Patiënteninformatie

XIAPEX- injectie
INLEIDING
Dit informatieblad biedt u de nodige gegevens over de nieuwe behandeling bij de ziekte van Dupuytren met XIAPEXinspuitingen. Aarzel niet om bijkomende vragen te stellen aan uw behandelende arts of de verpleegkundigen op de
afdeling. Wij wensen u alvast een aangenaam verblijf op onze dienst en een spoedig herstel.

WAT IS DE ZIEKTE VAN DUPUYTREN?
Dat is een abnormale verdikking of strengvorming in de handpalm die de beweging van de vingers naar het
strekken toe beperkt. Het zijn de pink en de ringvinger die het meest frequent getroffen worden. Zodra er
een flexiecontractuur bestaat, dat is wanneer de hand niet meer plat op de tafel kan worden geplaatst, is een
behandeling aanbevolen. Vroeger werd hiervoor altijd een heelkundige ingreep voorgesteld, in bepaalde gevallen kan
de ziekte van Dupuytren behandeld worden via inspuitingen.

BEHANDELING MET XIAPEX INSPUITINGEN
Xiapex is een collagenase preparaat dat als eigenschap heeft het collageen in de Dupuytrenstreng op te lossen en
de mobiliteit van de vinger te verbeteren. Xiapex mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Het gebruik
van antistollingsmiddelen moet 7 dagen voor de injectie gestopt zijn. De procedure van het gebruik van Xiapex
omvat twee fasen: de eerste fase is de dag van de Xiapex-injectie, de streng wordt geïnfiltreerd met Xiapex op de
raadpleging van de arts onder lokale verdoving. Na de injectie brengt uw arts een verband aan op uw hand.
Er wordt gevraagd om de hand niet te gebruiken en/of de betrokken vinger niet te mobiliseren. Houd de hand
waarin de injectie is toegediend zoveel mogelijk omhoog. Uw behandelende arts zal u een patiëntenkaart “XIAPEX”
meegeven met uitgebreide informatie. De tweede fase is de vingerstrekprocedure, deze zal plaatsvinden +/- 48 uur
na de Xiapex-injectie. Dit gaat door in het operatiekwartier onder lichte verdoving. Het doorbreken van de streng
gaat gepaard met een duidelijk voelbare en hoorbare krak. Een verbetering van de extensie van de vinger(s) is
onmiddellijk merkbaar.
Nadat uw vinger is gestrekt, brengt uw arts een spalk aan die u tot 4 weken ’s nachts moet dragen. De dag van
de operatie dient u nuchter te zijn volgens de richtlijnen van uw arts. Deze richtlijnen zijn ook terug te vinden op
de preoperatieve vragenlijst. Eventuele thuismedicatie die u dient in te nemen is volgens afspraak met uw arts. Op de
dag van de ingreep mag u niet met de auto rijden. U laat u best door iemand brengen en halen.

HET ONTSLAG
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts. De arts bezorgt u volgende informatie:
•
•
•
•
•

richtlijnen voor verdere wond- en of pijnbehandeling
afspraak voor eventuele controleraadpleging
ziekte- en verzekeringsattesten
eventueel geneesmiddelenvoorschrift
een ontslagbrief voor uw huisarts indien deze niet digitaal doorgestuurd wordt.

TERUG THUIS
Matige pijn kan de eerste 48 uur aanwezig zijn. Hiervoor mag u de dag van de ingreep ’s avonds en de dag nadien
’s ochtends en ’s avonds een Cataflam innemen tenzij u hier allergisch voor bent, deze 3 tabletten Cataflam krijgt
u mee. Daarnaast en nadien kan u indien nodig een paracetamol 1gr innemen en dit maximum 3 x per dag. Om
zwelling te voorkomen houdt u uw behandelde hand de eerste twee dagen best zoveel mogelijk omhoog. U dient uw
vingerspalk tot 4 weken ’s nachts te dragen, overdag kan u de hand gebruiken.

OPGELET
Neem contact op met de behandelende arts of uw huisarts indien:
•
•
•

u meer dan 38°C koorts krijgt
er toenemende pijn ontstaat
bij infectie van de wonde; zwelling, toenemende pijn, warm aanvoelen en roodheid van de vinger

CONTACTGEGEVENS
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:
•
•
•

Daghospitalisatie Chirurgie E3 Tongeren, tel. 012 39 65 48 tussen 07:00 en 20:00 uur
Daghospitalisatie Chirurgie MC Bilzen, tel. 089 41 01 74 tussen 07:00 en 20:00 uur
Buiten deze uren kan u bellen naar onze dienst spoedgevallen in Tongeren, tel. 012 39 68 22
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