Informatie

Plexus coeliacusblokkade
Inleiding
In deze folder vindt u informatie over een plexus coeliacus blokkade. Dit is een
bepaald soort zenuwblokkade. Algemene informatie over wat een zenuwblokkade is leest u in de folder ‘Zenuwblokkade’.
Plexus coeliacus blokkade
De plexus coeliacus is een zenuwnetwerk in de bovenbuik die een rol speelt bij
pijnklachten vanuit de ingewanden. Een plexus coeliacus blokkade is een onderbreking van dit zenuwnetwerk. Deze behandeling kan zinvol zijn bij pijnklachten als gevolg van kanker van organen in de bovenbuik, zoals de alvlees-klier,
de maag en de lever. Bij de behandeling wordt een stof in het zenuw-netwerk
gespoten, waardoor de pijnprikkel de hersenen niet meer kan berei-ken. De
motoriek (bewegingsmogelijkheid) en het gevoel in de huid worden niet beïnvloed
door deze behandeling. Uitsluitend de pijn in de ingewanden wordt geblokkeerd.
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Voorbereiding
● Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (onder controle van de
trombosedienst) moet u hier enkele dagen voor de blokkade mee stoppen. Dit
mag alleen in overleg met de anesthesioloog.
● U mag gewoon eten en drinken en uw overige medicijnen innemen, tenzij de
arts anders voorschrijft.
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In het ziekenhuis
De zenuwblokkade gebeurt in dagopname. U dient zich te melden op de afdeling Dagopname. In het ziekenhuis
volgt u de borden ‘Kortverblijfafdeling’ naar de 2e verdieping. Vervolgens volgt u de borden ‘Dagopname’. Meld
u bij de balie.
Behandeling
Voor de behandeling krijgt u een infuus. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. U krijgt één of twee prikken
in uw rug naast de wervelkolom ter hoogte van de navel. De anesthesioloog/pijnbestrijder zoekt onder röntgendoorlichting met één of twee naalden naar de juiste plek. Hij/zij spuit dan de behandelvloeistof in rondom
het zenuwnetwerk. De behandeling kan in principe onder een lokale verdoving plaatsvinden. Als het liggen op
de buik voor u een te grote belasting is of teveel pijn doet kan in overleg worden gekeken of behandeling onder
narcose mogelijk is. De behandeling duurt ongeveer een half uur. In principe kunt u dezelfde dag weer naar huis.
Het resultaat van de blokkade wordt pas na één à twee dagen duidelijk. In een aantal gevallen is een aanvullende
behandeling noodzakelijk. Het effect van de blokkade houdt gemiddeld enkele maanden aan.
Bijwerkingen en complicaties
● Na de behandeling kan de bloeddruk tijdelijk dalen, daarom krijgt u een infuus.
● Het tijdelijk optreden van diarree is een normaal verschijnsel.
● Soms kan er een stoornis in de blaasfunctie optreden, zodat een blaaskatheter noodzakelijk wordt. Deze
complicatie komt zelden voor.
● In zeer zeldzame gevallen kan een dwarslaesie (verlamming van de benen) optreden.
Tot slot
Bij vragen, problemen of aanhoudende koorts, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de pijnpolikliniek. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers en adressen

Pijnpolikliniek
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 49
E: pijnpoli@elkerliek.nl

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Spoedeisende hulp
T: 0492 – 59 55 71

