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Ilio-Inguinalis blokkade
De medisch specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten tot 
een zogenaamde Ilio –Inguinalis 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.

Klachten
De klachten bij een Ilio-inguinalis neuralgie bestaan vaak uit onplezierige 
pijnlijke klachten in de onderbuik en lies uitstralend naar bovenbinnenzijde 
van het bovenbeen naar de geslachtsdelen. Men klaagt soms over een 
brandende stekende pijn.

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 staat een bed voor u klaar en krijgt u een blauw operatie jasje om aan 
te trekken. Het kan zijn dat u even moet wachten tot u aan de beurt bent. 
Daarna wordt u met bed naar de operatie afdeling gebracht.
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Behandeling
De arts kan kiezen voor twee manieren van behandelen.

Tijdens de ene behandeling ligt u op de behandeltafel en op basis van 
anatomische landmarks wordt het naaldje in de juiste positie ingebracht, en 
medicijnen achtergelaten.

De andere manier van behandelen is onder echogeleide. (ultra sound). 
Eerst wordt er wat gel op de huid aangebracht om de geleiding van de 
echogolven te bevorderen. De arts ziet op de monitor precies waar hij de 
naald moet plaatsen. Onder echogeleide wordt de naald ingebracht en 
wanneer deze in positie staat wordt het medicijn achtergelaten.

Na de behandeling blijft u nog even in de voorbereidingsruimte van de 
operatie afdeling om te herstellen van de behandeling.
Daarna wordt u teruggebracht naar de afdeling dagbehandeling. 
Als alles goed is mag u naar huis.

Na deze behandeling bestaat de kans op napijn.

Houdt u rekening met het volgende:
• u mag niet alleen naar huis of zelf autorijden;
• na een zenuwblokkade kan er napijn optreden;
• 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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