Anesthesie / Pijnbestrijding

Coeliacusblokkade (blokkade van een
zenuwknoop in de buik)
Inleiding
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een coeliacusblokkade
zult ondergaan omdat u pijnklachten heeft.
Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling, mogelijke
complicaties en het te verwachten resultaat.
Coeliacusblokkade
Bij de Coeliacusblokkade blokkeert de anesthesioloog de pijn, die u voelt in de
organen in uw bovenbuik, zoals de lever en de alvleesklier. De zenuwen, die van
deze organen afkomen, lopen door een zenuwknoop (plexus coeliacus).
Deze zenuwknoop ligt achter in de buik, vlak voor de grote bloedvaten en
veroorzaakt pijn. De anesthesioloog benadert deze zenuwknoop vanuit uw rug met
een naald en spuit vloeistof (verdovingsvloeistof samen met alcohol 50%) in, die de
pijngeleiding onderbreekt. Voor een goed resultaat wordt de zenuwknoop aan twee
zijden aangeprikt.
Voorbereiding
U wordt voor deze behandeling één tot twee dagen opgenomen. Wilt u het
volgende meenemen:
• uw afsprakenkaart en SKB-pas
• inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekering
• medicijnen die u gebruikt in het bijbehorende doosje/verpakking (ook als u al
hebt doorgegeven aan de anesthesist welke medicatie u gebruikt).
In plaats hiervan mag u ook uw actuele medicijnenpaspoort meenemen
• naam en telefoonnummer van uw contactpersoon
• wij adviseren u gemakkelijke kleding aan te trekken
• wij adviseren u iets te lezen mee te nemen
• Als u bloedverdunners gebruikt moet u dit tevoren melden, zodat er passende
maatregelen genomen kunnen worden.
In verband met de hygiëne geven wij u het advies vooraf thuis te douchen en
nagellak, make-up en sieraden te verwijderen. Denk aan het tijdig stoppen met het
innemen van bloedverdunnende middelen (indien van toepassing).
Behandeling
Van te voren hoort u van de afdeling Opname op welke dag en op welke
verpleegafdeling u opgenomen wordt.
U meldt zich op de afgesproken dag en tijd bij de secretaresse van de
verpleegafdeling.
Er volgt een opnamegesprek met de verpleegkundige en zij brengt een
infuusnaaldje in. U mag in uw eigen kleding op bed gaan liggen.
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Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op een smalle tafel; In overleg met u kunt
u een roesje (lichte narcose) krijgen, zodat u slaapt.
Met behulp van röntgenapparatuur bepaalt de anesthesioloog op welke plek de
naalden moeten komen, wat aan weerszijden van de rug met een viltstift wordt
gemarkeerd. Op die plekken brengt de anesthesioloog 2 naalden in, waarna hij/zij
de vloeistof inspuit.
Dit kan een kortdurend gevoel van warmte in de bovenbuik geven.
Na de behandeling worden de inspuitplaatsen met pleisters afgeplakt.
De behandeling is over het algemeen niet pijnlijk, duurt ongeveer 20 tot 30 minuten
en geeft vaak een goed pijnverlichting.
Patiëntveiligheid
Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar
uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere
malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of
alle handelingen zijn uitgevoerd.
Complicaties /bijwerkingen
Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij coeliacusblokkade complicaties optreden.
Gelukkig komen deze niet vaak voor. Mogelijke bijwerkingen zijn:
• Een verlaagde bloeddruk. Eventueel krijgt u extra vocht of bloeddrukverhogende medicijnen toegediend. Het lichaam corrigeert de bloeddruk na
enige tijd vanzelf.
• Diarree gedurende een korte periode.
Deze bijwerkingen komen in 10-20% van de behandelingen voor en gaan na één
of twee dagen vanzelf over. Dit is ook de reden, dat u in het ziekenhuis
opgenomen wordt.
Bij mannen bestaat er als gevolg van deze ingreep een kans, dat zij
erectiestoornissen krijgen.
Resultaat
Het resultaat van de blokkade wordt soms pas na één of twee dagen duidelijk.
Meestal is er meteen een goede pijnstilling.
Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk. U hoort van uw arts of u voor
een extra behandeling in aanmerking komt.
Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft,
kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een
bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u één van de
medewerkers van de pijnpolikliniek dan om nadere uitleg.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.15 en van 13.30 – 16.30
uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 42 00.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide
informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op
de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Ook staat de folder op:
www.skbwinterswijk.nl
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