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Deze folder geeft u informatie over de behandeling.
Doel van de behandeling
Chordotomie is een zenuwbehandeling die kan worden gedaan bij
ernstige pijn bij kanker in voornamelijk één lichaamshelft. Het doel van
de behandeling is uw pijn weg te nemen of te verminderen. Dit wordt
gedaan door de pijngeleidende zenuwbaan in het ruggenmerg met
behulp van warmte in een naaldpunt te onderbreken.
Algemene informatie
In het ruggenmerg bevinden zich zenuwen, die (pijn)signalen van en
naar de hersenen sturen. Bij deze behandeling onderbreken we de
zenuwbaan in de nek, vlak achter het oor, met behulp van warmte. De
zenuw wordt behandeld aan de tegenovergestelde kant van waar u de
pijn voelt. Dit wil zeggen dat als u de pijn aan de linkerkant voelt de
behandeling aan de rechterkant plaatsvindt.
Bij de meerderheid van de patiënten zorgt de behandeling voor
pijnvermindering. Het effect van deze blokkade houdt gemiddeld een
paar maanden aan. U moet rekening houden met een ziekenhuisopname
van minimaal 24 uur (1 nacht in het ziekenhuis).
Voorbereiding
De anesthesioloog heeft het volgende met u afgesproken:
1. U stopt _____ dag(en) voor de behandeling met het gebruik van de
aangekruiste medicijnen:
☐☐ NSAID’s, zoals: ������������������������������������������������������������������������������������
☐☐ Acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium (Ascal)
☐☐ Clopidogrel (Plavix/Grepid/pasugrel (efient)/ tricrigrelor (Brilique)
☐☐ Dipydiramol (Persantin)
☐☐ Acenocoumarol (Sintrom)
☐☐ Marcoumar
☐☐ DOAC (dabigatran, rivaroxaban, apixaban)
☐☐ Overig, zoals: ��������������������������������������������������������������������������������������
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2. U mag vanaf 0.00 uur niet meer eten en/of drinken. Ook moet tijdens
de behandeling uw gebitsprothese uit. Volg hiervoor de uitleg die u
heeft gehad bij de preoperatieve screening.
Na de behandeling krijgt u uitleg van uw arts over het verder gaan
met uw bloed verdunnende medicatie. Wanneer u bloed verdunnende
medicatie krijgt voorgeschreven via de trombosedienst of het Star-MDC
moet u het zelf doorgeven aan deze organisatie dat u tijdelijk stopt met
de medicatie. U krijgt hiervoor een brief van ons mee.
In het ziekenhuis
Voor deze behandeling wordt u één of meerdere dagen opgenomen
in het ziekenhuis. U kunt zich melden bij Bureau Opname /
Patiëntenregistratie in de centrale hal van het Maasstad Ziekenhuis. Daar
sturen zij u door naar de verpleegafdeling. De verpleegkundige geeft u
hier uitleg over de afdeling en brengt u naar de kamer.
De behandeling
Op de afgesproken tijd krijgt u een operatiejasje aan en wordt u in een
bed naar de operatiekamer gereden. U komt aan in de zogenaamde
holding. Hier krijgt u een infuus en geven we u éénmalig antibiotica.
Hierna wordt u naar de operatiekamer gebracht.
Op de operatiekamer is een team aan specialisten aanwezig, denk
aan een anesthesiemedewerker, een operatie-assistente, een
verpleegkundige en een röntgenassistent.
De anesthesiemedewerker sluit u vervolgens aan op verschillende
apparaten om uw hartslag en ademhaling te controleren.
De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving met sedatie
(roesje). U ligt op uw rug op de behandeltafel met uw hoofd in een
hoofdsteun. Voor de behandeling is het belangrijk dat u uw hoofd niet
beweegt. Om deze reden wordt uw hoofd met tape over uw voorhoofd
vastgemaakt aan de tafel.
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Na het plaatsen van de behandelnaald wordt er contrastvloeistof
ingespoten om met röntgenfoto’s te controleren of de naald op de juiste
plaats staat. Deze kan, zo nodig, verplaatst worden. Als de naald op
de juiste plaats staat, wordt dit getest met een elektrisch stroompje. U
voelt dan een druk, zwelling of tinteling. We vragen u om aan te geven
wanneer dit gevoel veranderd.
Wanneer alle controles goed zijn, wordt de punt van de naald verhit
waarmee we de betreffende zenuw beschadigen. Na controle kan het
zijn dat we deze stap herhalen. Het effect van de behandeling is in de
meeste gevallen direct merkbaar.
De behandeling duurt ongeveer een uur. Direct na de behandeling
wordt uw pijnmedicatie aangepast. Afhankelijk van het soort medicatie
wordt de hoeveelheid verminderd of eventueel gestopt.
Na de behandeling moet u 24 uur op uw rug bedrust houden en de
eerste nacht controleren wij ieder uur uw ademhaling.
Napijn / bijwerkingen / complicaties
Na de behandeling kan er napijn optreden op de plaats van de prik
onder het oor. Dit is tijdelijk.
Daarnaast is het mogelijk dat u last krijgt van de volgende bijwerkingen:
−− Hoofdpijn en/of koorts;
−− Tijdelijke lage bloeddruk;
−− Spierzwakte aan de kant waar de ingreep heeft plaatsgevonden;
−− U kunt moeite hebben met plassen
Ook kan het voorkomen dat na de behandeling de pupil van uw oog,
aan de kant van de behandeling, groter wordt en blijft. Dit is zichtbaar,
maar u heeft hier geen last van bij het zien.
Om deze bijwerkingen op te vangen wordt u 1-3 dagen opgenomen. De
bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf binnen enkele dagen.
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Bij iedere medische ingreep bestaat een kans op complicaties. Bij een
zenuwbehandeling is de kans erg klein.
Naar huis: waar moet u op letten?
Na de behandeling is in het behandelde gebied het pijn-, koude- en
warmtegevoel verdwenen, dit is blijvend. Wees voorzichtig met het
vastpakken van hete en koude voorwerpen. Draag bij het lopen goede
schoenen om te voorkomen dat u ergens in trapt zonder dat u het merkt.
Verder mag u thuis uw gewone activiteiten weer oppakken. Er gelden
geen speciale leefregels of beperkingen.
Controle
Meestal neemt de huisarts, na de behandeling, de begeleiding weer
over. Wij blijven altijd bereikbaar voor vragen en advies.
Afspraak
Bent u verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij u telefonisch
contact op te nemen met één van de assistentes van de Pijnkliniek. Zij
zijn te bereiken op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur via (010) 291 22 85.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u
deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt uw vraag stellen via:
−− een e-consult op het patiënten portaal Mijn Maasstad Ziekenhuis.
U kunt met uw DigiD inloggen via onze website.
−− het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op
telefoonnummer (010) 291 23 61.
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Notities

7

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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