Marcaïnisatie van het SI gewricht
Pijnbestrijding

Beter voor elkaar

Marcaïnisatie (gewrichtsverdoving) van het sacro iliacale
gewricht
De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een
marcaïnisatie over te gaan. In deze folder vindt u informatie over de
behandeling. In de week voor de behandeling krijgt u en schriftelijke oproep.
Gebruikt u bloedverdunners, bespreekt u dat dan met uw behandelend
arts.
Het doel van deze behandeling is na te gaan of klachten worden
veroorzaakt door een aandoening van het S.I gewricht.
De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte
operatiekamer. U wordt dringend verzocht om geen sieraden of piercings te
dragen, en laat kostbaarheden thuis.

Voorbereiding
De behandeling vindt plaats in dagopname.
Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling, op de afgesproken
tijd bij de afdeling opname meldt waarna u naar de afdeling
Dagbehandeling wordt gebracht.
Hier wijst men u uw bed en u krijgt een blauw operatiejack wat u aan moet
trekken.
Misschien moet u nog even moet wachten tot u aan de beurt bent.
Vervolgens wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatie afdeling
gebracht.

Behandeling
Tijdens de behandeling ligt u op de buik met een kussen onder uw bekken.
Onder röntgendoorlichting wordt een injectienaald in het S.I gewricht
ingebracht.
Daarna wordt door de zelfde naald een verdovende en een
ontstekingsremmend middel ingespoten.
Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de voorbereidingsruimte,
waar u even kunt herstellen van de behandeling.

2

Nazorg
• na een injectie kan er napijn optreden; uw arts zal u informeren of u
hiervoor iets kunt nemen;
• u mag niet alleen naar huis autorijden;
• uw bloedsuikerwaarden kunnen stijgen;
• bij dames kan er een verstoring van de menstruatie cyclus voorkomen;
• en er kan tijdelijk krachtsverlies in het been optreden.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, stelt u deze dan gerust!
De polikliniek Pijnbestrijding is van maandag tot en met vrijdag te bereiken
van 8.30 – 16.30 uur
T 010 297 54 30

www.ikazia.nl
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