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Nieuwsbrief en uitnodiging Informatiedag

Beste,

Dit keer op de laatste dag van het jaar ontvangt u de vierde nieuwsbrief van 2014. Wij hopen dat
u, ondanks alles, fijne feestdagen hebt!

Als u de plaatjes in dit bericht niet ziet, klik hier voor uitleg over hoe u de nieuwsbrief goed kunt
zien.

Werkgroep Aangezichtspijn

Pijnvrij 2015?

Wat zouden we dat allemaal graag willen: een
pijnvrij nieuw jaar. Bij chronische pijn durf je dat
bijna niet te hopen.

Toch is "hoop" een noodzakelijk iets. Zonder
hoop geen toekomst.

Klagen durf je soms/vaak bijna niet. Ook al heb je een
meelevende partner/gezinslid of vriend(in). Je wilt niet iedere
keer klagen; toch is het, zij het met mate, best raadzaam.
De mensen die je omringen willen weten hoe jij je voelt.

Dus: Iedereen met chronische (aangezichts) pijn wens ik
een goed 2015 toe; met een beetje klagen en veel
pijnvrije momenten.

 

De Informatiedag 2014

Op zaterdag 4 oktober 2014 werd de jaarlijkse Voorlichtingsdag
Aangezichtspijn georganiseerd.

Naast het verschaffen van informatie is deze dag ook bedoeld om het
contact tussen lotgenoten te bevorderen. Zowel in de ochtend als in de
middag werd er een voordracht gegeven.
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De eerste voordracht was van dr Seppe Koopman,
anesthesioloog. Hij werkte mee aan de Richtlijn en
vertelde over de totstandkoming ervan. Omdat er meer
dan 100 verschillende vormen van aangezichtspijn zijn,
was dit een langdurig en ingewikkeld proces.

In de Richtlijn is vastgelegd wat de behandelprocedures
zijn bij een bepaalde vorm van aangezichtspijn. Er is een versie voor behandelaars en een versie
voor patiënten. U kunt ze beide vinden op onze website, die overigens binnenkort zal worden
vernieuwd; hierover meer in een volgende nieuwsbrief.

De voordracht in de middag was van prof. dr Boudewijn
Stegenga, kaakchirurg. Hij vertelde over verschillende
soorten pijn, de beleving daarvan, en de verschillende
behandelmogelijkheden.

Naast de voordrachten waren er verschillende standhouders met ieder hun eigen expertise op het
gebied van aangezichtspijn. Zij gaven ieder een korte toelichting: orofaciaal fysiotherapeut Frank
Schiebergen; Alex Schonewille en Edith van Rijn van Adviespunt Werk van de NVvHP;
hypnotherapeut Els Tykorte en Atie Andriessen, Mindfulness-therapeut Jeske Alblas; apotheker
Sara Hennes. En uiteraard was er een stand van onze Werkgroep.

Aan het eind van het programma werden vragen beantwoord door een forum. Het forum bestond
uit de beide artsen, de apotheker, en Ella Lever, senior advisor van de Werkgroep. Door het
beantwoorden van de vele vragen die er waren, ontstond een prettige interactie tussen het
publiek en het forum. In de pauzes werd als vanzelf contact gemaakt met lotgenoten. De sfeer
was fijn en open. De voordrachten van dr Seppe Koopman en van dr Boudewijn Stegenga kunt
u via beide links bekijken.

De volgende voorlichtingsdag zal zijn op zaterdag 3 oktober 2015.

Een nieuw medicijn?

In Engeland wordt momentel een nieuw medicijn ontwikkeld voor
Trigeminus Neuralgie (TN); de voorlopige werknaam is
CNV1014802.

Het medicijn is nog in de testfase maar de eerste resultaten zijn
positief. Het nieuwe middel zou de felheid en het aantal
plotselinge pijnaanvallen, karakteristiek voor deze kwaal,
aanzienlijk kunnen beperken. Er is ook sprake van minder
bijwerkingen dan bijvoorbeeld bij carbamazepine.

Daarnaast is dit het eerste medicijn dat
speciaal is ontwikkeld voor TN; en dus niet
een medicijn waarvan bij toeval is ontdekt
dat het ook voor TN werkt.

Onduidelijk is wanneer alle testen zullen
zijn afgerond en wanneer het op de markt
komt. Doorgaans duurt het jaren voordat
een nieuw medicijn volledig is
goedgekeurd. Een van de problemen in de
testfase wordt als volgt verwoord: " it is not
always practical or ethical to conduct a
traditional placebo-controlled study".

Voor het volledige artikel zie deze link.
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Chronische pijn en toch Trigeminus Neuralgie (TN)?

In een Amerikaans tijdschrift staat een opvallend artikel over
Trigeminus Neuralgie. Het betreft een verhaal over een mevrouw met
jarenlange pijnklachten; dit uiteraard gekoppeld aan een lange
zoektocht naar de juiste diagnose.

Zij had last van "chronic aging pain in contrast the classic electric shock like bolts of pain".
Kortom: niet de sterke stekende pijnflitsen van enkele seconden maar chronische blijvende pijn;
dus geen Trigeminus Neuralgie!

Deze diagnose werd versterkt door het feit dat haar moeder en oma wel gediagnosticeerd waren
met TN. "TN is toch niet erfelijk" was de gedachtegang. Totdat een arts wel de diagnose TN
veronderstelde; deze diagnose werd door een MRI scan bevestigd.

