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PIJNVERDOVING DOOR RUGGENPRIK BIJ KINDEREN:
CAUDAAL BLOK
Informatie verstrekt door: …
Informatie verstrekt aan: …
Patiëntidentificatie

Wat houdt pijnverdoving door toediening van een caudaal blok in?
Nadat uw kind onder algemene verdoving werd gebracht, prikt de anesthesist uw kind met
een fijne naald in de onderrug, een paar centimeter boven de bilspleet. Via dit prikje dient de
anesthesist een lokaal verdovingsmiddel toe (caudaal blok). Dit lokaal verdovingsmiddel
verdooft de zenuwen die naar de onderbuik, de liesstreek en de ‘plasser’ vertrekken zodanig
dat uw kind minder of geen pijn ondervindt bij operaties in deze regio.
Doel van het toedienen van een caudaal blok
Het caudaal blok zorgt ervoor dat uw kind gedurende een tijd na de operatie geen pijn
ondervindt van de operatie en rustiger wakker wordt van de verdoving. Nadien komt de pijn
ook niet zo hevig opzetten als wanneer men dit ‘blokje’ niet toegediend zou hebben.
De chirurg die uw kindje zal opereren, is op de hoogte bij welke soort ingreep best een
caudaal blok geplaatst wordt en zal dit aan u voorstellen en met u bespreken
Voordelen van het toedienen van een caudaal blok
Het toedienen van een caudaal blok heeft eigenlijk enkel voordelen: uw kindje wordt rustiger
wakker na de verdoving, er moeten minder zware of minder misselijk makende pijnstillers
toegediend worden.
Risico’s van het toedienen van een caudaal blok
Ongemakken die kunnen voorkomen zijn:
- Een tijdje wat moeilijker plassen wegens de verdoving; dit wordt bewaakt door de
verpleegkundige.
- Een zwaarder gevoel in de beentjes, maar dat is van voorbijgaande aard.
- Een voos gevoel van de onderbuik en de beentjes, maar dat is van voorbijgaande aard
- Soms een blauwe plek door een onderhuidse bloeding ter hoogte van de prikplaats.
Risico’s:
Het caudaal blok is wereldwijd de meest toegepaste vorm van regionale verdoving bij
kinderen. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat buiten de ongemakken die
hierboven vermeld werden, er geen risico’s verbonden zijn aan het toedienen van het
caudaal blok door een arts die hiervoor werd opgeleid.
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Alternatieven voor het toedienen van een caudaal blok
De chirurg die u zal opereren is het best geplaatst om samen met u te bespreken welk soort
verdoving past voor een bepaalde operatie en of een caudaal blok aangewezen is.
Omwille van bepaalde redenen kan het echter zijn dat uw anesthesist toch beslist om geen
caudaal blok toe te dienen.
Redenen hiervoor kunnen zijn:
- Er is een ontsteking op/in de buurt van de prikplaats of de prikplaats is vuil/onverzorgd, dit
vergroot de kans op infectie.
- Uw kind heeft een ziekte/aantasting van het zenuwstelsel waardoor het, bij
zenuwaantasting nadien, niet mogelijk is te weten of deze veroorzaakt werd door uw ziekte of
het prikken.

Aandachtspunten ter voorbereiding op het toedienen van een caudaal blok
Buiten het ondertekenen van de geinformeerde toestemming zijn er geen bijzondere
aandachtspunten.
Aandachtspunten na afloop van het toedienen van een caudaal blok
De verpleegkundigen van de kinderadfeling of het daghospitaal zijn opgeleid om ervoor te
zorgen dat uw kind pas naar huis mag als alle ‘nevenwerkingen’ of ongemakken ten gevolge
het caudaal blokje opgelost zijn.
Kostprijs : voor het aanbrengen van een caudaal blok wordt geen bijkomende kosten
aangerekend
Algemene informatie over de kostprijs van de ingreep/procedure en de gevraagde
ereloonsupplementen vindt u terug op de website www.azmonica.be. U vindt er ook een
prijssimulator van de meest voorkomende ingrepen. Voor meer informatie over de kostprijs
van uw ingreep, kan u ook terecht bij de dienst facturatie van AZ Monica (03 240 27 25 – elke
werkdag tussen 9u en 16u).
Contactinformatie
Indien u hierover nog vragen heeft, kan u deze ofwel telefonisch stellen (via het centraal
nummer 03 320 60 60 voor campus Deurne of 03 240 22 78 voor campus Antwerpen) of kan
u ter gelegenheid van uw opname vragen dat een anesthesist u bijkomende informatie geeft.

