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Infiltratie van een 
gewricht



Deze behandeling houdt in dat een naald, eventueel onder röntgenbegeleiding 
of echogeleid, in een gewricht wordt geplaatst. Door deze naald wordt een 
ontstekingsremmende stof of een stof die de functie van het gewricht probeert te 
verbeteren ingespoten.

Bloedverdunnende medicijnen 
Als u bloedverdunnende medicijnen (antistolling) gebruikt, dan kan het zijn dat u 
voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Na de behandeling 
kunt u de volgende dag weer met de antistolling beginnen, tenzij uw behandelend 
arts anders voorschrijft. 

Zwangerschap 
Wanneer u zwanger bent, raden wij u aan om contact op te nemen met Melius 
Klinieken. U hoort dan of de behandeling door kan gaan. 

Allergie 
Bent u allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, contrastvloeistof of 
huidontsmettingsmiddelen bijvoorbeeld jodium? Waarschuw ons dan. 

De behandeling
We helpen u eerst om in de juiste houding te liggen of zitten. De naald wordt, 
eventueel onder röntgenbegeleiding of echogeleid, in het gewricht geplaatst. 
Daarna wordt het middel ingespoten. Door middel van deze behandeling wordt de 
pijngeleiding in het gewricht beïnvloed, of de “smering” van het gewricht verbeterd, 
waardoor in de meeste gevallen vermindering van pijn optreedt. Op de prikplaats 
wordt een pleister geplakt. Deze mag u ‘s avonds verwijderen. U kunt dan ook weer 
douchen of baden. 

Na de behandeling
U mag na de behandeling niet actief aan het verkeer deelnemen. 
Na de behandeling kunt u de eerste twee weken een tijdelijke verergering van de 
pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers innemen. 
Pas na enkele weken tot wel twee maanden kan het resultaat van de behandeling 
worden beoordeeld. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect 
bemerkt.
U krijgt een controleafspraak mee. Het resultaat en zo nodig verdere behandeling 
wordt dan besproken.

Complicaties en bijwerkingen 
Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De infiltratie van een 
gewricht leidt zelden tot blijvende schade. De Anesthesioloog-pijnspecialist 

overlegt met u als de behandeling in uw geval bijzondere risico’s met zich 
meebrengt. 
De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een infiltratie van een 
gewricht optreden:
• Allergische reactie op de toegediende medicatie.
• Door het ontstekingsremmende medicijn kunnen bij vrouwen opvliegers 

optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden. 
De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar!
• Bij diabetici kunnen de bloedsuikerwaarden gaan schommelen door het 

ontstekingsremmende medicijn.
• Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken kan een bloeduitstorting 

ontstaan. Dit veroorzaakt soms pijn. 

Tot slot 
Indien u na het lezen van de folder nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen 
met Melius Klinieken via telefoonnummer 040-8200777 of email adres  
admin@meliusklinieken.nl.


