DE LUMBOSACRALE
FACETDENERVATIE
PIJNKLINIEK
ARTSEN
Dr. S. Segers
Dr. S. Vanherpen
Dr. S. Anssens
- Patiëntinformatie -

De lumbosacrale facetdenervatie (rf)
Bij een facetdenervatie wordt gebruik gemaakt van een
radiofrequente stroom die een elektrisch veld en warmte creëert ter
hoogte van de zenuwen van het facetgewricht. Dit veroorzaakt een
beperkt letsel op de zenuwbaan, waardoor de pijngeleiding
onderbroken wordt.

Procedure
Deze behandeling gebeurt in buikligging op de onderzoekstafel.
Gezien de bezenuwing van een facetgewricht zich over meerdere
wervelniveaus uitstrekt, wordt de behandeling steeds op 3 plaatsen
uitgevoerd. Nadat de huid eerst ontsmet is ter hoogte van de
prikplaatsen, worden deze plaatselijk verdoofd. Onder
radioscopische controle worden vervolgens 3 dunne naalden
ingebracht tot op de juiste positie. De arts test de correctheid van de
naaldposities met elektrische stroompjes. Na het inspuiten van
plaatselijke verdoving ter hoogte van de naaldpunt worden de
zenuwtjes 1 minuut opgewarmd tot 80°C, waardoor de pijngeleiding
onderbroken wordt.
Het uiteindelijk effect kan na 6 à 8 weken beoordeeld worden.
Deze behandeling vraagt een opname in het dagziekenhuis. Een uur
na de behandeling kan U het ziekenhuis verlaten onder begeleiding.
U mag zich gedurende 12 uur niet in het verkeer begeven.
U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.
Een zwangerschap moet vooraf aan de arts gemeld worden.
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Thuismedicatie
1. Bloedverdunnende geneesmiddelen:
Voor iedere soort bloedverdunner is een ander beleid nodig voor
en na de behandeling. Contacteer steeds uw huisarts voor de
behandeling, zodat uw bloedverdunner tijdig gestopt kan worden.
Cardioaspirine en asaflow:
Deze moeten niet gestopt worden. Vermeld het gebruik van deze
geneesmiddelen aan uw arts.
Ticlid, Plavix, Clopidogrel:
Deze moeten 7 dagen voor de infiltratie gestopt worden. Er moet
geen controlebloedafname gebeuren en geen vervanging met
onderhuidse prikjes.
Marevan, Marcoumar, Sintrom:
Deze medicatie moet 7 dagen voor de interventie gestopt worden.
De dag voor de interventie dient ALTIJD een bloedafname te
gebeuren met bepaling van PTT en INR. ( PTT > 70, INR<1,3).
Na stopzetting van deze medicatie moet altijd substitutie
gebeuren door middel van onderhuidse prikjes (Fraxiparine of
Clexane). Dit prikje mag niet gegeven worden op de dag van de
behandeling, 12 uur na de behandeling mag terug een onderhuids
prikje gegeven worden.
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Xarelto, Lixiana en Eliquis:
Deze medicatie moet 72 uur voor de behandeling gestopt worden.
Er moet geen bloedafname gebeuren. Daags na de behandeling
mag deze medicatie herstart worden.
Pradaxa:
GFR > 30ML/MIN: 3 dagen.
GFR < 30ML/MIN: 5 dagen.
Aggrenox: 3 dagen.
Efient: 9 dagen.
Brillique: 7 dagen.
Fraxiparine, clexane en fragmin:
Profylactische dosis: 12 uur.
Therapeutische dosis: 24 uur.
Cave nierfunctie.
Innohep en fraxodi:
Minimum 24 uur.
Arixtra:
Minimum 48 uur.
Brilique, clopidogrel en Efient mogen in principe niet gestopt
worden binnen 14 dagen na CVA, binnen een maand na perifere
vaatthrombose en binnen 6 weken tot 3 maanden na PCI of Bare
metal coronaire stenting.
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2. Antibiotica:
Gebruik van antibiotica en de reden waarom ze genomen moeten
worden, meldt u aan de arts.
3. Overige medicatie:
De overige thuismedicatie mag u verder innemen.

Allergieën
Indien u een allergie heeft, dient u dit ALTIJD VOOR DE
BEHANDELING aan de arts te melden.
Naast medicatie wordt in de pijnkliniek vaak gebruik gemaakt van
ontsmettingsstof, contraststof en kleefpleisters; ook allergieën
hiervoor dient u steeds te vermelden.

Koorts of ziekte
Bij een temperatuur > 37.5 °C of bij ziekte wordt de behandeling NIET
UITGEVOERD.
Gelieve in deze situatie uw afspraak te annuleren en een nieuwe
afspraak te vragen.

Bijwerkingen
Er kan een verdoofd gevoel optreden in het huidgebied dat door de
behandelde zenuw bezenuwd wordt. Meestal verdwijnt dit na enkele
maanden.
Meestal treedt na een RF-behandeling nabehandelingspijn op die
een 2-tal weken kan aanhouden; hiervoor mag u gerust een klassieke
pijnstiller innemen (paracetamol, ibuprofen…)
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Complicaties
Deze komen zeer zelden voor.
1. Lokale infectie
2. Lokale bloeding
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