Pijnpolikliniek

Lumbale sympaticus blokkade
Een lumbale sympaticus blokkade is een onderbreking van een gedeelte van het onwillekeurige zenuwstelsel
in de onderrug. Het onwillekeurige zenuwstelsel regelt allerlei lichaamsfuncties waar we normaal niet op
letten, zoals de hartslag, bloeddruk en het transpireren.

Wat is een lumbale sympaticus blokkade
U heeft van uw behandelend arts gehoord dat u een behandeling moet ondergaan waarbij een blokkade
gemaakt wordt van een zenuw in de onderrug. Een lumbale sympaticus blokkade is een onderbreking van een
gedeelte van het onwillekeurige zenuwstelsel in de onderrug. Dit deel van het onwillekeurige zenuwstelsel
ligt naast de wervelkolom ter hoogte van de navel.
Een blokkade van de betreffende zenuw verbetert de doorbloeding in uw been en voet, wat kan leiden tot
pijnvermindering. Een lumbale sympaticus blokkade kan zinvol zijn bij problemen met de bloeddoorstroming
in het been, sympathische reflexdystrofie, bepaalde zenuwpijnen zoals fantoompijn en bepaalde vormen van
rugpijn.

Proefblokkade en definitieve blokkade
De pijnbestrijder probeert eerst vast te stellen door welke zenuw de pijn door gegeven wordt. Alleen als deze
proefbehandeling een positief resultaat geeft wordt een definitieve behandeling gedaan.

Voor de behandeling
 De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit
dan van tevoren door!
 Gebruikt u een bloedverdunner (bijvoorbeeld Ascal) dan moet deze in overleg 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 de INR waarde op de dag van de behandeling 1.6 of lager
is

De behandeling
U ligt tijdens de behandeling op uw buik. Onder röntgendoorlichting wordt met een stift de plaats bepaald
waar geprikt moet worden. De zenuwbaan wordt opgezocht middels röntgendoorlichting waarbij er een
contrastvloeistof ingespoten wordt. Het kan enige dagen tot weken duren voor het effect van de behandeling
beoordeeld kan worden.

Na de behandeling
 Na de behandeling gaat u met uw begeleider naar huis. Indien nodig kan uw begeleider in de centrale
hal een rolstoel gaan halen. U mag niet zelf autorijden.
 Twee maanden na de behandeling krijgt u een controleafspraak.
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 U kunt na de behandeling een verdoofd gevoel in de lies of been krijgen. Dit kan geen kwaad en het
gevoel komt binnen een paar uur weer terug.
 Andere bijwerkingen kunnen zijn een bloeduitstorting of spierpijn op de plaats waar geprikt is.
 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 na een paar weken al resultaat verwachten.

Bent u verhinderd?
Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neem contact met ons op via één
van deze telefoonnummers. 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.

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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