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Gepulseerde radiofrequente behandeling ter hoogte van het lumbale dorsale ganglion
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Een succesvolle uitkomst na een gepulseerde radiofrequente behandeling is meer
waarschijnlijk na een positieve diagnostische wortelblokkade, bij patiënten van 55 jaar of
ouder en bij patiënten zonder ernstige disability.
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Interventionele pijnbehandelingen hebben voornamelijk tot doel het faciliteren van het
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