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BorstkankerVereniging Nederland

Afwachten tot de pijn
overging hielp mij niet...
Wat te doen bij

zenuwpijn
na een

borstkankeroperatie

Werkgroep Zenuwpijn

www.borstkanker.nl
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Zenuwpijn
na een
Zenuwpijn na een
borstkankeroperatie.
borstkankeropera
Wat is dat?
Wat is dat?
“Het lijkt wel of mijn arm in brand staat.”
(N., 51 jaar)
“Het voelt alsof er een mes in mijn oksel zit.”
(A., 44 jaar)
Komen deze klachten u bekend voor? Dan bent u mogelijk een
van de vrouwen bij wie zenuwpijn is ontstaan na een borstkankeroperatie. Deze pijn komt voor bij 20 procent van de
geopereerde vrouwen en ontstaat door beschadiging van de
gevoelszenuw die in het okselgebied loopt. Bij het verwijderen
van één of meer lymfeklieren kàn deze zenuw beschadigd
raken; dit is geen gevolg van verkeerd opereren, maar een
complicatie. Vooraf is niet te voorspellen wanneer en óf u deze
pijnklachten zult krijgen. Maar is dit bij u het geval, dan voelt u
de pijn meestal in de huid van het okselgebied. Ook de arm
aan de geopereerde kant kan deze pijnklachten geven.

Waaraan herkent u het?
Kenmerkend voor zenuwpijn zijn ongewone pijnsensaties zoals:
brandend, schrijnend, zeurend, ‘speldenprikken’, stekend en/of
een strakke band gevoel in het pijngebied.
Zenuwpijn kan zich bij u dus op een heel andere manier uiten
dan bij iemand anders.
Opvallend zijn de heftige pijnreacties die kunnen ontstaan na
een relatief lichte prikkel, zoals een aanraking, schouderklopje,
of wind die langs je arm gaat.
Het is ook mogelijk dat u een in de diepte liggende jeuk
ervaart.
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In welk gebied kunt u zenuwpijn ervaren?

De gradaties in kleur geven aan waar
zenuwpijn zich ’t meest voordoet:
hoe donkerder de kleur, hoe vaker
zenuwpijn op die plaats wordt gemeld.

Illustratie afkomstig van www.neturnia.nl
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Behandeling
Helaas bestaat er geen standaard- of één afdoende behandeling van zenuwpijn. Wat bij u helpt, kan van geen enkel nut
zijn bij iemand anders. Als de pijn niet snel vanzelf weggaat
en/of zeer hevig is, dan kunt u het best op korte termijn naar
uw arts gaan en u naar een gespecialiseerde pijnpoli laten verwijzen. Met een adequate medische behandeling, binnen een
half jaar na het ontstaan van de pijn, is er minder kans dat
deze chronisch wordt en op termijn moeilijker behandelbaar.
Wacht dus niet af, maar onderneem zo snel mogelijk actie.

Medicijnen
Meestal reageert zenuwpijn niet op ‘gewone’ pijnstillers.
Medicijnen die wel effect blijken te hebben op zenuwpijn zijn
niet voor dit doel ontwikkeld. Vandaar dat u in de bijsluiter
geen informatie over zenuwpijn vindt. Het gaat hier om medicatie ter behandeling van depressiviteit, epilepsie of migraine.
Mogelijk dat u, afhankelijk van uw klachten, ook een van deze
middelen krijgt voorgeschreven. Zo werken bepaalde middelen
tegen depressie vooral bij brandende pijn en sommige epilepsiemiddelen beter tegen stekende/schietende pijn. Sinds 2005
bestaat er een medicijn dat specifiek tegen zenuwpijn is ontwikkeld (stofnaam ‘pregabaline’). Helaas blijkt ook dit middel
niet altijd de oplossing.

Alternatieven
Niet medicamenteuze manieren om pijn te behandelen, zoals
acupunctuur of een behandeling met elektrische stimulatie
(TENS = transcutaneous electric nerve stimulation) blijken voor
sommige mensen ook goed te werken. Heeft u naast zenuwpijn
ook last van (licht) lymfoedeem (in de arm en/of borstgebied)
dan kan dit de pijn verergeren. Laat lymfoedeem dan ook altijd
behandelen door een gespecialiseerde fysio- of huidtherapeut.
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Wat kunt u intussen zelf doen?
Om te beginnen is het altijd aan te raden zoveel mogelijk kennis over uw aandoening te vergaren. Hiermee maakt u uzelf
mondiger, wat u helpt bij uw contacten met professionele hulpverleners. Omdat uw aandoening niet zichtbaar is, is de ernst
ervan voor de buitenwereld vaak moeilijk in te schatten. Met
lotgenoten is dat anders. Zij snappen waar u het over heeft.
Praat daarom eens met een lotgenoot. Niet alleen kan dat voor
opluchting zorgen, zij herkent ook uw klachten meestal direct.
Door haar ervaringsdeskundigheid kan zij (praktische) tips en
adviezen geven over hoe u met uw situatie kunt omgaan zodat
uw leven niet door de pijn wordt beheerst.

