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Epidurale bloedpatch
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INLEIDING

Beste mevrouw, meneer,

U zal binnenkort een epidurale bloedpatch ondergaan. Met deze brochure 
willen wij u informeren over deze behandeling.
Als u nog vragen hebt, bespreek deze zeker met uw arts.

We vragen u ook om uw toestemming voor het uitvoeren van deze 
behandeling schriftelijk te bevestigen.

WAT IS EEN EPIDURALE BLOEDPATCH?

Uw eigen bloed, dat bij uzelf afgenomen wordt, wordt geïnjecteerd in uw 
epidurale ruimte. Dit is een invasieve procedure om hoofdpijn te behandelen 
die uitgelokt wordt door  lage druk  van de cerebrospinale vloeistof 
(hersenvocht). Lage druk van de cerebrospinale vloeistof kan optreden na een 
epidurale injectie, spinale injectie, diagnostische of therapeutische lumbaal 
punctie of ook zonder duidelijke oorzaak.

Een daling van de druk van het hersenvocht wordt veroorzaakt door lekkage 
van hersenvocht  uit de  spinale ruimte. Hierdoor kan hoofdpijn ontstaan. 
Wanneer u rechtop zit is de druk nog lager en verergert uw hoofdpijn. 
Wanneer u neerligt, wordt de druk rond uw hersenen normaal en vermindert 
de hoofdpijn.

Matige hoofdpijn zal eerst conservatief  behandeld worden met analgetica 
zoals Dafalgan en Ibuprofen, inname van voldoende vocht, cafeïne, bedrust 
en vermijden van valsalva maneuvers zoals persen en zware lasten tillen. Zo 
dit niet voldoende is, kan een bloedpatch overwogen worden.
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OVER WELKE HOOFDPIJN SPREKEN WE HIER?

Hoofdpijn door een ruggenprik komt ongeveer bij 1 op de 200 inspuitingen 
voor.
De hoofdpijn kan beginnen de dag van de ruggenprik tot één week erna. 
Hoofdpijn ten gevolge van een ruggenprik voelt u meestal vooraan in uw 
hoofd en/of achteraan in uw nek en zowel links als rechts.

Wanneer u recht staat of zit, verergert die pijn en wanneer u neerligt, zal de 
pijn minder zijn.

Soms voelt u zich misselijk en verdraagt u geen fel licht of geluid. Er kan ook 
oorsuizen en gehoorverlies optreden. De spieren van uw hals en nek zijn 
stijf en gevoelig. Typisch voor dit type hoofdpijn is dat de pijn verbetert bij 
neerliggen.

Alhoewel uw lichaam de lekkage zelf kan dichten, is het niet verstandig om 
met ernstige postpunctiehoofdpijn lang te blijven rondlopen. Het vocht 
rond uw hersenen vormt een bescherming. Als u de hoofdpijn niet behandelt, 
betekent dat dat er onvoldoende beschermende vloeistof is. Dit kan een 
bloeding veroorzaken tussen uw hersenen en schedelpan.Om die redenen 
kan de anesthesist een epidurale bloedpatch als behandeling uitvoeren.
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VOORBEREIDING.

• U kan gewoon eten en drinken en uw geneesmiddelen innemen met 
uitzondering van bloedverdunners.

• Indien u bloedverdunners neemt, moet u dit op voorhand melden, 
zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Meestal 
moet u deze een tijd voor de behandeling stoppen of vervangen door 
andere geneesmiddelen. Voor de oorspronkelijke infiltratie moest er een 
stollingscontrole worden uitgevoerd (PTT, APTT, INR en bloedplaatjes).

• Als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, pleisters, latex, contrast- 
of verdovingsvloeistof, moet u dit voor de start van de behandeling 
melden aan de verpleegkundige of arts.

DE BEHANDELDAG.

• Bij aankomst in het ziekenhuis schrijft u zich eerst in aan het onthaal.

• Breng uw identiteitskaart mee, en een lijst van de huidige medicatie.

• Indien foto’s niet gebeurd zijn in dit ziekenhuis, gelieve deze dan ook mee 
te nemen.

