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Wat doet een anesthesioloog

-- een erkend medisch specialisme (30 in Ned.)

-- op de OK’s anesthesie verzorgen – o.a. ruggenprik

-- nazorg op de uitslaapkamer (recovery)

-- werken op de Intensive Care

-- op de EHBO (nu SEH): ongevallen, drenkelingen etc.

-- opvang reanimaties binnen en van buiten ziekenhuis

-- houden een pre-operatief spreekuur (belangrijk !)



Wat is en doet een anesthesioloog- pijnspecialist

-- diagnosticeert / behandelt vormen van acute en
chronische pijn (IASP 934 diagnose codes)

-- acuut: b.v. gordelroos, fractuur na ongeval

-- chronisch: pijn door een vorm van kanker, pijn
door ouderdom – slijtage, na chemo of bestralingen

-- zeldzame pijnziektebeelden: b.v. aangezichtspijn,
clusterhoofdpijn etc.

-- meeste chronische pijn is wervelkolom gerelateerd





Definities

Vergrijzing
Demografische ontwikkeling waarin het aandeel van
ouderen (65 jaar) in de totale bevolkingsopbouw
toeneemt.

Dubbele vergrijzing
Demografische ontwikkeling waarin het aandeel van
ouderen (65 jaar) in de totale bevolkingsopbouw
toeneemt, terwijl ze ook steeds hogere leeftijd
bereiken.



De bevolkingspiramide laat de bevolkingsopbouw van Nederland op 1 januari zien voor
de periode 1950 - 2060.



Full of Life !



Misschien had ik die bal

toch beter…..



Achteruitgang bij het ouder worden

O.a.

-- vanaf ongeveer 25 ste levensjaar 1% achteruitgang spierkracht per jaar
(Prof. Andrea Maier - Gerontologie).
Tegen de tijd dat je rond 75-80 jaar bent is 50% verloren gegaan.

-- we worden te zwaar, 18 % van de kinderen met overgewicht.

-- op 60-jarige leeftijd heeft 60% twee of meer chronische aandoeningen.

-- optreden van het metabool syndroom (DM-II, hoog cholesterol,
hypertensie, obesitas en complicaties daarvan).

-- te grote belasting bewegingsapparaat.

-- slijtage waardoor chronische pijn: onzelfstandigheid - isolement



Hiermee samenhangend:

-- Medicijnen slikken: soms lijsten lang !

-- Operaties: hernia operatie, vaatoperaties etc.

-- Systeemziekten: aderverkalking, neurologische
afwijkingen (zenuwpijnen), dementie etc.

-- Bijwerkingen medicijnen (minder bekend, niet iedereen heeft ze !)

--- maagzuurremmers
--- cholesterol verlagers





Bijwerkingen PPI gebruik
(bij MC 30 november 2015)

interacties met andere medicijnen:
- met clopidogrel , schildklierhormoon, chemotherapie, antischimmelmedicatie.

niet-infectieuze complicaties:
- dementie, acute interstitiële nefritis, tekorten aan vitamine B12, ijzer en

magnesium door malabsorptie.

infectieuze complicaties:
- maag-darminfecties en er zou onder de protonpompremmergebruikers vaker

bacteriële peritonitis en longontstekingen voorkomen.

https://stichtingb12tekort.nl/vitamine-b12/zou-ik-een-b12-tekort-kunnen-hebben/klachten-van-een-vitamine-b12-tekort/



Indien er bijwerkingen zijn en deze medicijnen niet gestopt kunnen worden, is na overleg met
de voorschrijvende arts het raadzaam een ander medicament uit de groep te proberen. Dat
heet “medicijnrotatie”.



PreventiMed – Alkmaar
Viscerale vetmeting



Bewegen of niet bewegen ?

Onder de cognitieve functies worden alle processen verstaan die betrokken zijn bij het
opnemen en verwerken van informatie.

Vier cognitieve aandachtsgebieden:
Executive: samenhangend met plannen en multitasking
Controlled: inspannende processen / reacties, in reactie op nieuwe situaties
Spatial: omgaan met ruimtelijke informatie in perceptie (waarneming) en geheugen
Speed: snelheid



Ieder mens ervaart de cognitieve achteruitgang gedurende het leven, maar geest
en lichaam oefenen kan individuen helpen boven het gemiddelde te blijven (witte
stippen) van het cognitieve gebied (gele deel) en zo functioneel te blijven tot
voorbij 90ste levensjaar.
Bron: Scientific American



Golfmeester.nl (Willem de Haes – Curaçao)

Golfblessure 1 - De (onder) rug
Golfblessure 2 - De ellebogen
Golfblessure 3 - De polsen
Golfblessure 4 - De schouders
Golfblessure 5 - De knieën

bij a) er is gebrek aan goed ontworpen epidemiologische studies die het musculoskeletale
(bewegingsapparaat) beoordelen bij professionele golfers…….Aandoeningen aan de
wervelkolom komen het meest voor…daarna hand / pols.

