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Musculus Piriformis blokkade
In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de pijnspecialist voor een Musculus Piriformis
blokkade. Hieronder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.
Wat is een musculus piriformis blokkade?
De musculus piriformis is de spier die van het heiligbeen naar het dijbeen loopt.
De spier heeft de functie om het bovenbeen naar buiten te bewegen en naar buiten te draaien. De
grote zenuw van het been loopt bij de meeste mensen onder deze spier langs. Door een zwelling of
een stijfheid van deze spier raakt de zenuw geprikkeld.
De musculus piriformis blokkade is een behandeling d.m.v. een injectie met een verdovend
medicijn en een ontstekingsremmend medicijn. Het ontstekingsremmende medicijn zorgt er voor
dat de zwelling af neemt zodat de zenuw minder geprikkeld wordt en minder pijn doorgeeft.

Belangrijk
Neem contact op met Nocepta indien dit voor U van toepassing is:

U gebruikt bloedverdunners

U bent (mogelijk) zwanger.

U bent allergisch voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen

U heeft een pacemaker of ICD.

U heeft geen pijn meer.

U bent de dag van de behandeling ziek of u heeft koorts
Voorbereiding

U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.

Overige medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u
heeft gemaakt.

Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel
daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Draag makkelijk zittende kleding.
De behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van Nocepta.
U kunt zich melden bij Nocepta in de ontvangstruimte, vervolgens wordt u door een
doktersassistente naar de betreffende ruimte gebracht.
Tijdens de behandeling ligt u kortdurend op u buik. Met behulp van echografie wordt de naald op
de juiste plaats ingebracht en zal de medicatie worden toegediend.
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Na de behandeling
Na de behandeling gaat u naar de aftercare-ruimte. Zodra u zich goed voelt en voldoende kracht
in uw benen heeft mag u naar huis. Het verdovingsmiddel kan kortdurend minder kracht in het
been veroorzaken.
Na de behandeling mag u 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer.
Indien u bloedverdunners gebruikt, kunt u deze weer gebruiken op de gebruikelijke tijd, tenzij de
trombosedienst of pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.
Behandelingsduur
De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. De totale opname duurt meestal 1 uur.
Resultaat
Het resultaat van de behandeling kan pas na enkele weken goed beoordeeld worden. Het is ook
mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt.
In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling nodig zijn.
Risico’s of bijwerkingen
De volgende bijwerkingen en complicaties kunnen optreden. Ernstige complicaties komen zelden
voor.





Er kan na de injectie tijdelijk krachtsverlies in het been optreden door verdoving van de
zenuw. Dit verdwijnt na enkele uren.
Infecties.
Napijn, deze kan enkele dagen duren. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen
(bijv. paracetamol volgens de bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met de pijnspecialist of
huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
Soms een bloeduitstorting.

Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze dan vóór de behandeling of maak gebruik van het telefonisch
spreekuur met de pijnconsulente van Nocepta. De pijnconsulente is bereikbaar van
maandag t/m donderdag tussen 11:00 uur en 12:00 uur op telefoonnummer 0887087060.
Het secretariaat is op werkdagen te bereiken van 08:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:30
uur op telefoonnummer 088-7085080.
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