Lidocaïne infusie
Pijnbestrijding

Inleiding

Lidocaïne is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van
neuropatische pijn. Het middel komt via het infuus in de bloedsomloop van het
zenuwstelsel terecht. Hier blokkeert het de zenuwcellen, waardoor u mogelijk
minder pijn heeft.

Uitvoering

Licocaïne wordt via een infuus toegediend, waarbij met behulp van een
spuitenpomp een continue dosis wordt toegediend.
Patiënten hoeven niet nuchter te zijn voor deze behandeling en kunnen in de loop
van de dag gewoon eten en drinken. Wel is het verboden die dag aan het verkeer
deel te nemen.
De behandeling zal enkele weken tot maanden een gunstig effect kunnen
hebben op de pijn. Indien deze behandeling effect heeft op de pijn, zonder teveel
bijwerkingen, kan de behandeling indien nodig herhaald worden.

Bijwerkingen
•
•
•
•
•
•

vieze smaak in de mond
duizeligheid
dronken gevoel en verwardheid
misselijkheid
oor suizen
hartritmestoornissen

Resultaat

Pas na enkele weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te
beoordelen. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de
pijnklachten. Samen met de pijn specialist wordt er besloten of de behandeling
herhaald zal worden.

Let op!
•
•
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Informeert u ons voor de behandeling over een (eventuele) zwangerschap.
Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen.
U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

•

Bij koorts en pijn dient u de behandelend arts of diens waarnemer te
waarschuwen.

Vragen

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met poli pijnbestrijding;
Poli Pijnbestrijding Volendam: telefoonnummer (0229)257505
email: pijnpoli@wlz.nl
Poli Pijnbestrijding Hoorn: telefoonnummer (0229)257646
email: pijn@westfriesgasthuis.nl
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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