Marcaïnisatie van het
heupgewricht

Onderzoek met verdoving van het heupgewricht
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Inleiding
Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om een onderzoek van de heup te
ondergaan om zo de klachten in de heup en/of benen te verklaren.
Marcaïnisatie is een onderzoek waarbij een injectie met verdovende vloeistof
(Marcaïne) in het heupgewricht gegeven wordt. Soms wordt daarbij ook een
ontstekingsremmende stof (Kenacort=Cortison) ingespoten. Door deze injectie die in dagverpleging wordt gedaan (ook wel artrocentese genoemd) wordt
het heupgewricht tijdelijk verdoofd. Dit wordt gedaan om te testen of de pijnklachten na de injectie minder worden of verdwijnen. Pijnklachten in de heup
kunnen verschillende oorzaken hebben. Door dit onderzoek is het mogelijk
om vast te stellen of uw pijnklachten veroorzaakt worden door een aandoening van het heupgewricht, of door een mogelijke andere aandoening. Het is
goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn
dan hier is beschreven.
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Voorbereiding op het onderzoek
Aandachtspunten
• Als u bloedverdunners gebruikt, moet u misschien deze vóór de operatie
tijdelijk stoppen. Doe dit nooit op eigen initiatief, maar overleg altijd
met de arts die de bloedverdunners heeft voorgeschreven of met
uw orthopedisch chirurg.
• Als u weet dat u overgevoelig bent voor jodium en/of contrastvloeistof
moet u dit melden aan de arts die het onderzoek uitvoert.
• U bent niet in staat om zelf naar huis te rijden na het onderzoek. Regel
daarom van te voren vervoer naar huis.
Als u andere medicijnen gebruikt, kunt u die innemen zoals gebruikelijk.
Verder is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt gewoon eten en drinken. Heeft u heel veel pijn dan is er eventueel narcose mogelijk.

3

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de operatie afdeling. Voordat het onderzoek
begint, neemt u plaats op de operatietafel. Boven deze tafel hangt een röntgendoorlichtingsapparaat. De arts desinfecteert en verdooft de huid en
brengt onder röntgendoorlichting de injectienaald in het heupgewricht. Om er
zeker van te zijn dat de injectienaald in het heupgewricht zit, wordt een beetje contrastmiddel in het gewricht gespoten. Daarna wordt de verdovingsvloeistof via dezelfde naald in het heupgewricht gespoten. Het kan zijn dat
hieraan ook ontstekingsremmende vloeistof is toegevoegd. Uw orthopeed
legt u uit wat voor u van toepassing is.
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Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
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Na de injectie
De pijnstillende stof die is ingespoten in de heup, werkt ongeveer 2 uur.
Hierna is het juist de bedoeling dat u het gewricht zo normaal mogelijk belast
om erachter te komen of de klachten afnemen of geheel verdwijnen.
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Uitslag
U bespreekt uw bevindingen met uw behandelend arts tijdens een controle
afspraak.
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Mogelijke risico’s en complicaties
Hoewel de kans op een complicatie klein is kan er een bloeding, infectie of
een verminderd gevoel in het boven been optreden. Soms is er sprake van
kortdurend krachtsverlies of onzekerheid bij het lopen.
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Tot slot
Kunt u om dringende redenen uw afspraak niet nakomen? Laat dit dan zo
snel mogelijk weten bij het Planbureau via telefoonnummer 0513 685 209.
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