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Uw afspraak
Datum: 

Tijdstip: 

Datum: 

Tijdstip: 

Datum: 

Tijdstip: 

Datum: 

Tijdstip: 

Gelieve u voor deze afspraak te melden op het 
bovenvermelde uur en u in te schrijven op de 
dienst ‘inschrijvingen’. De behandeling gaat 
door ongeveer één uur nadat u bent ingeschre-
ven. 

Indien  u wegens omstandigheden niet op uw 
afspraak aanwezig kan zijn, mogen wij u dan 
vragen ons hiervan zo snel mogelijk en mini-
mum één werkdag voordien te verwittigen op 
het nummer: 02 257 51 73. Dit voorkomt dat het 
ziekenhuis u eventueel een annulatierekening 
moet sturen.
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Uitgevoerde procedure

 ☐ Transforaminale infiltratie

 ☐ SIG-infiltratie

 ☐ Facetinfiltratie

 ☐ Facetdenervatie / RF

 ☐ Andere

Wat na een infiltratie?
U kan gedurende enkele dagen wat napijn ver-
wachten ter hoogte van de injectieplaats. 

Uw pijn kan onmiddellijk of pas na enkele da-
gen verminderen. Dit komt omdat er 2 verschil-
lende medicijnen worden gebruikt bij de injec-
tie:

 � Het eerste, de lokale verdoving werkt gedu-
rende enkele uren.

 � Het tweede, de cortisone werkt pas na en-
kele dagen. 

Er kan dus een korte periode zijn, nadat de lo-
kale verdoving is uitgewerkt en voordat het ef-
fect van de cortisone optreedt, waarin u meer 
pijn voelt. Hiervoor kan u uw gebruikelijke pijn-
stillers nemen.

Tijdelijke bijwerkingen Cortisone
Indien cortisone (depotmedrol of dexame-
thasone) werd toegediend, kunnen volgende 
tijdelijke bijwerkingen optreden:

 � Blozende wangen
 � Hoofdpijn
 � Maaglast
 � Verhoging van de bloedsuikerwaarden
 � Hartkloppingen
 � Verhoging van de bloeddruk
 � Eventueel lichte ontregeling van de vrouwe-

lijke cyclus (met eventueel vaginaal bloed-
verlies)

Hinderlijke klachten
Indien u onverwachte problemen of hinderlijke 
klachten ervaart, zoals bijvoorbeeld bij toene-
mende aanhoudende spierzwakte, nieuw op-
tredende gevoelsstoornissen, bij urineverlies 
of uitplasproblemen, kortademigheid, koorts, 
toenemende hevige pijn,… neemt u best con-
tact op met de dienst (02/257.58.44) of buiten 
de werkuren met de dienst Spoedgevallen bij 
u in de buurt.

U mag niet actief deelnemen aan het verkeer, 
geen machines of gevaarlijke apparaten bedie-
nen en geen taken uitvoeren die een heldere 
geest of snelle reacties vereisen  gedurende de 
rest van de dag.


