Ganglion Impar
Pijnbestrijding

Beter voor elkaar

Ganglion Impar
De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een
behandeling van het ganglion Impar over te gaan.
In deze folder vindt u informatie over de behandeling.
Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de specialist of
verpleegkundige.

Algemeen
De behandeling vindt plaats op de operatiekamer.
U wordt dringend verzocht om geen sieraden of piercings te dragen, laat deze
kostbaarheden thuis.
Het doel van de behandeling is de zenuwknoop die verantwoordelijk is voor gevoel
van het stuitje of bekkenbodem te behandelen.

Voorbereiding
De behandeling vindt plaats in dagopname.
Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling komt melden, waarna u naar
de afdeling Dagbehandeling wordt gebracht. Hier krijgt u een blauw operatiejack
wat u aantrekt.
Het kan zijn dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent.
U wordt naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht.
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Behandeling
Na een lokale verdoving van de huid, plaatst de specialist onder
röntgendoorlichting een naald bij de te behandelen zenuwknoop, ter hoogte van
het stuitje.
De specialist controleert de plaats van de naald met behulp van een contrast
middel.
Als de naald goed staat behandelt de specialist de zenuwknoop met medicijnen.
U krijgt dan een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend toegediend,
eventueel later gevolgd door een etsende vloeistof.
Na de behandeling gaat u terug naar de voorbereidingsruimte, waar u nog even
kan herstellen van de behandeling.
Daarna weer terug naar de Dagbehandeling en wanneer alles goed is mag u naar
huis.
•
•
•
•

na de behandeling kan er enige napijn optreden;
graag vooraf melden wanneer u allergisch bent voor contrast vloeistof en als u
bloedverdunnende medicijnen gebruikt;
niet zelf naar huis autorijden na de behandeling;
bij zwangerschap of koorts kan de behandeling niet doorgaan.
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