Een Jannetta operatie volgde en gelukkig ook een aantal pijnvrije jaren. Daarna kwam de pijn
terug en volgde een Gamma Knife en een tweede Jannetta.

Hiermee is zeker niet gezegd dat chronische pijnverschijnselen moeten leiden tot de diagnose
TN. Was het maar zo makkelijk. Maar men kan het dus ook niet op voorhand uitsluiten. Het
volledige artikel is hier te lezen.

Kaakklachten en aangezichtspijn

In de Richtlijn worden kaakklachten genoemd als één van de oorzaken
van aangezichtspijn. Daarin wordt met name TMD genoemd.

Het kaakgewricht bestaat uit een gewrichtskop en een gewrichtskom,
bekleed met een laagje kraakbeen. Het kaakgewricht bevat een
gewrichtsschijfje (discus) te vergelijken met een meniscus in de knie.
Deze discus glijdt als een stootkussen mee met het kaakkopje in de
gewrichtskom en voorkomt slijtage van de gewrichtsoppervlakken. Het
kan voorkomen dat deze discus niet altijd op zijn plaats (boven op het

kaakkopje) blijft zitten. Soms schiet de discus voor het kaakkopje. Het kaakgewricht laat dan bij
het openen en sluiten van de mond een knappend (een knap) of schurend geluid horen.

Kaakklachten kunnen ook leiden tot klachten in de kauwspieren. Op een Amerikaanse website
vond ik 6 (opeenvolgende) mogelijke manieren om TMD te behandelen. Een korte samenvatting
volgt hieronder. (Het artikel geeft trouwens veel meer informatie over TMD)

Patient education and self care

Tot op zekere hoogte moet men accepteren dat (beperkte) kaakklachten niet direct verontrustend
hoeven te zijn; soms kunnen ze door simpele aanpassingen verminderd worden. Hierbij is er
sprake van "zelfwerkzaamheid".

Cognitive and behavioral intervention

Een behandeling door een therapeut. Afhankelijk van
de pijn kan hij bepaalde technieken toepassen en
ontspanningsoefeningen geven die leiden tot
(voldoende) ontspanning van het kaakgewricht.

Pharmacologic management

Behandeling met medicijnen.

Physical therapy

Het herstellen van de bewegelijkheid van het
gewricht, het terugdringen van gewrichtsontsteking en het rekken/strekken van de spieren zijn
daar bij de belangrijkste middelen om de klachten te verminderen.

Occlusal therapy

Hierbij wordt
verondersteld dat er
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spanning is tussen het
bovenste deel van het
gebit en het onderste
deel. Het oplossen van
die spanning door
specifieke ingrepen zou
dan de pijn in de kaakgewrichten verminderen. Binnen de medische wereld wordt echter (steeds
meer) getwijfeld aan de vraag of bedoelde spanning echt tot TMD kan leiden.

Surgery

Operatieve ingrepen; deze worden echter zelden toegepast.

Geslaagde Oproep

In de vorige Nieuwsbrief heb ik een oproep geplaatst voor nieuwe
bestuursleden en een webmaster.

Gelukkig hebben we daar reacties op gehad. Het bestuur is met 3
leden uitgebreid, waaronder een nieuwe webmaster. Laatst genoemde
is al hard aan het werk met een nieuwe website; het zal niet meer lang
duren voordat deze "de lucht in gaat"

 

 

Gift

Het uitgeven van een Nieuwsbrief, de website van de werkgroep en het
organiseren van een Aangezichtspijndag kosten veel geld. Wellicht wilt
u de Werkgroep Aangezichtspijn financieel steunen.

Stort uw bijdrage op rekeningnummer (IBAN) NL52INGB0000536367
t.n.v. Ned Ver. v Hoofdpijnpatiënten, Werkgroep Aangezichtspijn,
Arnhem. Dank u wel.

 

 

Kopij en reactie

Wilt u zelf uw ervaringen m.b.t. Aangezichtspijn met lotgenoten delen?
Hebt u zelf nuttige tips?? Hebt u vragen?? Stuur uw berichten naar
M.Schieven@planet.nl. (MSv)

 

Voorlichting

- De bovengenoemde Richtlijn Aangezichtspijn is in beide versies kosteloos te lezen en te
downloaden:

Richtlijn Aangezichtspijn

Patiëntenversie Richtlijn Aangezichtspijn

- Aangezichtspijn de Baas
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bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Rijksuniversiteit Groningen,
(050 3633109)

Nieuwe leden

U kunt zich opgeven als lid van de Werkgroep Aangezichtspijn en daardoor van de Nederlandse
Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) via het bureau, adres NVvHP Postbus 2185, 3800
CD Amersfoort of telefonisch op nummer 0900 2020590. U steunt hiermee het werk van
vereniging en werkgroep, krijgt dan vanzelf het tijdschrift van de vereniging "Hoofdzaken", onze
Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze Aangezichtspijndagen. Dit kost €25 per jaar.
 

 

De Werkgroep Aangezichtspijn is onderdeel van de Ned. Ver. Van Hoofdpijnpatiënten. Deze is aangesloten bij het
Werkverband Organisaties Chronisch Zieken WOCZ en de Ned. Patiënten/Consumenten Federatie NPCF.

Internet: www.aangezichtspijn.nl
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