Ganglion Stellatum (rhizotomie)
Polikliniek Pijnbestijding

Beter voor elkaar

Ganglion Stellatum (rhizotomie)
De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een
zenuwwortelblokkade over te gaan. Ongeveer twee weken voor de
behandeling ontvangt u een schriftelijke oproep.
In deze brochure vindt u informatie over de behandeling, die kan bestaan
uit een proefblokkade, of een definitieve zenuwblokkade.
Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de specialist of
verpleegkundige.
www.ikazia.nl

Algemeen
De behandeling vindt plaats op de operatiekamer.
Het doel van de behandeling is de zenuw die de pijnprikkel geleidt zodanig
te behandelen dat de pijnprikkel niet meer kan worden doorgegeven aan de
hersenen.
De specialist probeert vast te stellen door een proefblokkade (plaatselijke
verdoving) welke zenuw de pijn geleidt.
Na een geslaagde (positieve) proefblokkade zal de pijn tijdelijk
verminderen.
Nadat de pijngeleidende zenuw is opgespoord kan een definitieve
zenuwblokkade worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan door elektrische
pulsen. Een definitieve zenuwblokkade kan langere tijd pijnvermindering
geven en zo nodig worden herhaald.

Ligging van de zenuwwortel
Zenuwwortels komen uit de openingen in de wervelkolom, tussen de
wervels door op iedere hoogte van de wervelkolom.
De indicatie is:
• pijn in de nek uitstralend naar schouder, arm, hand of vingers
• patiënt met dystrofie
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Voorbereiding
De behandeling gebeurt in dagopname.
Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling bij de Opname komt
melden, waarna u naar de dagopname afdeling wordt gebracht.
Hier krijgt u een bed en een blauw operatiejack wat u aan trekt. Het kan zijn
dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent.
Daarna wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling
gebracht.

Behandeling
Tijdens de behandeling ligt u op de rug, met de nek iets overstrekt.
Met behulp van een injectie wordt er via de hals bij een zenuwknoopje van
het Ganglion Stellatum een medicijn achter gelaten.
Deze ingreep gaat onder röntgendoorlichting, om de juiste plaats voor
injectie te bepalen. Bij de definitieve behandeling wordt er een naald via de
hals geplaatst bij het zenuwknoopje. Dit gebeurt onder plaatselijke
verdoving.
Vervolgens word na de verdoving elektrische pulsen gegeven.
Na de behandeling gaat u terug naar de voorbereidingsruimte, waar u nog
even kan herstellen van de behandeling.
Daarna gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling en wanneer alles
goed is mag u naar huis.

Houdt u rekening met het volgende:
• u mag niet alleen naar huis of zelf autorijden;
• na een zenuwblokkade kan er napijn optreden;
• men kan hees zijn, slikklachten hebben of wazig zien, of het ooglid kan
tijdelijk een beetje gaan hangen;
• er kan tijdelijke krachtsvermindering voorkomen;
• bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen, graag voordat de
afspraak gemaakt wordt overleggen met de arts;
• bij zwangerschap of koorts kan de behandeling niet doorgaan.
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