Qutenza
Warmte pleister behandeling

De specialist heeft in overleg met u besloten om tot een warmte pleister
behandeling over te gaan. In deze folder vindt u informatie over de
behandeling.
Voorbereiding op de behandeling
Ongeveer twee weken voor de behandeling ontvangt u een schriftelijke oproep.
U mag voor deze behandeling gewoon eten en drinken.
U meldt zich bij de receptie van de hoofdingang voor de dagopname. Als de
opname is geregeld en u bij het Apotheek Service Punt (ASP) bent geweest voor
controle van de medicatie, gaat u naar de afdeling dagbehandeling (B1). U
verblijft op een zorgstoel, waarin u kunt zitten en/of liggen.
U mag op de dag van uw behandeling geen huidcrème of bodylotion gebruiken in
het gebied waar de pijn zit en waar de huidpleister wordt aangebracht.
U wordt verzocht geen sieraden te dragen. Draag comfortabel zittende kleding
draagt die geen druk geeft op het te behandelen gebied.
Behandeling
Tijdens de behandeling ligt of zit u in een gemakkelijke houding in bed. Het
pijnlijke gebied wordt met een huidmarker afgetekend, waarna er een verdovende
crème wordt aangebracht. De crème moet één uur inwerken en wordt afgeplakt
om de crème zo goed mogelijk te laten verdoven.
Tijdens het inwerken van de verdovende crème krijgt u alvast een pijnstiller.
Daarna gaat de verdovende crème eraf en wordt de Qutenza (warmte) pleister
opgeplakt. Er wordt ook weer verband om heen gedaan om de werking zo
optimaal mogelijk te laten zijn. Na weer een uur inwerken wordt de Qutenza
(warmte) pleister verwijderd.
De Qutenza pleister kan een branderig gevoel geven. De huid wordt daarom
schoongemaakt met verkoelende gel, en direct gekoeld met een coldpack.
Na de behandeling gaat u nog een uurtje naar de afdeling Dagbehandeling, waar
men nog even de bloeddruk in de gaten houdt. Wanneer alles goed is mag uw
weer naar huis.
Na de behandeling
 In de Qutenza pleister zit de scherpe prikkelende stof capsaïcine. Deze kan
een hoest of niesprikkel uitlokken;
 Het behandelde gebied kan enkele dagen gevoelig zijn voor warme douche /
bad of flinke inspanning;
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 Pijn ten gevolge van de behandeling neemt in enkele dagen af;
 Pijnvermindering treedt gemiddeld op na 7-14 dagen en kan 12 weken
aanhouden;
 De huid koelen met een coldpack uit de koelkast of een nat washandje kunnen
verlichting geven;
 Wij raden u aan de kleding die u droeg te wassen. De volgende dag ook uw
beddengoed verschonen.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de pijnpoli.
T
0187- 60 73 79 of,
T
0187- 60 76 99, afsprakenbureau.
Vragen
Iedere maandag heeft de pijnpoli spreekuur van 9.00-12.00 uur en van 13.0016.00 uur. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u de pijnpoli dagelijks
bereiken van 8.30-16.30 uur.
T
0187- 60 73 79.
E
pijnpoli@vanweelbethesda.nl
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Wilt u meer weten over pijn dan kunt u de website www.pijnplatform.nl of
www.pijn-hoop.nl raadplegen.
De pijnpoli is een samenwerking
en het IKAZIA ziekenhuis.
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Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
Pijnpoli
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