mijn leven weer zelf
in de hand. Ik kan weer
doen wat ik wil doen,
zoals naar buiten gaan
en met mijn honden
spelen. Het leven ziet
er weer goed uit.”
Sherry
Elke patiëntervaring is uniek. Niet iedereen die de
intrathecale pijntherapie van Medtronic gebruikt,
ervaart dezelfde resultaten.
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DE THERAPIE
UITPROBEREN
DE THERAPIE UITPROBEREN — TWEE VERSCHILLENDE METHODES.
Uw arts kiest de methode die het beste bij u past.

INJECTIEMETHODE

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een injectiespuit met speciale
naald die gevuld is met pijnmedicatie. Er wordt/worden één of meerdere
doses met een kleine hoeveelheid geneesmiddel geïnjecteerd in de
intrathecale ruimte.
INJECTIES

CONTINUE INFUUSMETHODE

Deze methode duurt een paar dagen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een tijdelijk systeem dat lijkt op de therapie die wordt geleverd door de
geïmplanteerde medicijnpomp.

MOGELIJKE RISICO'S VAN DE PROEFDOSIS

Tijdens het uitproberen kunt u last krijgen van complicaties zoals bloeding,
infectie, hoofdpijn, beschadiging van het ruggenmerg en bijwerkingen van
het geneesmiddel.8
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VAN PIJN
NAAR TIJD VOOR FAMILIE

“Sinds ik intrathecale pijntherapie krijg, kan ik weer
naar familiefeestjes zonder dat ik meteen weer weg
moet vanwege de pijn. Ik kan weer echte gesprekken
met mensen voeren zonder dat ik me suf voel door de
medicatie.”
Hank

Elke patiëntervaring is uniek. Niet iedereen die de
intrathecale pijntherapie van Medtronic gebruikt,
ervaart dezelfde resultaten.
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HOE WERKT INTRATHECALE
PIJNTHERAPIE?
Intrathecale pijntherapie is een effectieve
manier om chronische pijn te bestrijden, met
minder bijwerkingen en in lagere doses dan
orale geneesmiddelen.1,3
Als u, samen met uw arts, besluit dat
intrathecale pijntherapie geschikt voor u
is, wordt het systeem door middel van een
operatieve ingreep bij u geïmplanteerd.
Tijdens de operatie wordt de geïmplanteerde
pomp gevuld met pijnmedicatie. De pomp
wordt aangesloten op een katheter (een
dunne, flexibele slang). Het systeem zorgt
ervoor dat het medicijn continu rechtstreeks
in de vloeistof rondom het ruggenmerg (de
'intrathecale ruimte') terechtkomt.
De SynchroMed™ II-pomp kan worden
voorgeschreven met de optionele myPTM™
Personal Therapy Manager. Hiermee kunt u
onvoorspelbare zogenaamde doorbraakpijn
bestrijden en op die manier het gebruik van
orale opiaten vermijden.6
Met de myPTM™ kan doorbraakpijn
wel 3 keer sneller worden bestreden
dan met conventionele medicijnen. De
patiënttevredenheid over de therapie neemt
hierdoor toe.9,10
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Patiënten geven hun pijn een lagere score na
de plaatsing van het systeem voor intrathecale
pijntherapie.
87% van de patiënten geeft aan dat hun
kwaliteit van leven 'goed' of 'uitstekend' is.2
90% van de patiënten zou de therapie
aanbevelen aan familie of vrienden.2

ORAAL:

INTRATHECAAL:

Systemische
toediening
via de
bloedsomloop.

Doelgerichte afgifte
van het medicijn
rechtstreeks in de
ruggenmergvloeistof.