Alle beetjes helpen
Ga, om uw pijn te verlichten, eens bij uzelf na wat u kunt veranderen aan uw leefstijl, zoals afwisseling brengen in bewegen
en rust nemen en daar een balans in vinden. Of vraag de werkgroep Zenuwpijn om tips hoe u met hulpmiddelen uw huishoudelijk werk kunt vergemakkelijken. Ook adviezen over nietknellende kleding en een goed passende beha met brede
schouderbanden geeft deze werkgroep graag. Draagt u bijvoorbeeld een uitwendige prothese en is deze te zwaar, dan is een
lichtgewicht exemplaar een aanrader. Kortom, allemaal vaak
praktische deeloplossingen die er toe bijdragen dat u zelf meer
grip op de situatie krijgt.

“Een van de werkgroepleden adviseerde mij
een beha met brede, zachte schouderbanden te
dragen in plaats van zo’n prachtexemplaar met
van die dunne bandjes die in je huid lijken te
snijden. Die tip heb ik direct opgevolgd en het
bleek inderdaad te helpen.” (D., 55 jaar)
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info.zenuwpijn@borstkanker.nl
(030) 291 72 22

Contact
Wilt u praten met een lotgenoot of bent u geïnteresseerd in een
van de andere activiteiten van de werkgroep Zenuwpijn, bel dan
het landelijk bureau van de BorstkankerVereniging Nederland.

Vrijwilliger worden in de werkgroep
Voelt u zich aangesproken door de activiteiten van de werkgroep en wilt u daar zelf uw steentje aan bijdragen? U bent van
harte welkom. Stuur een mailtje naar de werkgroep, bel met het
landelijk bureau of meld u aan op de antwoordkaart; de vrijwilligerscoördinator helpt u graag verder.

BorstkankerVereniging Nederland
Vereniging van borstkankerpatiënten en erfelijk belasten
Landelijk bureau
(030) 291 72 22
maandag/vrijdag, 9.00 - 16.00 uur
info@borstkankervereniging.nl
Postbus 8065, 3503 RB Utrecht

www.borstkanker.nl
Fax: (030) 291 72 23

Algemene lotgenotentelefoon: (030) 291 72 20,
maandag/vrijdag, 10.00 - 13.00 uur,
voor een gesprek met een lotgenoot

Deze folder is van mei 2006 en kon tot stand komen dankzij: • Astra Zeneca • Eli Lily Nederland BV • Novartis • Pfizer • Roche • Sanofi aventis • Schering-Plough

Werkgroep Zenuwpijn van de
BorstkankerVereniging Nederland
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Werkgroep Zenuwpijn
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Bent u op zoek naar informatie over zenuwpijn? Dan kunt u
terecht bij deze werkgroep, opgericht door ervaringsdeskundige
lotgenoten uit behoefte aan herkenning en erkenning van
zenuwpijn. Niet alleen zorgt zij voor meer bekendheid van het
verschijnsel zenuwpijn bij professionele deskundigen, maar
tevens krijgt u van deze werkgroep altijd actuele informatie,
bijvoorbeeld op themabijeenkomsten in het land. Daarnaast
bracht de werkgroep een zeer uitgebreide brochure uit (zie
onder kopje ‘Meer weten?’). Niet in de laatste plaats kunt u er
terecht voor een individueel gesprek met een lotgenoot.

Aandacht op website en in Mammazone
Op de site van de BorstkankerVereniging Nederland vindt u
meer informatie over de werkgroep Zenuwpijn en haar activiteiten. Verder vindt u er de agenda met informatie over bijeenkomsten in het land. Niet alleen thema-avonden/middagen van
de werkgroep zelf, maar ook bijeenkomsten die plaatselijke
vrijwilligers en die van andere werkgroepen van de BorstkankerVereniging Nederland organiseren.
Als lid van de BorstkankerVereniging Nederland ontvangt u het
informatieve kwartaalblad Mammazone. Hierin staan regelmatig
artikelen over bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen op het
gebied van (de behandeling van) zenuwpijn of ervaringsverhalen van mensen met deze aandoening. Ook vindt u er de
landelijke activiteitenagenda, evenals een pagina met de contactpersonen voor prothesevoorlichting.
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Netwerk Zenuwpijn
De werkgroep streeft naar een netwerk van eigen vrijwilligers
over heel Nederland. Dat wil zeggen dat er in iedere provincie
twee of drie lotgenoten beschikbaar zijn om, in samenwerking
met andere vrijwilligers van de BorstkankerVereniging Nederland, bijeenkomsten over zenuwpijn te organiseren. Op dit moment dekt dit netwerk enkele provincies; aan uitbreiding wordt
gewerkt. Wilt u deel uitmaken van het netwerk Zenuwpijn?
Neem dan contact op met de werkgroep.

Meer weten?
Zeer uitgebreide informatie vindt u in de brochures
• ‘Zenuwpijn na een operatie wegens borstkanker’ van de
werkgroep Zenuwpijn
(vraag hiernaar bij de BorstkankerVereniging Nederland)
• ‘Neuropatische pijn, ofwel zenuwpijn, anders dan gewone
pijn?’ en
• ‘De pijn is allesoverheersend’
(vraag hiernaar bij Pfizer BV, Postbus 37,
2900 AA Capelle a/d IJssel)
• ‘Pijnbestrijding bij kanker’
KWF Kankerbestrijding, www.kwfkankerbestrijding.nl

Vraag voor informatie over lymfoedeem bij de
BorstkankerVereniging Nederland naar de folder van de
werkgroep Lymfoedeem.

