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Coeliacusblokkade
Inleiding

De behandeling coeliacusblokkade kan
worden toegepast bij ernstige pijnklachten
ten gevolge van kanker van de
bovenbuiksorganen. Zoals de lever, de
alvleesklier en de maag. Soms kan deze
behandeling ook effectief zijn bij
alvleesklierontsteking (pancreatitis). Het
betreft een blokkade van een zenuwnetwerk
in de bovenbuik. Dit zenuwnetwerk wordt in
medische termen “plexus coeliacus”
genoemd. Bij de meerderheid van de
patiënten treedt na de blokkade een goede
pijnverlichting op.

Behandeling

Voor deze behandeling wordt u enkele dagen
opgenomen op een verpleegafdeling van ZGT.
De coeliacusblokkade wordt uitgevoerd onder
verdoving: U krijgt daarvoor óf algehele
narcose óf verdoving middels een ruggenprik.
Uw arts bespreekt dat van tevoren met u.
De behandeling duurt ongeveer een half uur.
U ligt daarvoor op uw buik op de
behandeltafel. Onder röntgendoorlichting
wordt zowel links als rechts een naald via de
rug ingebracht. Er wordt
röntgencontrastmiddel ingespoten om de
positie van de naalden te controleren.
Vervolgens wordt de behandelvloeistof
(medicinaal-alcohol of fenol) rondom het
zenuwnetwerk gespoten.

Complicaties

Ondanks dat de behandeling zorgvuldig wordt
uitgevoerd, bestaat er toch een geringe kans
op het optreden van complicaties.
 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.





Een enkele keer kan door lekkage van de
chemische vloeistof zenuwpijn optreden
die in de lies en het bovenbeen voelbaar
is. Na enkele weken gaat deze pijn over in
een doof gevoel. Voor deze klacht kan de
arts u medicijnen voorschrijven.
Uiterst zelden kan door lekkage van de
ingespoten vloeistof ook gedeeltelijke
uitval van andere zenuwtakken optreden.
In het uiterste geval kan een dwarslaesie
optreden (gedeeltelijke verlamming van
beide benen). De kans daarop is
uitermate gering.

Bijwerkingen



Een vaak voorkomende bijwerking is het
tijdelijk optreden van diarree.
De eerste weken na de behandeling kunt
u bij plots rechtop komen, even duizelig
zijn.

Resultaat

Het resultaat van de blokkade is pas na één
of twee dagen na de behandeling duidelijk. Bij
de meeste patiënten treedt een goede
pijnvermindering op zodat het gebruik van
pijnstillers kan worden verminderd. Het effect
houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan
zonodig herhaald worden.

Let op!




Informeer uw arts over medicijnen die u
gebruikt en of u allergisch bent voor
medicijnen als jodium, contrastmiddel,
pijnstillers en antibiotica.
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
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van behandeling weet. De trombosedienst
kan u precies vertellen met welk schema u
uw medicijnen weer 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 pijnpoli. Is het voor u niet duidelijk
of u wel of niet medicatie moet stoppen
voor de behandeling? Neem dan contact
op met de polikliniek pijnbestrijding
(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 5080. Het pijncentrum is op
werkdagen ’s ochtends bereikbaar van 9.00
tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 tot
17.00 uur. En vrijdag van 08.00 uur tot 12.00
uur.
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