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In te vullen door behandelaar 

Wel/niet stoppen met bloedverdunners: 

 

□ Ja, stoppen met de bloedverdunners _________ dagen 

voor de behandeldatum 

□ Nee, patiënt hoeft niet te stoppen 

□ Niet van toepassing 

 

Wat is een marcaïnisatie 

Uw specialist heeft u naar de polikliniek Pijngeneeskunde 

verwezen voor een marcaïnisatie van het heupgewricht 

(het kogelgewricht dat de verbinding vormt tussen het 

dijbeen en het bekken) of het AC-gewricht (het gewricht 

tussen schouderblad en sleutelbeen). Een marcaïnisatie is 

een onderzoek waarbij Lidocaïne (verdovingsvloeistof) en 

Kenacort (corticosteroïden) of Durolane/Fermathron in 

het heup- of het AC-gewricht worden ingespoten. De 

verdovende vloeistof heeft geen bijwerkingen die 

schadelijk zijn voor het gewricht.  

 

Doel behandeling 

Door de injectie wordt het heupgewricht tijdelijk 

gevoelloos gemaakt. Dit wordt gedaan om te testen of de 

pijnklachten na de injectie minder worden of verdwijnen. 

Hierdoor wordt het mogelijk om een pijnlijke aandoening 

van de heup te onderscheiden van andere aandoeningen 

die in de buurt van de heup tot soortgelijke klachten 

kunnen leiden.  

 

Voorbereiding behandeling 

U hoeft thuis geen specifieke voorbereidingen treffen, 

tenzij uw pijnarts anders aangeeft. In principe mag u 

gewoon eten en drinken en uw medicatie innemen. Houd 

wel rekening met de onderstaande zaken: 

 

 Als u verhinderd bent op de dag van de behandeling, 

kunt u het beste contact opnemen met het polikliniek 

Pijngeneeskunde. 

 Heeft u een allergie voor jodium of andere 

ontsmettingsmiddelen, pleisters, contrast- of 

verdovingsmiddelen? Meldt dit dan voor de start van 

de behandeling. 

 Gebruikt u bloedverdunners? Overleg met uw pijnarts 

of u hiermee moet stoppen voordat u behandeld 

wordt. Na de behandeling kunt u weer met de 

bloedverdunners doorgaan. 

 Gebruikt u antibiotica? Geef dit dan alstublieft 

voorafgaand aan de behandeling door aan uw 

pijnarts. 

 Bent u zwanger of bestaat de kans daartoe? Meld dit 

dan voor de start van de behandeling. 

 Op de dag van uw behandeling mag u niet actief 

deelnemen aan het verkeer. Zorg daarom voor een 

begeleider die u na de behandeling naar huis kan 

begeleiden. 

 

Verloop behandeling 

Wij helpen u eerst om op uw rug op de behandeltafel te 

gaan liggen. De pijnarts stelt met röntgendoorlichting de 

plaats vast waar de injectie moet worden toegediend. De 

plaats wordt met een stift op de huid afgetekend, waarna 

de pijnarts de huid op deze plaats ontsmet. Nadat de 

pijnarts het gebied heeft verdoofd, wordt een speciale 

naald door de huid ingebracht tot vlakbij het gewricht. 

Met behulp van röntgendoorlichting controleert de arts of 

de naald op de juiste plaats zit en maakt daarbij ook 

gebruik van contrastmiddel. Als de naald op de juiste 

plaats zit, spuit de pijnarts via de naald de verdovende 

vloeistof met corticosteroïden in en verwijdert daarna de 

naald. De behandeling duurt ongeveer 10-15 minuten.  

 

Na de behandeling wordt u naar een speciale ruimte 

gebracht, waar u plaatsneemt in een comfortabele 

ligstoel. U wordt geobserveerd door een verpleegkundige. 

U mag iets meenemen ter ontspanning zoals een 

(puzzel)boek of muziek. Voordat u naar huis gaat, maakt u 

nog een controleafspraak te maken. 

 

U moet er rekening mee houden dat u 1 uur in de kliniek 

bent. 

 

 

 

Marcaïnisatie 
Deze folder geeft u informatie over marcaïnisatie. Het is goed u te realiseren dat voor 

u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. 

onderdeel van 



 
Marcaïnisatie 

 

 

 

 2/2 

07
-2

01
9

 \
 P

N
G

 7
22

 

Mogelijke bijwerkingen 

We voeren de behandeling vanzelfsprekend zorgvuldig 

uit. Toch bestaat er een geringe kans op het optreden van 

bijwerkingen: het gewricht kan enkele dagen stijf 

aanvoelen. 

 

Na de behandeling 

Na de behandeling mag u direct weer bewegen. Soms is 

het heup- of AC-gewricht de eerste dagen na de prik wat 

gevoelig. U mag hiervoor een pijnstiller gebruiken. Het is 

niet verstandig te forceren of de pijn te provoceren. Op 

de prikplaats wordt een pleister geplakt, deze mag u ’s 

avonds of de volgende dag zelf verwijderen. U kunt dan 

ook weer douchen en baden.  

 

Contact 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan 

kunt u contact opnemen met de polikliniek 

Pijngeneeskunde. Dit kan van maandag tot en met 

donderdag van 8.30-16.30 uur via telefoonnummer 088 

125 00 00. 
 


