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Coeliacusblokkade
n. splanchnicus
Indicatie
De plexus coeliacus is een netwerk van zenuwvezels in de bovenbuik dat de pijn
geleidt die ontstaat ter hoogte van de alvleesklier, de maag en de lever. Een blokkade
van deze plexus kan voor een goede pijnstilling zorgen bij de meerderheid van deze
patiënten, ofwel kan hierdoor de inname van pijnstillers drastisch verminderd worden.
Het effect van deze blokkade houdt gemiddeld een zestal maanden aan.
De nervus splanchnicus takt af van de plexus coeliacus.

Techniek
De behandeling kan in principe onder plaatselijke verdoving verricht worden. U ligt
daarbij op de buik. Indien de houding in buikligging onmogelijk door de patiënt vol te
houden is, kan de blokkade ook plaatsvinden onder gedeeltelijke of algemene
anesthesie (narcose). Onder röntgendoorlichting worden dan twee naalden via de rug
ingebracht. Nadat de naalden op de juiste plaats staan, wordt vervolgens een
vloeistof (alcohol) ingespoten die de plexus blokkeert.

Complicaties
Een zeldzame complicatie is dat het longvlies aangeprikt wordt, waardoor een
klaplong veroorzaakt wordt. Eveneens zeldzaam is het veroorzaken van een
bloeduitstorting rond de nier of alvleesklier, of rond de grote buikslagader. Als zéér
zeldzame complicatie wordt een gedeeltelijke verlamming beschreven. De behandeling
wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniettemin bestaat er een geringe kans op deze
complicaties.

Neveneffecten
Het tijdelijk optreden van diarree is een normaal verschijnsel na deze blokkade. Ook
duizeligheid vanwege bloeddrukdaling bij het al te plots rechtkomen uit bed, is een te
verwachten neveneffect. De blaasfunctie kan in een aantal gevallen verminderen,
waardoor een blaascatheter noodzakelijk kan zijn. Ook is sexuele dysfunctie bij de
man mogelijk.

Evaluatie
Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 49 16
(afspraken)
Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11
Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 21 11

Het resultaat van de blokkade wordt pas na 1 à 2 dagen duidelijk. In een aantal
gevallen zal een aanvullende behandeling nodig zijn.

Opgelet !
1. Gelieve ons te verwittigen indien U een bloedverdunnend medicament inneemt.
2. Voor deze blokkade dient U nuchter te zijn.

