Pijn in afwezig ledemaat

Fantoompijn
na amputatie

Fantoomgevoelens en -pijn na amputatie
Na een amputatie kunt u het gevoel hebben dat het geamputeerde ledemaat nog aanwezig is. Dit uit zich
bijvoorbeeld in last hebben van pijn, jeuk of andere gevoelens aan het ontbrekende lichaamsdeel. Dit
noemen we fantoomgevoelens. Als deze gevoelens pijnlijk zijn spreken we van fantoompijn.
Maar liefst 80% van alle mensen met een amputatie
krijgt te maken met fantoompijn. Helaas praten
veel mensen liever niet over hun fantoompijn of
fantoomgevoelens. Ze zijn bang dat anderen het gek
vinden. Toch is het belangrijk om uw fantoompijn
te melden, zodat er een behandeling gestart kan
worden. Want het lichaamsdeel mag dan wel weg
zijn, de pijn is echt!
Wat is fantoompijn?
Fantoompijn is zenuwpijn aan een afwezig ledemaat.
De precieze oorzaak van fantoompijn is onbekend,
maar een mogelijke verklaring is dat de zenuwen
in ons zenuwstelsel en onze hersenen opnieuw
worden ‘bedraad’ zodra ze geen signalen meer
ontvangen van een bepaald lichaamsdeel. Onze
zenuwen gaan vervolgens pijnsignalen versturen;
een typische reactie wanneer ons lichaam merkt dat
er iets mis is. Het is ook mogelijk dat uw hersenen
een aanraking van een geamputeerd lichaamsdeel
waarnemen. Een heel rare gewaarwording: uw
zenuwen zijn letterlijk in de war!
Fantoompijn kan snel na een amputatie ontstaan,
maar ook pas na enkele jaren. De pijn treedt vaak op
in aanvallen met stekende, schietende, prikkende,
brandende of knijpende pijn. De duur van zo’n

aanval verschilt van persoon tot persoon: van
enkele seconden tot meerdere dagen. Vaak neemt
de hoeveelheid en duur van de pijnaanvallen af in
het eerste halfjaar na de operatie.

Fantoomgevoelens en stomppijn
Naast fantoompijn kunt u ook fantoomgevoelens
en stomppijn ervaren. Fantoomgevoelens zijn
niet-pijnlijke gevoelens als warmte of tintelingen
in de geamputeerde ledemaat of het gevoel dat
uw vingers of tenen verlengd of verkort zijn. Bij
stomppijn is de pijn aanwezig in de stomp, en niet
in het geamputeerde lichaamsdeel. Er is overigens
wel een verband tussen stomppijn en fantoompijn:
pijnlijke plekken in de stomp (trigger points) kunnen
fantoompijn en fantoomgevoelens uitlokken.

Behandeling voor fantoompijn
Pijn ontstaat meestal door letsel aan een lichaamsdeel. Bij fantoompijn is er echter sprake van een
herbedrading van de hersenen, zoals hierboven
is uitgelegd. Hierdoor is deze pijnsoort lastig te
behandelen. Er is helaas geen standaard aanpak die
bij iedereen werkt, maar we proberen natuurlijk
altijd iets te doen. Soms is het bijvoorbeeld
voldoende om een kussen neer te leggen op de
plaats van de geamputeerde ledemaat.
Vaak betekent fantoompijn echter een lange
zoektocht waarbij verschillende behandelingen
moeten worden getest. Wij adviseren u daarom
in gesprek te gaan met uw revalidatieteam om zo
samen te zoeken naar de optimale fantoompijn
behandeling. Enkele mogelijkheden zijn:
• Medicamenteuze behandeling
Overleg met uw behandelend arts over de
mogelijkheden van pijnbestrijding met
medicatie.
• Spiegeltherapie
De achterliggende gedachte van spiegeltherapie is dat een spiegeltruc invloed kan
hebben op de zenuwen die bij het geamputeerde
lichaamsdeel horen. Door in de spiegel te kijken
worden deze zenuwen weer geactiveerd, wat
kan leiden tot minder pijn.

Probeer dit eens | Probeer uw fantoomvoet en/of
-tenen eens te bewegen. Dit voelt misschien gek,
aangezien de voet er niet meer zit, maar met
deze oefening kunt u de zenuwen in uw hersenen
stimuleren. Houd tijdens deze oefening uw ogen
dicht. Doordat uw ongebruikte zenuwen weer
gestimuleerd worden kan de fantoompijn afnemen.
Fantoompijn bestrijden
Fantoompijn kan worden geprikkeld door bepaalde
handelingen of omstandigheden, zoals aanrakingen,
roken, toiletbezoek, seks, veranderingen in
luchtdruk en blootstelling aan kou. Zoals eerder
aangegeven is fantoompijn lastig te behandelen.
Omdat de pijn echt is, is er geen enkele reden om u
te schamen. Stel uzelf de volgende vragen en deel
de antwoorden met uw behandelaar(s):
• Op welke momenten van de dag heeft u pijn?
• Heeft u ook pijn elders in uw lichaam?
• Neemt de pijn toe als u actief bezig ben?
Zo ja, bij welke bewegingen?
• Heeft u meer last op koude of vochtige dagen?
• Heeft u meer pijn bij stress?
Meer informatie
Telefoon
010 - 266 57 57
E-mail
heidehof@zellingen.nl
Informatie www.zellingen.nl

Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt
aan het blijven ervaren van geluksmomenten.
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