Injectie met corticosteroïd (reumatologie)
U heeft zojuist een injectie gekregen met corticosteroïd. De toegediende injectie
bestaat uit een combinatie van pijnstilling (de verdovingsvloeistof Lidocaïne of
Bupivacaïne) en een ontstekingsremmer (Kenacort). Deze injectie wordt o.a.
gebruikt bij de behandeling van ontstekingen van de gewrichtkapsels, de
slijmbeurs en de peesschede. In de eerste dagen na het toedienen van deze
injectie kunnen onderstaande bijverschijnselen voorkomen:









Enige uren tot ongeveer drie dagen na de injectie kunt u toename van
de pijn ervaren. De pijn moet na enkele dagen daarna wel afnemen.
Tijdelijk een stijf gevoel.
Rode verkleuring in het gelaat, een zogenaamde flush.
U kunt zich wat koortsig voelen.
Verstoring van de menstruatiecyclus, soms bloedverlies na de
menopauze.
Verstoring in het suikergehalte bij mensen met diabetes (meestal
verhoging bij insulineafhankelijke diabetes).
Jeuk en rode uitslag en/of bultjes over het lichaam.
Op de plaats waar de injectie is gegeven, kan een witte (pigmentloze)
plek ontstaan.

Dit zijn de meest voorkomende bijverschijnselen. Indien u dit wenst, kunnen wij
u de bijsluiter van de fabrikant meegeven.
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U MOET ons bellen als u een rood, glimmend en zéér warm gewricht krijgt na
de injectie (graag koorts opnemen voordat u ons belt).
Als u nog vragen heeft, belt u dan gerust met de doktersassistente van de polikliniek
Reumatologie van Meander Medisch Centrum op telefoonnummer 033 – 850 60 70,
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Buiten kantoortijden kunt u contact
opnemen met de dienstdoende reumatoloog. Daarvoor belt u via het centrale
telefoonnummer van Meander Medisch Centrum, 033 – 850 50 50.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

