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Neurostimulatie is een bewezen, veilige en effectieve 

behandeling die de pijn onder controle kan houden en die weer 

een leven kan bieden dat niet beheerst wordt door pijn. 

Het werkt door het toedienen van milde elektrische 

prikkels aan het ruggenmerg die de pijnsignalen naar 

de hersenen onderbreken en deze vervangen door een 

tintelend gevoel in de specifieke gebieden waar de pijn 

gevoeld wordt. 

Neurostimulatie heeft wereldwijd al tienduizenden 

mensen pijnstilling bezorgd. Medtronic ontwikkelt al 

meer dan 40 jaar behandelingen tegen chronische pijn.

Met de hulp van neurostimulatie kan het mogelijk 

worden weer een beter leven te krijgen. Stelt u zich eens 

voor dat u weer dingen kunt doen als prettig slapen, 

een wandeling maken met vrienden, of tuinieren — 

allemaal met minder pijn.  Het beste van dat alles is, dat 

neurostimulatie ervaren en geëvalueerd kan worden 

voordat er besloten wordt tot een implanteerbaar 

systeem en dat de behandeling op elk gewenst moment 

onderbroken kan worden.

Neurostimulatie wordt soms ook 

wel neuromodulatietherapie, 

stimulatie van de 

dorsale kolommen of 

ruggenmergstimulatie 

genoemd.

Hoe wordt neurostimulatie 
gegeven?
Zenuwsignalen van over het hele lichaam gaan naar het 

ruggenmerg en daarna naar de hersenen. De hersenen vertalen 

de signalen in sensaties zoals pijn. 

Een neurostimulator geeft milde elektrische signalen af, die naar 

het ruggenmerg gaan via dunne geïsoleerde draden, die leads of 

geleidingsdraden genoemd worden.

Deze elektrische pulsen blokkeren de pijnsignalen op hun weg 

naar de hersenen.

Neurostimulatie wordt gegeven met een apparaatje dat 

onder de huid, over het algemeen in de buik of het bilgebied, 

geïmplanteerd wordt. 

Een neurostimulator kan aangepast worden aan veranderingen 

van de pijn. Het is mogelijk om de behandeling door middel 

van een handmatig programmeerapparaat, dat werkt als een 

afstandsbediening, aan te passen voor een specifieke plaats 

en voor een specifiek pijnniveau.  Omdat het stimulatieniveau 

aangepast kan worden, krijgt de patiënt elke dag optimale 

pijnstilling, afhankelijk van de activiteiten die uitgevoerd worden 

en hoe de pijn gedurende de dag verandert.

Is neurostimulatie de beste 
behandeling?
Niet alle soorten pijn zijn geïndiceerd voor neurostimulatie. 

Mensen die neurostimulatie krijgen hebben over het algemeen 

last van chronische neuropathische pijn die niet alleen met 

geneesmiddelen en andere behandelingen zoals fysiotherapie, 

injecties of behandelingen van een chiropractor onder controle 

gehouden kan worden.

Een multidisciplinair team met artsen van verschillende 

specialismen zal evalueren of iemand een kandidaat is voor 

neurostimulatie.

 
Wat is neurostimulatie?

Neurostimulatie kan  
d.m.v. een proefperiode 
eerst ervaren en 
geëvalueerd worden 
voordat u eventueel kiest 
voor een definitief systeem

Neurostimulatie 
heeft wereldwijd al 
tienduizenden mensen 
pijnstilling bezorgd
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Voordelen van 
neurostimulatie
Veel mensen hebben na het krijgen van neurostimulatie 

aanzienlijk minder pijn en genieten van een veel betere kwaliteit 

van leven. Dat betekent dat ze meer alledaagse dingen kunnen 

doen die het leven aangenaam maken. 

Niet iedereen reageert op dezelfde manier op neurostimulatie en 

de ervaringen kunnen variëren, maar de neurostimulatie kan het 

leven een nieuwe impuls geven. 

