Epiduraal injectie
Pijnbestijding

Beter voor elkaar

Epiduraal injectie
De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een
epidurale injectie over te gaan.
In deze folder vindt u informatie over de behandeling.
Ongeveer twee weken voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.

Algemeen
De behandeling vindt plaats in dagbehandeling en wordt op de
operatieafdeling uitgevoerd.
Het doel van de behandeling is om de klachten te laten verminderen, of
verdwijnen.

Ligging van de epidurale ruimte
De epidurale ruimte ligt tussen het harde ruggenmergvlies en de
binnenzijde van het wervelkanaal dat het ruggenmerg omgeeft.
De epidurale ruimte bevat vetweefsel, bloedvaten en zenuwwortels.

Voorbereiding
De behandeling vindt dus plaats in dagbehandeling.
Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling, op de afgesproken
tijd, bij de opname komt melden, waarna u naar de dagopname afdeling
wordt gebracht.
Hier krijgt u een bed en een blauw operatie jack wat u aantrekt.
Het kan zijn dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent.
U wordt naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht.
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Behandeling
Tijdens de behandeling zit u op de rand van het bed of u ligt op de zij.
Afhankelijk van de pijn kan de injectie op verschillende plaatsen worden
gegeven.
De specialist geeft een injectie met een ontstekingsremmend middel in de
epidurale ruimte.
Eventueel wordt hieraan een verdovende vloeistof toegevoegd.
Na de behandeling blijft u nog even op de voorbereidingsruimte, waar u
kunt herstellen van de behandeling.
Daarna gaat u terug naar de afdeling dagbehandeling en wanneer alles
goed is mag u naar huis.
• Na een behandeling kan er een doof gevoel optreden in armen, borst,
benen en of schaamstreek(dit verdwijnt na enkele uren wanneer de
verdoving is uitgewerkt);
• Ook kan er krachtsvermindering optreden in armen of benen ook dit is
van tijdelijke aard;
• U mag niet alleen naar huis en mag niet zelf autorijden;
• Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen, graag overleggen met de
arts;
• Bij zwangerschap of koorts kan de behandeling niet doorgaan.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust
aan de arts of verpleegkundige.
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