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1. Algemeen
Wat is pijn?
Pijn is een signaal dat ergens in het lichaam een beschadiging is opgetreden. Deze beschadiging leidt
tot een reactie om het lichaam te beschermen. Een voorbeeld hiervan is als je hand zich brandt aan
iets warms. Je ervaart pijn en trekt je hand terug. Pijn kent vele aspecten en is dus niet te
vergelijken met een symptoom als koorts. De definitie van pijn volgens International Asscociation for
the Study of Pain is “een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met
feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke
beschadiging”. In deze definitie wordt zowel het somatische als psychocognitieve aspect benadrukt.
Soorten pijn.
Pijn kan worden onderverdeeld in de volgende soorten:






nociceptieve pijn: door weefselschade zoals b.v. distorsie van de enkel
neuropatische pijn: b.v. door herpes zoster
viscerale pijn: b.v. door een appendicitis
vasculaire pijn: b.v. door claudicatio intermittens
oncologische pijn: b.v. door ingroei van een tumor

Bovenstaande soorten pijn kunnen verder worden ingedeeld in acute of chronische pijn. Acute pijn is
de pijn die optreedt direct na een ongeval of operatie. Denk hierbij aan een enkel distorsie of de pijn
die je ervaart rondom het operatiegebied. Wanneer na 3 maanden nog steeds sprake is van pijn
wordt deze als chronisch gezien. Chronische pijn kan veel gevolgen hebben voor de kwaliteit van
leven en kan leiden tot secundaire stoornissen (angst, depressie) die de pijn kunnen verergeren.
Behandeling
Pijnbehandelingen worden onderverdeeld in twee groepen:



Somatische pijnbehandelingen: deze bestaan uit verschillende soorten behandelingen die op
het lichaam ingrijpen. Denk hierbij aan medicijnen, injecties, zenuwblokkades,
zenuwstimulatoren maar ook aan manuele geneeskunde/therapie en fysiotherapie.
Niet-somatische pijnbehandelingen: bij deze behandelingen ligt de focus op de gevolgen van
de pijn en wat deze erger kan maken. Denk hierbij aan behandelingen van een depressie,
pijngedragsbehandelingen, psychologische en revalidatie behandelingen.

Somatische pijnbehandelingen en niet-somatische pijnbehandelingen vormen samen de
multidisciplinaire behandeling van de pijn.
Interventionele pijnbehandeling.
Alle pijnbehandelingen waarbij een naald of instrument door de huid heen of in een orgaan wordt
gebracht worden interventionele pijnbehandelingen genoemd. Voor de pijnbestrijding wordt hierbij
gebruik gemaakt van een naald, katheter of lead.
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Een veel voorkomende interventionele pijnbehandeling is een zenuwblokkade. Bij een
zenuwblokkade wordt een zenuw tijdelijk of definitief beschadigd. Hierdoor kan de zenuw geen
pijnprikkels meer doorgeven. Voor de interventionele pijnbestrijding zijn 2 soorten zenuwblokkades
mogelijk:
1. Proefblokkades: de desbetreffende plek wordt geïnjecteerd met een lokaal anestheticum
(lidocaïne 1% bij cervicaal en lidocaïne 2% bij overige), dit moet de pijn enkele uren
verlichten. Bij positief resultaat kan overwogen worden om over te gaan naar een definitieve
zenuwblokkade.
2. Definitieve blokkades: deze zijn op meerdere manieren uit te voeren:
 Herhaaldelijk injecteren van lokaal anestheticum
 Injecteren van corticosteroïden
 Injecteren van neurolytische stoffen, hierdoor beschadigd de zenuwvezel
 Weefsellaesies door middel van warmte. Hierbij wordt de tip van de naald
verwarmd tussen de 60-80 graden
Patiënten die in aanmerking komen voor een zenuwblokkade voldoen aan een van de volgende
punten:
 Geen diagnose gesteld. Het proefblok wordt beschouwd als diagnostisch onderzoek
 Diagnose gesteld, echter na behandeling geen verbetering van de pijnklachten
 Diagnose gesteld, maar geen causale of palliatieve behandeling mogelijk
Een tweede interventionele pijnbehandeling is ruggenmergstimulatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van epidurale spinale elektrische stimulatie (E.S.E.S.). De mogelijke indicaties voor deze behandeling
kunnen zijn:






