Infoblad
ALVLEESKLIERKANKER
Pijn
rechtstreeks in een bloedvat, in de huid
9subcutaan) of via het ruggenwervelkanaal
worden toegediend.

PIJN
Alvleesklierkanker kan pijn veroorzaken. In he
begin van de ziekte hebben veel mensen geen
pijn. Als de ziekte zich uitbreidt en er sprake is
van uitzaaiingen, kan wel pijn optreden.

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om
pijn te behandelen, waaronder bestraling,
chemotherapie of een plaatselijke onderbreking
van de zenuw die de pijn geleidt.

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel. Er treedt
een pijnprikkel op, bijvoorbeeld omdat een
tumor op een zenuw drukt. Deze pijnprikkel gaat
via de zenuwbanen naar de hersenen. Er komt
als het ware een telefoonverbinding tot stand
tussen de pijnlijke plaats en de hersenen.
Daardoor voelt u pijn. Naast lichamelijke kanten
zitten er ook emotionele en sociale kanten aan
pijn. Iedereen ervaart het op een andere manier.

Ontspanningsoefeningen
en
fysiotherapie
kunnen ook bijdragen om de pijn te verlichten of
ondersteuning geven om beter met uw pijn om
te gaan.

WISSELWERKING
GEVOELENS EN KLACHTEN

Over pijn bij kanker bestaan nogal wat
misverstanden. Zo wachten mensen vaak (te)
lang met het gebruiken van pijnstillers/ Ze zijn
bijvoorbeeld bang dat niets meer voldoende
helpt als de pijn toeneemt. Of ze zijn bang om
verslaafd te raken. Die opvatting is
gebaseerd op een misverstand.

Pijn hoeft niet altijd het gevolg te zijn van de
ziekte. Angst, paniek of boosheid kunnen ook
een rol spelen. Boosheid om wat u overkomt.
Angst om afhankelijk te worden van anderen of
angst voor de dood. Allerlei gevoelens
doe
door
uw
ziekte
worden
opgeroepen, kunnen uw lichamelijke
klachten versterken. En andersom:
wanneer het mogelijk is een deel van
die angsten en spanningen weg te
nemen, kan pijn verminderen.

Pijn kan grote invloed hebben op uw
leven. Daarom is het belangrijk
pijnklachten met uw arts te bespreken.
Praten over pijn is geen zeuren. Bij het
behandelen van pijnklachten zin in
eerste instantie worden gekeken naar
de oorzaak van de pijn en of deze kan
worden weggenomen. Dit is niet altijd mogelijk,
maar wel kan de pijn meestal worden
verminderd of draaglijk worden gemaakt.
Het gaat erom een pijnbehandeling te vinden die
uw pijn onderdrukt en zo min mogelijk
bijwerkingen geeft. Bij pijnstillers is het
belangrijk om de voorgeschreven dosis op
regelmatige tijden in te nemen. Pijnstillers
werken namelijk het beste
wanneer hiervan steeds
een bepaalde hoeveelheid
in het lichaam aanwezig is.
Er zijn pijnstillers in de
vorm
van
tabletten,
capsules,
drankjes,
injecties,
pleisters
of
zetpillen.
Pijnstillers
kunnen ook met behulp
van
een
pompje
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