De voordelen kunnen bestaan uit: 

 •   Aanzienlijke en aanhoudende vermindering van pijn in het 

betreffende pijngebied

 •   Verbeterde mogelijkheden om te functioneren en deel te 

nemen aan activiteiten van het dagelijks leven

 •   Minder gebruik van orale pijnmedicatie na verloop van tijd

 •   Neurostimulatie is reversibel, hetgeen betekent dat de 

stimulatie te allen tijde gestopt kan worden

5

Behandelrisico's 
Een neurostimulatiesysteem kan samen met andere 

pijnbehandelingen gebruikt worden. Neurostimulatie zal de 

pijnsymptomen helpen verlichten, maar kan de pijn niet laten 

overgaan. Het kan de pijn wel verminderen tot een aanvaardbaar 

niveau en iemand de mogelijkheid geven om veel van de 

dagelijkse activiteiten weer op te pakken.

Het implanteren van een neurostimulatiesysteem is een 

chirurgische ingreep, waarvoor een korte herstelperiode nodig 

is voordat de meeste activiteiten weer hervat kunnen worden. 

Net als bij alle chirurgische procedures zijn er risico's. De 

verantwoordelijk arts zal deze bespreken. 

 

Verwachtingen voor 
neurostimulatie
Stimulatie zal de pijn niet laten overgaan en zal ook geen scherpe 

pijn veroorzaakt door een recent letsel blokkeren. Het kan de 

pijn wel verminderen tot een aanvaardbaar niveau en iemand de 

mogelijkheid geven om veel van de dagelijkse activiteiten weer 

op te pakken.

Over het algemeen ervaren patiënten bij wie de 

neurostimulatie succes heeft: 

 •   Ten minste 50% vermindering van hun pijn 1-9 

 •   Een licht tintelend gevoel in het gebied waar ze pijn hebben  

 •   Dat ze na verloop van tijd minder behoefte krijgen aan orale 

medicijnen 1-7

 •   Dat na verloop van tijd de bijwerkingen van orale medicijnen 

afnemen 1-6 

Bovendien: 

 •   Zijn er bij deze behandeling geen permanente veranderingen 

aan het ruggenmerg of zenuwen  

 •   Kan de behandeling aangepast worden om verschillende 

stimulatieniveaus te geven voor verschillende activiteiten  

en tijden 

 •   Is de behandeling reversibel – de arts kan het systeem 

uitzetten of verwijderen 

 •   De behandeling kan gedurende een korte tijdsperiode 

uitgeprobeerd worden voor iemand een permanent  

systeem krijgt

Hoe voelt neurostimulatie 
aan?
Het gevoel dat iemand krijgt van neurostimulatie varieert van 

persoon tot persoon, maar de meeste mensen melden een 

licht, tintelend gevoel in het gebied waar gewoonlijk de pijn 

zit. Soms blijft stimulatie niet beperkt tot het pijnlijke gebied en 

het is ook mogelijk dat er wat stimulatie rondom het pijngebied 

gevoeld wordt. Dit is niet schadelijk, maar is nodig om de pijn 

effectief te verminderen. Over het algemeen ervaren patiënten 

een redelijk continu gevoel van stimulatie. De patiënt kan echter 

veranderingen bemerken bij plotselinge bewegingen of van 

houding veranderen. Houdingsveranderingen kunnen een 

merkbare verhoging of verlaging van de stimulatie veroorzaken, 

die door sommige patiënten omschreven wordt als een 

onaangename stimulatie (een schok-ervaring). Het kan nodig zijn 

de amplitude-instellingen met behulp van de afstandsbediening 

aan te passen om tot de optimale pijnverlichting te komen.

