Pijnbehandeling perifere
zenuw met behulp van echo

P I J N ZO R G

Patiënteninformatie
Wanneer een oppervlakkige zenuw (perifere zenuw) pijn veroorzaakt, kan deze behandeld worden door
middel van een injectie. Er wordt dan medicatie rondom de zenuw gespoten. Om de zenuw op te zoeken
wordt eerst vaak een echo gemaakt. De zenuw wordt soms ook behandeld met warmte van radiofrequente
stroom (PRF).
In deze folder vindt u informatie over de behandeling, hoe u zich moet voorbereiden en wat u kunt
verwachten.

Voor de behandeling

Indien één van de onderstaande punten op u van toepassing is, wilt u vóór de behandeling dan contact
opnemen met uw behandelend arts:
U bent mogelijk zwanger
U heeft suikerziekte
U bent allergisch of overgevoelig voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleisters
U gebruikt bloedverdunnende medicijnen

•
•
•
•

Dag van de behandeling

De behandeling vindt plaats op de pijnpoli. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer
gebracht. Uw begeleider mag wachten in de wachtruimte en kan helaas niet bij uw behandeling aanwezig zijn.
Ons advies is de rest van de dag vrij te plannen.

De behandeling

Met behulp van het echoapparaat wordt het gebied in beeld gebracht waar de zenuw loopt. Vervolgens wordt
de naald geplaatst. Nadat de pijnspecialist de naald op de juiste plaats heeft ingebracht, wordt de medicatie
ingespoten.
Zo nodig kan deze behandeling gecombineerd worden met een PRF-behandeling. De naald wordt dan
verwarmd door middel van lichte stroom (PRF). De positie van de naald kan gecontroleerd worden door de
zenuw elektrisch te prikkelen. U voelt dan tintelingen of schokjes in het pijnlijke gebied. Hierna wordt
verdoving ingespoten, waarna de zenuwwortel met PRF-stroom wordt behandeld. Op de prikplaats wordt een
pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds verwijderen. U kunt de volgende dag weer douchen.

Na de behandeling

•
•
•

Na de behandeling blijft u nog even bij ons ter observatie. U krijgt na enkele controles een
vervolgafspraak mee.
Door de medicatie die u ingespoten heeft gekregen, mag u niet autorijden of alleen naar huis. U moet
daarom een begeleider meenemen naar de afspraak of iemand vragen u na de behandeling op te halen.
Zonder begeleider, kunnen wij de behandeling helaas niet uitvoeren.
De eerste 2 weken na de behandeling kan een tijdelijke verergering van de pijnklachten optreden. U kunt
eventueel extra pijnstillers innemen. Pas na 4 tot 8 weken kan het resultaat van de behandeling goed
worden beoordeeld. Het is ook mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.

Complicaties of bijwerkingen

De behandeling van een perifere zenuw is een veilige behandeling en verloopt meestal zonder problemen.
De pijnspecialist overlegt met u of de behandeling in uw geval mogelijk bijzondere risico’s met zich mee
kan brengen.

Na een behandeling van een perifere zenuw kunnen de volgende complicaties of bijwerkingen optreden:
Tijdelijk een verdoofd gevoel van de plaats van de behandeling.
Als een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn,
maar gaat vanzelf weer over.
Spierpijn op de plaats van de behandeling, dit is van tijdelijke aard.
Door het ontstekingsremmende medicijn kunnen opvliegers optreden (bij zowel mannen als vrouwen), de
menstruatie kan verstoord worden en de anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer
betrouwbaar. Daarnaast kunnen bij suikerpatiënten de bloedsuikerwaarden iets schommelen.

•
•
•
•

Vragen

Als u nog vragen heeft over de behandeling, neem dan contact op met ons Service- en Informatiecentrum
via 088 0100 900.

Zorgkaart Nederland

Wij vinden uw mening erg belangrijk.
Laat daarom uw waardering achter
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