Gewrichtsverdoving
Marcaïnisatie

Gewrichtsverdoving (Marcaïnisatie)
Binnenkort wordt bij u een lokale gewrichtsverdoving (marcaïnisatie) verricht. Tijdens
dit onderzoek krijgt u een injectie met Marcaïne (plaatselijk verdovend
geneesmiddel) in het gewricht. Deze stof heeft geen bijwerkingen die schadelijk zijn
voor het gewricht. Door de injectie wordt het gewricht tijdelijk gevoelloos gemaakt.
Hierdoor wordt het mogelijk om pijnlijke aandoeningen van het geïnjecteerde
gewricht te onderscheiden van andere aandoeningen die in de buurt van dit gewricht
voor soortgelijke klachten kunnen zorgen.
Op de dag van het onderzoek meldt u zich 30 minuten voor het afgesproken tijdstip
bij de afdeling Dagverpleging.
Voorbereiding
U hoeft voor het onderzoek geen voorbereidingen te treffen.
Het onderzoek
Voordat het onderzoek begint, neemt u plaats op de onderzoekstafel. Deze speciale
tafel heeft een röntgeninstallatie. Op deze manier kan tijdens het prikken de positie
van de injectienaald worden gevolgd.
De arts desinfecteert de huid en brengt onder röntgendoorlichting de injectienaald in
het gewricht. Om er zeker van te zijn dat de injectienaald het gewricht heeft bereikt,
wordt door de arts een kleine hoeveelheid contrastmiddel in het gewricht gespoten.
Daarna wordt via dezelfde naald het gewricht ingespoten met Marcaïne. Het totale
onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten. De verdoving werkt na ongeveer twintig
minuten en de werking houdt doorgaans acht tot twaalf uren aan.
Na het onderzoek
Het is toegestaan het geïnjecteerde gewricht te gebruiken. Ook bij een injectie in het
heupgewricht kunt u uw been normaal te belasten. In het kader van veiligheid en
controle verblijft u nog enige tijd op de Dagverpleging (+/- 3 uur). Hierna mag u naar
huis gaan. U mag zelstandig aan het verkeer deelnemen.
Houd er rekening mee dat er een kortdurende krachtsvermindering kan optreden!
Uitslag
Doorgaans vindt de poliklinische controle ongeveer zes tot acht weken na de injectie
plaats. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.
Het is van belang dat u bij poliklinische controle de behandelend arts kunt vertellen
wat het effect van de injectie op uw klachten is geweest.
Schrijf daarom de eerste weken op hoe u klachten veranderen en vertel dit aan uw
arts bij de controle afspraak.
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Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met Orthopedie. Het telefoonnummer vindt u op
de achterpagina.
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Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan
kunt u bellen met onze afdeling. Wij staan u graag te woord.

Orthopedie
Zuyderland Medisch Centrum
Afspraken polikliniek
088 - 459 9708
Openingstijden polikliniek
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
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Internetadressen
www.zuyderland.nl/orthopedie

957

Bezoekadres polikliniek
Locatie Heerlen, souterrain balie 25
Locatie Sittard-Geleen, Oost 11