De stimulatie kan 
met behulp van 

het persoonlijke 
programmeerapparaat 

aangepast worden 
aan de dagelijkse 

activiteiten

Wat gebeurt er als iemand 
een kandidaat is?
Als iemand een kandidaat is voor neurostimulatie, moeten de 

volgende stappen gevolgd worden:

Proefperiode

Met deze procedure kunnen de voordelen van neurostimulatie 

getest worden. Er wordt een dunne lead vlakbij het 

ruggenmerg geplaatst en verbonden aan een externe tijdelijke 

neurostimulator. Het is een simpele en reversibele procedure met 

minimale risico's.

Naderhand kan geëvalueerd worden hoe effectief 

neurostimulatie is voor het verlichten van de pijn.

Permanent implantaat
Als de proefperiode geslaagd is, wordt er een permanente 

neurostimulator onder de huid geplaatst voor continue 

pijnverlichting. Het is een simpele en minimaal invasieve 

procedure met minimale risico's.

De arts of verpleegkundige zal dan de neurostimulator 

aanpassen aan de specifieke behoeften.

De pijn kan onder controle gehouden worden met behulp van 

het persoonlijke programmeerapparaat om de behandeling aan 

te passen aan de dagelijkse activiteiten (zitten, wandelen, staan, 

liggen, enz.).

Proefperiode
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Aantekeningen
Patiëntenervaringen

Jerry is zo'n patiënt. Hij was altijd druk met zijn gezin, 

hield van de drukte op zijn werk en de uitdagingen van 

het opknappen van zijn oude huis, en genoot van de 

vistochtjes met zijn zoon. Toen kreeg hij rugklachten 

door een monteur te helpen bij het uitladen van een 

bedrijfsoven.

In de zes jaar die volgden, leed Jerry onder de 

ondraaglijke pijnen in zijn lage rug die uitstraalden naar 

zijn rechterbeen. Geneesmiddelen, fysiotherapie, injecties 

en een operatie aan zijn rug gaven wel enige verlichting, 

maar de pijn kwam steeds weer terug. "Ik werkte letterlijk 

altijd met pijn. En als ik dan thuis kwam, was ik zo 

uitgeput dat ik niets meer kon doen."

Nu leidt Jerry weer een actief leven, dankzij zijn 

neurostimulatie kan hij zijn werk in het magazijn weer 

met plezier uitoefenen. En hij gaat weer met veel plezier 

vissen nu hij zich geen zorgen meer hoeft te maken dat 

de pijn verergert als zijn boot op de golven deint. "Ik voel 

me fantastisch."

1. North R, Kidd D, Zuhurak, M, et al. Spinal Cord Stimulation for Chronic, Intractable Pain: Experience Over Two Decades. Neurosurgery 1993;32 384-395.  2. Kumar K, 
Toth C, Nath R, et al. Epidural Spinal Cord Stimulation for Treatment of Chronic Pain ™ Some Predictors of Success. A 15-Year Experience. Surg Neurol 1998;50:110-121. 
3. De La Porte C, Van de Kelft E. Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. Pain 1993;52:55-61. 4. Devulder J, De Laat M, Van Bastalaere M, et al. Spinal 
Cord Stimulation: A Valuable Treatment for Chronic Failed Back Surgery Patients. J Pain Symptom Manage 1997;13:296-301. 5. Burchiel K, Anderson V, et al. Prospective, 
Multicenter Study of Spinal Cord Stimulation for Relief of Chronic Back and Extremity Pain. Spine 1996;21:2786-2794. 6. Turner J, Loeser J, Bell K. Spinal Cord Stimulation 
for Chronic Low Back Pain: A Systematic Literature Synthesis. Neurosurgery 1995;37:1088-1096. 7. North R. et al. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine 
surgery for chronic pain: a randomized controlled trial. Neurosurgery 2005: 56: 98-107. 8. Kumar K, et al. Spinal cord stimulation versus conventional medical management 
for neuropathic pain: A multicentre randomised controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain 2007;132(1-2):179-88.
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Chronische pijn kan mensen, net als bij Jerry, beperken 

in hun dagelijkse routine en ze belemmeren de dingen 

te doen die ze zo graag willen doen.
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