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DALI Kernproject Erasmus MC - neuropathische aangezichtspijn

NIET SEXY, TOCH EINDELIJK ONDERZOEK
Er zijn maar weinig ziekten waar zo weinig over bekend is als neuropathische aangezichtspijn. Hoe worden patiënten gediagnosticeerd en behandeld,
hoe verloopt de ziekte, waar zou het door kunnen worden veroorzaakt en hoe vaak komt het überhaupt voor in Nederland? Onderzoeker Seppe Koopman
van het Erasmus Medisch Centrum is het aan het uitzoeken.
Nu is er ook wel onderzoek, maar het is toch opvallend hoeveel we níet weten. En hoe groot de
verschillen zijn met de onderzoeksbudgetten voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of kanker.
Chronische pijn komt echter óók veel voor. Je ziet het alleen veel minder in je omgeving. Iedereen
heeft wel familieleden of vrienden (gehad) met kanker. Maar ken jij mensen waarvan je weet dat ze
chronisch pijn hebben? Als je kanker hebt, ben je ziek en moet je beter worden gemaakt.
Als je pijn hebt en de dokter kan het niet oplossen, heb je pech en moet je die pijn maar verbijten,
zo lijkt de maatschappij te vinden. Die algemene houding vertaalt zich uiteindelijk in hele kleine
onderzoeksbudgetten. Terwijl de realiteit is dat chronische pijn erg invaliderend kan werken en
grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Voor hun economische
productiviteit trouwens ook. Sommige vormen van aangezichtspijn worden niet voor niets
‘zelfmoordhoofdpijn’ genoemd.”

Acht aangezichtspijnen
Nader onderzoek naar neuropathische aangezichtspijn was dan ook dringend nodig, zo besloot
de sectie pijnbestrijding van het Erasmus MC vier jaar geleden. Professor Miriam Sturkenboom,
apotheker en epidemioloog van de afdeling Medische Informatica, heeft toen samen
met anesthesioloog en pijnspecialist Frank Huygen en Jeanne Dieleman een voorstel voor een
promotieonderzoek geschreven. “Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ik mij alleen ging richten
op trigeminus neuralgie (TN), de meest voorkomende aangezichtspijn”, blikt Seppe Koopman terug.
“Dankzij de subsidie van DALI hebben we dat kunnen uitbreiden naar zeven andere aangezichtspijnen: glossopharyngeaus neuralgie, postherpetische neuralgie, occipitaal neuralgie, lokale
Seppe Koopman

neuralgieën (nervus supraorbitalis, nervus intermedius en nervus infraorbitalis), clusterhoofdpijn,
atypische aangezichtspijn (persisterende idiopatische aangezichtspijn) en paroxysmale hemicranie.

Pijn is niet sexy. Een andere verklaring heeft Seppe Koopman niet voor het feit dat er zo weinig

Dit zijn de acht aangezichtspijnen waar de huisarts aan denkt als hij of zij geen andere verklaring of

aandacht is voor chronische pijn in het algemeen en neuropathische aangezichtspijn in het

oorzaak vindt, zoals bijvoorbeeld chronische voorhoofdsholteontsteking of tandpijn.

bijzonder. “In de tachtiger jaren werd er meer onderzoek naar gedaan, maar dat richtte zich vooral

Er is in het onderzoeksvoorstel bewust voor gekozen ons te richten op de hele populatie van

op effectiviteit van geneesmiddelen.

patiënten en niet alleen op de patiënten die bij de specialist komen.
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