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Wat is een 
FacetgeWrichtinspuiting?

Dit is een injectie van de kleine gewrichtjes achteraan de wervel.
Deze injectie gebeurt met een verdovende stof en met een cortisone derivaat.
De injectie heeft tot doel de ontstekingsreactie ter hoogte van het facetgewricht weg 
te nemen en dus ook de pijn te minderen.

Wanneer is een Facetinjectie 
noDig?

bij patiënten met chronische rug of nekpijn welke niet reageert op de klassieke 
behandeling zoals medicatie of eventueel kinesitherapie.
bij patiënten met facetgewrichtspijn door slijtage of arthrose van de facetgewrichten 
aangetoond op rX-opnames.

Waar WorDt geprikt?

De klassieke plaatsen waar men facetarthrose ontwikkelt zijn de onderrug en de hals.
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hoe gebeurt De inspuiting?

De patiënt wordt behandeld op het daghospitaal.
Voor de rug wordt een liggende positie aangenomen waarbij de patiënt schuin 
uitgedraaid wordt.
in deze schuine positie wordt een rX-boog over de patiënt geschoven en worden 
rX-foto’s genomen om te zien waar de naaldjes geprikt worden.
Voor de nek wordt een zittende positie aangenomen en wordt dezelfde rX-boog over 
de patiënt geschoven.

zijn De prikken pijnlijk?

De meeste patiënten melden dat deze prikken goed te verdragen zijn.
Voor de rug betreft het doorgaans vier prikken in één sessie met naalden met dezelfde 
dikte als die waarmee de huisarts een prik in de bil geeft.
na aanprikken wordt verdoving ingespoten samen met het eigenlijke cortisone 
derivaat.
Voor de nek worden voor het comfort eerst huid en onderhuid met een fijn naaldje 
lokaal verdoofd.
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Welk resultaat kan 
VerWacht WorDen?

meestal is er pijnreductie binnen de achtenveertig uur en duurt het effect enkele 
weken tot enkele maanden.

hoe DikWijls kunnen De 
prikken uitgeVoerD WorDen?

Deze prikken kunnen tot drie maal per jaar gegeven worden.
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zijn er naDelige eFFecten bij 
Deze prikken?

het ingespoten product is een cortisone derivaat dat locaal inwerkt.
slechts een minimale fractie van het product kan in de bloedbaan terechtkomen en 
zorgen voor een lichte ‘cortisone reactie’.
Deze reactie bestaat onder andere uit een gevoel van warmte opwelling en ‘cortisone 
blos’ op de wangen.
Dit neveneffect is onschadelijk en niet iedere patiënt zal deze reactie ervaren.
illustratie:

Links:
Facetgewrichten op een wervelzuilmodel.

Rechts:
rX beelden van de onderrug.
Waar de pijlen wijzen bevinden zich de facetgewrichten.
Dit beeld wordt gemaakt tijdens het geven van de inspuiting.
zo weet de arts dat de naaldjes op de juiste plaats terechtkomen.
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hoe aFspreken?

telefonisch contact opnemen met het secretariaat orthopedie op het nummer 
014712055.

Vraag voor
FacetgeWrichtinspuiting rug 
oF FacetgeWrichtinspuiting nek
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facetgewrichtinspuiting

persoonlijke notities
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h. hartziekenhuis mol
gasthuisstraat 1 – 2400 mol
tel.: 014/71 20 00
e-mail: info@azmol.be
www.azmol.be

zkl141002



Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


