Lumbale of thoracale
sympatectomie
In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een behandeling van uw
sympatische (dat wil zeggen onwillekeurige) zenuwstelsel zult ondergaan. In
deze folder vindt u informatie over de behandeling, mogelijke bijwerkingen en
het resultaat.

Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe

Deze behandeling wordt toegepast bij patiënten met pijnklachten die verband
houden met:
• Circulatiestoornissen van het been of arm;
• Bepaalde zenuwpijnen;
• Complex regionaal pijnsyndroom van een been of arm;
• Pijn van de wervelkolom en of het been of arm.
Tijdens de behandeling schakelt de anesthesioloog het sympatische
zenuwstelsel voor een deel uit door middel van warmte en/of medicijnen. Doel
van de behandeling is een verbetering van de doorbloeding in uw been en
voet of arm. In veel gevallen vermindert hierdoor de pijn.

Algemeen
Deze 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 2 uur.

De behandeling
U krijgt eerst een infuusnaald ingebracht. De behandeling vindt plaats
onder plaatselijke verdoving. In uw rug, ter hoogte van de lendenen of borst,
plaatst de arts onder röntgendoorlichting één of meerdere naalden. Met
contrastvloeistof en/of eventueel een teststroompje controleert de arts de
positie van de naalden. Vervolgens krijgt u een chemische vloeistof ingespoten
en/of wordt de zenuwbaan via de naald(en) verhit. Hierdoor zal de zenuwbaan
geblokkeerd worden.

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

•
•

Als gevolg van de bloedvat verwijding kan de bloeddruk dalen. Uw
bloeddruk wordt daarom tijdens de behandeling gecontroleerd.
Een doof gevoel in en rond de insteekplaatsen van de naalden is normaal.
Dit verdwijnt binnen enkele dagen. U kunt een pijnstiller innemen zoals
paracetamol. Volg voor de dosering altijd de aanwijzingen in de bijsluiter.
Uw benen (voeten en/of tenen) of armen (handen) kunnen wat opzetten
door de verbeterde doorbloeding. Dit verdwijnt na enkele weken.
Bij een dubbelzijdige behandeling voor de benen kunnen er zich bij
mannen en vrouwen seksuele stoornissen voordoen.

Complicaties
Bij de behandeling ter hoogte van de lendenen kan een enkele keer 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.
Ook kan er op de behandelde plaats een bloeduitstorting ontstaan maar
zelden een inwendige bloeding.
Bij alle injecties ter hoogte van de borstkas is er een kleine kans op het
ontstaan van een klaplong. Mocht er kortademigheid ontstaan, dan moet u
zich melden op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal na drie tot vier weken
goed te beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect
op uw pijnklachten bemerkt.
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Let op!
•

•
•
•

•

Omdat de behandeling en de verdoving uw reactievermogen kunnen
beïnvloeden, mag u de rest van de dag na de behandeling én de volgende
dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u ervoor dat iemand u
naar huis brengt.
Informeer uw arts of verpleegkundige vóór de behandeling over een
(mogelijke) zwangerschap.
Meld het ook vóór de ingreep als u een allergie voor jodium,
contrastvloeistof of medicijnen heeft.
Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom,
Marcoumar of Acenocoumarol) waarvoor controle bij de trombosedienst
noodzakelijk is, moet u hier (in overleg met uw trombosedienst) voor de
behandeling mee stoppen.
Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt buiten de
trombosedienst om (zoals o.a Ascal, Acetylsalicylzuur, Plavix, Dabigatran,
Rivaroxaban, Apixaban), dan zal uw behandelaar u vertellen of er medicatie
gestopt moet worden

Vragen

Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E info@rijnstate.nl
www.rijnstate.nl

Ziekenhuislocaties
Arnhem
Zevenaar
Velp
Dieren
Arnhem-Zuid
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Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen
met het Pijncentrum.

