
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Zenuwblock bij voet- 
en enkelchirurgie



Weldra zal u een operatie aan uw voet ondergaan.

Bepaalde ingrepen aan voet en enkels worden door de 
patiënten als erg pijnlijk ervaren, vooral de eerste 24 
uur na de operatie.

De toediening van een combinatie van pijnstillers 
is soms onvoldoende om deze pijn op te vangen en 
kan tevens een aantal ongemakken veroorzaken, 
waaronder misselijkheid. Daarom wordt vaak nog een 
bijkomende verdoving van de enkel of voet voorzien 
door de zenuwen tijdelijk te blokkeren (‘zenuwblock’).

WAT BETEKENT ‘ZENUWBLOCK’?

De zenuwbundels die de voet en enkel bezenuwen, en 
dus verantwoordelijk zijn voor de beweging en gevoel 
van de voet en de tenen kunnen door de anesthesist 
aan de hand van een inspuiting tijdelijk geblokkeerd 
worden (lees: verdoofd worden), vergelijkbaar met de 
lokale verdoving bij de tandarts. De inspuiting gebeurt 
ter hoogte van de knieholte.

HOE GAAT DE ANESTHESIST TE WERK?

Het zenuwblock wordt uitgevoerd net vóór de operatie 
en buiten de operatiezaal. De anesthesist maakt de 
zenuwbundels in de knieholte zichtbaar door gebruik 
te maken van ‘echografie’.

Na verdoving van de huid volgt een prik met een naald 
die verbonden is met een ‘zenuwstimulator’. Zodra 
de naald de zenuwbundel nadert kan dit kortstondig 
gepaard gaan met een onwillekeurige beweging van de 
voet of kuitspier. Vervolgens wordt de verdovingsstof 
ingespoten.



IS HET PLAATSEN VAN EEN ZENUWBLOCK 
PIJNLIJK ?

Het is niet pijnlijk maar voelt mogelijk even 
ongemakkelijk. U krijgt medicatie toegediend die de 
angst wat vermindert en u rustig maakt alvorens de 
prik wordt uitgevoerd.

Het prikje ter verdoving van de huid zal u 
gewaarworden net als de stimulatie van de zenuw met 
samentrekken van de spieren tot gevolg. Dit kan even 
vervelend zijn, maar is niet pijnlijk.

DOKTER MIJN VOET SLAAPT

Een 30-tal minuten na de injectie van de verdoving zal 
u merken dat u de tenen en de voet zeer moeizaam 
nog kan bewegen. Dit is normaal. Deze verdoving zal 
een 12 tot 24 uur aanhouden.

Geleidelijk aan zal de beweeglijkheid in voet en 
tenen terugkomen en het gevoel ter hoogte van de 
operatieregio.

Geef het door aan een verpleegkundige wanneer de 
pijn in de voet begint terug te komen. Misschien krijgt 
u extra pijnstilling.

Indien u diezelfde dag van de ingreep naar huis kan is 
het belangrijk om pijnstillers op regelmatige tijdstippen 
in te nemen om de pijn op te vangen indien de voet 
‘ontwaakt’.



NARCOSE

Na het plaatsen van de verdoving wordt de patiënt 
onder volledige verdoving gebracht in de operatiezaal. 
Vaak is de voet nog niet helemaal verdoofd voor de 
ingreep.

Eens de operatie voorbij is heeft de verdoving de tijd 
gehad om in te werken, en wordt u pijnvrij wakker.

Uitzonderlijk wordt er gekozen om de ingreep zonder 
lokale verdoving te doen.

KAN IEDEREEN EEN ZENUWBLOCK KRIJGEN?

Neen. Enerzijds wordt er in overleg met de orthopedist 
besloten of het type chirurgie van die aard is dat een 
zenuwblock aan de orde is.

Anderzijds zijn er tevens een aantal uitzonderingen 
waarbij de anesthesist verkiest om geen zenuwblock 
uit te voeren.

Er kan afgezien worden van een zenuwblock indien de 
patiënt bepaalde bloedverdunners neemt, bij bepaalde 
spier- en zenuwziekten, …



ZIJN ER BIJWERKINGEN?

Elke techniek heeft kans op bijwerkingen, dit geldt 
zowel voor een chirurgische ingreep, een volledige 
narcose, als voor een zenuwblock.

Zeer uitzonderlijk kan een allergische reactie optreden, 
een injectie in een bloedvat of zenuwbeschadiging 
door de naald. Echter dankzij optimalisatie van de 
techniek wordt deze kans tot een minimum herleid.

Belangrijk is ook dat u uw voet kan kwetsen in de 
periode dat hij verdoofd is; het is dus van belang om 
op te passen niet in contact te komen met zeer warme 
voorwerpen, gezien het gevoel tijdelijk verstoord is.

Indien u op de dag van de ingreep naar huis zou gaan 
is het van belang dat de kracht in de voet onvoldoende 
zal zijn en er een risico is op vallen zolang de verdoving 
niet is uitgewerkt.

U mag op de dag van de behandeling niet actief 
deelnemen aan het verkeer. Een begeleider brengt u 
naar huis
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CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 
Dan kan u de anesthesist hierover spreken de dag 
van de ingreep of vooraf contact op nemen met de 
pijnverpleegkundige.

De Pijnverpleegkundige, tel. 012 39 72 67

Het secretariaat van de pijnkliniek, tel. 012 39 72 64
Elke werkdag van 09:00 tot 13:00 uur. 
 
 


