Risico’s of nevenwerkingen

• Tijdelijke nabehandelingspijn (gedurende enkele
dagen tot tweetal weken). Hiervoor mag u
klassieke pijnstillers nemen.
• Gevoelsvermindering ter hoogte van het
huidgebied van de behandelde zenuw(wortel). Dit
verdwijnt meestal na een aantal maanden.
• Lokale bloeding
• Bloeduitstorting wanneer een bloedvaatje geraakt
is bij het prikken.

Gepulseerde
radiofrequente
zenuwblokkade
(PRF)

Contact
Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen
met:
Secretariaat pijnkliniek:
T+ 32(0)50 63 35 46

Resultaten
Het uiteindelijke resultaat kan pas definitief
beoordeeld worden na minstens vier weken.
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Afhankelijk van patiënt tot patiënt, en afhankelijk van
welke structuur behandeld werd, treedt pijnstilling
op die varieert van een paar maanden tot meer dan
een jaar. Wanneer na verloop van tijd de klachten
opnieuw optreden, kan de behandeling herhaald
worden.
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Gepulseerde
radiofrequente
zenuwblokkade
U krijgt binnenkort een PRF als behandeling van
een zenuw(wortel) in de rug (lumbaal) of de nek
(cervicaal). Met deze tekst willen we u wat meer
uitleg geven over dit type pijnbehandeling.

Wat is een PRF
PRF staat voor ‘Pulse Radio Frequente stroom’.
Hierbij wordt de zenuw(wortel) verwarmd tot
maximaal 42°C. Bedoeling is om de geleiding van de
zenuwprikkel te beïnvloeden. De zenuw wordt niet
beschadigd.
Radiofrequente stroombehandelingen worden pas
uitgevoerd nadat eerst een duidelijke (tijdelijke)
pijnverbetering heeft plaatsgevonden na een proefbehandeling. Dit betekent dat er eerst een proef
behandeling voorafgaat aan de PRF. Indien er beterschap optreedt na deze proefbehandeling, wordt de
effectieve PRF binnen de drie maanden uitgevoerd.

Voorbereiding
De PRF vindt steeds plaats op de campus
Blankenberge. Na opname begeeft u zich naar de
dagkliniek.
Maximaal 10 dagen op voorhand dient de inname
van bloedverdunnende middelen gestopt te worden
(bv. Marcoumar®, Sintrom®, Ticlid®, Aspirine®,
Plavix®,...). Gelieve dit zeker op voorhand te
bespreken met uw huisarts. U hoeft niet nuchter te
zijn. Uw thuismedicatie mag u ook innemen.

Gelieve vooraf aan uw arts te melden indien u:
• Last heeft van allergie voor medicijnen,
contrastvloeistof of jodium;
• Lijdt aan suikerziekte of een hartkwaal;
• Bloedverdunnende medicatie inneemt;
• Mogelijks zwanger bent.

Hoe wordt de PRF uitgevoerd
In de operatiezaal wordt een naald onder
röntgendoorlichting bij de zenuwwortel geplaatst, die
wordt behandeld met radiofrequente stroom.
Hierdoor wordt een blokkade gemaakt van de
pijngeleide zenuwen om de pijn die vanuit de
wervelkolom uitstraalt naar hoofd, arm, romp of been
te verminderen.
Deze behandeling (inclusief voorbereiding waarbij
een infuus geplaatst wordt) duurt ongeveer een half
uur en gebeurt onder lokale verdoving aangevuld met
een lichte sedatie.
Na de behandeling moet u voor controle nog
minstens 1 uur in het ziekenhuis blijven. Terug op de
dagkliniek worden dan de verdere afspraken gemaakt
voor bijkomende behandelingen of voor consultatie.
Uw totale verblijf in het ziekenhuis zal enkele uurtjes
in beslag nemen.
Na de PRF behandeling is het ten stelligste afgeraden
uw voertuig zelf te besturen. Het is mogelijk dat u zich
duizelig voelt. Daarom is het niet toegestaan om zelf
met de wagen te rijden. U wordt dus best vergezeld
door een chauffeur.

