
Zenuwinfiltratie 
onder echografie

Informatiebrochure patiënten

Wat na de procedure?

Na de inspuiting moet u een uurtje rusten in de recovery 
of ontwaakzaal. U vult een evaluatieformulier in en 
bezorgt het aan het secretariaat van het pijncentrum.

Contact

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



Beste patiënt

Welkom in het pijncentrum van het UZA. Binnenkort 
ondergaat u een zenuwinfiltratie onder echografie.
In deze folder vindt u meer informatie ter voorbereiding.
Hebt u na het lezen nog vragen? Stel ze dan gerust aan 
uw arts of verpleegkundige. 

Wat is zenuwinfiltratie?

Met een zenuwinfiltratie kan pijn vanuit een zenuw 
behandeld worden. Met behulp van echografie dient de 
arts een mengsel van plaatselijk verdovende middelen 
en ontstekingsremmers (corticoïden) toe met een naald 
rond de betreffende zenuw.

Hoe verloopt de procedure?

U meldt zich aan op het secretariaat van het multidiscipli-
nair pijncentrum. De verpleegkundige begeleidt u naar 
de behandelkamer. De zorgverleners vragen geregeld 
uw naam en geboortedatum en bepaalde medische 
gegevens (zoals allergie, diabetes, inname van antistol-
lingsmedicatie, mogelijke zwangerschap).

U gaat liggen op de rug, buik of zij of zitten, afhankelijk 
van de te verdoven zenuw. Uw huid wordt ontsmet. 
De echosonde wordt tegen de huid aangedrukt om de 
zenuw zichtbaar te maken. De arts spuit de medicatie in. 

Wat zijn mogelijke neveneffecten?

Het is mogelijk dat u wat pijn ter hoogte van de prik-
plaats hebt.  Soms kan u tijdelijk tintelingen voelen in 
het verdoofde gebied.

Voor het onderzoek mag u drinken en eet u best een 
lichte maaltijd. Kies voor gemakkelijke, loszittende 
kledij. Laat waardevolle voorwerpen thuis. Zorg ervoor 
dat iemand u vervoert, want u mag zelf geen voertuig 
besturen na de verdoving. 

Grote achter-
hoofdzenuw

Kleine achter-
hoofdzenuw


