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BLOKKADE VAN DE SPINALE ZENUWEN

Onbegrip     Woede     Zenuwpijn     Stekende pijn     Bewegen

Warmte     Niet zichtbaar, wel voelbaar     Acuut     Orthopedie

Stil zitten     Doof gevoel     Psycholoog     Hoop     Revalideren

Anesthesist     Verdriet     Slapeloosheid     Spierpijn     Kortaf zijn

Chronisch     Uitstralen tot in mijn teen

Geen aanraking verdragen     Operatie     Brandend gevoel     Pijnstillers

PIJN
Multidisciplinair     Onhoudbaar     Zoektocht naar een oplossing

Het zit niet tussen mijn oren!     Emotioneel     Rugschool
Fysische geneeskunde     Hulp zoeken     Neuropatisch     Naalden     

Ruggenprik     Gewrichten     Boos     IJskoud gevoel     Leren leven     

Uitgeput     Nociceptief     Omgeving     Thuis     

Niet functioneren     Plots     Kinesitherapie
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BLOKKADE VAN DE SPINALE ZENUWEN

WELKOM

Welkom in het Pijncentrum Mol van het H. Hartziekenhuis Mol. Het doel van 
dit pijncentrum is goede zorg omtrent pijnbestrijding aan te bieden in de regio. 
Enerzijds proberen we pijn te verminderen door een interventionele aanpak, 
anderzijds kijken we of doorverwijzing naar een multidisciplinair pijncentrum 
wenselijk is. In een multidisciplinair pijncentrum wordt gewerkt naar verbetering van 
de levenskwaliteit ondanks het pijnprobleem. 

Ons team artsen zijn allen anesthesisten. 
Dr. Gaby Kox is anesthesiste-urgentiste en gecertificeerd algoloog (Fellow 
International Pain Practice , FIPP, 2015 , World Institute of Pain). Zij is coördinator 
van het Pijncentrum Mol. Zij heeft de leiding over de afdeling en maakt deel uit van 
het interventioneel team en het algologisch team. 
Dr. Jan Willem Verstraten is eveneens als anesthesist reeds lange tijd verbonden 
aan het H. Hartziekenhuis Mol en de afdeling pijnbestrijding. Hij maakt deel uit van 
het algologisch team en het palliatief support team. 

Uw pijnspecialist heeft u ingepland voor een blokkade van de spinale zenuw. U 
heeft tijdens de consultatie reeds alle informatie over deze procedure gekregen. 
De voordelen, nadelen, alternatieven en relevante risico’s werden met u besproken 
en u heeft een toestemmingsformulier voor het uitvoeren van de procedure 
ondertekend. U stemt in met de procedure. 

Deze procedure zal uitgevoerd worden in het ziekenhuis. U zal hiervoor in het 
chirurgisch daghospitaal van het H. Hartziekenhuis Mol verblijven voor een korte 
opname. 

In deze folder vindt u de nuttige informatie in verband met de procedure, zodat u 
deze nog eens kan nalezen. Indien u nog vragen heeft, kan u zich richten tot de 
baliemedewerker van het Pijncentrum Mol. 
Dit kan telefonisch op het nummer 014/ 71.24.55.  
Maandag t.e.m. donderdag van 7u tot 17u en vrijdag van 7u tot 15u30.
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VOORBEREIDING  
OP DE BEHANDELING  
VAN DE SPINALE ZENUW

De behandeling gebeurt dagklinisch, dit wil zeggen dat u gedurende een 3-tal uren 
wordt opgenomen op het chirurgisch daghospitaal van het H. Hartziekenhuis Mol. U 
hoeft geen nachtkledij mee te brengen. U krijgt een operatiehemdje ter beschikking. 

Voor de behandeling mag u eten en drinken. Uw medicatie mag u innemen. 
Bloedverdunners dienen vaak gestopt te worden. U kreeg hierover informatie 
van uw arts. Heeft u hierover twijfels, contacteer dan het Pijncentrum Mol op het 
nummer 014/ 71.24.55

Wij vragen u een begeleider mee te brengen. Mogelijk kan u vlak na de 
behandeling moeilijk stappen en u mag 24 uur niet actief aan het verkeer 
deelnemen. 
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BLOKKADE VAN DE SPINALE ZENUWEN

Wat neemt u mee : 

• uw afspraakbevestiging
• medicatielijst 
• identiteitskaart
• uw formulier of kaart van de hospitalisatieverzekering

Aanmelding : 

U meldt zich aan in de inkomhal van het ziekenhuis aan de balie voor de  
inschrijving. U vermeldt dat u wordt verwacht in het Pijncentrum Mol, chirurgisch 
daghospitaal. Nadien gaat u met de naametiketten naar het Pijncentrum Mol. 

