
Op vraag van Dr. 

heeft u een afspraak voor een epidurale infiltratie op volgende dagen : 

Deze behandeling wordt uitgevoerd op het dagziekenhuis. U laat zich daar inschrijven.

Wat moet u doen voor de behandeling ?
- U moet niet nuchter zijn.
- U meldt zich aan op het afgesproken uur met de verwijsbrief van de aanvragende geneesheer en dit informatief 

document, ondertekend door uzelf. 
- U treft de nodige schikkingen voor begeleiding en vervoer naar huis, omdat u nadien niet zelf de wagen mag 

besturen. 
- Gelieve eventuele allergieën vόόr de behandeling te melden.
- Indien u bloedverdunnende medicatie inneemt : 

- Salicylaten:  Asaflow®, Acenterine®, Alka Seltzer®, Aspegic®, Aspirine®, Aspro® 
   Cardioaspirine®, Cardegic®, Cardiphar® 
   Dispril®, Sedergine®
 → neemt u 160 mg of minder per dag dan dient u deze medicatie niet te stoppen.
 → neemt u méér dan 160 mg per dag dan moet u deze medicatie stoppen 3 dagen vóór de infiltratie.
- Plavix®: te stoppen 7 dagen vόόr de epidurale infiltratie.
- Ticlid®: te stoppen 10 dagen vόόr de epidurale infiltratie.
- Marcoumar®, Marevan®, Sintrom®: dient ± 7 dagen op voorhand gestopt te worden in overleg met de 

huisarts; bloedcontrole is noodzakelijk. Er wordt eventueel overgeschakeld op Fraxiparine® of Clexane®.
- Fraxiparine®, Clexane®: mag niet toegediend worden in de periode van 12 uur vόόr de ingreep tot 4 uur 

erna.
- Fraxodi®: mag niet toegediend worden in de periode van 24 uur vόόr de ingreep tot 4 uur erna.
- Arixtra®: mag niet toegediend worden in de periode van 36 uur vόόr de ingreep tot 12 uur erna.
- Xarelto®: mag niet toegediend worden in de periode van 24 uur voor de ingreep tot 12 uur erna.

Hoe verloopt de behandeling ?
De behandeling duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt een inspuiting ter hoogte van de lage rug (lumbale epidurale) 
of ter hoogte van de hals (cervicale epidurale). Er wordt een lokaal verdovingsmiddel en een corticoïd ingespoten. 
U dient een goed ontspannen houding aan te nemen. Deze pijnbestrijdende behandeling wordt eventueel herhaald, 
met een tussentijd van één tot twee weken. 

Wat na de behandeling ?
- Na de behandeling wordt de bloeddruk gecontroleerd. Als deze in orde is, mag u het ziekenhuis verlaten.
- Na de behandeling mag u in géén geval zelf een voertuig besturen.
- Probeer het rustig aan te doen de dag van de behandeling en niet te gaan werken. Wees voorzichtig met het 

 nemen van trappen.
- De dag na de behandeling kan u de gewone activiteiten hervatten. 
- Een technisch correct uitgevoerde epidurale infiltratie kan, zoals elke behandeling, enkele nevenwerkingen 

 hebben, waaronder :
- bloeddrukdaling, die wordt opgevangen door een infuus
- meer uitgebreide of verlengde werking van de lokale verdoving
- een licht gevoel van gejaagdheid, een blos op de wangen of een lichte gewichtstoename, komen 

 sporadisch voor door de medicatie
- onvoorzien binnendringen van de punt van de naald in het ruggenmergvocht, wat nadien soms hoofdpijn 

kan veroorzaken
 Zulke mogelijke nevenwerkingen zijn inherent aan deze techniek. Ze worden door de behandelende arts 

 nagegaan, onderkend en -indien nodig- gecorrigeerd. 
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