Polikliniek Pijnbestrijding

FACETGEWRICHT BLOKKADE

(facetdenervatie)

Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een (proef)blokkade van de
facetgewrichten uit te voeren. U krijgt deze behandeling om uw pijnklachten
te verminderen. In deze folder leest u hoe de behandeling verloopt. Lees deze
folder goed door.
WAT IS EEN BLOKKADE VAN DE FACETGEWRICHTEN?
Een blokkade van de facetgewrichten (facetdenervatie) is een behandeling
waarbij de pijnspecialist de zenuwtakjes bij de facetgewrichten gaat verdoven
(blokkeren).
WAT IS EEN FACETGEWRICHT?
De facetgewrichten verbinden de wervels met elkaar. De facetgewrichten geven de rug steun en beweeglijkheid. De gewrichten kunnen de oorzaak zijn van
uw pijn, bijvoorbeeld door gewrichtsslijtage (artrose). Ook de kleine zenuwen
rondom de facetgewrichten kunnen pijn veroorzaken. De facetgewrichten kunnen klachten geven in de nekwervels, borstwervels of lendenwervels.
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1) Wervelkolom loopt van uw hals tot uw staartbeen (stuitje)
en is opgebouwd uit wervels (zie 1).
2) Tussen de wervels zitten tussenwervelschijven.
3) De wervels zijn met elkaar verbonden met gewrichtjes.
Deze gewrichtjes worden facetgewrichtjes genoemd.
4) Tussen twee wervels komen twee zenuwwortels uit de wervelkolom.
5)Tussen twee wervels komen twee zenuwwortels uit de wervelkolom.
6) Dit is een facetzenuw, kleine zenuwvertakking.
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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.
•Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving?
Geef dit voor de behandeling aan ons door.
•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 VERLOOPT BLOKKADE VAN DE FACETGEWRICHTEN?
•Om er zeker van te zijn dat de behandeling effect heeft, zal de pijnspecialist
eerst een proefblokkade doen van de zenuwtakjes die naar de facetgewrichten gaan.
•Hiervoor geeft de pijnspecialist deze zenuwtakjes een tijdelijke verdoving,
zodat ze geen pijn meer kunnen doorgeven. Dit zijn drie injecties.
•Voelt u daarna geen pijn meer, dan kan de pijnspecialist de blijvende
blokkade uitvoeren.
•Bij een blijvende blokkade van de facetgewrichten krijgt u via een naald een
elektrisch stroompje op het zenuwtakje. Het zenuwtakje wordt verwarmd
en geeft daarna geen pijnsignalen meer door.
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HOE GAAT DE BEHANDELING?
•Voor behandeling van de facetgewrichten in de nek ligt u op uw rug op de
behandeltafel.
•Voor behandeling van de facetgewrichten in de rug ligt u op uw buik op de
behandeltafel.
•Ter hoogte van drie opeenvolgende facetgewrichten worden naalden ingebracht.
•De juiste plaats van de naalden wordt bepaald met het röntgenapparaat en
een ijzeren liniaal.
•De pijnspecialist geeft de juiste plaatsen aan met een viltstift op de huid.
•De pijnspecialist brengt daarna met een röntgenapparaat en een beeldscherm de naalden op de juiste plaats.
•Hij of zij controleert de plaats van de naalden met kleine teststroompjes.
U krijgt hierdoor een prikkelend gevoel. Als u dit voelt, zegt u dit tegen de
pijnspecialist. Wacht niet tot dit gevoel pijnlijk wordt.
•De pijnspecialist kan op een apparaat aflezen hoe groot de afstand van de
naald tot de zenuwwortel is.
•Als de naald goed staat, behandelt de pijnspecialist de zenuwtakjes met
elektrische stroompjes.
AFSPRAAK VOOR CONTROLE
Na de behandeling maakt de poli-assistente een vervolgafspraak voor u. Dit
kan een afspraak op de poli zijn of een telefonisch consult. De afspraak vindt
plaats zes weken na de behandeling. De pijnspecialist bespreekt dan het resultaat van de behandeling met u.
HEEFT EEN DEFINITIEVE BLOKKADE VAN DE
ZENUWTAKJES BIJWERKINGEN?
•U kunt tijdelijk een verminderd gevoel in de huid hebben. Als uw huid wordt
aangeraakt, kan dit soms vreemd voelen.
•De pijn kan de eerste weken erger worden. Na een paar weken verdwijnt de
pijn weer.
•Soms kunt u een allergische reactie krijgen. Bijvoorbeeld voor de contrastvloeistof.
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HEEFT U VRAGEN DIRECT NA DE BEHANDELING?
•Heeft u de eerste 24 uur 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
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.

De afbeeldingen in deze folder die gemerkt zijn met een * zijn afkomstig uit Shutterstock of
Depositphotos en via een licentieovereekomst door ons verkregen. Het is derhalve aan derden
niet toegestaan om deze afbeeldingen op welke wijze dan ook, te gebruiken of te kopiëren. Voor
het eigen gebruik van deze afbeeldingen verwijzen wij naar www.shuterstock.com of
www.depositphotos.com

PATIËNTENVOORLICHTING Ziekenhuis Rivierenland 5

156921 0121
© Ziekenhuis Rivierenland

Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