Lokalisatie in het ziekenhuis : 

U vindt het Pijncentrum Mol op de tweede verdieping van het ziekenhuis, op de 
afdeling van het chirurgisch daghospitaal. Hiervoor neemt u de liften of de trap 
rechts van de inschrijvingsbalie in de inkomhal van het ziekenhuis. Op de tweede 
verdieping verlaat u de lift en gaat u naar rechts. Schuin rechts meldt u zich aan de 
balie van het chirurgisch daghospitaal. Onze baliemedewerker helpt u verder. 

Patiëntidentificatie : 

U krijgt een identificatiebandje. Controleer uw naam, voornaam en geboortedatum. 
Indien dit niet correct is, meld dit onmiddellijk aan de baliemedewerker of de 
verpleegkundige.

UW AANMELDING
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IN HET PIJNCENTRUM MOL 

Onze baliemedewerker brengt u naar het Pijncentrum Mol. Zo mogelijk krijgt u 
meteen een plaats toegekend op een kamer. Het gebeurt dat u nog even moet 
wachten in de wachtzaal alvorens u geholpen wordt. 
Onze pijnverpleegkundige zal de intake doen. Eventuele documenten geeft u aan 
deze verpleegkundige af. Zij/hij start uw dossier op. In functie van de aard van de 
behandeling, bepaalt zij/hij de volgorde waarin u geholpen wordt. Mogelijk bent u 
niet onmiddellijk aan de beurt. 
De dagklinische opname in het Pijncentrum Mol kan 2 à 3 uur duren. 

Wachttijden : 
We proberen op tijd te werken en de voorgestelde uren te respecteren. Toch lukt 
dit niet altijd. Zo mogelijk zal u door de baliemedewerker of de verpleegkundige 
geïnformeerd worden bij oplopende wachttijden. 
Wij danken u alvast voor uw begrip. 

Verhinderd ? 
Indien u onverwacht niet kan komen op uw afspraak, appreciëren we het dat u 
de afspraak telefonische afmeldt. Op die manier kan iemand anders uw plaats 
innemen en kunnen we de wachttijden onder controle houden. 
U kan zich afmelden op het nummer 014/ 71.24.55.
Maandag t.e.m. donderdag van 7u tot 17u en vrijdag van 7u tot 15u30.
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BLOKKADE VAN DE SPINALE ZENUWEN

VÓÓR DE BEHANDELING 

Meld volgende situaties aan de verpleegkundige bij opname : 

• Zwangerschap : de behandeling kan niet doorgaan. Er worden RX-stralen 
gebruikt en deze zijn schadelijk voor de ongeboren baby. 

• Ziekte of koorts : de behandeling kan niet doorgaan. U krijgt een nieuwe 
afspraak. 

• Allergie : bent u overgevoelig voor jodium, contrastvloeistof, latex, 
ontsmettingsmiddelen, pleisters, verdovende medicijnen, ….. ? Meld dit aan de 
verpleegkundige en/of de arts. Mogelijk is er een aanpassing van de normale 
procedure noodzakelijk. 

• Neemt u bloedverdunners ? (aspirine, asaflow, persantine, aggrenox, 
marcoumar, sintrom, marevan, plavix, ticlid, efiënt, brilique,eliquis, pradaxa, 
xarelto, lixiana, clexane, fraxiparine, fraxodi, fragmin, …) Deze medicatie moet 
mogelijk gestopt worden voor de behandeling. Zoniet, kunnen ongewenste 
bloedingen optreden. Controleer met de arts of dit nodig is en/of dit tijdig is 
gestopt. Marcoumar, Sintrom en Marevan vragen bovendien om een controle 
van de stollingsparameters in het bloed 1 dag voor de procedure. We moeten 
beschikken over dit resultaat. Indien de controle bij de huisarts gebeurde, moet 
u het resultaat meebrengen. Deze maatregelen zijn erg belangrijk. Bij 
twijfel contacteert u het Pijncentrum Mol vóór de procedure. 

• Heeft u een pacemaker of neurostimulator ? Vermeld dit aan de 
verpleegkundige bij de intake. 
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DE BEHANDELING : BLOKKAGE 
VAN EEN SPINALE ZENUW

U heeft pijnklachten in armen of benen, ter hoogte van de romp of buik. Deze pijn is 
mogelijk afkomstig van de zenuwen die ontspringen vanuit het ruggenmerg (spinale 
zenuwen). 

De spinale zenuwen treden aan beide kanten van de wervelkolom naar buiten. 
Wanneer er ter hoogte van de wervellichamen een inklemming van de zenuwwortel 
ontstaan is, bijvoorbeeld door een hernia, een vernauwing of een operatie, kan dit 
pijnklachten geven. Dit kan gepaard gaan met een verdoofd gevoel of tintelingen. 