CRPS I (Complex Regional Pain Syndrome I) post-traumatsiche dystrofie
FBSS (Faild Back Surgery Syndrome)
Traumatisch perifeer zenuwletsel
Refractaire Angina Pectoris
Diabetische Neuropatie

Patiënten komen in aanmerking voor een E.S.E.S. wanneer ze ouder zijn dan 18 jaar en minimaal 1
jaar last hebben van chronische pijn.
Radiologische ondersteuning
Het accuraat gebruik van röntgendoorlichting is vaak een onmisbaar hulpmiddel bij het juist plaatsen
van de naald. Bij interventionele pijnbestrijdingstechnieken is op de eerste plaats een degelijke
kennis van de neuroanatomie nodig vanuit de behandelend specialist. Verder is vanuit de MBB’er
een degelijke kennis van de wervelanatomie onmisbaar. Echter worden niet alle interventionele
behandelingen met behulp van röntgendoorlichting verricht. Echografie is een ander veel gebruik
hulpmiddel door de specialist op de pijnbestrijding.
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2. Procedure
De algemene procedure.
De interventionele pijnbehandelingen vinden plaats op het dagcentrum. Elke maandag ochtend,
dinsdag en woensdagochtend vinden procedures met behulp van röntgendoorlichting plaats.
De volgende algemene punten dienen bij elke procedure in acht genomen te worden:









Pijnbestrijding vindt plaats op het dagcentrum. Hier dien je een lichtblauw OK-pak aan te
trekken met klompen en OK-muts. Tijdens de procedure dien je een mondmasker te dragen.
De patiënt ligt op een speciale röntgen doorlaatbare tafel. Kussentjes worden gebruikt als
hulpmiddel bij het positioneren van de patiënt. Let op bij het nekkussen dat de rits van het
nekkussen niet onder de cervicale wervelkolom ligt.

De beeldversterker van de c-boog dient zo kort mogelijk op de patiënt te staan. De
behandelend specialist dient wel voldoende werkruimte te hebben.
Het te behandelen niveau wordt onder doorlichting gelokaliseerd.
Tijdens doorlichting wordt de injectie plaats met een ijzeren meetlat gemarkeerd.
Vervolgens kun je afdiafragmeren met het iris diafragma en lamellen.
Rondom de injectieplaats wordt een steriel veld gemaakt. De C-boog hoeft niet afgedekt te
worden.
Ter controle van de naaldpositie wordt bij een gedeelte van de onderzoeken omnipaque 240
gebruikt.
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3. De verschillende zenuwblokkades
De meest voorkomende zenuwblokkades:






Cervicale facetblokkade/ facetdenerivatie
Cervical rhizotomie (segmentale zenuw)
Lumbale rhizotomie (segmentale zenuw)
Lumbale sleeve
E.S.E.S.

Minder voorkomende zenuwblokkades:

















Ganglion gasseri (sweet) blokkade
Ganglion stellatum blokkade
Chordotomie
Ganglion pterygopalatinum (sphenopalatinum) blokkade
Nervus symphaticus blokkade
Nervus splanchnicus blokkade
Plexus coeliacus blokkade
Nervus hypogastricus
Thoracale facetblokkade
Thoracale rhizotomie (segmentale zenuw)
Thoracale sleeve
Lumbale facetblokkade
SI-gewricht blokkade
Os-coccygis blokkade
Discografie
S1 en S2 transforminale procedure
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3.1

Ganglion Pterygopalatinum (sphenopalatinum)
Indicatie:
 Clusterhoofdpijn
 Atypische aangezichtspijn
Anatomie:
 Bij deze blokkade wordt het ganglion pterygopalatinum aangeprikt. Deze bevindt
zich in het fossa pterygopalatina.

Patiënte positie:
 In rugligging met het hoofd op schuimrubber kussentje. Let op: bij het plaatsen van
het kussen dat de rits onder het kussen niet onder de cervicale wervelkolom ligt.
 De patiënt dient met het hoofd goed recht te liggen. Het hoofd van de patiënt wordt
gefixeerd met plakband aan de tafel.
C-boog positionering:
 De C-boog vanuit craniaal inrijden.
 In laterale projectie de hoeken van de mandibula over elkaar projecteren.
 Vanuit deze positie de boog craniaal schuiven zodat het fossa pterygopalatina
zichtbaar wordt. Boog zo bij stellen dat er geen dubbel contouren zichtbaar zijn.
 C-boog naar AP draaien. Zorg ervoor dat het septum nasi op een lijn staat met de
dens voor een zuiver AP beeld.
Complicaties:
 Droogheid van het oog
 Hypesthesie (verminderd gevoel) van het palatum molle (verdwijnt over het
algemeen na zes tot acht weken).
 Neusbloeding
 Zwelling van de wang ten gevolge van een hematoom
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Lateraal

