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Intercostaalblokkade
Indicatie
1. Diagnostisch blokkade
Een intercostaal blokkade kan bedoeld zijn als een
vorm van onderzoek waarbij een zenuw verlopend onder een rib (een intercostaal
zenuw) met een naald wordt verdoofd. Hierbij kan men de pijnlijke zone in de
borstkas precies localiseren. De blokkade is dan te beschouwen als een
proefblokkade, waarbij men nagaat of het zinvol is om een bepaalde intercostaal
zenuw definitief te verdoven (cfr. infoblad: “rhizotomie”). De zenuwblokkade wordt
onder röntgendoorlichting of echografie uitgevoerd. Vaak is meer dan één intercostaal
blokkade nodig om de pijn in kaart te brengen. Er wordt meestal slechts één
intercostaal zenuw per dag op proef verdoofd. De plaatselijke verdovingsvloeistof is
meestal vrij snel uitgewerkt.
2. Therapeutische blokkade In het andere geval is de intercostaal blokkade
therapeutisch bedoeld, om de pijn voor langere tijd weg te nemen. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer de pijn zich over een groot deel van de borstkas uitstrekt. Meestal
worden er dan meerdere intercostaalblokkades per zitting uitgevoerd.

Complicaties
Als mogelijke complicatie kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong
kan optreden. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Desalniettemin bestaat er
een niet verwaarloosbare kans op deze complicatie. De behandeling van een klaplong
bestaat er soms in dat onder plaatselijke verdoving een drainagebuisje rond de long
moet ingebracht worden, wat een hospitalisatie vereist. Dit flexibel buisje blijft dan
minstens 24u ter plaatse.

Evaluatie
1.
Bij de intercostaalblokkade die bedoeld is als proefblokkade, kan het resultaat
na ongeveer 15 à 30 minuten beoordeeld worden. Aan de hand van dit resultaat
wordt dan een verder plan opgesteld.
2.
Wanneer men een reeks intercostaalblokkades gekregen heeft, moet deze
behandeling meestal na een zeker tijdsinterval herhaald worden. Aanvullend zal het
gebruik van een speciale zalf en van medicatie in de vorm van tabletten meestal ook
aangewezen zijn.

Opgelet !
Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 41 11
Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11
Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 21 11

1.
Indien U op de dag van de geplande blokkade geen pijn heeft, gelieve dan te
verwittigen.
2.
Meld steeds indien U in het verleden een allergische reactie op een
medicament vertoond hebt.
3.
Informeer ons tijdig indien U een bloedverdunnend medicament inneemt.
4.
Informeer ons steeds indien er een kans bestaat dat U zwanger zou zijn.
5.
Na deze behandeling mag U niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

