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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Gedurende het afgelopen decennium is de kennis omtrent de rol van de primaire 
sensorische neuronen in het ontstaan en het onderhouden van chronische pijn door 
verschillende ziekteoorzaken enorm toegenomen. Het is onder andere duidelijk 
geworden dat de membraaneigenschappen van deze neuronen veranderen tijdens 
de ontwikkeling van chronische pijn. De primaire sensorische neuronen geraken 
in een verhoogde exciteerbare status, waarbij meerdere ion-kanalen, second-
messenger systemen en andere complexe fysiologische veranderingen betrokken 
zijn. Het zijn juist deze veranderende membraaneigenschappen die fundamenteel een 
therapeutische target vormen voor een specifiek klein pathofysiologische gebied. 
Dit in tegenstelling tot een groter “stroomopwaarts of stroomafwaarts” gebied zoals 
zo vaak het geval is bij de toepassing van palliatieve neuromodulatie-technieken.

In Hoofdstuk 1 worden de onderliggende mechanismen voor het gebruik van 
ruggenmergstimulatie beschreven en wordt DRG stimulatie (de behandeling van 
chronische pijn door elektrische neuromodulatie van de dorsale root ganglia) 
bediscussieerd. Door recente innovaties is het mogelijk DRG stimulatie effectief en 
veilig toe te passen. Een literatuurreview wordt gegeven. Het is niet alleen mogelijk door 
middel van DRG stimulatie veilig te stimuleren, maar er bestaat ook een potentie om 
de bestaande technieken verder door te ontwikkelen, zodat langdurige pijnverlichting 
wordt bereikt. Voorlopige resultaten van voltooide en lopende prospectieve studies 
suggereren dat DRG stimulatie kan leiden tot een adequate pijnverlichting zonder de 
ongewenste bijwerkingen van de huidige neurostimulatie-technieken.

In Hoofdstuk 2 wordt een multicenter prospectieve studie beschreven waarin het 
klinisch gebruik van een nieuw DRG neurostimulatie-systeem werd geëvalueerd bij 
patiënten met pijn in de extremiteiten en/of romp. Het bleek dat neuromodulatie van 
het DRG effectief was in het verlichten van chronische pijn en het mogelijk met behulp 
van de beschreven techniek discrete stimulatie-paresthesieën te verkrijgen in moeilijk te 
stimuleren anatomische gebieden zoals rug en voet. De verkregen paresthesieën waren 
consistent, zelfs tijdens tests met verschillende lichaamshoudingen. Lichaamsposities 
zijn blijkbaar klinisch irrelevant. De studie beschrijft een apparaat met een goed 
veiligheidsprofiel en de beschreven studie-patiënten rapporteerden een verbetering 
in hun gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, een verbetering van hun stemming 
en minder pijnklachten.

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten 1 jaar na implantatie van een DRG 
neurostimulatie systeem beschreven. Het betreft dezelfde studie-populatie als in 
hoofdstuk 2. Pijnverlichting, stemmingsverbetering, en kwaliteit van leven werden 
weer bestudeerd in deze prospectieve analyse. Op alle onderzochte aspecten werd 
verbetering gezien 1 jaar na starten van de DRG stimulatie. Tevens was er een goede 
correlatie tussen de mate van overlappen pijn/paresthesie gebied en de mate van 
tevredenheid van patiënt-gebruiker. Hoewel verder onderzoek naar de lange-termijn 
resultaten met DRG stimulatie nodig is, met name ook om de positie van DRG stimulatie 
ten opzichte van SCS en perifere zenuwstimulatie vast te stellen, suggereren deze eerste 
resultaten duidelijk al voordelen. 











Stellingen behorende bij het proefschrift:

Stimulation of the Dorsal Root Ganglion  
for the Treatment of Chronic Pain

1) Stimulation of the dorsal root ganglion (DRG) can provide good 
pain relief, while avoiding unwanted side-effects. (this thesis) 

2) Neuropathic pain is characterized by aberrant hyperactivity in 
DRGs and as such, the DRG is an attractive target for novel pain 
relief interventions. (this thesis)

3) Stimulation of the DRG is highly suited for the treatment of pain in 
focal and/or challenging locations, including the foot, knee, breast, 
and the groin. (this thesis)

4) Improvements in ratings of pain, mood, and quality of life with 
DRG stimulation have been demonstrated following 12 months of 
therapy. (this thesis)

5) DRG stimulation provides consistent intensities of paresthesias in 
different body positions, demonstrating a clinically-important lack 
of positional effects. (this thesis)

6) There is nothing wrong with change if it is in the right direction. 
(Winston Churchill)

7) The art of medicine consists in amusing the patient while nature 
cures the disease. (Voltaire)

8) Let food be thy medicine and medicine be thy food. (Hippocrates)

9) The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to 
change. The leader adjusts the sails. (John Maxwell)

10) I mean some doctor told me I had six months to live and I went to 
their funeral. (Keith Richards)

11) Klagers hebben geen nood.

Liong Liem
Rotterdam, 28 januari 2016
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