AP
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3.1 Ganglion gasseri (sweet) blokkade
Indicatie:
 Trigeminusneuralgie (aangezichtspijn)
Anatomie:
 Bij deze blokkade wordt het ganglion gasseri aangeprikt. Deze bevindt zich in het
foramen ovale.

Patiënt positie:
 In rugligging met het hoofd op schuimrubber kussentje. Let op: bij het plaatsen van
het kussen dat de rits onder het kussen niet onder de cervicale wervelkolom ligt.
 De patiënt dient met het hoofd goed recht te liggen. Het hoofd van de patiënt wordt
gefixeerd met plakband aan de tafel.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit de aangedane zijde ingereden.
 De C-boog wordt caudo-craniaal gedraaid (± 50 graden) en hierna latero-mediaal
(±65 graden) zodat het foramen ovale zichtbaar wordt binnen de angulus
mandibula. Eventueel plaats de arts een paperclip om het uitdraaien te
vereenvoudige. Het rondje van de paperclip dient zich af te beelden als een cirkel.
 Via een laterale opname wordt de plaatsing van de naald gecontroleerd.
Complicaties:
 Gevoelsstoornissen in de behandelde tak of parese van de m. masseter
 Op lange termijn kan anesthesia dolorosa (pijn in gevoelloze gebieden) optreden.
 Keratitis (hoornvliesontsteking).
 Voorbijgaande parese van de derde of vierde hersenzenuw.
 Hematoom van de wang (verdwijnt over het algemeen na enige dagen).
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AP

¾
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3.2 Chordotomie
Indicatie:
 Unilateraal gelokaliseerde refractaire oncologische pijn onder het niveau van
dermatoom C5, met een maximale levensverwachting van 1 jaar.
Anatomie:
 Deze blokkade wordt uitgevoerd op cervicaal niveau tussen C1-C2, waar de vezels
van de laterale tractus spinothalamicus lateralis dicht op elkaar liggen.

Patiënt positie:
 In rugligging met het hoofd op schuimrubber kussentje. Let op: bij het plaatsen van
het kussen dat de rits onder het kussen niet onder de cervicale wervelkolom ligt.
 De patiënt dient met het hoofd goed recht te liggen. Het hoofd van de patiënt wordt
gefixeerd met plakband aan de tafel.
C-boog positionering:
 De C-boog vanuit craniaal inrijden.
 In laterale projectie dient de boog van C1 als een lijn te worden geprojecteerd.
 Ter referentie worden de kaakhoeken en de meatus acustici externae
overgeprojecteerd.
 De ruimte tussen C1 en C2 is dan maximaal.
 Ter controle wordt soms een AP opname gemaakt.
Complicaties:
 Pareses
 Blaasdysfunctie
 Ademdepressie
 Hoofd/nek pijn
 Dyestesieën
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Lateraal

AP
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3.4 Cervicale rhizotomie (segmentale zenuw)
Indicatie:
 Cervicaal radiculaire pijn.
Anatomie:
 Bij deze blokkade wordt het ganglion spinale aangeprikt.

Patiënten positie:
 In rugligging met het hoofd op schuimrubber kussentje. Let op: bij het plaatsen van
het kussen dat de rits van het kussen niet onder de cervicale wervelkolom ligt.
 De patiënt dient met het hoofd goed recht te liggen. Het hoofd van de patiënt wordt
gefixeerd met plakband aan de tafel.
C-boog positionering:
 C-boog vanuit craniaal inrijden.
 C-boog in ¾ projectie (tussen 30-45 graden medio-lateraal uitdraaien + 15 graden
cranio-caudaal, dubbel contouren uitdraaien).
 C-boog in AP-projectie (ong. 15 graden cranio-caudaal inschieten).
Complicaties:
 Branderig gevoel van voorbijgaande aard.
 Licht verlies van spierkracht in de hand en arm van de behandelde zijde.
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¾

AP
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3.5 Cervicale facetblokkade/ facetdenervatie
Indicatie:
 Nekpijn.
Anatomie:
 Bij deze procedure wordt de mediale tak van de ramus dorsalis aangeprikt op
meerdere niveaus.

