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Intercostaal blokkade
Inleiding



Algemeen



U hebt met uw arts afgesproken dat u voor de
pijnklachten over de ribben of in de buikwand
in aanmerking komt voor een verdoving van
een tussenribszenuw (intercostaalblokkade).
In deze folder vindt u informatie over de
therapie, mogelijke complicaties en de
uiteindelijke resultaten van de behandeling.
Voor deze behandeling wordt u een paar uur
opgenomen op de dagbehandeling van het
ziekenhuis. U mag op de dag van de
behandeling gewoon eten, tenzij de arts
anders voorschrijft. U meldt zich op de
afgesproken tijd bij de dagbehandeling. U
wordt in uw bed naar de behandelkamer
gebracht waar u moet overstappen op een
behandeltafel. Na afloop van de behandeling
wordt u weer teruggebracht naar de afdeling
dagbehandeling waar u koffie of thee
aangeboden krijgt. Ongeveer een half uur tot
een uur na de behandeling mag u naar huis.
U krijgt een controleafspraak voor de
polikliniek pijnbestrijding mee.

Behandeling

U ligt voor deze behandeling op uw buik op
de behandeltafel. Uw arts zal onder
röntgendoorlichting een naald plaatsen juist
onder de rib waar de tussenribszenuw loopt.
De plaats van de naald wordt met een
röntgencontrastmiddel gecontroleerd. Daarna
wordt een lokale verdovingsvloeistof en vaak
ook een ontstekingsremmend middel
(corticosteroïd) ingespoten. De behandeling
duurt 5 tot 10 minuten. Soms moet deze
behandeling op meerdere niveaus worden
uitgevoerd.

Er is een geringe kans dat bij het prikken
het longvlies wordt geraakt waardoor een
klaplong kan ontstaan. Uw arts zal dat
controleren en zonodig behandelen. Ook
indien u zich uren na de behandeling
toenemend kortademig voelt worden moet
u contact opnemen met de dienstdoende
anesthesioloog via de receptie van het
ziekenhuis.
Hebt u een allergie voor contrastvloeistof,
dan kunt u jeuk, huiduitslag,
kortademigheid of een bloeddrukdaling
krijgen. Via het infuus kan de arts u
zonodig meteen medicijnen toedienen om
een allergische reactie tegen te gaan.

Bijwerkingen






Door de injectie van de
ontstekingsremmer kunnen bij vrouwen
opvliegers optreden en kan de
menstruatie korte tijd verstoord zijn.
Er bestaat een zeer geringe kans op
verminderde betrouwbaarheid van orale
anti-conceptie (“de pil”) gedurende één
menstruatiecyclus.
Patiënten met suikerziekte die insuline
gebruiken, merken na toediening van de
injectie soms dat hun bloedsuikers
gedurende enkele dagen verhoogd zijn.

Resultaat

Het effect van de behandeling is meestal vlot
na de behandeling te beoordelen. Het is
echter niet goed te voorspellen hoe lang het
effect zal aanhouden. In sommige gevallen
zal de behandeling moeten worden herhaald.
Tijdens een controle afspraak bespreekt uw
arts het resultaat en mogelijke verdere
behandeling met u.

Complicaties

Is er bij het prikken een bloedvaatje geraakt
dan kan er een bloeduitstorting ontstaan. Dit
veroorzaakt soms wat pijn.
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Let op!








Informeer uw arts of verpleegkundige
vóór de behandeling over een (mogelijke)
zwangerschap in verband met de
röntgenstraling.
De dag van de behandeling mag u niet
actief aan het verkeer deelnemen. Door
de toegediende medicatie kan uw
reactievermogen verminderd zijn. Regelt u
zelf iemand die u naar huis brengt?
Gebruikt u antistollingsmiddelen
(bloedverdunners) zoals Sintrom,
Acenocoumarol, Marcoumar of
Fenprocoumon waarvoor controle bij de
trombosedienst noodzakelijk is? Dan moet
u deze tijdelijk stoppen. Uw arts spreekt
met u af wanneer u dient te stoppen. Na
de behandeling moeten deze medicijnen
worden hervat. Neem hierover contact op
met de trombosedienst zodra u de datum
van behandeling weet. De trombosedienst
kan u precies vertellen met welk schema u
uw medicijnen moet gaan innemen.
Gebruikt u medicijnen die als doel hebben
de stolling van het bloed te beïnvloeden,
dan moet u dat altijd melden aan uw arts
op de polikliniek pijnbestrijding. Is het
voor u niet duidelijk of u wel of niet
medicatie moet stoppen voor de
behandeling? Neem dan contact op met
pijncentrum Nocepta (hieronder vindt u de
contactgegevens).

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog
vragen, dan kunt u contact opnemen met
pijncentrum Nocepta, telefoonnummer:
088 708 50 80. Het pijncentrum is op
werkdagen ’s ochtends bereikbaar van 9.00
tot 12.00 uur en ’s middags van 14.00 tot
17.00 uur.
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