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Sacro-iliacale blokkade
De medisch specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten tot 
een zogenaamde S.I. blokkade over te gaan.

In deze brochure vindt u informatie over deze behandeling. Ongeveer twee 
weken voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.

Algemeen
De behandeling vindt plaats op de operatieafdeling. Het doel van de 
behandeling is om uw klachten te laten verminderen of te laten verdwijnen.

De specialist probeert via een proefblokkade (plaatselijke verdoving) een 
medicijn achter te laten tot bij de gewrichtsspleet.
Na een geslaagde (positieve) proefblokkade zal de pijn tijdelijk 
verminderen. 
Na verloop van tijd kan dan ook een definitieve S.I. blokkade worden 
uitgevoerd.
Dit wordt door middel van elektrische impulsen gedaan.
Een definitieve S.I. blokkade kan langere tijd pijnvermindering geven en kan 
zonodig worden herhaald.

Voorbereiding
De behandeling vindt plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat u zich op 
de afgesproken dag en tijd meldt bij de afdeling Opname, vanwaar u naar 
de afdeling Dagbehandeling wordt gebracht.
Hier wordt u uw bed gewezen en u krijgt een blauw operatiejasje wat u aan 
moet trekken. Het kan zijn dat u even moet wachten tot u aan de beurt bent.
Vervolgens wordt u met bed, naar de operatieafdeling gebracht.
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Behandeling
Tijdens de behandeling ligt u op de buik met een kussen onder het bekken. 
Onder röntgendoorlichting worden de naalden in de juiste positie geplaatst 
en wordt een medicijn achtergelaten. Wanneer door deze behandeling de 
pijn kort of langdurig afneemt, is dit een indicatie voor een 
vervolgbehandeling.

Als een definitieve S.I. blokkade wordt uitgevoerd, gebruikt de specialist 
kleine elektrische pulsen om te bepalen of de punt van de naald op de juiste 
plaats ligt.
Hierna wordt de zenuw met elektrische pulsen behandeld en na afloop 
wordt de naald verwijderd.
Na de behandeling blijft u nog even in de voorbereidingsruimte om te 
herstellen van de behandeling. Daarna wordt u teruggebracht naar de 
afdeling Dagbehandeling en wanneer alles goed is mag u naar huis.

• Na een S.I. blokkade kan er napijn optreden;
• Na een definitieve S.I. blokkade kan tijdelijk krachtsverlies optreden;
• Na de behandeling mag u niet alleen naar huis, en u mag niet zelf 

autorijden!;
• Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, overlegt u dan met de arts 

over het gebruik hiervan;
• Bij zwangerschap of als u koorts heeft kan de behandeling niet 

uitgevoerd worden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek 
Pijnbestrijding.
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 16.30 uur
T 010 297 54 30

www.ikazia.nl
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