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Inleiding 
Na rugoperaties kan in het wervelkanaal littekenweefsel 
ontstaan. Dit littekenweefsel kan op zenuwen drukken of 
zenuwen beknellen, met uitstralende pijn als gevolg. Deze pijn 
kunnen we bestrijden met een caudaal katheter. In deze folder 
leest u hier meer over. 

 

Doel van de behandeling  

Het doel van deze behandeling is om pijn te verminderen door  
het littekenweefsel te versoepelen, zodat de zenuw minder 
geïrriteerd wordt, waardoor de pijn afneemt. 

 

Voor de behandeling 
1. Wanneer u bloedverdunners gebruikt, kunt u deze meestal 

gewoon innemen. U krijgt van uw specialist te horen of u 
deze kunt blijven slikken of dat u moet stoppen. Moet u 
stoppen met de bloedverdunners, neemt u deze dan vijf 
dagen van tevoren niet meer in.  

2. Hebt u een allergie voor medicijnen of contrastvloeistof, meld 
dit dan voorafgaand aan de ingreep. 

3. Hebt u algemene ziekteverschijnselen, zoals koorts, hoesten 
of benauwdheid? Neemt u dan contact op met de polikliniek 
Pijnbestrijding. 

4. U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden en ook 
niet alleen reizen met het openbaar vervoer. Laat u dus 
ophalen door iemand die u met de auto naar huis brengt of 
die u begeleidt in het openbaar vervoer. 

5. Voor vrouwen: bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger 
bent, dan kan de behandeling niet doorgaan. De reden 
hiervoor is dat er tijdens de behandeling met röntgenstralen 
wordt gewerkt. 

 

Behandeling 
De opnameduur van deze behandeling is drie dagen. U meldt 
zich op de afdeling Orthopedie, het tijdstip wordt nog met u 
afgesproken. Daar wordt u opgenomen en krijgt u een 
infuusnaaldje in. Op de polikliniek Pijnbestrijding krijgt u eerst 
antibiotica via het infuus door het naaldje. U gaat op uw 
linkerzijde liggen, waarna uw stuitje wordt aangeprikt. 



Vervolgens wordt de stuit gedesinfecteerd. De pijnspecialist 

dekt de plaats af met een steriele doek.  
 
Bij deze behandeling wordt een zeer dun slangetje (katheter) 
via het stuitje, het einde van het wervelkanaal, ingebracht. Er 
wordt eerst een plaatselijk verdovend middel door de katheter 
gespoten, waardoor een verdoofd gevoel in uw billen ontstaat. 
Nadat gecontroleerd is of de katheter goed zit, krijgt u de 
eigenlijke medicatie ingespoten.  
Deze medicatie bestaat uit een ontstekingsremmer, een 
verdoving en een medicijn, waardoor het littekenweefsel 
versoepelt/vermindert. 
 
Hierna moet u zeker tot 18.00 uur in bed blijven. Uw bloeddruk 
wordt regelmatig gemeten. De volgende dag wordt deze 
behandeling herhaald. De derde dag wordt de behandeling 
herhaald, maar dan zonder de verdoving. U mag dan om 12.00 
uur naar huis. U krijgt een telefonische afspraak mee.  
 

Bijwerking 
De eerste twee dagen na inspuiting van de medicijnen, kan een 
zwaar gevoel in uw benen optreden. U kunt door de verdoving 
ook problemen krijgen met plassen. Dit verdwijnt vanzelf als de 

verdoving weer uitwerkt. U wordt eventueel eenmalig 
gekatheteriseerd.  
Bij patiënten met diabetes kan gedurende enkele dagen de 
bloedsuikerspiegel verhoogd zijn.  
 

Vragen  
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan kunt u 
op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur telefonisch contact 
opnemen met de Pijnpolikliniek, via telefoonnummer  
010 – 461 6674. 
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