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Uw pijnspecialist adviseert U een blokkade van het ganglion
stellatum. Deze behandeling wordt toegepast bij (neuropathische)
zenuwpijnen in het gezicht, nek, schouder, borst en arm. Soms
wordt deze behandeling toegepast bij een complex regionaal
pijnsyndroom (CRPS type I) van de arm.
De behandeling
Doel van de behandeling is het onwillekeurige deel van het
zenuwstelsel (sympathische zenuwstelsel) bij de zevende
nekwervel in de hals te verdoven. Bij deze behandeling wordt
een speciale naald via de voorzijde van de hals geplaatst bij dit
zenuwknoopje. Door middel van röntgenstraling en contrastvloeistof
wordt de positie van de naald zichtbaar gemaakt. Vervolgens
spuiten we het plaatselijke verdovingsmiddel in. Soms proberen
we met een serie van drie blokkades (die uitgevoerd worden met
twee weken tussentijd) of door de toevoeging van een pijnstillend
medicijn een langdurig effect te bewerkstelligen.
Complicaties
Als zeldzame complicatie kan het longvlies worden geraakt,
waardoor een klaplong (pneumothorax) kan optreden. Ook is
het mogelijk dat pijnklachten (tijdelijk) toenemen. Verder kunt u
allergisch zijn voor röntgencontrastvloeistof. U kunt dan last krijgen
van jeuk, huiduitslag en eventueel kortademigheid. In zeldzame
gevallen leidt dit tot een ernstige bloeddrukdaling.
Bijwerkingen
Direct na de behandeling ziet u misschien wazig of kan het ooglid
afhangen. Ook kunt u tijdelijk een hese stem hebben. Na de
behandeling kan napijn optreden op de prikplaats die enkele dagen
kan duren. Hiertegen neemt u eventueel een pijnstiller in (b.v.
paracetamol).
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Resultaat
De effecten van de verdoving zijn direct zichtbaar. De pijnverlichting
kan echter enige dagen op zich laten wachten. Door herhaling van
de blokkade kan de duur van pijnverlichting toenemen.
Let op!
• Informeer ons vóór de behandeling bij een (eventuele)
zwangerschap;
• Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals
Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij
de trombosedienst noodzakelijk is moet u hier vier dagen voor
de behandeling mee stoppen. Alle andere medicijnen blijft U
gewoon innemen;
• Als u weet dat u een allergie heeft voor röntgencontrastvloeistof
moet u ons dat van te voren melden;
• U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn;
• Na de behandeling blijft U nog twee uur in de herstelkamer;
• Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het
verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u
naar huis brengt.
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