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In overleg met uw behandelende arts heeft u besloten tot een marcaïnisatie van uw 
heup. Dit onderzoek vindt plaats in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen of Sittard-
Geleen. 
Deze brochure geeft u informatie over het onderzoek. Heeft u na het lezen van deze 
informatie nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de behandelend arts. 

Marcaïnisatie   

Een marcaïnisatie is een onderzoek waarbij een injectie met verdovende vloeistof 
(marcaïne) in het heupgewricht gegeven wordt. Soms wordt ook Kenacort (een 
ontstekingsremmer) gebruikt. Deze stoffen hebben geen bijwerkingen en zijn niet 
schadelijk voor het gewricht. Door de injectie wordt het heupgewricht tijdelijk 
gevoelloos gemaakt om te testen of de pijnklachten na de injectie minder worden of 
verdwijnen. Hierdoor wordt het mogelijk om een pijnlijke aandoening van de heup te 
onderscheiden van andere aandoeningen die in de buurt van de heup tot soortgelijke 
klachten kunnen leiden.  
Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Bent u allergisch 
voor contrastvloeistof dan is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan uw behandelende 
arts.  

Medicatiegebruik 

Chronische pijnstillers, zoals paracetamol en NSAID’s mogen gewoon door gebruikt 
worden. Gebruikt u hiernaast nog andere pijnstillers dan is het beter om daarmee te 
stoppen. Het onderzoek kan bedoeld zijn om te analyseren welke pijnvermindering 
optreedt na inspuiting van het verdovende middel. 
Gebruikt u bloedverdunners, dan mag u deze blijven gebruiken. U hoeft deze dus niet 
te stoppen voor de marcaïnisatie. Overleg altijd met uw behandelend arts als u hier 
nog vragen over heeft. 

Polikliniek 

Nadat u in overleg met uw behandelend arts heeft besloten tot dit onderzoek, wordt 
u door de orthopeed op verwezen naar de afdeling Opname. Hier wordt dan de 
datum afgesproken waarop het onderzoek zal plaatsvinden..  

Voorbereiding 

Er is voor deze ingreep geen speciale voorbereiding nodig. U hoeft niet nuchter te 
zijn.  

Dag van het onderzoek 

Wij raden u aan iemand mee te brengen die voor uw vervoer naar huis kan zorgen.  
Locatie Heerlen: 15 minuten voor het onderzoek bij de afdeling medische 
beeldvorming balie ST010.  
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Locatie Sittard-Geleen: 15 minuten voor het onderzoek bij de afdeling MBV balie 
west 12 

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 

U neemt plaats op de onderzoekstafel. De arts desinfecteert de huid en brengt met 
behulp van een röntgenapparaat de injectienaald in de heup. De prik is even gevoelig. 
Om er zeker van te zijn dat de injectienaald het heupgewricht heeft bereikt, wordt 
een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in het gewricht gespoten. Daarna wordt via 
dezelfde naald het heupgewricht ingespoten met een verdovende en eventueel 
ontstekingsremmende vloeistof. De totale duur van het onderzoek is ongeveer 10 
minuten.  

Na het onderzoek 

U wordt door de verpleegkundige van de afdeling dagverpleging opgehaald en naar 
de afdeling Dagverpleging gebracht. Na het onderzoek krijgt u de mogelijkheid om 
wat te drinken en wordt uw bloeddruk gemeten. Als u zich goed voelt, mag u de 
afdeling onder begeleiding verlaten. Uw begeleider zorgt voor het vervoer naar huis. 
Na het onderzoek is het belangrijk dat u zoveel mogelijk probeert te lopen. Er kan een 
kortdurende krachtsvermindering optreden. Daarnaast kan de heup twee of drie 
dagen iets stijf en pijnlijk aanvoelen. Er komen zelden bijwerkingen voor bij dit 
onderzoek. Het is belangrijk dat u noteert of de klachten verminderd zijn of 
verdwenen, op welk tijdstip en bij welke activiteit pijn optreedt. Als u zich goed 
genoeg voelt, mag u de dag na het onderzoek weer zelf autorijden.  

Wondverzorging 

Na het onderzoek heeft u geen wond. Wel is de injectieplaats zichtbaar. Het is 
voldoende om hier een pleister op te plakken. 

Nacontrole 

Uw behandelende arts wil u na ongeveer zes weken nog eens zien op de polikliniek.  
 
Deze afspraak is gemaakt op de dag dat voor u het onderzoek afgesproken is. 
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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.  
 

 
 
Zuyderland Medisch Centrum 
Orthopedie 
 
Afspraken polikliniek 
088 - 459 9708 
 
Openingstijden polikliniek 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
 
Bezoekadres polikliniek 
Locatie Heerlen, souterrain, balie 25 
Locatie Sittard-Geleen, Oost 11 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/orthopedie 
www.zuyderland.nl 
 
 
 

http://www.zuyderland.nl/orthopedie

