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- Patiëntinformatie -

Om ………………… uur

Indien u nog vragen heeft of indien zich
problemen voordoen, aarzel dan niet om
contact op te nemen met uw behandelende
arts, de verpleegkundigen van het chirurgisch
dagziekenhuis,
uw
huisarts
of
de
spoedopname.
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Afspraak

Op ……………./………………./………………………..

PIJNKLINIEK

Geachte mevrouw, mijnheer,

RAADGEVINGEN BIJ THUISKOMST

Graag geven wij u enkele tips en
raadgevingen mee die bijdragen tot een
spoedig herstel.

Om de genezing te versnellen, is het
aangeraden de volgende dag geen rug -of
nekbelastende inspanningen (bijvoorbeeld
stofzuigen, tuinwerk,…) uit te voeren.
Bedrust hoeft niet.

Neveneffecten van de gebruikte techniek
-

-

-

TE VERWACHTEN ONGEMAKKEN
Verdoving van de arm. Dit effect is niet
verontrustend en zal ten laatste de ochtend na
de infiltratie verdwenen zijn. Indien deze
klachten toch aanhouden, gelieve uw
behandelende arts te contacteren.

COMPLICATIES
Neveneffecten van de gebruikte medicatie
(cortisone) treden zelden op bij kortdurende
behandeling, maar bij uitzondering kunnen
volgende bijwerkingen ontstaan:
-

Overgevoeligheid
Roodheid en zwelling in het gezicht
Ophouden van vocht
Hoge bloeddruk
Hoge bloedsuikerwaarden bij suikerziekte
Last aan de maag
Slapeloosheid
Lichthoofdigheid
Heropflakkering van de pijn

-

Tijdelijke
pijn
en/of
gevoelsvermindering op de plaats van de
inspuiting.
Reactie op de lokale verdoving: daling
van de bloeddruk, allergische
symptomen.
Bloeding door het raken van een
bloedvaatje. Dit vormt geen probleem
wanneer u geen bloedverdunners
neemt of deze tijdig hebt stopgezet.
Kleine kans op een infectie en
zenuwbeschadiging.

MEDICATIE
Uw voorgeschreven pijnmedicatie vóór de
ingreep mag u verder innemen volgens
voorschrift 10 tot 14 dagen na de ingreep.
Indien u bloedverdunnende medicatie neemt,
mag deze medicatie herstart worden in
samenspraak met uw arts.

Bij problemen kunt u contact opnemen met uw
behandelende arts of de verpleegkundigen van
het dagziekenhuis:

Dr. S. Segers: 055/33 67 01
Dr. S. Vanherpen: 055/33 67 36
Dagziekenhuis heelkunde: 055/33 77 00

