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Hypogastricus blokkade 
 

 
Inleiding 

Deze folder geeft u informatie over een 
hypogastricus blokkade. Uw arts heeft deze   
behandeling al met u besproken. 
 
Plexus hypogastricus blokkade 

Een hypogastricus blokkade is een blokkade  
van een netwerk van zenuwen  in de 
onderbuik. Dit zenuwnetwerk wordt plexus 
hypogastricus genoemd.  
Het aanbrengen van een blokkade op die 
plaats, kan worden toegepast bij ernstige 
pijnklachten als gevolg van pijn in de 
onderbuikorganen, zoals:   
 
A: Pijn met een gynaecologische oorzaak: 
De pijnklachten kunnen wel of niet afhankelijk 
zijn van de menstruele cyclus. De meest 
voorkomende oorzaken van pijnklachten zijn 
endometriose, adhesies (verklevingen) en 
chronische ontsteking. 
 
B: Pijn door niet-gynaecologische oorzaken: 
Hieronder vallen o.a.: blaasontsteking,  
spastisch colon en pijn na een operatie  
of bestraling. 
 
C: Pijn door maligniteiten (kwaadaardig 
weefsel) vanuit de  
bekkenorganen: 
Hieronder vallen o.a. prostaatcarcinoom, 
kwaadaardige tumoren van de baarmoeder, 
eileiders of de blaas. 
 
Doel van de behandeling 

Bij deze behandeling is het doel om ernstige 
pijn in de onderbuik te verminderen.  
 
 
 
 

Voorbereiding 

Als u medicijnen voor antistolling gebruikt  zal 
de narcose-arts (anesthesioloog) met u 
bespreken of/en wanneer u met deze 
medicatie moet stoppen. En wanneer u na 
de behandeling weer kunt starten. 
Voor de dag van behandeling maken we 
met u een afspraak om uw bloedstolling te 
controleren.  
De behandeling vindt plaats onder 
plaatselijke verdoving. 
Het kan nodig zijn om de behandeling onder 
algehele narcose uit te voeren. In dat geval 
moet u 6 uur voor de afspraak nuchter zijn (dit 
betekent dat u niets meer mag eten en 
drinken). Hiervoor krijgt u een aparte 
informatiefolder mee. 
 

De dag van behandeling 

Op de dag van behandeling kunt u gewoon 
eten /drinken en uw andere medicatie 
innemen, tenzij u algehele narcose krijgt (zie 
hierboven). 
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de 
receptie bij de hoofdingang van het 
ziekenhuis. U wordt begeleid naar het 
Dagbehandelcentrum (D2 -route 37) waar u 
tijdelijk wordt opgenomen. Van daaruit 
begeleidt een verpleegkundige u naar de 
behandelkamer, waar de behandeling 
plaatsvindt. 
Als is afgesproken dat u bloed moet laten 
prikken voor de behandeling dan kunt u dat 
doen voor u naar het Dagbehandelcentrum 
gaat. Dit kan bij de bloedafname (route 27). 
 
 

 

 

 

 



De behandeling 

De behandeling vindt plaats op de 
behandelkamer.  
Als dat zo is afgesproken wordt u eerst onder 
narcose gebracht, anders krijgt u plaatselijke 
verdoving.  
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. Bij 
de behandeling  gaat een naald via een prik 
in de rug richting de wervelkolom tot de 
voorzijde van de wervelkolom wordt bereikt.  
Aan de linker zijde en aan de rechterzijde van 
de wervelkolom. Dit wordt gecontroleerd 
door middel van röntgendoorlichting en 
contrastmiddel. 
Als de juiste plaats is bereikt wordt de 
medicatie ingespoten. 
Op de prikplaats wordt een pleister geplakt 
die thuis verwijderd kan worden. 
De behandeling duurt ongeveer 30 tot 60 
minuten. Na de behandeling gaat u 
gedurende ongeveer 30 minuten naar de 
recovery om de bloeddruk en zuurstofgehalte 
te controleren. 
De behandeling kan als dagopname 
plaatsvinden. Dat betekent dat u in principe 
dezelfde dag weer naar huis mag. Als het 
nodig is kan afgesproken worden om één 
nacht in het ziekenhuis te blijven ter 
observatie.  
 
Complicaties 

Er bestaat een kleine kans op het optreden 
van complicaties. 
Aandachtspunten zijn: 
• Incontinentie voor urine en ontlasting. 
• Spierzwakte in de benen. 
• Verlies van gevoel of juist overgevoeligheid       

van de onderste ledematen en/of het 
zitvlak. 

• Impotentie. 
 
Belangrijk: als u voor deze behandeling naar 

het ziekenhuis komt, is het noodzakelijk dat u 

vervoer naar huis regelt. Na de behandeling 
mag u 24 uur niet aan het verkeer 
deelnemen.  
 

Resultaat 

• Na de behandeling kan er napijn optreden 
die enkele weken duurt en vanzelf 
verdwijnt. 

• Het beste resultaat van de behandeling is 
te beoordelen na een dag. 

Controleafspraak 

Na een aantal weken krijgt u een 
controleafspraak. De controleafspraak wordt 
direct na de behandeling aan u 
meegegeven. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182)  50 50 50 
 

Vragen? 
In deze folder hebben we een en ander 
verteld over een hypogastricusblokkade.  
Heeft u na het lezen van deze folder vragen 
over de pijnbehandeling, stelt u die dan 
gerust aan de arts of pijnverpleegkundige.  
 
Spreekuur pijnverpleegkundigen 

De pijnverpleegkundigen hebben een 
telefonisch spreekuur op werkdagen van 
maandag tot vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur.  
Zij zijn te bereiken via telefoonnummer  
(0182)  50 51 06.  U kunt altijd bellen voor 
vragen en advies. 
 
Afspraken 

Voor afspraken kunt u bellen met het 
secretariaat van de pijnpoli (0182)  50 50 07 
tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 
16.00 uur. 
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