Epiduraalkatheter
Nazorg

U heeft tijdens uw opname in Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) voor pijnbestrijding
een epiduraalkatheter gehad. Uw anesthesioloog heeft u van tevoren uitgelegd dat er een
hele kleine kans is op bijwerkingen en/of complicaties. Denkt u aan een bloeding of infectie.
In deze folder vindt u uitleg over welke klachten u tijdens uw opname of thuis eventueel kunt
krijgen, en wie u dan kunt waarschuwen.

Klachten tijdens uw opname
Na de operatie blijft de epiduraalkatheter maximaal 3 dagen in uw rug zitten. Zolang u via de
katheter in uw rug pijnstillers toegediend krijgt, kunt u last hebben van een doof gevoel in
bijvoorbeeld een been, arm of in uw buik. Zodra u geen pijnstillers meer krijgt, komt het normale
gevoel weer terug. Het kan zo’n 8 uur duren voordat de pijnstillers helemaal uitgewerkt zijn. Gaan
uw klachten na het verwijderen van de epiduraalkatheter niet over? Geef dit dan door aan de
verpleegkundige. Er komt dan een gespecialiseerde zorgverlener van de zogenoemde ‘acute pijn
service’ van Noordwest of een anesthesioloog bij u langs.
Houdt u er rekening mee dat sommige operaties ook een veranderd gevoel in het lichaam kunnen
veroorzaken.

Klachten thuis
De kans is erg klein, maar het kan zijn dat u na uw ontslag thuis een bloeding of een infectie krijgt.
Om blijvende schade te voorkomen, is het belangrijk dat u bij (een van) deze klachten meteen naar
de spoedeisende hulp (SEH) van Noordwest gaat:
• hoofdpijn en/of nekstijfheid
• rugpijn ter hoogte van de insteekplaats van de epiduraalkatheter
• roodheid en/of pus bij de insteekplaats van de epiduraalkatheter
• tintelingen
• doof gevoel
• zwakheid en/of krachtsverlies
• koorts

Op de spoedeisende hulp (SEH)
Op de SEH is het belangrijk dat u:
• deze folder laat zien aan de verpleegkundige
anesthesioloog bij u langs.
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Zo nodig komt dan een zorgverlener van de ‘acute pijn service’ van Noordwest of een
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• aan de verpleegkundige doorgeeft dat u een epiduraalkatheter gehad heeft
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Overleg bij twijfel
Twijfelt u of het nodig is dat u meteen naar de SEH gaat? Neem dan voor overleg contact op met de
polikliniek anesthesiologie. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur:
• locatie Alkmaar, telefoon 072 – 548 3120
• locatie Den Helder, telefoon 0223 – 69 6439
Buiten bovengenoemde kantoortijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hup (SEH):
• locatie Alkmaar, 072 – 548 2480
• locatie Den Helder, 0223 – 69 6969. Vraag vervolgens doorverbonden te worden met de
spoedeisende hulp
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