
Pijnbestrijding

INFILTRATIE VAN HET STAARTBEEN 
(os coccygis)



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  2

Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om u een injectie te geven rond het  
gewricht van het staartbeen (os coccygis). U krijgt deze behandeling om uw 
pijnklachten te verminderen. In deze folder leest u hoe de behandeling 
verloopt. Lees deze folder goed door.

WAT IS INFILTRATIE VAN HET STAARTBEEN? 
Infiltratie van het staartbeen is een injectie met een pijnstillend medicijn en 
een ontstekingsremmend medicijn rond het gewricht van het staartbeen. 

WAARDOOR WORDT DE PIJN IN UW STAARTBEEN VEROORZAAKT?
Staartbeenpijn (coccygodynie) krijgt u meestal door een val op het stuitje. U 
kunt staartbeenpijn ook krijgen door bepaalde sporten, zoals fietsen. Ook na 
een bevalling kunt u deze aandoening krijgen. Door de pijn rond uw staartbeen 
kan zitten op een harde ondergrond erg pijnlijk zijn. Ook fietsen is meestal niet 
mogelijk. 

WAT WILLEN WE VAN U WETEN VOOR DE BEHANDELING? 
• Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Bespreek dit vooraf 

met uw medisch specialist. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw 
bloedverdunners voor de behandeling. 

• Bent u zwanger? Dan mag u geen injectie krijgen, omdat er röntgenstraling 
wordt gebruikt.

• Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen of voor latex? 
Geef dit voor de behandeling aan ons door.

• Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving? 
Geef dit voor de behandeling aan ons door.  

Staartbeen 
(os coccygis).
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HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE BEHANDELING? 
• U hoeft geen speciale kleding mee te nemen voor deze behandeling. 
• U kunt gewoon eten voordat de behandeling begint. Ook uw medicijnen 

kunt u gewoon innemen. Dit geldt niet voor bloedverdunners,  
zoals hierboven staat.

• Bent u ziek of heeft u koorts op de dag van de behandeling?  
De behandeling kan dan niet doorgaan. U kunt een nieuwe afspraak maken.

• U mag na de behandeling 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer.  
Regel daarom vooraf vervoer terug naar huis. 

HOE VERLOOPT EEN INFILTRATIE VAN HET STAARTBEEN? 
De behandeling gebeurt poliklinisch.

• De assistente brengt u naar de behandelruimte. 
• U wordt op uw buik op de behandeltafel gelegd.
• De juiste plaats van de injectie wordt bepaald met  

het röntgenapparaat en een ijzeren liniaal. 
• De pijnspecialist geeft de juiste plaats aan met een viltstift op de huid.
• Uw huid wordt op deze plaats ontsmet met een  

koude doorzichtige vloeistof.
• De pijnspecialist legt steriele doeken rond de injectieplaats,  

zodat er geen schadelijke bacteriën bij de plek kunnen komen. 
• Daarna kan de pijnspecialist met een röntgenapparaat en een  

beeldscherm de naald precies plaatsen.
• U krijgt een injectie met verdoving en met corticosteroïden  

(pijnstiller en ontstekingsremmer). 
• Het inspuiten van de medicijnen kan pijnlijk zijn. Dit is van korte duur.
• Na de behandeling kunt u zich weer aankleden. 
• U gaat terug naar de rustruimte.
• Na een half uur komt de pijnspecialist bij u langs.  

Hij of zij vraagt of de pijn door de injectie minder is geworden.
• De verdoving kan enkele uren duren. Daarna komt de pijn weer terug.  

De corticosteroïden gaan na een paar dagen of weken werken.

AFSPRAAK VOOR CONTROLE
Na de behandeling maakt de poli-assisitente een vervolgafspraak voor u. Dit 
kan een afspraak op de poli zijn of een telefonisch consult. De afspraak vindt 
zes weken na de behandeling plaats. De pijnspecialist bespreekt dan het resul-
taat van de behandeling met u. 
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HEEFT DE BEHANDELING BIJWERKINGEN?
De kans op bijwerkingen is zeer klein. Toch kan een infiltratie van het staart-
been de volgende bijwerkingen hebben: 

• Soms kunt u een allergische reactie krijgen. 
• Heeft u diabetes? Uw bloedsuikers kunnen wat ontregeld raken door de cor-

ticosteroïden. Zeg daarom altijd tegen uw pijnspecialist dat u diabetes heeft. 
Dan kan uw bloedsuiker na de sleeve-injectie goed worden gecontroleerd.

• Soms kan de zenuw geraakt worden. Hierdoor zal de pijn langer aanhouden. 
U kunt dan contact opnemen met uw pijnspecialist zodat u extra medicijnen 
krijgt.

• Bij vrouwen kunnen corticosteroïden opvliegers veroorzaken. Ook kan de 
menstruatie eerder of later komen. 

WANNEER KUNT U MINDER PIJN VERWACHTEN?
• Na enkele dagen tot weken is duidelijk of de behandeling effect heeft gehad. 

Het is goed mogelijk dat u al eerder minder pijnklachten heeft. 
• In een aantal gevallen is een vervolgbehandeling nodig. 

HEEFT U VRAGEN DIRECT NA DE BEHANDELING?
• Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan 

contact op met de Spoedeisende Hulp  0344-674254. 
• Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw 

huisarts of de huisartsenpost.

OPMERKINGEN OF KLACHTEN?
Wij doen er alles aan uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan 
uw opmerkingen of klachten direct te bespreken met de betrokkene(n) of de 
leidinggevende van onze afdeling. 

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Uw 
behandelend pijnspecialist geeft u graag meer informatie.
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AANTEKENINGEN

POLIKLINIEK PIJNBESTRIJDING 
 0344-674064 
 poli.pijnbestrijding@zrt.nl

SECRETARIAAT PIJNBESTRIJDING
 0344-674463 
 secretariaat.ane@zrt.nl

Deze informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw 
specialist of behandelaar. De informatie is algemeen. Het is mogelijk dat er 
voor uw situatie andere adviezen of procedures gelden. 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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