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Doel van de behandeling:
Deze behandeling wordt toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van een gezwel
van organen in de bovenbuik. De organen kunnen zijn de alvleesklier, de maag en de
lever. Bij de behandeling wordt het zenuwnetwerk (=plexus coeliacus) in de bovenbuik
geblokkeerd. Het geeft over het algemeen een goede vermindering van de pijnklachten en
het effect houdt gemiddeld enkele maanden aan.

Voorbereiding:
De voorbereiding hangt af van het tijdstip van de behandeling. Als u `s ochtend een
afspraak heeft dan dient u vanaf 24.00 uur de avond ervoor nuchter te zijn. (nuchter= niet
eten en/of drinken) Als u `s middags een afspraak heeft dan mag u `s ochtends een licht
ontbijt nemen. (licht ontbijt= beschuit en kopje thee)

Bloedverdunners:
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt dan mag u deze een aantal dagen voor de
behandeling niet meer innemen. Uw behandelend arts van de Chronische Pijnkliniek zal u
hierover informeren. Eventueel zal de arts voor u een aanvullend laboratorium onderzoek
aanvragen. De uitslag is bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Opname:
Voor deze ingreep is het vaak noodzakelijk dat u opgenomen wordt op de
verpleegafdeling.

Behandeling:
Op het afgesproken tijdstip wordt u naar de operatiekwartier kamer gereden waar u eerst
en vooral een infuusnaaldje krijgt. Hier zijn naast uw behandelend arts ook nog een
verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundige helpt u bij de juiste houding op de
behandeltafel. De arts zal onder röntgendoorlichting de plaats bepalen, (de huid verdoven)
en de naald opschuiven tot in het zenuwnetwerk van de bovenbuik. Vervolgens worden de
medicijnen door de naald gespoten. Na de ingreep gaat u naar de recovery ruimte waar de
verpleegkundige enkele controles zal uitvoeren. Hier vandaan gaat u terug naar de
verpleegafdeling. Uw behandelend arts zal u daar opzoeken.
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Napijn:
Het kan voorkomen dat u na de behandeling napijn heeft. Uw behandelend arts zal u dan
een pijnstiller voorschrijven.

Resultaat:
Het is goed om te weten dat het resultaat van de behandeling na 1 à 2 dagen duidelijk
wordt.

Complicatie:
Het kan voorkomen dat u na de ingreep last heeft van:

diarree

duizeligheid bij opstaan (hypotensie)
Deze complicaties zijn tijdelijk.
Als uiterst zeldzame complicaties kunnen optreden:

dwarslaesie (=gedeeltelijke verlamming)

verminderde functie van de blaas
Alle eventueel optredende complicaties dient u bij uw behandelend arts te melden.

Afspraak:
Uw behandelend arts zal u op de verpleegafdeling opzoeken en met u afspraken maken
voor de controle. Heeft u toch nog vragen dan zijn wij bereikbaar op het telefoonnummer:
Chronische Pijnkliniek, 057/35.61.20.

Wij hopen dat u door het lezen van deze folder voldoende bent geïnformeerd.
Heeft u toch nog vragen dan kunt u terecht bij de arts of de verpleegkundige van de
Chronische Pijnkliniek.

Team Chronische Multidisciplinaire Pijnkliniek
Contact:
pijnkliniek@yperman.net
057 35 61 20
www.yperman.net/pijnkliniek
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