Patiënten positie:
 In rugligging met het hoofd op schuimrubber kussentje. Let op: bij het plaatsen van
het kussen dat de rits van het kussen niet onder de cervicale wervelkolom ligt.
 De patiënt dient met het hoofd goed recht te liggen. Het hoofd van de patiënt wordt
gefixeerd met plakband aan de tafel.
C-boog positionering:
 C-boog vanuit craniaal inrijden.
 C-boog in laterale positie (dubbel contouren van de “wybertjes” worden
uitgedraaid)
 C-boog in ¾ projectie (tussen 30-45 graden medio-lateraal uitdraaien + 15 graden
cranio-caudaal, dubbel contouren uitdraaien).
 C-boog in AP-projectie (ong. 15 graden cranio-caudaal inschieten)
Complicaties:
 De naald dient niet te ver in het foramen intervertebrale gebracht te worden (met
name aan de anterieure zijde). Het risico is aanwezig dat de a. vertebralis
gepuncteerd wordt.
 >30% van de behandelingen wordt post-operatief enige brandende pijn aangegeven.
Deze napijn verdwijnt na 1-3 weken.
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Lateraal

¾

AP
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3.6 Ganglion stellatum blokkade
Indicatie:
 Complex regionaal pijn syndroom (CRPS).
Anatomie:
 Het ganglion bevindt zich op de overgang van het corpus vertebra C7 en de
processus transversus C7.

Patiënten positie:
 In rugligging met het hoofd lichtelijk in hyperextensie.
C-boog positionering:
 C-boog vanuit craniaal inrijden.
 C-boog in AP-positie (dekplaten C6-C7 loodrecht doorlichten).
 Naald in tunnelvision brengen.
 C-boog naar 3/4 draaien.
Complicaties:
 Intravasculaire injectie in de a. vertebralis.
 Syndroom van Horner (ptosis=verzakking van het oog, miosis=vernauwing van de
pupil en enoftalmus=terug zakken van de oogbol in de oogholte).
 Heesheid.
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AP

¾
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3.7 Thoracale rhizotomie (segmentale zenuw)/ Thoracale Sleeve
Indicatie:
 Thoracaal radiculaire pijn.
Anatomie:
 Bij deze blokkade wordt het ganglion spinale aangeprikt.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
C-boog positioning:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 ga je naar het te behandelen niveau.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt vervolgens een paar graden latero-mediaal gedraaid.
 De C-boog wordt naar lateraal gedraaid.
 De C-boog wordt naar zuiver AP gedraaid.
Complicaties:
 Napijn gedurende enkele dagen tot weken.
 Pneumothorax.
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¾

Lateraal

AP

20

3.8 Thoracale facetblokkade
Indicatie:
 Thoracale pijn.
Anatomie:
 Bij de thoracale facet blokkade wordt de ramus dorsalis aangeprikt.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
C-boog positie:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 ga je naar het te behandelen niveau.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt vervolgens een paar graden latero-mediaal gedraaid.
 De C-boog wordt naar lateraal gedraaid.
 De C-boog wordt naar zuiver AP gedraaid.
Complicaties:
 Mogelijkheid van toename pijn na de procedure van korte tijd.
 Pneumothorax.
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AP

Lateraal
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3.9 Nervus Splanchnicus blokkade
Indicatie:
 Chronische pancreatitis.
 Pancreas carcinoom.
Anatomie:
 De nervus splanchnicus minus ligt ter hoogte van Th11-12. De nervus splanchnicus is
een aftakking van de plexus coeliacus.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de te behandelde zijde naar de toe C-boog.
 Om de lordose in de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Th-12 wordt in beeld gebracht en de c-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of
caudo-craniaal) dat er geen dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt 5-10 graden uitgedraaid (latero-mediaal) naar te behandelde zijde.
 De C-boog wordt naar lateraal gedraaid.
Complicaties:
 Post procedure neuritis (verdwijnt na enkele weken maar dient wel medicamenteus
opgevangen te worden).
 Hypotensie en diarree kunnen kort na de ingreep ontstaan.
 Pneumothorax
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3/4

