Occipitaalblokkade

P I J N ZO R G

Patiënteninformatie

Vanuit de nek lopen aan beide kanten twee zenuwen naar het achterhoofd. Irritatie van deze zenuwen geeft
vervelende hoofdpijnklachten, die zelfs kunnen doortrekken naar het voorhoofd. Irritatie kan optreden door
een ongeval, een slechte houding of zonder reden. Om te kijken of deze zenuwen verantwoordelijk zijn voor uw
hoofdpijnklachten, kunnen we deze zenuwen behandelen. In deze folder vindt u meer informatie over deze
behandeling.

Voor de behandeling

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van DC Klinieken. De behandeling vindt plaats op de
pijnpoli. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. Rekent u op een verblijf van
ongeveer 30 tot 45 minuten.

De behandeling

U neemt plaats op de behandeltafel of stoel. Nadat de anesthesioloog-pijnspecialist de naald op de juiste
plaats heeft ingebracht, wordt de medicatie ingespoten. Optioneel wordt de naald verwarmd met stroompjes.
Op de prikplek wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te
zorgen dat iemand anders u naar huis brengt. Er kan napijn optreden ten gevolge van de injectie. Deze napijn
kan enige dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol
volgens bijsluiter.

Complicaties/bijwerkingen

Onderstaande complicaties of bijwerkingen kunnen na de behandeling voorkomen:
tijdelijke hoofdpijn;
bij een kleine groep patiënten kan gedurende enkele dagen tot weken een licht verminderd gevoel bij het
achterhoofd optreden

•
•

Afspraak maken

Als u een verwijzing krijgt, kunt u ons bellen voor een afspraak: 088 0100 900. Mocht u een gemaakte
afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet
verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening. Voor het onderzoek Wij verzoeken u vriendelijk 10
minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie.
Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:
het aanvraagformulier, dat u van uw arts meekrijgt
uw verzekeringspasje
uw identiteitsbewijs

•
•
•

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.

Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken?
Kijk dan op onze website www.dcklinieken.nl/vergoedingen.

