Anesthesiologie

Gebruik PCIA pomp
Pijnbestrijding op maat
Inleiding
In overleg met de anesthesioloog is besloten u pijnstilling te geven door middel van
een PCIA pomp. U heeft hierover uitleg gekregen en in deze folder kunt u deze
informatie rustig nalezen.
Wat is PCIA
PCIA is afkomstig van het Engelse ‘Patient Controlled Intravenous Analgesia’. In het
Nederlands heet het ‘door patiënt uitgevoerde pijnstilling’. De PCIA pomp is een
spuitenpomp, die is voorzien van een drukknop. U kunt met de drukknop de
pijnmedicatie zelf regelen. Op deze manier kunt u de pijn gedurende de eerste dagen
na uw operatie verminderen.
Hoe werkt de PCIA pomp
Voor de operatie krijgt u een infuus. Zodra u op de recovery (uitslaapkamer) bent,
wordt de PCIA pomp hierop aangesloten.
De anesthesioloog schrijft voor welke pijnmedicatie voor u het meest geschikt is en
programmeert de spuitenpomp. Deze pomp wordt zo ingesteld dat u nooit teveel
pijnmedicatie krijgt.
De bediening van de pomp is heel eenvoudig: als u pijn begint te krijgen, moet u niet
wachten, maar drukt u op de knop van de pomp. Als de pijn na een aantal minuten
niet voldoende verlicht is, mag u opnieuw drukken en u herhaalt dit tot een gewenst
effect verkregen is.
Als u geen pijn heeft, mag u de pomp niet gebruiken.
De nazorg
Het is belangrijk dat u aan de verpleegkundige en de arts laat weten hoe het met de
pijn is. Door het stellen van een aantal vragen krijgen zij een beeld over het effect
van de pijnstilling.
Indien nodig kan de medicatie, in overleg met de anesthesioloog, aangepast worden.
Een aantal dagen na de operatie wordt de pomp verwijderd en zo nodig een andere
vorm van pijnmedicatie voorgeschreven.
Risico’s
Als u de PCIA pomp alleen gebruikt als u pijn heeft zijn er geen risico’s aan
verbonden.
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Bijwerkingen
De pijnmedicatie die door de PCIA pomp wordt toegediend, is redelijk sterk en heeft
als bijwerking dat u misselijk kunt worden. Als u misselijk wordt, kunt u daartegen
medicijnen vragen.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de
verpleegkundige van uw verpleegafdeling of u kunt de verpleegkundige vragen
contact op te nemen met de anesthesioloog.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek pijnbestrijding
Locatie Venlo
routenummer 18
 (077) 320 54 22

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
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