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Beter voor elkaar

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. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Inleiding
De plexus coeliacus blokkade is het uitschakelen van een zenuwnetwerk in 
de bovenbuik (plexus coeliacus).

Dit wordt toegepast bij ernstige pijnklachten vanwege kanker van organen 
in de bovenbuik, zoals de alvleesklier, de maag en de lever.
Medicijnen helpen niet genoeg bij deze pijn.

Een blokkade is bij de meerderheid van de patiënten effectief.
Er treedt een goede pijnvermindering op. Het effect houdt ongeveer een 
half jaar aan.

Voor deze behandeling is opname noodzakelijk. U wordt opgenomen op de 
afdeling dagbehandeling. U wordt dringend verzocht geen sieraden of 
piercings te dragen, laat deze kostbaarheden thuis.

Als u bloedverdunners gebruikt moet dit gemeld worden. Mogelijk dat 
uitstel van de behandeling noodzakelijk is!

Plexus coeliacus blokkade
U krijgt tijdens de behandeling een infuusnaaldje in uw arm, waar als dit 
nodig is medicijnen door gegeven kunnen worden. De behandeling kan 
onder lokale verdoving plaatsvinden en duurt ongeveer 30 minuten; u ligt 
daarbij op uw buik.

Met behulp van twee naalden, welke onder röntgendoorlichting via de rug 
worden ingebracht, wordt de behandelvloeistof rondom het zenuwnetwerk 
gespoten. Hierdoor wordt de pijngeleiding (gedeeltelijk) onderbroken.
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Na de plexus coeliacus blokkade
Omdat de werking van meerdere zenuwen verstoord is, heeft u mogelijk de 
eerste uren na de blokkade last van diarree en misselijkheid.

Na de behandeling moet u tot vier uur na de injecties op bed blijven liggen.
De verpleegkundige bij u op de afdeling zal regelmatig uw bloeddruk en 
hartslag opmeten.

Ook is het van belang alleen vloeibare voeding te eten gedurende één dag.

Een wat verdoofd gevoel van de buik/maag is normaal. Dit geldt ook voor 
schouderpijn.

Heeft u last van duizeligheid en/of toenemende pijn? Geef dit dan door 
aan de verpleegkundige.

Complicaties
Omdat het plaatsen van de injecties onder röntgendoorlichting plaatsvindt, 
is de kans op complicaties klein.

Beschadiging van andere organen is zeldzaam door de verbeterde 
technieken. Dit betekent niet dat er geen risico’s zijn.

Het plaatsen van een plexus coeliacus blokkade is niet bij iedereen effectief.
Binnen 24 uur zal duidelijk zijn in hoeverre de blokkade bij u effect heeft 
gehad.

Wanneer u nog vragen heeft, stelt u die dan gerust aan de arts of 
verpleegkundige bij u op de afdeling.
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