Polikliniek Pijngeneeskunde

GANGLION STELLATUM BLOKKADE

blokkade van de zenuwknoop onderin de hals

Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een blokkade van de zenuwknoop
onderin de hals (ganglion stellatum blokkade) uit te voeren. U krijgt deze behandeling om uw pijnklachten te verminderen. In deze folder leest u hoe deze
behandeling verloopt. Lees deze folder goed door.
WAT IS EEN GANGLION STELLATUM BLOKKADE?
•Een ganglion is een zenuwknoop waar een aantal zenuwen samenkomen.
Deze zenuwen kunnen pijn veroorzaken in een bepaald gebied van het
lichaam.
•Het ganglion stellatum is een zenuwknoop die onderin de hals ligt.
Ongeveer ter hoogte van de zevende nekwervel. Zie figuur 1.
•Door een deel van de zenuwen in dit gebied uit te schakelen (blokkade) kan
de pijn worden verminderd. Dit wordt gedaan met elektrische gepulseerde
radiofrequentiestroom (PRF-stroom).
•Deze behandeling wordt gedaan bij sommige vormen van pijn, bijvoorbeeld
in de onderkaak, nek, schouder of arm.

Figuur 1 | © Bohn Stafleu van Loghum 2004

WAT WILLEN WE VAN U WETEN VOOR DE BEHANDELING?
•Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf
met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw
bloedverdunners voor de behandeling.
•Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling kan doorgaan.
•Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen of voor latex?
Geef dit voor de behandeling aan ons door.
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•Heeft u een pacemaker/ICD? Geef dit vooraf aan uw behandelaar door. In
overleg met u worden dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen.
HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE BEHANDELING ?
•U hoeft geen speciale kleding mee te nemen voor deze behandeling.
•U kunt gewoon eten voordat de behandeling begint. Ook uw medicijnen
kunt u gewoon innemen. Dit geldt niet voor bloedverdunners, zoals hierboven staat.
•Bent u ziek of heeft u koorts op de dag van de behandeling? De behandeling
kan dan niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.
•U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel
daarom vooraf vervoer terug naar huis.
HOE GAAT DE BEHANDELING?
•U krijgt de blokkade van het stellatum op de polikliniek Pijnbestrijding.
•U wordt door de verpleegkundige naar de behandelruimte gebracht.
•U gaat op uw rug op de behandeltafel liggen.
•De pijnspecialist bepaalt de juiste plaats voor de injectie met een röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. Hij of zij geeft de juiste plaats op de huid
aan met een viltstift.
•De pijnspecialist brengt met een röntgenapparaat en een beeldscherm de
naald op de juiste plaats.
•Om de plaats van de naald goed te kunnen controleren op het beeldscherm,
spuit de pijnspecialist wat contrastvloeistof in. Eventueel krijgt u ook een
teststroompje (een elektrisch stroompje).
•Het kan zijn dat u eerst een proefbehandeling krijgt. Dit is om er zeker van
te zijn dat de behandeling effect heeft. U krijgt dan een tijdelijke injectie in
de zenuwknoop. Er wordt bekeken of de pijn minder wordt door de proefbehandeling.
•Als de proefbehandeling effect heeft gehad, volgt de definitieve behandeling. U krijgt een elektrisch stroompje. Hiermee worden een aantal zenuwen
geblokkeerd. De zenuwen kunnen dan geen pijn meer doorgeven.
•Na de behandeling kunt u zich weer aankleden.
•U gaat terug naar de wachtruimte.
•Na een half uur komt de pijnspecialist bij u langs. Hij of zij vraagt of de pijn
door de injectie minder is geworden.
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AFSPRAAK VOOR CONTROLE
Na de behandeling wordt er een controle afspraak gemaakt door de polikliniekassistente. Tijdens de controleafspraak bespreekt de pijnspecialist het resultaat van de behandeling met u.
HEEFT DE BLOKKADE VAN HET STELLATUM BIJWERKINGEN?
•U kunt last krijgen van napijn. De pijn verdwijnt vanzelf binnen enkele weken.
•De behandeling wordt zeer zorgvuldig gedaan maar er bestaat een zeer
kleine kans dat de naald door het longvlies prikt. Er kan dan een klaplong
ontstaan.
WANNEER KUNT U MINDER PIJN VERWACHTEN?
Het is direct na de behandeling duidelijk of de behandeling effect heeft gehad.
HEEFT U VRAGEN DIRECT NA DE BEHANDELING?
•Heeft u direct na de behandeling klachten of vragen? Neem dan contact op
met de Spoedeisende Hulp 0344-674254.
•Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw
huisarts of de huisartsenpost.
VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Uw
behandelend pijnspecialist geeft u graag meer informatie.
POLIKLINIEK PIJNBESTRIJDING
0344-674064
bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.
SECRETARIAAT PIJNBESTRIJDING
0344-674463
poli.pijnbestrijding@zrt.nl.
Deze informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw specialist of behandelaar. De informatie is algemeen. Het is mogelijk dat er voor uw
situatie andere adviezen of procedures gelden.
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AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

