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Lokale infiltratie
Een lokale infiltratie is een vorm van
pijnbestrijding, waarbij de arts via de huid
een injectie met een verdovende vloeistof en
ontstekingsremmer geeft. De verdovende
vloeistof schakelt de zenuw uit.
Deze injectie wordt gegeven als een
geïrriteerde zenuw pijn veroorzaakt, of als er
na een operatie pijn in een litteken bestaat.

De dag van behandeling

Op de dag van behandeling meldt u zich op
het afgesproken tijdstip bij de receptie van de
hoofdingang van ZGT locatie Hengelo.
Van daaruit gaat u naar de verpleegunit A1
(dagbehandeling).
De behandeling vindt plaats in een speciale
behandelkamer op de operatie afdeling.
In de behandelkamer zijn naast de
behandelend arts ook nog één of twee
verpleegkundigen aanwezig.
De verpleegkundige helpt u in de juiste
houding voor de behandeling.
Komen uw klachten van een geïrriteerde
zenuw, dan zal de arts met behulp van een
zenuwstimulator de juiste plaats bepalen. U
moet hierbij dan aangeven of het dezelfde
pijn is die u thuis voelt.
Nadat de huid is gedesinfecteerd krijgt u een
injectie met een verdovende vloeistof. Dit
geeft een branderig gevoel en kan even
pijnlijk zijn. Daarna vindt de lokale infiltratie
plaats met een verdovingsmiddel en een
ontstekingsremmer. Hiervoor wordt meestal
dezelfde naald gebruikt, u krijgt dus geen
extra prik.
Bestaan uw klachten van pijn rondom een
operatielitteken, dan vraagt de arts of u de
plaats kunt aanwijzen met één vinger.
Vervolgens zal de pijnlijke plaats geïnfiltreerd
worden.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 10 – 15
minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u terug naar
dagbehandeling.

Risico’s en/of bijwerkingen

Aan deze behandeling zijn geen belangrijke
risico’s verbonden.
Wel is een aantal bijwerkingen mogelijk:
 Als u een middel is toegediend dat de
zwelling van de zenuw vermindert, krijgt u
soms last van een rood gezicht of kunt u
vocht vasthouden. Dit duurt niet langer
dan enkele dagen
 Bij vrouwen is de menstruatiecyclus wel
eens onregelmatig. Dit is niet
verontrustend en slechts van tijdelijke
aard.
 Extra controle bij diabetes mellitus
mogelijk verhoogt bloedsuiker.

Resultaat

De verdovingsvloeistof werkt ongeveer zes
uur, waarna de pijn kan terugkeren.
De pijn is dan vaak minder hevig. Het middel
ter vermindering van de zwelling van de
zenuw begint pas na tien tot veertien dagen
te werken.
Voor een blijvend resultaat is het soms nodig
om de injectie te herhalen. Door de
zenuwtakjes telkens weer te verdoven,
registreren ze op den duur geen pijn meer.
Soms verlopen de behandelingen zonder het
gewenste resultaat. De arts overlegt dan met
u of er een andere behandeling mogelijk is.
Pas na zes tot acht weken kan het resultaat
van de behandeling worden beoordeeld.
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Vervoer

U mag de eerste 24 uur niet zelfstandig een
auto besturen. Ook fietsen is om dezelfde
reden niet toegestaan.
Regel dus vooraf uw vervoer naar huis.

Weer thuis

Op de prikplaats wordt een pleister geplakt.
Deze mag u ’s avonds of de volgende dag
verwijderen. U kunt dan ook weer douchen
en/of baden.
Er kan napijn optreden ten gevolge van de
injectie. Deze pijn kan enige dagen
aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een
pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol
volgens bijsluiter).

Let op

De anticonceptiepil is tot de eerst volgende
menstruatie niet meer betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog
vragen, neemt u dan contact op met de
assistente van pijncentrum Nocepta. Zij is
van maandag t/m vrijdag bereikbaar van
08.00 en 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur op
telefoonnummer
088 – 708 50 80.
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