
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROEF OF CHEMISCHE SYMATHECTOMIE 

 
 

 
FRANCISCUS GASTHUIS 

 



Inleiding 
Aan de voorzijde van de lendenwervels ligt een zenuwbaan (de 
sympathische grensstreng of lumbale sympathicus) die deel 
uitmaakt van een zenuwstelsel dat we niet zelf onder controle 
hebben. Dit aparte zenuwstelsel regelt onder andere hoeveel 
bloed er door de bloedvaten gaat. Deze lumbale sympathicus is 
ook belangrijk voor de pijn. Door blokkades van de lumbale 
sympathicus kan pijn verminderen en doorbloeding van de 
benen verbeteren.  
De lumbale zenuwbanen liggen naast de lendenwervels en 
kunnen met een naald worden bereikt. Bij een proef- of 
chemische blokkade van de lumbale sympathicus wordt via een 

naald lokale verdoving aangebracht. 

 

Figuur 1. Dwarsdoorsnede van het lichaam ter hoogte van de lendenwervels. U kijkt van 

achteren tegen de rug aan en in het midden ziet U een wervel (3). De grote lichaams-

slagader (1) en grote lichaamsader (2) liggen aan de voorkant van deze wervel. De 

nieren (4) liggen aan de zijkant van de wervel.  

 

Voor de behandeling 
 Wanneer u bloedverdunners (behalve Ascal) gebruikt, moet 

u stoppen. Uw specialist vertelt u hoe lang. 
 Hebt u een allergie voor medicijnen, meld dit dan 

voorafgaand aan de ingreep. 
 Hebt u algemene ziekteverschijnselen, zoals koorts, hoesten 

of benauwdheid? Neemt u dan contact op met de polikliniek 
Pijnbestrijding.  



 Na de behandeling mag u niet zelf naar huis rijden en ook 

niet alleen reizen met het openbaar vervoer. Laat u dus 
ophalen door iemand die u met de auto naar huis brengt of 
die u begeleidt in het openbaar vervoer. Dus: u mag wel 
alleen komen, maar niet alleen weg. 

 Het bezoek wacht voor, tijdens en na de behandeling niet op 
de zaal, maar op de gang, in de wachtruimte of ergens 
anders. 

 

De behandeling  
Op de dag van de behandeling komt u naar de polikliniek 
Pijnbestrijding. De tijd van uw afspraak staat op uw kaartje.  

 
 U trekt gemakkelijk zittende kleding aan.  
 Afhankelijk van het tijdstip mag u een licht ontbijt of een 

lichte lunch. 
 Uw medicijnen, behalve bloedverdunners (uitgezonderd 

Ascal), kunt u gewoon blijven innemen zoals u gewend bent. 
 Er wordt bij u een venflon (naaldje) ingebracht.  
 
De behandeling vindt plaats op de polikliniek Pijnbestrijding. 
Nadat u binnen bent geroepen, neemt u plaats op een stoel.  
Als u aan de beurt bent, loopt u naar de röntgenkamer en u 

gaat daar op de röntgentafel liggen. De verpleegkundige helpt 
u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel.  
 
Vervolgens wordt uw rug gedesinfecteerd. De pijnspecialist 
dekt de plaats af met enkele steriele doeken om steriel te 
kunnen werken.  
 
De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna, de pijnspecialist 
onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats brengt. 
Staat de naald op de goede plaats, dan wordt er een blokkade 
gedaan.  

Bij een proefblokkade wordt er alleen verdoving en een 
ontstekingsremmer ingespoten. Bij een blokkade van de 
zenuwbanen, die voor langere tijd geldt, wordt ook een kleine 
hoeveelheid alcohol of fenol gespoten.  
 
Na afloop wordt een pleister op het prikgaatje geplakt. Deze 
mag u ’s avonds verwijderen.  



 

Na de behandeling 
Na de behandeling wordt u op een bed geholpen en naar de 
kamer teruggereden. U blijft een paar uur bij ons en krijgt als u 
naar huis gaat een controleafspraak mee.  
 

Complicaties en bijwerkingen 
Als mogelijke complicatie van deze behandeling: 
 kan er tijdelijk een zwelling optreden van het been of de 

voet; 
 bestaat de kans op het optreden van een doof gevoel in de 

lies of het bovenbeen; 

 kan het voorkomen dat u na de behandeling napijn heeft. Dit 
is echter altijd van tijdelijke aard, maar kan enkele weken 
aanhouden. 

 Patiënten met diabetes (suikerziekte) kan de 
bloedsuikerspiegel verhoogd zijn; 

 kunnen vrouwen last van opvliegers krijgen en de 
menstruatie kan verstoord zijn.  

 

Vragen  
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen tussen 8.00 tot 12.00 uur telefonisch contact 

opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding, via telefoonnummer 
010 – 461 6674.  
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