Zenuwblokkades kunnen uitgevoerd worden in de lage rug, ter hoogte van de 
borstwervelkolom of ter hoogte van de nek. 

Bij een proefbehandeling of een diagnostische blokkade van de spinale zenuwen 
wordt een zenuw plaatselijk verdoofd met een kortwerkend lokaal verdovend 
medicijn. Hierdoor kunnen we te weten komen welke zenuw precies de oorzaak is 
van de pijn. Bij de gepulseerde radiofrequente denervatie of stroombehandeling 
wordt de werking van de spinale zenuw onderbroken zodat pijnsignalen niet meer 
worden doorgegeven. Dit gebeurt door plaatselijke opwarming ten gevolge van 
elektrische stroom. 

U wordt gevraagd een operatiehemdje aan te doen. De verpleegkundige brengt een 
infuus in. Mogelijk moet u nu nog wachten tot u aan de beurt bent. 

De verpleegkundige brengt u naar de behandelruimte. Dit is een operatiezaal op 
het chirurgisch daghospitaal. Er is een speciale tafel geïnstalleerd, waarop u op de 
buik mag gaan liggen voor een procedure in de rug. Voor een procedure ter hoogte 
van de nek, gaat u op de rug liggen. De verpleegkundige helpt u de juiste houding 
aan te nemen. 

Het is belangrijk dat u stil blijft liggen tijdens de procedure. De pijnspecialist zal door 
middel van RX-foto’s het neuroforamen opzoeken. De juiste positie voor de naald 
wordt met een stift aangeduid op uw huid. U zal dit voelen, maar dit is niet pijnlijk.
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De huid wordt ontsmet. Er worden steriele doeken geplaatst over uw nek of rug. 
De huid wordt ter plaatse verdoofd. Dit voelt u als een prik en dit geeft een tijdelijk 
brandend, drukkend gevoel. Na een minuutje trekt dit gevoel weer weg. 

Vervolgens wordt onder controle van RX-doorlichting een fijne naald tot vlak bij 
de zenuw gebracht. Bij de proefbehandeling wordt een kortwerkend verdovend 
middel ingespoten. Dit kan een brandend gevoel geven, dat snel weer wegtrekt. 

Bij de stroombehandeling wordt via het naaldje een fijne geleider ingebracht. U 
krijgt hiervoor een zeer lichte sedatie zodat u enkele minuten goed ontspannen 
bent. Eerst wordt gecontroleerd of de naald zo dicht mogelijk bij de zenuw is 
geplaatst. Dit gebeurt door een lichte prikkelende stroom. Wanneer u deze 
prikkeling, tinteling of druksensatie gewaar wordt, moet u dit onmiddellijk zeggen. 
Via de geleider wordt elektrische stroom op de zenuw gezet, zodat deze plaatselijk 
opwarmt. Hiervoor wordt een lokale verdoving gegeven, zodat de behandeling 
pijnloos is. 

Op de prikplaats wordt een pleister aangebracht.
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NA DE BEHANDELING

De verpleegkundige helpt u van de tafel en brengt u weer naar uw ligstoel. 

Bij de proefbehandeling wordt u gevraagd houdingen aan te nemen waarbij u 
normaal pijn heeft. Wanneer de oorzaak van de pijn bij de behandelde spinale 
zenuw ligt, zal u gedurende enkele uren een pijnvermindering ervaren. De 
verpleegkundige en arts zullen dit registreren. Ook indien er geen of slechts 
een gering effect is op de pijn, is dit erg nuttige informatie. Op die manier kan er 
gezocht worden naar een andere oorzaak van de pijnklachten of naar een andere 
behandeling. 

Indien het resultaat positief is, zal u in aanmerking komen voor de gepulseerde 
radiofrequente denervatie of de stroombehandeling. Dit gaat door op een andere 
dag. 

Na de behandeling wordt uw bloeddruk gemeten en wordt uw hartslag genomen. 
Pijn en verband worden gecontroleerd. Het infuus wordt verwijderd. 

Wees extra voorzichtig indien u wil opstaan. Vraag de eerste keer om hulp van uw 
begeleider of van de verpleegkundige. 

Wanneer u zich goed voelt, mag u zich terug aankleden. U kan een glaasje water 
vragen aan de verpleegkundige. Controleer met de verpleegkundige of met de 
baliemedewerker uw volgende afspraken. 

Na controle door de verpleegkundige en/of arts mag u het ziekenhuis verlaten. 
Vraag uw begeleider u te helpen. 

Na enkele uren zal het verdovend middel uitgewerkt zijn waardoor u dezelfde 
pijnklachten zal ervaren als voor de procedure.
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NAZORG

U kreeg een behandeling omwille van een geïrriteerde zenuw. Bovendien kreeg 
u vlakbij deze geïrriteerde zenuw een spuit toegediend. Er kan napijn optreden, 
die hevig kan zijn en waarvoor u pijnstillers mag nemen. Bij de proefblokkade kan 
dit 3 dagen duren, bij de stroombehandeling kan dit 10 tot 14 dagen duren. U kan 
eventueel uw huisarts contacteren om uw pijnmedicatie aan te passen. 

