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Inleiding 

De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten 
behandeld gaan worden met een blokkade van de plexus 
coeliacus. In deze folder informeren wij u over deze 
behandeling. 
 

Blokkade van de plexus coeliacus 
De plexus coeliacus is een zenuwknoop in de bovenbuik. De 
zenuwknoop speelt een rol bij pijnklachten vanuit de 
ingewanden in de bovenbuik. De meest voorkomende klachten 
zijn pijnen vanuit de alvleesklier, maag en lever. 
 
Met een plexus coeliacus blokkade wordt bedoeld dat de 
zenuwknoop met behulp van een etsende vloeistof 
uitgeschakeld wordt. Het is aangetoond dat de blokkade bij 
patiënten met bovenbuikpijn kan leiden tot een vermindering 
van de pijn en/of tot een vermindering van medicatiegebruik 
(opiaten). Een plexus coeliacus blokkade kan zo nodig herhaald 
worden. 

 

De opname 
Op de dag van de behandeling meldt u zich op tijd bij de 
receptie in de Centrale Hal. U wordt dan begeleid naar de 

afdeling waar u opgenomen wordt.   
 
Na een intakegesprek wordt u verzocht een operatiehemd aan 
te trekken. Soms is het nodig dat u voor de behandeling uw 
gebitsprothese moet verwijderen. Laat uw sieraden thuis en 
draag geen make-up.  
 
Eten en drinken 
Een aantal uur voor de ingreep mag u niet meer eten en 
drinken.  
 

Vindt uw behandeling ’s ochtends voor 12.00 uur plaats? 
 De avond voor de behandeling mag u vanaf 24.00 uur niks 

meer eten! 
 Tot twee uur vóór de behandeling mag u nog één glas water 

drinken. 
 



Vindt uw behandeling ’s middags na 12.00 uur plaats? 

 ’s Ochtends vóór 8.00 uur mag u één boterham of één 
cracker eten met kaas of worst. 

 Tot twee uur vóór de behandeling mag u nog één glas water 
drinken. 

 
Het is belangrijk dat u met een lege maag in het ziekenhuis 
komt. Tijdens de behandeling krijgt u een slaapmiddel 
toegediend dat ervoor zorgt dat uw reflexen niet meer werken. 
Als u toch iets eet of drinkt, kan de inhoud van uw maag in uw 
longen terecht komen. Dit kan erg vervelende gevolgen 
hebben. 

 
Medicijnen 
Als u medicijnen slikt kunt u deze ’s morgens innemen met een 
klein slokje water.  Als u bloed verdunnende medicijnen 
gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk 
moet stoppen met deze medicijnen.  
 
Eventueel vraagt de behandelend arts voor u een aanvullend 
laboratorium onderzoek aan op de dag van behandeling. De 
uitslag is dan bepalend voor het wel of niet doorgaan van de 
behandeling. 

 
De dag na de behandeling kunt u weer met de bloedverdunners 
beginnen, tenzij uw arts anders voorschrijft. 
 
Zwangerschap 
Indien u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker 
weet, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met de 
polikliniek Pijnbestrijding. Het is namelijk niet verstandig de 
ongeboren baby aan röntgenstraling bloot te stellen. De 
behandeling kan weer plaatsvinden binnen tien dagen na de 
eerste dag van de menstruatie.  

 
Koorts of ziek 
Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling 
kunt u geen plexus coeliacusblokkade ondergaan en moet een 
nieuwe afspraak gemaakt worden. 
  



Allergie 

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, 
röntgencontrast, verdoving of huidontsmettingsmiddelen, zoals 
jodium? Geef dit dan aan ons door. 
 

De behandeling 
U wordt op een bed naar de behandelruimte gebracht. Uw 
begeleider mag niet mee naar de behandelruimte en de 
uitslaapkamer. Op de behandelkamer is naast uw behandelend 
arts een team aanwezig met ieder een eigen taak . 
 
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel. 

Er wordt een infuus geplaatst voor het toedienen van een 
slaapmiddel. Daarna bepaalt de behandelend arts met behulp 
van röntgendoorlichting nauwkeurig de plaats voor de 
behandeling. Daarna plaatst de arts naalden op de juiste 
plekken. Na het plaatsen van de naalden kan vervolgens een 
langdurige blokkade van de zenuwknoop bereikt worden. Dit 
gebeurt door middel van een etsende vloeistof. 
 
De gehele behandeling duurt 15 tot 30 minuten. 
 

Na de behandeling 
Na de behandeling blijft u enige tijd op de uitslaapkamer. Als 
alles in orde is, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Op de 
verpleegafdeling krijgt u na verloop van tijd wat te drinken en 
eten.  
 
Als u voldoende hersteld bent mag u de volgende ochtend naar 
huis. Regelt u van te voren alvast vervoer? U mag na deze 
behandeling geen vervoermiddel besturen en iemand moet u 
begeleiden 
 

Ontslag 
Uw behandelend arts spreekt met u af wanneer u voor de 
controle terugkomt. Hij schrijft een brief voor uw huisarts. Uw 
huisarts ontvangt deze brief dezelfde dag nog digitaal. Heeft u 
een arts nodig, dan staat in deze brief het type behandeling 
vermeld dat u heeft ondergaan. 

  



Effect van de behandeling 
Het doel van de behandeling is een snelle pijnvermindering te 
bewerkstelligen. Meestal treedt het effect op binnen een paar 
uur. Het uiteindelijke effect is pas na een paar weken te 
beoordelen. De medicatie wordt zo snel als mogelijk 
verminderd. Wanneer de pijn in de bovenbuik minder wordt, 
kunnen andere pijnen meer op de voorgrond komen. 
 

Mogelijke bijwerkingen en complicaties 
Uw behandelend arts voert de behandeling zorgvuldig uit. Toch 
bestaat er een kleine kans op complicaties: 
 
 Vaak is er in de eerste dagen na de blokkade sprake van 

diarree. 
 U kunt wat sneller duizelig worden bij snel overeind komen. 
 Indien een nier aangeprikt wordt, kunt u een paar dagen wat 

bloed in de urine zien. 
 Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is 

aangeprikt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook 
napijn. 

 U kunt spierpijn krijgen op de plaats waar geprikt is. 
 De blokkade vindt plaats net onder de borstkas. Daardoor 

bestaat er een minimaal risico dat de long aangeprikt wordt. 

Wanneer u klachten van kortademigheid heeft moet u 
contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. 

 In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met 
gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen 
optreden. 

 Zeer zelden ontstaan door de behandeling meer pijnklachten. 
 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 
16.30 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek 

Pijnbestrijding, via telefoon 010 - 893 0000. 
 
Niet vergeten 
Vergeet niet uw afspraakkaart, voorzien van de juiste 
gegevens, mee te nemen. Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit 



dan vóór uw afspraak door bij de Inschrijfbalie op de begane 

grond. 
 
Bij verhindering 
Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, belt u ons dan 
minimaal 24 uur van tevoren om de afspraak te verzetten:  010 
- 893 0000.  
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