• Na de inschrijving, meldt u zich aan op de verpleegafdeling, waar u zich 
kan omkleden en een operatiehemdje aantrekt. Dit hemd sluit langs de 
achterzijde.

• Vervolgens zal de verpleegkundige een waakinfuus aanbrengen, waarlangs 
de arts tijdens de behandeling eventueel medicatie kan geven.
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DE BEHANDELING.

• Een epidurale bloedpatch gebeurt in bed in de ontwaakzaal.
• De infiltratie kan al zittend of in zijlig gebeuren.
• Tijdens de behandeling wordt uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed 

via een vingerklemmetje bewaakt.
• De omgeving van de prikplaats wordt ontsmet door een verpleegkundige 

met een koude, rode ontsmettingsstof.
• De arts legt dan steriele doeken rond de prikplaats om steriel te kunnen 

werken.
• Vervolgens wordt de huid plaatselijk verdoofd door de arts. Dit kan een 

brandend, spannend gevoel geven dat snel weer wegtrekt.
• Vervolgens wordt de naald geplaatst in de epidurale ruimte.
• Gelijktijdig zal een collega bloed afnemen op een steriele wijze. Dit bloed 

zal onmiddellijk geïnjecteerd worden in de epidurale ruimte. Dit kan een 
oncomfortabel gevoel teweegbrengen, hetgeen u ons onmiddellijk moet 
melden.
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NA DE BEHANDELING

Na de behandeling is het nodig dat u een drietal uren plat blijft liggen en geen 
druk uitoefent  bv. door hoesten of een zware last te heffen.

WAT ZIJN DE RISICO’S EN MOGELIJKE NEVENWERKINGEN OF 
COMPLICATIES

De procedure is over het algemeen veilig. Aan elke behandeling zijn risico’s en 
nevenwerkingen verbonden en bestaat er een mogelijkheid tot complicaties.

Het kan zijn dat u een pijnlijke rug heeft gedurende ongeveer 2 dagen.
Er kan zich een allergische reactie voordoen die dan behandeld dient te 
worden.
Een enkele keer wordt een bloedvaatje geraakt, waardoor een bloeding 
ontstaat. Dit is ongevaarlijk als u geen bloedverdunners neemt of deze tijdig 
stopt.

Zenuwschade komt heel zelden voor na een ruggenprik. Meestal is er een 
goed herstel binnen enkele weken. Blijvend letsel is zeldzamer. Het gebied 
van je lichaam dat hierdoor schade lijdt, kan klein zijn of groot wanneer er 
meerdere zenuwgebieden bij betrokken zijn. Is het letsel beperkt, dan kan je 
een gevoelloze plek hebben of voel je speldenprikken in een kleine zone op 
je huid. Je kan ook verminderde kracht hebben in een bepaalde spiergroep. 
Heel zeldzaam verlies je alle kracht in je benen en/of controle over je blaas en 
aars .

Heel uitzonderlijk kan hersenvliesontsteking voorkomen doordat de naald in 
aanraking komt met bacteriën in het lichaam. Een hersenvliesontsteking is 
met antibiotica goed te genezen.

De meest voorkomende complicatie is opnieuw een lekkage van hersenvocht. 
Normaal gezien merkt uw behandelende arts dit op tijdens de behandeling. 
Dit kan leiden tot hoofdpijn, lichtschuwheid en misselijkheid. De therapie is 
dan extra vochtinname, bij voorkeur cafeïne houdende dranken zoals cola 
en koffie. Het is ook het best dat u in dat geval enkele uren volledig plat blijft 
liggen. Indien er toch blijvende hoofdpijn blijft bestaan bij het rechtkomen, 
neemt u best contact op met de huisarts of de anesthesist.
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CONTACT

Indien u vragen heeft over de behandeling, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met de dienst anesthesie:  012 39 61 11
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PIJNKLINIEK PATIËNTENINFORMATIE: EPIDURALE BLOEDPATCH

Allergie:.......................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Medicatie:...................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Ik, ……………………………………, ga akkoord met de procedure nadat ik de 
informatie heb gelezen. Ik ben op hoogte van de mogelijke risico’s.

Datum: ………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………….
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3Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11
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www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


