Lumbale sympaticus blokkade
Pijnbestrijding

Beter voor elkaar

Lumbale sympaticus blokkade
De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een
lumbale sympaticus blokkade over te gaan.
( Dit is een vorm van behandeling, waarbij met behulp van één of meerdere
naalden een zenuwbaan van het zenuwstelsel wordt geblokkeerd)
In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Algemeen
• De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. U mag geen sieraden
of piercings dragen.
• Een lumbale sympaticus blokkade is een behandeling waarbij, met
behulp van een of meerdere naalden een baan van het onwillekeurige
zenuwstelsel wordt geblokkeerd.
• Deze baan verloopt aan de voorzijde van de wervelkolom.
• Deze behandeling wordt gedaan bij circulatie stoornissen aan het been,
en bepaalde zenuwpijnen zoals fantoompijn.
• Ongeveer twee weken voor de behandeling ontvangt u een schriftelijke
oproep.

Voorbereiding
De behandeling vindt plaats in dagopname. Dit betekent dat u zich op de
dag van de behandeling op de afgesproken tijd bij de opname komt melden,
waarna u naar de afdeling dagbehandeling wordt gebracht.
U wordt naar een bed gebracht en u krijgt een blauw operatiejasje om aan
te trekken.
Het kan zijn dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent.
U wordt naar de voorbereidingsruimte van de operatie afdeling gebracht.
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Behandeling
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik met een kussen onder uw bekken
geschoven.
Bij de lumbale sympatectomie worden de naalden onder
röntgendoorlichting via de rug ingebracht. Dit gebeurt onder plaatselijke
verdoving.
De blokkade vindt plaats met een chemische vloeistof en/of elektrische
pulsen.
Door deze behandeling ontstaat er een betere doorbloeding in been of voet.
In veel gevallen wordt de pijn minder.
Na de behandeling gaat u terug naar de voorbereidingsruimte, waar u nog
even kan herstellen. Ook worden er nog wat controles gedaan.
Daarna wordt u weer naar de afdeling dagbehandeling gebracht. Als alles
goed is mag u naar huis of anders moet u een nachtje blijven.
U mag na de behandeling niet alleen naar huis. Er moet altijd iemand bij u
zijn op weg naar huis in verband met eventuele late reacties.
• Het is mogelijk dat er een tijdelijke zwelling kan optreden van been of
voet, of een doof gevoel in lies of bovenbeen;
• In veel gevallen treedt er na de behandeling een napijn op, deze napijn is
tijdelijk;
• Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen, graag voor het
onderzoek overleggen met de arts;
• Bij zwangerschap of koorts kan de behandeling niet doorgaan.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.
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