Kenacortinjectie
Onderzoek naar pijnklachten in het gewricht onder
echogeleide

In overleg met uw behandelend arts is besloten tot een kenacortinjectie in één van de
gewrichten. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie van CWZ. Met behulp van
echo wordt de plaats waar de injectie gegeven moet worden in beeld gebracht.
Let op! Het is verstandig om na dit onderzoek niet zelf met de auto of de fiets naar huis te
rijden. Neem dus begeleiding mee.

Melden
10 minuten voor de afspraaktijd meldt u zich bij Meldpunt 3B. U wordt daar verwezen naar de
juiste wachtruimte. Zodra u aan de beurt bent, haalt de assistent u op en neemt u mee naar
de kleedkamer.

Wat is een kenacortinjectie?
Bij een kenacortinjectie wordt er verdovende vloeistof (Lidocaïne) met een onstekingsremmer
(Kenacort) in het gewricht gespoten. Deze stoffen maken het gewricht tijdelijk gevoelloos.
Hiermee wordt bepaald of uw klachten uit het gewricht zelf of ergens anders vandaan komen.

Na het onderzoek
De eerste weken na de injectie mag u het gewricht even veel (of weinig) belasten als u deed
in de 2 weken voor de injectie. Het effect van de injectie is op deze manier goed te
beoordelen. Vermijd bewegingen waarvan u weet dat u er pijn van heeft. Vooral activiteiten
die langer dan 2 uur napijn geven, kunt u beter niet doen.

Mogelijke bijwerkingen
 U kunt korte tijd minder kracht in uw gewricht hebben.
 1 tot 2 uur na de injectie is de verdoving uitgewerkt en kunt u pijn krijgen (napijn). Deze pijn
kan enkele dagen duren. Tegen de pijn gebruikt u Paracetamol of Ibuprofen (vrij
verkrijgbaar).
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Neem contact op met de aanvragend arts als u:
 nog pijn heeft na 3 dagen;
 koorts krijgt (boven de 38 graden);
 de plek van de injectie rood en warm is.
U heeft dan mogelijk een infectie.

 Vaak ontstaat de dag na de injectie een “opvlieger”: een blozend rood gezicht en een
gevoel dat lijkt alsof men te lang in de zon heeft gezeten. Dit kan soms enkele dagen duren.
 Regelmatig treedt bij vrouwen een tijdelijke verandering in de menstruatie op: na de
injectie komt de menstruatie vaak te vroeg en is deze heviger en langduriger dan normaal.
Dit is onschuldig, maar kan hinderlijk zijn.
 Ook bij vrouwen na de overgang kan in de eerste weken na de injectie bloedverlies
optreden.
 De bloeddruk kan iets verhoogd zijn gedurende 1 tot 2 weken na de injectie. Dit kan in
principe geen kwaad. Een geplande (controle) bloeddrukmeting kan beter uitgesteld
worden tot 2 weken na de injectie.

Bent u een diabetes patiënt?
Door het medicijn wat ingespoten wordt kan de suiker ontregeld raken.
Advies: controleer de komende 3 dagen wat vaker uw suiker. Neem bij vragen hierover
contact op met uw huisarts.

Uitslag
Met uw arts maakt u duidelijke afspraken over het krijgen van de uitslag.

Afspraak
Is het niet mogelijk om op de afspraaktijd te komen bel dan zo snel mogelijk de afdeling
radiologie, telefoonnummer 024 365 74 31. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats
komen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend
arts of met de afdeling radiologie. Bij vragen of problemen (zoals nabloeden of veel pijn) kunt
u contact opnemen met de huisarts of polikliniek waar u onder behandeling bent of met de
afdeling radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Afspraak voor echo en punctie op de radiologie
Uw afspraak is:

om …………………………………………………. uur.
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…………………………………………………. dag …………………………………………………. datum

Adres en telefoonnummers
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50) Melden bij Meldpunt 3B
Telefoon algemeen (024) 365 74 31
Website: www.radiologie.cwz.nl
Spoedeisende hulp (B54)
Telefoon (024) 365 83 22
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Huisartsenpost Nijmegen
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Telefoon 0900 8880