Lateraal
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3.10
Lumbale rhizotomie (segmentale zenuw)/ Lumbale Sleeve
Indicatie:
 lumbosacraal radiculaire pijn.
Anatomie:
 Bij deze blokkade wordt het ganglion spinale aangeprikt.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
 Om de lordose in de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 begin je met het tellen van de lumbale wervels.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt nu naar ¾ gedraaid (latero-mediaal).
 De C-boog wordt naar lateraal gedraaid.
 De C-boog wordt naar zuiver AP gedraaid.
Complicaties:
 Tijdelijk een verdoofd gevoel in het been aan de behandelde zijde.
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¾

Lateraal

AP
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3.11
Lumbale facet blokkade
Indicatie:
 Lage rugklachten uitgaande van de facetgewrichten.
Anatomie:
 Bij deze blokkade wordt het Ramus medialus aangeprikt.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
 Om de lordose in de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 begin je met het tellen van de lumbale wervels.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt nu naar ¾ gedraaid (latero-mediaal).
 De C-boog wordt naar lateraal gedraaid.
 De C-boog wordt naar zuiver AP gedraaid.
Complicaties:
 Tijdelijk een verdoofd gevoel in het been aan de behandelde zijde.
 Gelokaliseerde rugpijn die post-behandeling erger kan worden en tot 2 weken na de
behandeling kan aanhouden.

27

¾

Lateraal

AP
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3.12
Plexus coeliacus blokkade.
Indicatie:
 Pancreas carcinoom.
Anatomie:
 De plexus coeliacus ligt voor L1. Vlakbij de truncus coeliacus.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
 Om de lordose de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Th-12 wordt in beeld gebracht en de c-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of
caudo-craniaal) dat er geen dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt naar lateraal gedraaid.
Complicaties:
 Voorbijgaande hypotensie of diarree.
 Paresen.
 Paresthesieën .
 Hematurie.
 Pneumothorax.
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AP

Lateraal
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3.13
Nervus Symphaticus blokkade.
Indicatie:
 CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom).
 Kritisch ischemisch vaatlijden.
 Acute herpes zoster en post-therapeutische neuralgie.
 Raynaud syndroom.
Anatomie:
 De nervus symphaticus wordt ter hoogte van L2-L4 aangeprikt.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
 Om de lordose de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 begin je met het tellen van de lumbale wervels.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt nu naar ¾ gedraaid (latero-mediaal).
 Na het aanprikken wordt de boog zo gedraaid dat de naald in tunnelvision wordt
afgebeeld.
 De C-boog naar lateraal gedraaid.
Complicaties:
 Vasodilatatie van het been. Mogelijk gepaard met hypotensie.
 Bij acuut overeind komen na de procedure kan orthostatische hypotensie ontstaan.
 Warm en oedemateus been (verdwijnt meestal spontaan binnen 6 weken).
 Beschadiging van de n.illoinguinalis of de genitofemoralis.
 Bij beiderzijdse chemische lumbale symphaticusblokkade, kan bij mannen
impotentie ontstaan.
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¾

Lateraal

AP
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3.14
Plexus hypogastricus blokkade
Indicatie:
 Viscerale pijn veroorzaakt door tumoren in het bekken.
Anatomie:
 De plexus hypogastricus superior wordt aangeprikt.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik.
 Om de lordose de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 begin je met het tellen van de lumbale wervels.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt nu naar ¾ gedraaid (latero-mediaal).
 De C-boog wordt naar lateraal gedraaid.
Complicaties:
 Impotentie bij mannen.
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Lateraal

AP
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3.15
S1 en S2 transforminale procedure
Indicatie:
 Lumbosacraal radiculaire pijn.
Anatomie:
 Bij deze blokkade wordt het ganglion spinale aangeprikt.
Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
 Om de lordose in de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 begin je met het tellen van de lumbale wervels.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten van L5.
 De C-boog wordt nu ietsjes naar ¾ gedraaid (latero-mediaal).
 De C-boog wordt naar lateraal gedraaid.
 De C-boog wordt naar zuiver AP gedraaid.
Complicaties:
 Tijdelijk een verdoofd gevoel in het been aan de behandelde zijde.
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3.16