INTRATHECALE PIJNTHERAPIE

PRODUCTEN WERKEN SAMEN
VOOR GERICHTE PIJNBESTRIJDING
SynchroMed™ II-pomp
Een programmeerbare pomp met batterij
die medicatie afgeeft op een ingestelde
hoeveelheid en loopsnelheid volgens de
doseringsinstructies van uw arts.
Katheter
Een dunne, flexibele slang die op uw pomp is
aangesloten. Via de katheter geeft de pomp
medicatie af aan de vloeistof rondom het
ruggenmerg (de 'intrathecale ruimte'), waar de
medicijnen beter effect hebben.
myPTM™ Personal Therapy Manager
Deze draagbare afstandsbediening kan
door uw arts worden voorgeschreven als
uw pomp geïmplanteerd wordt of tijdens de
nazorgperiode en wordt gebruikt om eventuele
doorbraakpijn te helpen beheersen.
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HOE WERKT INTRATHECALE
PIJNTHERAPIE?
Als de proefdosis succesvol is geweest en u heeft
besloten dat u deze therapie wilt, dan wordt de
pomp tijdens een operatie geplaatst. Hiervoor
moet u mogelijk kort in het ziekenhuis verblijven.
Voorafgaand aan de operatie bekijken de
patiënt en de chirurg samen waar de pomp
het beste kan worden geplaatst. Dit is meestal
aan één kant van de onderbuik.
De operatie duurt gemiddeld 1 tot 2 uur en
wordt onder narcose uitgevoerd.
De chirurg plaatst de pomp vlak onder
de huid in het hierboven genoemde gebied.
Er moet een kleine incisie in de rug worden
gemaakt om de katheter in te brengen en te
fixeren. Daarna wordt de katheter onder de huid
naar de pomp toe geleid en eraan vastgemaakt.
 ls de pomp en de katheter op hun plaats
A
zitten, worden de incisies dichtgemaakt en is
de operatie klaar.
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NA DE OPERATIE
Na de operatie kunt u last hebben van ongemak
en gevoeligheid op de plek waar de pomp en de
katheter zijn geplaatst. Vaak worden antibiotica
voorgeschreven om infecties te voorkomen. Laat
het aan een arts of verpleegkundige weten als u
veel last krijgt van roodheid, zwelling of irritatie
rondom (een van) de operatiewonden. Patiënten
wordt geadviseerd om de eerste paar weken na
de operatie rustig aan te doen om het lichaam de
tijd te geven om te genezen. Als de wonden zijn
genezen, is er geen speciale verzorging nodig
van de plek waar de pomp is geplaatst.

KATHETER
POMP VOOR
INTRATHECALE
PIJNTHERAPIE

NAZORG

ZONDER PIJN
LEVEN

BIJVULLEN VAN DE POMP VOOR CONTINUE PIJNBESTRIJDING
U wordt gevraagd om periodiek uw arts te bezoeken voor controle en om de medicatie in uw pomp
bij te vullen. Bijvullen van medicatie in de pomp is belangrijk voor een continue pijnbestrijding.
Het niet nakomen van een afspraak voor bijvullen kan leiden tot:
§§ Veranderingen in uw therapie of volledig stoppen van de therapie;
§§ Onderdosering (te weinig medicatie), waardoor de pijn terug kan komen of u last kunt krijgen
van ontwenningsverschijnselen;
§§ Beschadiging van de pomp, waardoor een nieuwe operatie nodig kan zijn.

DOSISAANPASSINGEN
Samen met uw arts bepaalt u wat de juiste medicatiedosis voor u is. De dosis kan worden
aangepast voor verschillende momenten tijdens de dag, nacht of week.

PERSONALISEER UW PIJNBEHANDELING
Als uw arts dit voorschrijft wanneer de pomp geïmplanteerd wordt, dan krijgt u ook een
afstandsbediening genaamd myPTM™ om eventuele doorbraakpijn te beheersen. De myPTM™
Personal Therapy Manager staat in verbinding met uw SynchroMed™ II-pomp. Met deze
afstandsbediening kunt u door de arts ingestelde extra doses medicatie activeren wanneer u deze
doses nodig heeft (de arts zal hier ook een limiet voor instellen).