De stroombehandeling werkt niet onmiddellijk. De pijnstillende effecten treden pas 
op na een 4-tal weken. U mag deze periode overbruggen met pijnstillers, die uw 
huisarts kan voorschrijven. Het kan 6 tot 8 weken duren eer u een goed effect van 
de behandeling gewaar wordt. Na deze periode krijgt u een controleafspraak bij de 
pijnspecialist. 

De dag van de behandeling mag u geen belastende inspanningen doen. 

Na de behandeling mag u dezelfde dag NIET ACTIEF aan het verkeer 
deelnemen. U moet een chauffeur voorzien of u moet zich met het openbaar 
vervoer verplaatsen. 

De pleister op de rug mag u ’s avonds verwijderen. Het ontsmettingsmiddel mag u 
verwijderen door douchen of baden. 

Uw huisarts kreeg een brief over de behandeling. Bij vragen kan u dus ook steeds 
bij de huisarts terecht. 
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MOGELIJKE COMPLICATIES  
EN NEVENWERKINGEN

• Infectie van de insteekplaats : de huid ter hoogte van de insteekplaats wordt 
rood, gezwollen, warm en pijnlijk. Door de genomen maatregelen (ontsmetting, 
steriele werkmethode en materialen) is de kans op infectie zeer klein. 

• Bloedingen : dit kan ontstaan als tijdens de behandeling een bloedvaatje 
wordt geraakt. U merkt dit als een pijnlijke blauwe plek. Meld steeds welke 
bloedverdunnende medicijnen u neemt en volg instructies voor het stoppen 
van deze medicatie goed op. Op deze manier kan een bloeding vermeden 
worden. Ondanks de maatregelen is het risico nooit nul. Uitzonderlijk treedt er 
een ernstige bloeding op ter hoogte van het ruggenmergkanaal. De klachten 
hiervan zijn aanhoudende hevige nek/rugpijn, verminderde kracht in de benen 
of armen en mogelijk urine- of stoelgangverlies of de onmogelijkheid tot plassen 
of om stoelgang te maken. Een dringende operatie is dan noodzakelijk. Meld u 
onmiddellijk op de dienst spoedgevallen! 

• Allergische reacties : dit kan zowel voorkomen op het gebruikte 
ontsmettingsmiddel, op de contrastvloeistof als op de corticoïden. Soms zijn dit 
onschuldige plaatselijke reacties, zeldzaam kan dit aanleiding geven tot een 
ernstige levensbedreigende situatie. Het is belangrijk dat u gekende allergieën 
meldt. Er is steeds medicatie voorhanden om ernstige allergische reacties op te 
vangen. 

• Kortademigheid : indien de blokkade van de spinale zenuwen plaats vindt 
ter hoogte van de borstwervels, is er een klein risico dat er een long wordt 
aangeprikt. Dit uit zich door kortademigheid. Bij klachten wordt er een RX-
foto van de longen genomen. In sommige gevallen is er een drainage van de 
luchtcollectie rond de long nodig. Indien de kortademigheid pas optreedt als 
u reeds het ziekenhuis heeft verlaten, moet u het Pijncentrum (overdag) of de 
dienst spoedgevallen (’s nachts of in het weekend) contacteren. 

• (Tijdelijke) schade ter hoogte van de zenuwen die naar een arm of been 
vertrekken: Ondanks maatregelen is dit niet 100% te voorkomen.
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• (Spier)pijn ter hoogte van de prikplaats

• Tijdelijke krachtsvermindering in de arm of het been. Dit komt door de 
plaatselijke verdoving. Als de verdoving is uitgewerkt (na enkele uren), komt de 
normale kracht weer terug. 
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BIJ PROBLEMEN

Tijdens de openingsuren van het pijncentrum (maandag t.e.m. donderdag van 7u 
tot 17u en vrijdag van 7u tot 15u30) kan u contact opnemen met het Pijncentrum 
Mol op het telefoonnummer 014/71.24.55.

Buiten de openingsuren kan u contact opnemen met uw huisarts, de huisarts 
van wacht of met de dienst spoedgevallen van het H. Hartziekenhuis Mol op het 
nummer 014/ 71.23.92. 
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is 
eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder 
toestemming van de eigenaar is verboden. 

Datum laatste aanpassing: 9 januari 2018

Naam auteur / verantwoordelijke:  
Dr. Gaby Kox – Inne Jansen

Kwalificaties auteur:  
Arts anesthesie/algologie - Verpleegkundig 
diensthoofd
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


