CAUDALE INJECTIE

FRANCISCUS GASTHUIS

Inleiding

De caudale injectie is een injectie die
onderaan de wervelkolom, in de stuit,
wordt gegeven. Patiënten die in het
verleden aan de onderrug zijn
geopereerd of op hun stuitje zijn
gevallen, komen hier vaak voor in
aanmerking.

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. Voor vrouwen: bent u zwanger of vermoedt u dat zwanger
bent, dan kan de behandeling niet door gaan. De reden
hiervoor is dat er tijdens de behandeling met röntgenstralen
wordt gewerkt.
5. U mag 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. Dus: u mag wel alleen komen, maar u
mag niet alleen weg.
6. Het bezoek blijft voor, tijdens en na de behandeling niet op
de zaal, maar op de gang, in de wachtruimte of ergens
anders.

De behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de polikliniek
Pijnbestrijding. De tijd staat op uw kaartje.
U trekt gemakkelijk zittende kleding aan. Afhankelijk of u ’s
morgens of ’s middags behandeld wordt, mag u een licht ontbijt
of een lichte lunch.

Om de plaats van de naald goed te bepalen, vindt deze
behandeling plaats met behulp van röntgenstralen.
Wanneer u binnenkomt, gaat u op de röntgentafel liggen op uw
linkerzijde, met uw knieën opgetrokken naar uw neus.
Vervolgens wordt de stuit gedesinfecteerd.
Staat de naald goed, dan wordt de medicatie ingespoten. Dit
kan een drukkend, opgeblazen gevoel geven.
Na de behandeling ligt u op bed of zit u op een stoel. U blijft
ongeveer een uur in het ziekenhuis. Zodra u naar huis gaat,
krijgt u van ons een controleafspraak mee.

Mogelijke bijwerkingen en complicaties

De injectie geeft mogelijk bijwerkingen:
 een doof gevoel in uw benen of schaamstreek;
 krachtsvermindering in de benen en/of voeten;
 bij heren: eventueel moeite met urineren.
Deze bijwerkingen verdwijnen na enige uren, als de verdoving
is uitgewerkt.
Vrouwen kunnen opvliegers krijgen en de menstruatie kan
korte tijd verstoord zijn. Bij patiënten met diabetes kan
gedurende enkele dagen de bloedsuikerspiegel verhoogd zijn.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch contact
opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding via telefoonnummer
010 – 461 6674.
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