bij b) Golfblessures: Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment.
Conclusie: meeste golfletsels door overbelasting en slechte swing techniek.

bij c) Preventie blessures. Conclusies: slechts een klein deel van de golfers doet een goede
warming-up voor de start.

a) Br J Sports Med. 2019 Jan;53(1):13-18. Robinson PG e.a. Systematic review of musculoskeletal injuries in professional golfers.
CONCLUSION: There is a paucity of well-designed epidemiological studies evaluating musculoskeletal injuries affecting professional golfers. Injuries to the spine are the
most frequently affected region, followed by the hand/wrist.

b) Zouzias IC e.a. Golf Injuries: Epidemiology, Pathophysiology, and Treatment. J. Am Acad Orthop Surg. 2018 Feb 15;26(4):116-123.
CONCLUSION: most injuries are the result of overuse and poor swing mechanics.

c) Fradkin AJ, Finch CF, Sherman CA. Warm up practices of golfers: are they adequate? Br J Sports Med. 2001 Apr;35(2):125-7.

GOLFBLESSURES



GOLFLETSELS

Am J Emerg Med. 2017 Nov;35(11):1666-1671. doi: 10.1016/j.ajem.2017.05.035. Epub 2017 May 23.
Golf-related injuries treated in United States emergency departments.
Walsh BA, Chounthirath T, Friedenberg L, Smith GA.

Studie van 1990 - 2011: in totaal 663,471 patienten op de Eerste Hulp.

Grootste groepen: van 7-17 jaar en ≥55 jaar (laatste groep 5 x zo groot als eerste)
Golf club letsel (23.4%) of getroffen door golfbal (16.0%)> Het hoofd-nek gebied meest
getroffen door de bal, (36.2%). Met 30.6% waren verstuiking / overrekking (sprain - distorsie)
en overbelasting door langdurig op 1 been staan (strain).

Reuter-Rice K1, Krebs M2, Eads JK3. Head Injuries in School-Age Children Who Play Golf.
J Sch Nurs. 2016 Apr;32(2):132-7. Leeftijd 5-15 jaar.
Golf spelen ging samen met 40% traumatisch hersenletsel, kinderen (30%) zittend op golfwagen
en 1 getroffen door een club.

Website: PubMed (gratis)



J Med Case Rep. 2018 Aug 25;12(1):232.
Traumatic tibia shaft fractures caused by the impact of a golf ball: two case reports.

Ha YC1, Kwon YJ2, Yoo JI3, Kim JS4.

Calculated impact power of the golf ball at the time of tibia fracture was 3372 and 5825 N, respectively.
Radiologic and clinical complications such as nonunion and delayed union were not found up to the latest follow-up at 12

months postoperatively.

(1 Newton is de kracht die een massa van 1 kilogram een versnelling geeft van 1 m/s².)



Alcohol en het brein

The brain’s capacity to return to “normal” following
long-term sobriety is unknown. Short-term (6 weeks)
abstinence seems sufficient to observe some brain-
volume recovery but does not result in equivalent
brain volumes between recovering chronic alcoholics
and healthy controls (Mann et al. 2005). It is difficult
to determine whether recovery is complete.

Natalie M. Zahr, Ph.D. Stanford - Scientist
Adolf Pfefferbaum, M.D. Stanford -Psychiater
Alcohol’s Effects on the Brain: Neuroimaging Results in Humans and Animal
Models. Alcohol Res. 2017;38(2):183-206.

Trimbos Instituut: "stevige drinker vaak een tekort aan
vitamines en mineralen. Voor een stevige drinker extra Vit.
B aan te raden“ die mede nodig zijn voor de afbraak van
alcohol. Verder: bij mensen die veel drinken is een
verminderde opname van vitamine B1, vitamines A, D, E,
en K.



5 lendenwervels, soms 6
5 vergroeide heiligbeenwervels
meestal 4 staartbeenwervels
totaal 33 wervels minimaal



Normale gezonde rug



ernstig degeneratieve rug

zijdelingse verkromming
naar links

platte tussenwervelschijven



ernstige slijtage

forse randwoekeringen

standsafwijkingen
wervelkolom





Vastzetten L4 en L5



Samengevat:

-Iedereen kan actief aan gezondheid werken en risico’s op een ziekte
verminderen ! Niets doen is dan geen optie.

- blijven bewegen is noodzakelijk en voor gezondheid is de golfsport
prima.

- bij medicijngebruik is het raadzaam stil te staan bij mogelijke
bijwerkingen die eenvoudig te vermijden zijn door ander medicament te
nemen. Altijd is overleg met de voorschrijvende arts. Medicijnrotatie !

- vermijden van bekende blessuren bij het beoefenen van golf kan ook
worden bereikt door van te voren beperkingen in kaart te brengen. Bij
iemand met b.v. nieuwe knieën of heupen kunnen er fysieke beperkingen
zijn.

- voor te gaan golfen kan het raadzaam zijn gericht te gaan oefenen om
met meer plezier te kunnen spelen (b.v. op een sportschool)





Dank voor de aandacht !