SI-blokkade
Indicatie:
 Sacro-iliacale gewrichtspijn
Anatomie:
 Het gewricht wordt ongeveer 1 tot 2 cm craniaal van de onderste rand van het
sacro-iliacale gewricht aangeprikt.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
 Om de lordose de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 begin je met het tellen van de lumbale wervels naar L5.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten van L5.
 De C-boog wordt nu naar ¾ gedraaid (medio-lateraal) tot dat de mediale corticale
lijn van het posterieure gewrichtsspleet scherp in beeld is.
Complicaties:
 Tijdelijke parese van de n. Ischiadicus.
 Beschadiging van de n. ischiadicus, lumbale en sacrale zenuwwortels.
 Hematoom.
 Infectie.
 Toename van de pijnklachten.
o Bijwerkingen van de corticosterioiden, lokale anesthetica.
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3.17

Os-coccygis blokkade
Indicatie:
 Coccygodynie.
Anatomie:
 Het ganglion impar wordt aangeprikt bij deze blokkade.

Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
 Om de lordose de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden ter hoogte van het sacrum.
 De C-boog wordt lateraal gedraaid en het os-coccygis wordt afgebeeld.
Complicaties:
 Perforatie van de anus/ bloeding.
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3.18

E.S.E.S
Indicatie:
 CRPS I (Complex Regional Pain Syndrome I) posttraumatsiche dystrofie.
 FBSS (Faild Back Surgery Syndrome).
 Traumatische Plexus Brachialis laesie.
 Traumatisch perifeer zenuwletsel.
 Pijn door beschadiging van het ruggenmerg na ongeval of operatie.
 Fantoompijn (na amputatie).
 Pijn en pijnlijke krampen na een dwarslaesie.
 Refractaire Angina Pectoris.
 Diabetische Neuropatie.
Anatomie:
 De lead wordt geplaatst bij het ruggenmerg op thoracaal niveau. Het niveau is
afhankelijk van de pijnklachten.
Steriliteit:
 De huid van de onderrug en de gluteale regio wordt uitgebreid gedesinfecteerd.
Aangezien het een strikt steriele procedure is dient de operateur en assistent zijn
handen te wassen volgens lokaal ziekenhuisprotocol en beschermende kleding te
dragen (ok-muts; mondmasker, steriel short en steriele handschoenen). Nadat de
punctieplaats is gemarkeerd wordt de patiënt steriel afgedekt. C-Boog dient steriel
afgedekt te worden.
Patiënt positie:
 Patiënt ligt op de buik.
 Om de lordose de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit de rechterzijde ingereden.
 Vanaf Th12 begin je met het tellen van de thoracale wervels.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten. En uitgedraaid tot dat er een
zuiver AP-beeld is.
 De C-boog wordt vervolgens naar lateraal gedraaid.
 Dit wordt meerdere keren herhaald tot dat de elektrode zich op de juiste positie
bevindt.
Complicaties:
 Leadmigratie/ lead breuk.
 Falen batterij.
 Subcutane Infectie.
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3.19

Discografie
Indicatie:
 Discogene lage rugpijn.
Anatomie:
 De discus intervertebralis wordt aangeprikt.

Patient positie:
 Patiënt ligt op de buik met de zijde waar de blokkade wordt verricht richting de Cboog.
 Om de lordose de rug te verkleinen krijgt de patiënt een kussen onder de buik.
Steriliteit:
 De huid van de onderrug en de gluteale regio wordt uitgebreid gedesinfecteerd.
Aangezien het een strikt steriele procedure is dient de operateur en assistent zijn
handen te wassen volgens lokaal ziekenhuisprotocol en beschermende kleding te
dragen (ok-muts; mondmasker, steriel short en steriele handschoenen). Nadat de
punctieplaats is gemarkeerd wordt de patiënt steriel afgedekt. C-Boog dient steriel
afgedekt te worden.
C-boog positionering:
 De C-boog wordt vanuit lateraal ingereden.
 Vanaf Th12 begin je met het tellen van de lumbale wervels.
 De C-boog wordt zo gedraaid (cranio-caudaal of caudo-craniaal) dat er geen
dubbelcontouren zichtbaar zijn van de dekplaten.
 De C-boog wordt nu naar ¾ gedraaid (latero-mediaal).
 Na het aanprikken wordt de boog zo gedraaid dat de naald in tunnelvision wordt
afgebeeld.
 De C-boog wordt vervolgens naar lateraal gedraaid.
Complicaties:
 Discitis. Iedere patiënt die binnen een week na de procedure klaagt over
toegenomen pijnklachten moet onderzocht worden.
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