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Therapeutische wortelblokkade bij Radiologie
U heeft een afspraak voor een therapeutische wortelblokkade. Deze behandeling vindt plaats
op de afdeling Radiologie van het Flevoziekenhuis. In deze folder vindt u meer informatie
over de behandeling.

Therapeutische wortelblokkade
Bij een wortelblokkade wordt een zenuw(tak) behandeld met pijnstilling en een
ontstekingsremmer. Doel hiervan is de pijn te verminderen (als het ware te 'blokkeren') en de
zenuw tot rust te brengen.

Belangrijk ter voorbereiding
Neem een begeleider mee in verband met verminderd gevoel in het been, u kunt niet
zelfstandig naar huis.
Bij het gebruik van bloedverdunners dient de patiënt te overleggen met de aanvragend
specialist.
Belangrijk voor u om vooraf te melden:
Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Radiologie als één van de
onderstaande zaken op u van toepassing zijn. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw
behandeling:
 Gebruik van bloedverdunnende medicijnen.
 Een (mogelijke) zwangerschap (de behandeling is onder röntgendoorlichting. Dit kan
schadelijk zijn voor het ongeboren kind).
 Suikerziekte.
 Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen
of pleister.

De behandeling
Ontvangst
 U meldt zich bij de receptie van afdeling Radiologie in het Flevoziekenhuis. Zorg a.u.b.
dat u 15 min voor de afspraaktijd aanwezig bent, in verband met het voorafgaande
intakegesprek.
 U wordt verwezen naar de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant van de
afdeling Radiologie u op en brengt u naar de behandelkamer.
 In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de
behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.
De behandeling
 U komt op uw buik op een tafel te liggen.
 De aangedane zijde wordt gemarkeerd met een pijl.
 De huid wordt gedesinfecteerd met alcohol op de plaats waar u de wortelblokkade krijgt.
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Onder röntgendoorlichting plaatst de radioloog een naaldje. Ter controle van de positie
van de naald wordt contrastvloeistof ingespoten. Vervolgens dient de radioloog een
verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel toe in naast de zenuwwortel.
De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Complicaties / bijwerkingen
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een wortelblokkade optreden:
 Tijdelijke krachtsvermindering of een doof gevoel in een arm of been. Dit is een gevolg
van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt en kan de punctieplek
tijdelijk gevoelig zijn.
 Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.
 De eerste week na de behandeling kunnen de klachten tijdelijk toenemen. Hierna zal de
pijn afnemen.

Naar huis



Na de behandeling mag u deze dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg
ervoor dat iemand anders u naar huis brengt.
Op de punctieplek wordt een pleister geplakt. Deze mag u na een ½ uur verwijderen. U
kunt dan ook weer douchen en baden.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e)
van de afdeling Radiologie, bereikbaar op alle werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur:
 (036) 868 8543.
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