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Regionale anesthesie  
 

Inleiding  

Tijdens het preoperatieve spreekuur heeft de anesthesioloog met u afgesproken, dat u voor uw 

operatie een plaatselijke verdoving (regionale anesthesie) krijgt. Deze vorm van verdoving zorgt 

voor het gevoelloos worden van het te opereren lichaamdeel. Afhankelijk van het gebruikte 

medicijn kan het 6 tot meer dan 12 uur duren voordat de verdoving volledig is uitgewerkt. 

Daardoor heeft u na de operatie minder pijnmedicatie nodig. Het voordeel hiervan is, dat u 

minder kans heeft op bijwerkingen van de pijnmedicatie, zoals misselijkheid. Dankzij een betere 

doorbloeding van de verdoofde lichaamsdelen is er ook minder kans op trombose.  

Zolang de verdoving werkt, is ook de spierkracht in het verdoofde lichaamsdeel (sterk) 

verminderd, dit kan als nadeel worden ervaren.  

 

 

Hoe gaat het in zijn werk  

Nadat u op het operatiecomplex bent aangekomen, krijgt u een infuus. U wordt aangesloten aan 

de bewakingsmonitor om de controles (bloeddruk en pols) te kunnen meten.  

Vervolgens bepaalt de anesthesioloog waar de te verdoven zenuw zich bij u bevindt. Dit kan op 

twee manieren, die vaak gecombineerd worden toegepast:  

De anesthesioloog maakt gebruik van een echoapparaat. Er wordt gel op de echokop en de huid 

gedaan, waarna de echokop op de huid wordt gezet. Er verschijnt een beeld van de zenuw en 

de omliggende structuren.  

De anesthesioloog kan ook gebruik maken van een zenuwstimulator die op de door de huid 

ingebrachte naald wordt aangesloten. Als de naald in de buurt van een zenuw komt, voelt u een 

serie stroomstootjes. Dit is niet pijnlijk maar kan wel onaangenaam voelen. U kunt helpen door 

te vertellen waar u de schokjes voelt. Het is verstandig niet te bewegen tijdens het zoeken naar 

de zenuw, omdat de naald daardoor kan verplaatsen  

Wanneer de zenuw gelokaliseerd is, spuit de anesthesioloog de verdovingsvloeistof in. Korte tijd 

na het inspuiten van de verdovingsvloeistof merkt u dat uw hand, arm, schouder of been 

(afhankelijk van wat er verdoofd is) gaat tintelen en warm wordt. Later verdwijnt dat gevoel en 

kunt u dat lichaamsdeel niet meer bewegen.  

 

Iedereen ervaart het anders, dus het is goed om na te vragen of datgene wat u voelt er ook bij 

hoort.  

Wilt u niets van de operatie meekrijgen, dan kunt u in overleg met de anesthesioloog een roesje 

krijgen.  

 

Effecten, bijwerkingen en risico’s  

Bij het lokaliseren van de zenuw kan een andere zenuw gestimuleerd worden. Dit heeft tot 

gevolg dat de schokjes op een andere plek optreden. Het is belangrijk dat u dit vertelt.  
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Het kan gebeuren dat de verdoving onvoldoende werkt. Dit wordt voor de operatie getest. Soms 

kan de anesthesioloog extra verdoving geven. Als dat niet kan, zal de anesthesioloog een 

andere optie met u bespreken.                     

Bij de verdoving van een schouder wordt er in de hals geprikt. U kunt tijdelijk wat wazig gaan 

zien. Dit komt omdat de pupil aan de kant van de zenuwblokkade groter kan worden. Het 

bovenooglid kan gaan hangen en soms de mond ook. Dit is helemaal onschuldig en  trekt na 

een paar uur weer weg.  

De zenuwen die verdoofd moeten worden, lopen meestal vlak bij grote bloedvaten. Er kan een 

enkele keer onbedoeld een bloedvat worden aangeprikt. Dit kan een blauwe plek tot gevolg 

hebben.  

In zeer zeldzame gevallen kan bij het verdoven van een arm de long onbedoeld aangeprikt 

worden. De longtop ligt vlak onder het sleutelbeen. Dit kan leiden tot een klaplong, waardoor u 

benauwd kunt worden. Het is belangrijk optredende kortademigheid of benauwdheid meteen 

aan te geven.  

Overgevoeligheid voor de gebruikte middelen komt soms voor. Dit kan zich uiten in 

benauwdheid, huiduitslag, lage bloeddruk. Behandeling is goed mogelijk.  

Omdat de zenuwen dicht langs bloedvaten lopen, is het mogelijk dat het medicijn direct in de 

bloedbaan terecht komt. Behandeling is goed mogelijk.  

 

Tot slot  

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  

de polikliniek anesthesie. De polikliniek anesthesie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag  

van 9.00 - 16.30 uur via telefoonnummer 079 - 346 2549.  

 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder, of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  

 


