Epiduraal injectie
Indicatie
•

Pijnklachten verminderen of zelfs laten verdwijnen.

•

Wanneer de pijnklachten niet reageren op andere vormen van toediening van pijnstillers
(bijvoorbeeld tabletten of injecties).

•

Om vast te stellen of pijn kan verminderen door eventuele zenuwblokkades.

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

Behandeling
Tijdens de behandeling ligt u op uw zij of zit u op de rand van het bed. Afhankelijk van de
pijn kan de injectie op verschillende plaatsen worden gegeven, van laag in de rug tot hoog bij
de overgang van de rug naar de nek. De specialist geeft een injectie met een verdovende
vloeistof in de epidurale ruimte. Eventueel wordt ook een ontstekingsremmend middel
ingespoten.
Vervoer
Hoelang de epiduraal injectie werkt is niet te voorspellen. Ook kan krachtsvermindering in de
armen optreden, waardoor u geen auto kunt besturen. Wanneer u laag in de rug geprikt bent,
kan krachtsvermindering in de benen optreden. Het is daarom noodzakelijk dat u met een
begeleider naar het ziekenhuis komt en gebruik maakt van een rolstoel.

Complicaties / bijwerkingen
•

Doof gevoel in armen, borst, benen of in de schaamstreek. Dit verdwijnt na enkele uren
als de verdoving is uitgewerkt;

•

Krachtsvermindering in armen of benen. Dit is tijdelijk en dient te verdwijnen binnen acht
uur na de behandeling

•

Moeite met plassen, de aandrang is soms minder voelbaar. Dit is tijdelijk. Omdat u geen
aandrang voelt is het aan te raden op geregelde tijden proberen te plassen.

Uitgebreide informatie vindt u in onze folder ‘Zenuwblokkade’.
Vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de
Pijnpoli, telefoon 0485-84 57 70.
De Pijnpoli bevindt zich op de begane grond, route 007.
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