“Ik keek de hele dag op
de klok wanneer ik mijn
volgende pil kon innemen.
Nu let ik niet meer op de
tijd. Ik kom weer buiten en
ben druk bezig met allerlei
dingen. Ik heb goed
contact met mijn buren
en help ze bijvoorbeeld
verhuizen. En ik ben net
zelf verhuisd naar een
nieuwe woning.”
Elaine
Elke patiëntervaring is uniek. Niet iedereen die de
intrathecale pijntherapie van Medtronic gebruikt,
ervaart dezelfde resultaten.
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ANTWOORDEN OP
VEELGESTELDE VRAGEN
Kan intrathecale pijntherapie mijn pijn volledig wegnemen?
Veel mensen ervaren een verlichting van hun pijn en verbetering van kwaliteit van leven na
implantatie. Het is echter belangrijk om uw verwachtingen realistisch te houden. Vergeet niet dat
intrathecale pijntherapie de oorzaak van uw pijn niet weg kan nemen en een onderliggende ziekte niet
beter kan maken. De therapie kan er wel voor zorgen dat uw pijn beter beheersbaar wordt.
Zorgt intrathecale pijntherapie ook voor pijnstilling op andere plekken?
Nee. De therapie werkt niet voor andere soorten pijn zoals hoofdpijn, buikpijn, botbreuken, enz.
Worden de kosten vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Intrathecale pijntherapie wordt vaak door zorgverzekeraars vergoed, net als andere
pijnbehandelingen. Vraag bij uw arts of zorgverzekeraar na of de behandeling voor u wordt vergoed.
Hoe vaak moet de pomp worden vervangen?
Ongeveer elke 4 tot 7 jaar, afhankelijk van het gebruik.
Als mijn proefperiode succesvol is, is het geïmplanteerde systeem dan net zo succesvol voor
pijnbestrijding?
De mate van pijnbestrijding kan iets verschillen, omdat de dosis medicatie anders kan zijn dan in de
proefperiode. Tijdens de herstelperiode zal uw arts de dosis langzaam verhogen zodat u de best
mogelijke pijnbestrijding krijgt. Vertel uw arts altijd hoe u zich voelt, zodat uw therapie zo optimaal
mogelijk kan worden ingesteld. Het kan enige tijd duren voor de juiste dosering is gevonden. Dit heet
'dosistitratie'.

Hoe vaak moet de pomp worden bijgevuld?
Dat hangt af van de concentratie en hoeveelheid medicatie die u dagelijks krijgt toegediend. Over het
algemeen wordt de pomp elke 4 weken tot elke 6 maanden bijgevuld. Hierbij wordt het medicijn in de
pomp geïnjecteerd via een naald door de huid. Het bijvullen gebeurt door uw arts. Hij of zij controleert
dan ook of het systeem nog goed werkt. Tijdens deze controle kan uw arts indien nodig uw dosis
bijstellen.
Is de pomp zichtbaar voor andere mensen?
De pomp wordt aan de oppervlakte onder uw huid geplaatst, omdat de pomp zo gemakkelijk kan
worden bijgevuld. Er kan een kleine bobbel op deze plek zichtbaar zijn als u strakke kleding draagt. Het
is ook mogelijk dat de pomp helemaal niet zichtbaar is onder uw kleding; de zichtbaarheid hangt af van
uw postuur en de plaats en grootte van de pomp.
Mag ik met de pomp in een MRI-scanner of andere diagnostische apparatuur?
De Medtronic SynchroMed™ II-pomp is onder bepaalde voorwaarden veilig voor patiënten die
mogelijk een MRI moeten ondergaan.* Ook voor veel andere diagnostische onderzoeken is de pomp
geen bezwaar.

*Onder specifieke voorwaarden. Raadpleeg de labels voor een
volledige lijst van voorwaarden en vraag uw arts om meer informatie.
MR
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“Het heeft ervoor gezorgd
dat ik meer kan ondernemen,
het heeft mijn relaties met
de mensen om mij heen
verbeterd, het stemt me
hoopvol en maakt mijn leven
compleet. Ik dacht dat mijn
leven alleen nog maar uit pijn
zou bestaan, maar dat is niet
meer zo.”
John

Elke patiëntervaring is uniek. Niet iedereen die de
intrathecale pijntherapie van Medtronic gebruikt,
ervaart dezelfde resultaten.
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Werkelijke patiënt niet afgebeeld

Deze brochure is bedoeld om u meer informatie te geven over intrathecale pijntherapie voor chronische pijn. De brochure
is uitsluitend bedoeld om u nuttige informatie te verstrekken, is geen medisch advies en mag niet worden gebruikt als
vervanging van een gesprek met uw arts. Bespreek specifieke vragen over uw gezondheid en behandelingen altijd met een
zorgprofessional.
In de handleiding van de pomp vindt u gedetailleerde informatie over het gebruik, de implantatie, indicaties, contraindicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. De informatie die u hierin terugvindt
is geen vervanging voor de aanbevelingen van uw zorgverlener. Neem contact op met uw zorgverlener voor meer
informatie.
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