
Spinale pijnpomp 
type CADD

Informatiebrochure patiënten

Contact

Contacteer het pijncentrum:   
•	 Wanneer de naald per ongeluk (niet correct)  

verwijderd werd
•	 Bij toename van de pijn of technische problemen    
•	 Bij vermoeden van een infectie (roodheid,  

zwelling, etterig vocht) 

Het multidisciplinair pijncentrum is bereikbaar 
tussen 8.30 en 16.30 uur op het nummer + 32 3 821 35 86.

Bij dringende gevallen buiten de kantooruren kunt u  
de wachtdienst van het pijncentrum contacteren via  
de telefooncentrale van het UZA +32 3 821 30 00.

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter       

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.
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Beste patiënt,

Welkom in het pijncentrum van het UZA. In deze folder 
vindt u meer informatie over een CADD-pijnpomp. Hebt 
u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw 
arts of verpleegkundige.

Wat is een spinale pijnpomp?

Via een spinale CADD-pijnpomp kunt u zichzelf pijn-
stillers (analgetica) toedienen. Dat gebeurt langs een 
intrathecale katheter: een dun buisje dat onderhuids 
aan de buikwand gekoppeld wordt via een een Port-à-
Cath systeem.  

De pijnmedicatie mag enkel toegediend worden via 
de CADD-pomp met cassettes van het multidisciplinair 
pijncentrum.

•	  CADD-pomp: De pomp werkt zowel via een elektrici-
teitssnoer als draadloos op batterijen. Laad de batterij 
dagelijks op. De batterijcapaciteit staat op het scherm 
van de pijnpomp in de rechter bovenhoek (zie foto). 
De oplaadbare batterij kan vervangen worden door 4 
AA-batterijen.

•	  Cassettewissel: Bestel een nieuwe cassette enkele 
dagen op voorhand. Is het volume in de cassette kleiner 
dan 20ml? Meld dit dan aan het pijncentrum zodat we 
tijdig een nieuw voorschrift kunnen maken. Het volume 
staat op het scherm van de pijnpomp in de linker boven-
hoek (zie foto).

•	  PCA-handset: Aan de 
pijnpomp is een PCA- 
drukknop aangesloten: 
gebruik deze om extra 
medicatie te krijgen. 
Tussen twee dosissen 
is er een interval waarin 
u geen extra dosis  kan 
krijgen. Soms moet u 
dus even later nog-
maals drukken om 
opnieuw medicatie te 
krijgen. U mag zo vaak 
op de blauwe knop 
drukken als nodig is: 
een overdosis is niet 
mogelijk. Wanneer de 
kabel afgekoppeld is, 
kunt u de blauwe drukknop ‘PCA-dose’ op de pijnpomp 
zelf gebruiken om extra medicatie te krijgen. 

U mag douchen, maar houd  de pomp buiten de douche 
(in een plastic zakje) en plak het verband waterdicht af 
(met verbandtype tegaderm).

Om de 2 à 3 weken komt u op raadpleging op het 
multidisciplinair pijncentrum. Dan worden de naald én 
de cassette met medicatie vervangen. Instellingen aan 
de pomp (inloopsnelheid, bolusdosis ...) en de naaldwis-
sels moeten door een arts van het pijncentrum van het 
UZA gebeuren.

A Batterijvak
B Scherm
C Indicatielampjes
D USB-poort
E Blauw netstroomlampje
F Netstroomaansluiting
G Aansluiting PCA-handset
H Toetsenbord
I Cassettevergrendeling
J Cassette-/toetsenbordvergrendeling
K Aan/uit-knop
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