Informatie

Therapeutisch
perifere
zenuwinjectie
Inleiding
In deze folder vindt u informatie over de therapeutische perifere
zenuwinjectie. Dit een bepaald soort zenuwblokkade. Algemene informatie
over een zenuwblokkade leest u in de brochure ‘Zenuwblokkade’.
Therapeutische perifere zenuwinjectie
Een therapeutische injectie bij een perifere zenuw wordt toegepast als pijn
ontstaat door of via een oppervlakkig lopende zenuw in hoofd, buik,
schouders, arm of been. De behandeling bestaat uit het inspuiten van een
verdovende/ontstekingsremmende vloeistof rondom de betreffende zenuw,
of door de zenuw te behandelen met een klein stroompje ( gepulseerde
radiofrequente behandeling).
Voorbereiding
● Als u op de dag van de behandeling koorts heeft kan de behandeling niet
doorgaan. Neem in dat geval tussen 8.00 en 8.30 uur contact op met de
pijnpolikliniek. U kunt dan een nieuwe afspraak maken.
● 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.
● U mag 24 uur niet deelnemen aan het verkeer, dus zorg voor vervoer naar
huis.
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In het ziekenhuis
De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte pijnbehandelruimte op de 2e etage van locatie
Helmond. Met de lift bij het winkeltje gaat u naar de 2e verdieping, vandaaruit volgt u de borden
pijnbehandeling. U kunt zich melden bij de verpleegkundige.
Behandeling
Tijdens deze behandeling zit u op een stoel of ligt u op een onderzoektafel. De behandeling gebeurt door
inspuiting van verdovende vloeistof rondom een zenuw waaraan een ontstekingsremmer is toegevoegd, of door
de zenuw te behandelen met gepulseerde radiofrequentie Het effect van de behandeling is pas na een aantal
weken goed te beoordelen. Hiervoor wordt automatisch een telefonische controle afspraak ingepland.
Bijwerkingen en complicaties
Er zijn weinig complicaties. De mogelijke complicaties zijn afhankelijk van welke zenuw behandeld wordt. Uw
anesthesioloog informeert u hierover.
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 afdeling Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers en adressen

Pijncentrum
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 49
E: pijncentrum@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

