
Neurogene liespijn 



 



 



Neuralgie n. iliohypogastricus & 

n. ilioinguinalis 



 



Anatomie 

• Iliohypogastricus 

– L1(+Th12) 

– Ventraal quadratus lumborum, dorsaal nieren 

– Tussen transversus abd. en obliquus int.  

– Penetreert vlak boven annulus ing. ext. 

• Ilioinguinalis 

– L1(+Th12) 

– Verloop idem als IH, maar aan binnenkant m. 

transversus, penetreert iets inferieur van IH. 



• Verloop 

intercostale 

zenuw 

• Ongeveer idem 

bij IH 





Etiologie 

• Iatrogeen: Pfannenstiel, liesbreuk OK, 
hysterectomie, lymfklierdissectie 

– Grootte litteken 

– Direct postoperatief (bv door hechting) 

– Later: neuroom- of fibrosevorming 

• Bij actieve sporters 

– Entrapment n. iliohypogastricus in m. obliquus 
externus door scheuring aponeurosis 



Etiologie (2) 

• Neoplasmata retroperitoneaal 

– Bv sarcoom 

• Zwangerschap (m.n. 3e trimester) 



 



Diagnose 

• Pijn, zelden hypoesthesie als klacht 

– Straalt vaak inferomediaal uit 

• Diagn. criteria 

– Operatie in het verleden 

– Hyper-/hypoesthesie in duidelijk afgrensbaar 

gebied 

– Lokaal anestheticum brengt verlichting 

• Aanwijsbare pijnlijke plek 



Therapie 

• Lokale anestheticum injectie 

– Evt. EMG geleid 
– Case report Ter Meulen et.al. 

• Neurolyse 



Neuralgie n. genitofemoralis 



 



Anatomie 

• L1-L2 

• Penetreert psoas major thv L3-L4 

• Volgt ureter 

• Splitsing genitale en femorale tak bij 

Poupart 

– Genitale tak door lieskanaal 

– Femorale tak langs a. femoralis naar proximale 

dijbeen 



Etiologie 

• Iatrogeen 

– Sectio, appendectomie 

• Trauma, retroperitoneaal hematoom 

• Aneurysmata 

 

• Zeldzaam 



 



Diagnose en therapie 

• Hypoesthesie tot onder lig. inguinale 

– I.t.t. n.IH en n.II 

– Ook scrotum bij aangedane genitale tak 

• Pijn kan erger zijn bij rotatie heup 

 

• Behandeling: lokale anestheticum injectie, 

anders chirurgisch 



Neuralgie n. cutaneus femoris 

lateralis: meralgia paresthetica 



 



Anatomie 

• L2-L3 

• Over m. iliacus 

• In dijbeen tussen aanhechtingen Poupart aan 

SIAS 

• Voorziet anterolaterale aspect dijbeen tot de 

knie 



Etiologie 

• Entrapment meestal bij aanhechting lig. 

inguinale aan SIAS 

– Trauma 

– Diverticulitis, appendicitis, tumoren abd. 

– Zwangerschap, obesitas, ascites 

– Te lang staan (obesitas soms bij zitten) 

– DM 



Diagnose 

• Meestal hypoesthesie en doof gevoel 

– Soms ook brandende pijn 

• Geen uitval spieren of reflexen 

• Meestal unilateraal 

• Verergering bij staan of lopen 

• Tinel + over SIAS 

• Reactie op lidocaine block 

• EMG 



Neuralgie n. femoralis 



 



Anatomie 

• L2,L3,L4 

• Lateraal langs psoas 
• Takken in pelvis: m. iliacus en m. psoas 

• In dij lateraal van a. femoralis 
• Anterieure tak: m. pectineus, m. sartorius; sens 

anteromediale gedeelte dij 

• Posterieure tak: m. quadriceps; sens mediale zijde 

been (knie-malleolus int) 



Iliacus hematoom 

• Bij anticoagulentia gebruik, hemofilie 

• Pijn in de lies, uitstralend naar rug of 

dijbeen 

• Karakteristieke houding: flexie en 

exorotatie van de heup 

• Na ong 2 dagen zwakte quadriceps en 

afwezige KPR 



Neuralgie n. obturatorius 



 



Anatomie 

• L3-L4 (+L2) 

• Mediaal van psoas 

• Langs laterale wand kleine bekken 

• Door foramen obturatorius  

– Bovenbeensadductoren 

– Rotatoren van de heup 



Etiologie 

• Compressie door hoofdje van foetus bij 

zware bevalling 

• Bekkentrauma 

• Entrapment in m. adductor magnus bij 

atleten 



Diagnose en therapie 

• Klachten van instabiel been 

• Inspanningsafh. pijn, liespijn 

– Soms uitstralend langs mediale zijde dij tot knie 

 

• Elektrostimulatie adductoren en 
heupflexoren, massage 

• Bij atleten: ruimte tussen adductor longus 
en pectineus vergroten 



ACNES 

 



Take home 

• OK in de anamnese, ook lang geleden 

• Boven Poupart-onder Poupart (IH en II vs 

de rest) 

• 1x lidocaine injectie is vaak blijvend 

curatief 
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