Lokale infiltratie
van een zenuw
Pijnbestrijding

Lokale infiltratie zenuw

Deze folder is bestemd voor patiënten, die in aanmerking komen voor een lokale
infiltratie van een zenuw. Deze infiltratie wordt toegepast als pijn ontstaat door of
via een oppervlakkig lopende zenuw, bijvoorbeeld in hoofd, buik, lies, schouders,
arm of been.

Inleiding

Pijn kan veroorzaakt worden door een beschadigde of niet goed functionerende
kleine zenuw (perifere zenuw).

De lokale infiltratie

Deze pijn kan behandeld worden door injecties met een ontstekingsremmend
medicijn of behandeling met stroom (Pulserende Radio Frequente stroom).
De zenuw kan worden opgezocht met behulp van een echo apparaat waarbij de
zenuw exact kan worden gelokaliseerd.

Complicaties

Er is een zeer geringe kans op complicaties. In sommige gevallen kan een
krachtsvermindering of een gevoelsvermindering in het huidgebied van de
behandelde zenuw optreden.

Bijwerking

Er kan na de behandeling napijn op. De napijn kan enkele dagen aanhouden, maar
is vrijwel altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijv.
paracetamol volgens bijsluiter).

Resultaat

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te
beoordelen. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten
bemerkt. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.
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Let op!
•
•
•

•

Informeert u ons voor de behandeling over een (eventuele) zwangerschap.
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen.
U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.
Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom,
Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst
noodzakelijk is, dient het gebruik hiervan in overleg met de arts enkele dagen
voor de ingreep gestopt te worden.
Bij koorts en pijn dient u de behandelend arts of diens waarnemer te
waarschuwen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Poli Pijnbestrijding Volendam: telefoonnummer (0229)257505
email: pijnpoli@wlz.nl
Poli Pijnbestrijding Hoorn: telefoonnummer (0229)257646
email: pijn@westfriesgasthuis.nl
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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