Pijnpolikliniek

PRF van de Nervus supra scapularis
Met de PRF van de Nervus Suprascapularis behandeling kunnen klachten in schouder/arm verminderen.

Voor de behandeling
 Gebruikt u een bloedverdunner (bijvoorbeeld Ascal) dan moet deze zeven dagen voor de behandeling
worden gestopt. Overleg hierover met de arts die de bloedverdunner heeft voorgeschreven.
 Gebruikt u een antistollingsmiddel (bijvoorbeeld marcoumar of sintrom) dan is het noodzakelijk dat u
contact opneemt met de trombosedienst zodat deze ervoor gaan zorgen dat de INR waarde van het
bloed 1.6 of lager is op de dag van de behandeling.
 Zorg voor gemakkelijke kleding, geen moeilijke sluiting bijvoorbeeld als de arm even verdoofd aanvoelt
is dit voor u makkelijker aankleden.

De behandeling
Bij deze behandeling wordt er een naaldje ingebracht vanaf de schouder naar de nervus
(zenuw)suprascapularis. Op de plaats waar het naaldje door de huid gaat wordt de huid verdoofd. De arts zal
daarna de huid desinfecteren en het naaldje gaan prikken. Om er zeker van te zijn dat de naald op de goede
plaats staat gaan we het naaldje testen, dit gaan we doen door middel van een puls wat er voor kan zorgen
dat u klopjes voelt. Deze klopjes zijn voor de arts een zichtbaar bewijs dat het naaldje op de juiste plaats zit
zodat er gestart kan worden met de warmte behandeling.
Van de behandeling (PRF) zelf voelt u niets, het duurt 4 minuten, tevens wordt via de al ingebrachte naald een
verdovingsvloeistof gegeven, deze vloeistof zal er voor zorgen dat u nauwelijks of geen napijn van de
behandeling zal hebben. Wel bestaat de kans dat een verdoofd gevoel in de arm optreedt welke na een paar
uur vanzelf verdwijnt.

Na de behandeling
 De behandeling is zonder röntgendoorlichting en zonder narcose, dit betekent dat u na de behandeling
met begeleiding welke ook zorgt voor het vervoer direct naar huis mag.
 Er kan een paar dagen napijn optreden. Hiervoor mag u een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 De inwerktijd van de behandeling kan tot maximaal twee maanden duren. Sommige patiënten reageren
sneller en kunnen een paar weken al resultaat verwachten.
 De pleister mag de zelfde avond worden verwijderd en u mag gewoon douchen of baden.

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact op met de
polikliniek. Gaat het om een opname? Bel dan het patiënten servicebureau. Bel zo snel mogelijk, maar uiterlijk
24 uur voor uw afspraak. Anders brengen wij u helaas een wegblijftarief in rekening. Kijk op onze website voor
het actuele tarief.
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Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact met ons op via een van deze
telefoonnummers. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. U kunt ook onze
website raadplegen.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Pijnbestrijding polikliniek

020 - 634 6346
020 - 634 6287

Adres BovenIJ ziekenhuis
Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam
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