PRF-behandeling van
een ribzenuw
U heeft last van pijnklachten die mogelijk veroorzaakt worden door een
ribzenuw. Samen met uw arts heeft u besloten dat u voor deze pijnklachten
een PRF-behandeling krijgt. In deze folder vindt u informatie over het doel, het
verloop en de mogelijke gevolgen van de behandeling.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Algemeen
De behandeling vindt plaats in het Pijncentrum van Rijnstate Velp. U meldt
zich op het afgesproken tijdstip. Een verpleegkundige begeleidt u naar de
behandelkamer en brengt u na afloop van de behandeling ook weer terug. U
blijft na afloop nog enige tijd ter controle op het Pijncentrum. De behandeling
zelf duurt meestal maximaal 15 minuten; de totale tijd die u doorbrengt op het
Pijncentrum wisselt tussen een half uur tot hooguit twee uur.

Verloop van de behandeling
Eerst wordt uw huid lokaal verdoofd. Dan plaatst de anesthesioloog onder
röntgendoorlichting of door middel van anatomische herkenningspunten
een naald bij de te behandelen zenuw. Soms wordt gebruik gemaakt van
echo-apparatuur. Uw arts controleert de plaats van de naald met behulp van
kleine “teststroompjes”. Als de naald goed staat, behandelt de anesthesioloog
de zenuw met radiofrequente golven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
radiofrequente stroom (‘Pulsed RF). Dit is een techniek die de zenuw níet verhit
maar reset.
Omdat de geleidingscapaciteit van de zenuwen afneemt, vermindert
ook uw pijn. De arts voert de behandeling zo uit dat alleen de zenuwen
beïnvloed worden die verantwoordelijk zijn voor de pijngeleiding en uw
bewegingsapparaat intact blijft.

Eten en drinken voor de behandeling
In principe hoeft u voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.
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Complicaties
•

•
•

Er kan een gevoelsvermindering optreden in het huidgebied van de
behandelde zenuw. Over het algemeen herstelt zich dit binnen enkele
maanden.
De kans op complicaties zoals een infectie, een bloeding ter hoogte van de
injectieplaats en allergische reacties is erg klein.
Bij alle injecties ter hoogte van de borstkas is er een kleine kans op
het ontstaan van een klaplong. Mocht u kortademig worden, neemt
u dan contact op met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis (zie
telefoonnummers).

Bijwerkingen
U kunt door de injectie last krijgen van napijn, die enkele dagen kan
aanhouden. U mag hiervoor een pijnstiller innemen, zoals paracetamol. Volg
voor de dosering altijd de aanwijzingen in de bijsluiter op.

Resultaat
Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken te
beoordelen. Soms is het nodig om de behandeling ter herhalen of een
aanvullende behandeling te ondergaan. Tijdens een controleafspraak
bespreekt uw verpleegkundige of specialist het resultaat en mogelijke verdere
behandeling met u.
Let op!
• Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan vóór de behandeling aan uw arts of
verpleegkundige weten.
• Meld het vóór de ingreep als u allergisch bent voor jodium,
contrastvloeistof of medicijnen.
• De dag van de behandeling mag u niet actief aan het verkeer deelnemen.

3

•

•

Door de toegediende medicatie kan uw reactievermogen verminderd zijn.
Zorgt u ervoor dat iemand u naar huis brengt.
Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt waarvoor controle
bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u hier (in overleg met uw
trombosedienst) voor de behandeling mee stoppen. Het gaat hierbij om
medicijnen zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol.
Als u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om, vertelt uw
behandelaar u of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Het gaat
daarbij om medicijnen zoals Ascal, acetylsalicylzuur, Plavix, Dabigatran,
Rivaroxaban of Apixaban.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan beantwoorden wij deze
graag. Neem daarvoor contact op met het Pijncentrum.

Telefoonnummer

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen bellen met de Spoedeisende
Hulp van Rijnstate Arnhem via 088 - 005 6680.

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.
@rijnstate
facebook.com/rijnstate

Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl
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Het Pijncentrum is op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur bereikbaar via
telefoonnummer: 088 - 005 5311.

