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Hoe weet ik zeker of ik een 
hernia of een stenose heb

3

Zenuwpijn, die u vanuit uw rug in uw been kunt voelen, betekent niet in alle geval-
len een hernia of een stenose. De zenuw die u pijn bezorgt, kan soms ook door 
een andere oorzaak bekneld of geïrriteerd geraakt zijn. Ook bestaan vaak op meer 
niveaus afwijkingen, waardoor het niet duidelijk is vanuit welk niveau de klachten 
worden veroorzaakt. Bestaat er twijfel, dan moet hierover eerst zekerheid bestaan 
voordat een eventuele hernia- of stenoseoperatie wordt overwogen. 
Hiervoor bestaat een eenvoudige en doeltreffende diagnostische verrichting: de 
diagnostische selectieve wortelblokkade.
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Wat houdt de selectieve wortelblokkade 
in?

Een selectieve wortelblokkade is een 
bewust toegebrachte, tijdelijke verdoving 
van de zenuw die mogelijk uw pijn veroor-
zaakt. Deze verdoving duurt enkele uren. 
Wanneer u gedurende die uren de han-
delingen uitvoert die doorgaans de pijn 
veroorzaken en blijft die pijn dan uit of is 
de pijn sterk verminderd, dan is met een 
grote waarschijnlijkheid vastgesteld dat de 
juiste zenuw is gevonden. De pijn die deze 
zenuw u geeft, kan het gevolg zijn van 
druk op die zenuw of irritatie ervan. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze 
verrichting?

U komt hiervoor in aanmerking als u wel 
lage rugpijn hebt met uitstraling naar een 
been, maar als toch niet zeker is of uw 
klachten wel worden veroorzaakt door 
een hernia. Zou u deze diagnostische 
verrichting niet ondergaan en direct een 
hernia- of stenoseoperatie krijgen, dan 
zou dit wel eens een onnodige ingreep 
kunnen zijn. U bent dan wel geopereerd, 
maar niet genezen. En aan operaties 
kleven altijd risico’s, dus onnodig opereren 
moet beslist worden vermeden.
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TEAM IPRENBURG HERNIAKLINIEK 
Het gespecialiseerde en ervaren team Iprenburg Herniakliniek bestaat 
uit een orthopedisch chirurg, anesthesioloog en pijnspecialist, anesthesie-
verpleegkundigen, operatie-assistenten, röntgenlaboranten, verkoever-
verpleegkundigen én office. 
Zij ontvangen u in een professionele en ‘state of the art’ ingerichte 
kliniek die voldoet aan de hoogste standaard en is gevestigd in 
Hospitaal Veenhuizen.
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Wat houdt de verrichting in?

De wortelblokkade vindt plaats in Ipren-
burg Herniakliniek, gevestigd in Hospitaal 
Veenhuizen, de kliniek van orthopedisch 
chirurg Menno Iprenburg, in samenwer-
king met het Wilhelmina Ziekenhuis te 
Assen. De blokkade wordt verricht door 
dokter Alexander Godschalx, anesthesio-
loog én pijnspecialist en werkzaam in 
zowel het Wilhelmina Ziekenhuis als in 
onze kliniek. Hij is gespecialiseerd in de 
techniek die bij deze verrichting wordt 
toegepast. 
De verrichting vindt plaats in de operatie-
kamer van de kliniek. U neemt op uw buik 
plaats op een röntgendoorlaatbare tafel. 
Dokter Godschalx plaatst onder geleide 
van een röntgenapparaat een naald in 
de buurt van de zenuw. De positie van 
die naald controleert hij met behulp van 
een röntgencontrastmiddel. Is de naald 
correct gepositioneerd, dan spuit hij een 
een kleine hoeveelheid verdovingsmiddel 
in, vergelijkbaar met het verdovingsmiddel 
dat de tandarts gebruikt. 

En dan?

