Bloodpatch

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In overleg met uw arts is besloten dat u, in verband met uw
hoofdpijnklachten, in aanmerking komt voor een epidurale
bloodpatch. Uw hoofdpijnklachten zijn ontstaan ten gevolge van een
bekende complicatie van een eerder uitgevoerde behandeling (een
epidurale injectie of door spinale anesthesie), waarbij het hersenvlies
is aangeprikt. Door dit gaatje blijft bij u langer dan gewoonlijk
hersenvocht weglekken. Het doel van deze ingreep is om dit gaatje te
dichten met uw eigen bloed. Er komt een bloedstolsel (een korstje) te
zitten, waardoor de lekkage stopt en uw hoofdpijnklachten
verdwijnen. Op termijn groeit het gaatje dicht en lost het stolsel op.

Algemene informatie
U wordt voor deze behandeling tijdelijk opgenomen op een verpleegafdeling
in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor uw behandeling wordt u vanaf de
verpleegafdeling naar de herstelkamer van behandelcentrum B1 gebracht.
Daar wordt u opgehaald door de assistentes van het Pijncentrum. Zij nemen
u mee naar de behandelkamer waar u de behandeling krijgt.
Na de behandeling gaat u naar de verpleegkundige op de herstelkamer. Hier
verblijft u totdat u weer terug mag naar de verpleegafdeling. Het is belangrijk
dat u na de behandeling een aantal uren platte bedrust houdt, minimaal 6
uur. Dit in overleg met uw behandelend arts. Verder is het aan te raden om
na de behandeling veel te drinken, 1,5 tot 2 liter vocht.

Behandeling
U neemt plaats in buikligging op de behandeltafel, er ligt een kussen onder
uw buik. De arts brengt in uw hand/arm een infuusnaald in. Hieraan wordt
een infuusslangetje bevestigd. Na een verdovingsprik, in uw rug, plaats de
arts de epidurale naald ter hoogte van de lekkage. Hierna trekt de arts via het
infuusslangetje, in uw hand/arm, wat bloed op en brengt dit in via de
epidurale naald in uw rug. Tenslotte wordt de epidurale naald verwijderd en
mag u in rugligging plaatsnemen in bed. De behandeling duurt ongeveer 15
minuten.

Na de behandeling
De eerste 12 uur na de behandeling kunt u niet deelnemen aan het
verkeer.
Doet er zich thuis een probleem voor waarvan u denkt dat deze te
maken heeft met de behandeling die u heeft ondergaan, dan kunt u:
op werkdagen tussen 08.30-16.30 uur contact opnemen met de
polikliniek assistent van het Pijncentrum, (0318) 43 58 70
buiten kantoortijden, binnen 24 uur na behandeling, contact
opnemen met de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05
na 24 uur, buiten kantoortijden, contact opnemen met de
Huisartsenpost, (0318) 20 08 00

Complicaties
Complicaties zijn zeldzaam en de arts voert de behandeling altijd zorgvuldig
uit. Toch bestaat er een kleine kans op complicaties, zoals:
een lokale infectie
een lokale bloeding
een allergische reactie

Bijwerkingen
U kunt na de behandeling last krijgen van napijn. Deze napijn kan enkele
dagen aanhouden, maar verdwijnt altijd weer. Als u hier veel last van
heeft, kunt u hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.

Resultaat
U merkt snel na de behandeling dat uw hoofdpijnklachten geleidelijk aan
afnemen. Soms is het nodig om de behandeling te herhalen.

Attentie
Informeer uw arts over een eventuele allergie voor jodium,
contrastmiddel of medicijnen.
Informeer uw arts over een eventuele zwangerschap in verband met de
röntgenstraling die tijdens de behandeling gebruikt wordt.
Als u antistollingsmiddelen / bloedverdunners gebruikt waarvoor
controle bij de trombosedienst nodig is (Acenocoumarol/Sintrom of
Fenprocoumon/Marcoumar), bespreek dit dan met uw arts. Over het
algemeen mag u deze medicijnen door blijven gebruiken en krijgt u een
recept voor vitamine K tablet/drank mee naar huis. Neem deze
tablet/drank 36 - 48 uur voor de behandeling in. Het is belangrijk dat u op
de dag van de behandeling eerst bloed laat prikken bij het laboratorium
van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Gebruikt u antistollingsmiddelen / bloedverdunners waarvoor geen
controle nodig is bij de trombosedienst, bespreek dan met uw arts of u
met deze medicijnen moet stoppen of kunt doorgaan.
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer
deelnemen.
Indien u op de dag van de behandeling koorts heeft, verzoeken wij u om
telefonisch contact op te nemen met uw behandelend arts.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze gerust aan de
assistente van het Pijncentrum. Neem tussen 08.30 - 16.30 uur contact op
met Pijncentrum Gelderse Vallei (0318) 43 58 70.
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