
Zenuwblock bij  
handoperatie



Een operatie aan de hand kan onder plaatselijke 

verdoving.

Wat betekent ‘zenuwblock’?

De zenuwen die de hand bezenuwen en zorgen 
voor de motoriek, liggen aan de oppervlakte 
van de pols / onderarm. Net deze gevoelszenu-
wen zijn verantwoordelijk voor de pijn tijdens 
en vooral na de operatie. De anesthesist blok-
keert (lees: verdooft) deze zenuwen door injec-
tie van lokale verdoving rond de zenuwen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Meestal wordt het zenuwblock uitgevoerd net 
vóór de operatie in de voorbereidingsruimte. De 
arm wordt ontsmet, vervolgens worden de ze-
nuwen door de anesthesist zichtbaar gemaakt 
door middel van ’echografie’ (een pijnloze 
radiologische techniek waarbij koude gel op de 
arm wordt aangebracht). De zenuwen worden 
gestimuleerd door middel van een ‘zenuwsti-
mulator’. Hierdoor trekken vingers ongewild 
samen. Dit samentrekken kan door de patiënt 
soms als onaangenaam ervaren worden, maar 
de anesthesist probeert dit tot een minimum te 
beperken. 



Moet ik nog slapen als mijn 
hand reeds slaapt?

Na het verdoven van de hand wordt de patiënt 
niet meer onder volledige verdoving gebracht. 
De hand zal vervolgens nog enige tijd voos (sla-
perig) aanvoelen. 

Kan iedereen een zenuwblock 
krijgen?

Het overgrote deel van de patiënten komt in 
aanmerking, maar er zijn een aantal uitzonde-
ringen waarbij de anesthesist verkiest om dit 
niet uit te voeren. 
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Zijn er risico’s?

 
Zoals bij iedere techniek kunnen ook hier een 
aantal complicaties voorkomen. De kans hier-
toe wordt tot een minimum herleid. Volgende 
complicaties zijn mogelijk: zenuwbeschadiging 
door de naald, allergische reactie, injecteren 
van de medicatie in een bloedvat, bloeduit-
storting, enz.



Contact

Indien u nog vragen hebt omtrent deze informa-
tie, kan u de anesthesist hierover aanspreken op 
de dag van de operatie.

Secretariaat anesthesiologie

T 050 36 50 10
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