De blokkade zelf neemt meestal twintig 
minuten in beslag. Is de blokkade 
verricht, dan mag u voorzichtig proberen 
de dingen te doen die normaal gesproken 
uw pijnklachten veroorzaken. 
Na enige tijd komen dokter Iprenburg en 
dokter Godschalx naar u toe om te beoor-
delen of uw pijnklachten zijn verminderd. 
Op basis hiervan bepalen zij samen met u 
het vervolgbeleid. 
De totale duur van uw verblijf in de kliniek 
bedraagt doorgaans na het onderzoek nog 
anderhalf tot twee uur.

Hoe moet ik mij op deze verrichting 
voorbereiden?

U mag normaal eten en drinken en uw 
eventuele medicijnen gebruiken. Wel is 
belangrijk dat de anesthesioloog vooraf 
weet of u bloedverdunnende medicijnen 
gebruikt, want dan kan hij u vertellen hoe 
lang van tevoren u hiermee moet stoppen. 
Bent u onder controle bij de trombose-
dienst, dan wil hij dit ook weten. 
Hetzelfde geldt voor overgevoeligheid 
voor bepaalde stoffen (zoals röntgen-
contrastvloeistof of jodium) en/of een 
mogelijke zwangerschap.

En achteraf?

De verdovingsvloeistof werkt nog een 
aantal uren na, soms tot wel twaalf uur 
na de ingreep. U moet er rekening mee 
houden dat het been gedurende die tijd 
minder krachtig is, dik kan aanvoelen en 
gevoelloos kan zijn. Het lopen kan dus 
tijdelijk moeilijk zijn, wees bedacht op 
struikelen of vallen. En u mag beslist niet 
zelf autorijden. Zorg dat iemand u naar 
huis kan rijden.
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Wervelkolom met uittredende zenuwwortels
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Zijn er risico’s aan verbonden?

In theorie kunnen complicaties optreden 
zoals bloedingen, infecties of zenuwbe-
schadigingen. Omdat dokter Godschalx 
uiterst zorgvuldig werkt, in een professio-
nele omgeving, komen deze complicaties 
in de praktijk gelukkig zeer weinig voor. 
Het kan wel voorkomen dat u na een 
blokkade tijdelijk wat meer pijn ervaart. 

Dit komt omdat u bij het testen van het 
resultaat van de blokkade juist bewe-
gingen moet uitvoeren om de pijn op te 
wekken. 
Zolang de zenuw verdoofd is, ervaart u 
die pijn niet. Maar de pijn keert terug als 
de verdoving is uitgewerkt en kan dan 
enige tijd wat erger zijn dan normaal. 
U hoeft zich hierover geen zorgen te 
maken, het gaat vanzelf over. 

Krijgt u de volgende dag opnieuw 
klachten, dan dient u direct contact op te 
nemen met dokter Godschalx. 

Dit is raadzaam als:
•  een doof gevoel optreedt in het been  
 dat langer aanhoudt dan twaalf uur.
• krachtverlies in het been optreedt dat  
 langer aanhoudt dan twaalf uur.
• koorts optreedt, gepaard gaande met  
 rugklachten.
• heftige rugklachten optreden. 

                Drukwerk: Scholma Druk, Bedum.
Teksten: Frank van Wijk. Kunstwerken: Claudy Jongstra. 

Fotografie: Jan Buwalda, Norbert van Onna, Joimax Gmbh.
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Heeft u vragen of treden er klachten op dan kunt u dokter Godschalx op 
maandag, woensdag en vrijdag bereiken via het algemene telefoonnummer 
van het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen 0592 325555. 
In geval van afwezigheid van dokter Godschalx wordt u doorverbonden met 
zijn waarnemer. Op dinsdag en donderdag is dokter Godschalx bereikbaar in 
Iprenburg Herniakliniek onder telefoonnummer 085 2103004. 
U kunt ook altijd een mail sturen naar: office@herniakliniek.nl

MEER WETEN?
Wilt u meer weten? Kijk dan op www.herniakliniek.nl 
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HOSPITAAL VEENHUIZEN
Hospitaallaan 10

9341 AH Veenhuizen

T 085 2103004
F 084 8317670

     office@herniakliniek.nl 
      

www.herniakliniek.nl
www.hospitaalveenhuizen.nl

Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
Europaweg-Zuid 1 

9401 RK Assen

T 0592 325555
F 0592 3178 96 ja
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