
 

  

Patiënten informatie Kenacort injectie 

 
Inleiding 

U heeft vandaag een Kenacort injectie gekregen. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig 

nalezen. Het kan zijn dat uw situatie anders is dan in deze folder wordt beschreven. Mocht u na het 

lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. 

 

Wat is een Kenacort injectie en wat is de werking? 

Een Kenacort injectie bevat de stoffen Bupivacaïne en Kenacort. Deze 2 stoffen samen zorgen ervoor 

dat de ontstekingsreacties in de weefsels worden onderdrukt. Daardoor neemt de pijn en de zwelling 

af of verdwijnt zelfs helemaal. Daarnaast heeft Bupivacaïne een plaatselijke en tijdelijke verdovende 

werking. Het duurt enkele dagen tot weken voordat u de werking van de injectie merkt. 

 

De nabehandeling: controleafspraak 

Ongeveer 2 weken na de injectie heeft u een controleafspraak. De specialist bespreekt dan met u hoe 

de injectie heeft gewerkt. 

 

Mogelijke complicaties of bijwerkingen 

De artsen en verpleegkundigen doen hun uiterste best om complicaties te voorkomen. Toch houdt 

iedere ingreep bepaalde risico’s in. Bijwerkingen die u mogelijk kunt krijgen zijn: 

 

• Een verergering van de pijn de eerste 2 tot 3 dagen na de injectie.  

• Een zwelling op de geïnjecteerde plek. Deze neemt na 2 of 3 dagen vanzelf af. 

• Uw gezicht kan enkele dagen na de injectie wat roder kleuren dan normaal. Dit verdwijnt na 

enkele dagen. 

• Hormonale schommelingen ontstaan, waardoor vrouwen last kunnen krijgen van 

menstruatiestoornissen. 

• Bij diabetici kan het bloedsuikergehalte de eerste 2 weken na de injectie een beetje ontregeld 

zijn. Controleer daarom uw bloedsuiker na de injectie extra goed. 

• Een allergische reactie als gevolg van de injectie, maar dit komt zelden voor. 

 

Leefregels 

 

• Als de verdoving (Bupivacaïne) is uitgewerkt, kan de pijn erger worden. Deze pijn neemt 

meestal 3 dagen na de injectie geleidelijk weer af. Tegen de pijn kunt u maximaal 4 keer per 

dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen. Dat is in totaal 8 tabletten. Tenzij er 

medische redenen zijn om dit niet te doen. Overleg bij twijfel altijd met uw huisarts of uw 

behandelend arts. 

• Het gewricht kunt u rustig bewegen en normaal belasten. U hoeft na de injectie geen 

activiteiten achterwege te laten. Door de verdoving kan het gewricht tijdelijk minder pijnlijk 

zijn. Beperk dan uw activiteiten en doe alleen de dingen die u gewend bent te doen. 

 

Pijndagboek 

We adviseren u om de dagen of weken na de injectie bij te houden hoeveel pijn u heeft op een schaal 

van 0 (geen pijn) tot 10 (ergste pijn). Dit helpt u en de orthopedisch chirurg om een eventuele 

vervolgbehandeling beter op uw situatie af te stemmen. 

 

Vragen 

Wij hopen u met deze folder voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen na het lezen van 

deze folder of doet zich een complicatie voor, dan kunt natuurlijk contact met ons opnemen via het 

centrale telefoonnummer: 043 347 99 44. 

 

Kunt u niet naar een afspraak komen? Geef dit dan ook zo snel mogelijk aan ons door. U kunt ons 

bereiken tijdens kantooruren.   
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