Met deze behandeling ontstaat een pijnstilling
door het elektrisch beïnvloeden van de zenuw. Er
kan de eerste 2-3 weken na de facetdenervatie wat
pijn zijn door de behandeling. Hiervoor kan u een
lichte pijnstiller innemen. Het pijnstillend effect van
de behandeling ontstaat meestal na 2 à 3 weken.
Uw normale activiteiten mag u de volgende dag
hervatten.

Facetdenervatie

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

Risico’s of nevenwerkingen
De behandeling is over het algemeen veilig. Aan elke
behandeling zijn er echter risico’s en nevenwerkingen
verbonden en bestaat er een kleine kans op
complicaties.
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Als mogelijke nevenwerking kan er na-pijn ontstaan,
maar ook tijdelijke gevoelsvermindering. Deze
gevoelsvermindering treedt op in de buurt van de
behandelde zenuwbanen.
Aanraking geeft hierbij soms een vreemd gevoel.
Na enkele weken keert het gevoel vanzelf terug.
Een enkele keer kan er een bloedvaatje geraakt
worden, waardoor er een bloeding kan ontstaan. Als
u één of meerdere van deze symptomen heeft na
de inﬁltratie, dient u contact op te nemen met het
secretariaat van de pijnkliniek.

azzeno.be

campus Knokke-Heist
Graaf Jansdijk 162
8300 Knokke-Heist
T +32 (0)50 63 31 11
F +32 (0)50 63 35 19
www.azzeno.be

campus Blankenberge
Dr. F. Verhaeghestraat 1
8370 Blankenberge
T +32 (0)50 43 41 11
F +32 (0)50 43 45 19
www.azzeno.be
azzeno.be
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Facetdenervatie
Facetdenervatie is de behandeling van de
steungewrichtjes van de wervelkolom.
(of percutane behandeling met continue toegediende
radiofrequente elektrische stroom ter hoogte van de
bezenuwing van de facetgewrichten)

Deze folder geeft u informatie over de behandeling
van pijnklachten die uitgaan van de steungewrichtjes
(facet) in de wervelkolom. Dit gebeurt door de
zenuwbanen op die plaats te verwarmen met
radiofrequente (RF) elektrische stroom. De
behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de nek,
borstwervel of lage rug.

Voorbereiding
De facetdenervatie vindt steeds plaats op de campus
Blankenberge. Na opname begeeft u zich naar de
dagkliniek.
U wordt best vergezeld van een chauffeur. Na de
behandeling is het mogelijk dat u zich suf voelt door
de verdoving. Daarom is het niet toegestaan om
nadien zelf met de auto te rijden.
Minstens 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.
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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.

Behandeling
Voorafgaand aan de facetdenervatie kreeg u een
proeﬁnﬁltratie die de diagnose bevestigde, maar ook
snel uitgewerkt was. De facetdenervatie zal voor een
langdurig effect zorgen.
De behandeling gaat door in de operatiezaal. U ziet
daar onder meer een speciale behandeltafel, een
televisiemonitor en een röntgenapparaat (= Rx-stralen).
De arts ontsmet eerst de huid. Dit voelt koud aan.
Vervolgens wordt de plaats van de behandeling
steriel afgedekt. De arts verdooft de prikplaatsen (3)
van de huid en onderhuidse weefsels. Deze injectie
kan als prikkend ervaren worden.
Als dit is ingewerkt, brengt de arts onder Rx-stralen
de elektrode (een soort naaldje) in, vlak bij de
zenuwtakjes van het facetgewricht.
Daarna wordt door de elektrode een zwakke, niet
schadelijke elektrische stroom gestuurd. Daardoor
ervaart u tintelingen of een drukkend gevoel. Het is
van belang dat u met woorden de locatie aangeeft,
dus niet de plaats aanwijzen anders maakt u deze
onsteriel.

Vervolgens wordt de plaats van de elektrode
ten opzichte van de zenuwen voor de spieren
gecontroleerd. Dit gebeurt met een andere stroom.
Hierdoor ontstaan spierbewegingen (kloppende
gevoel) in uw arm of uw been.
Wanneer de elektrode zich op de juiste plaats bevindt
(soms is er een correctie van de positie nodig) begint
de echte behandeling.
Via de ingebrachte elektrode wordt een
hoogfrequente elektrische stroom gestuurd. Deze
behandeling duurt enkele minuten.
Nadien wordt het naaldje en de elektrode verwijderd.
Tijdens de hele procedure blijft de verpleegkundige
bij u.

Na de behandeling
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.
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