
Patiëntenbrochure chirurgie
Informatie voor u en uw naasten over 
uw operatie



U heeft deze brochure gekregen omdat 
uw arts u geschikt acht als kandidaat 

voor fusie van het sacro-iliacale 
gewricht (SI-gewricht) met het iFuse-

implantaatsysteem®. 

Het iFuse-implantaatsysteem® is 
bestemd voor het fuseren van het SI-

gewricht. Aan het iFuse-
implantaatsysteem® zijn potentiële 

risico's verbonden. Het is mogelijk niet 
voor alle patiënten geschikt en niet alle 

patiënten hebben er baat bij. Meer 
informatie over de risico's kunt u lezen 

op www.si-bone.com/risks
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Anatomie van het SI-gewricht
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Inleiding in het SI-gewricht
Uit onderzoeken blijkt dat SI-

gewrichtsaandoeningen ernstige 

aandoeningen zijn die bij tot wel 

25% van de patiënten met lage 

rugpijn voorkomen.1

Voorlichting aan patiënten is een belangrijke 
taak binnen de moderne gezondheidszorg. 
Het is belangrijk dat u op de hoogte bent 
van de diagnose- en behandelmogelijkheden 
die uw arts u zal voorstellen. U heeft deze 
brochure gekregen omdat uw arts u geschikt 
acht als kandidaat voor fusie van het SI-
gewricht met het iFuse-implantaatsysteem®.

In deze voorlichtingsbrochure vindt u 
informatie over lage rugpijn die wordt 
veroorzaakt door SI-gewrichtsaandoeningen 
en over diverse behandelmogelijkheden. 
Lees de informatie over diagnose en 
behandeling van SI-gewrichtsaandoeningen 
zorgvuldig door.

GESCHIEDENIS VAN HET SI-GEWRICHT 
SI-gewrichtsaandoeningen en daarmee 
gepaard gaande klachten zijn al langer dan 
een eeuw bekend. Begin 1900 werden 
symptomen die leken te ontstaan in de rug 
toegeschreven aan het SI-gewricht, dat dan 
ook vaak werd geopereerd.

In 1934 werd een artikel gepubliceerd waarin 
de tussenwervelschijf werd aangewezen als 
oorzaak van rugklachten. Hierdoor werd de 
operatie van de tussenwervelschijf de meest 
uitgevoerde ingreep voor lage rugpijn en 
werd het SI-gewricht zo goed als vergeten. 
Inmiddels zijn we 70 jaar verder en wordt 
door orthopedische chirurgen en specialisten 
in pijnbestrijding algemeen erkend dat de 
tussenwervelschijf niet de enige oorzaak van 
lage rugklachten is.

Volgens wetenschappelijke publicaties komt 
het vaak voor dat pijn uitgaande van het 
SI-gewricht wordt gevoeld als pijn van de 
tussenwervelschijven (hernia) of als lage 
rugpijn. Daarom moeten aandoeningen van 
het SI-gewricht altijd worden overwogen bij 
de diagnose van lage rugpijn.2
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LAGE RUGPIJN EN SI-GEWRICHT       
Het SI-gewricht bevindt zich in het bekken. 
Het verbindt de iliacale botten (het bekken) 
met het sacrum, ofwel heiligbeen (onderste 
gedeelte van de ruggenwervel boven het 
stuitbeen). Net als alle andere gewrichten 
in het lichaam kan het SI-gewricht verslijten 
of de ondersteunende ligamenten kunnen 
verslappen of geblesseerd raken. Wanneer 
dat gebeurt, kan er pijn uitstralen naar de bil, 
de lage rug, de lies en zelfs naar de benen. 
Dit gebeurt vooral bij het tillen, hardlopen, 
lopen of zelfs wanneer u op de betreffende 
zijde slaapt. Belangrijk om te vermelden is 
dat patiënten die na een operatie aan de 
lumbale wervelkolom geen verlichting van 
hun klachten ervaren, in feite een andere 
aandoening hebben. Pijn in de lage rug en 
bil kan worden veroorzaakt door het SI-
gewricht, de heup of een combinatie van 
deze twee.

DIAGNOSE VAN HET SI-GEWRICHT ALS 
OORZAAK VAN KLACHTEN 

Aan de hand van uiteenlopende tests 
die tijdens lichamelijk onderzoek worden 
uitgevoerd, kan worden vastgesteld of het 
SI-gewricht een oorzaak van uw klachten 
is. Daarnaast kunnen röntgenfoto's, CT-
scans en/of MRI-scans nuttig zijn bij de 
diagnose van SI-gewrichtsklachten. Ook 
moet u zich realiseren dat er naast de 
SI-gewrichtsaandoeningen tegelijkertijd 
nog diverse andere aandoeningen kunnen 
bestaan (zoals tussenwervelklachten).

Een regelmatig toegepaste methode om 
nauwkeurig vast te stellen of het SI-gewricht 
de oorzaak van uw lage rugpijn is, is door het 
SI-gewricht te injecteren met een plaatselijke 
verdoving. De injectie wordt toegediend 
onder fluoroscopische of CT-geleiding 
om te zorgen dat de naald nauwkeurig in 
het SI-gewricht wordt geplaatst. Als uw 
klachten met ten minste 75% afnemen, kan 
worden vermoed dat het SI-gewricht ofwel 
de oorzaak of een grote bijdragende factor 
van uw lage rugpijn is.3 Als uw klachten na 
injectie in het SI-gewricht niet afnemen, is 
het minder waarschijnlijk dat deze klachten 
worden veroorzaakt door een probleem met 
uw SI-gewricht.

SACRO-ILIACAAL 

ILIUM ILIUM

SACRUM

SI-gewricht, symptomen & diagnose

*Bron: Frymoyer JW et al. Raven Press; The Adult Spine Principles and 
Practice 1991.  Chapter 101, pp. 2115-16, “The Sacro Iliac Joint Syndrome”

“x” geeft de mogelijke lo-
catie van de pijn aan*
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NIET-CHIRURGISCHE 
BEHANDELMOGELIJKHEDEN           
Zodra is vastgesteld dat het SI-gewricht 
uw klachten veroorzaakt, kan gestart 
worden met de behandeling. Sommige 
patiënten reageren goed op lichaamsgerichte 
therapie, het gebruik van orale medicatie en 
injectietherapie. De ontstekingsremmende 
werking van injecties in het SI-gewricht is 
niet blijvend en stabiliseert het SI-gewricht 
niet.4 

Ook door afwisselend een bekkenband 
te dragen, kunnen symptomen worden 
verlicht. Behandelingen zoals injecties of 
het gebruik van een bekkenband worden 
herhaaldelijk toegepast en leveren vaak 
slechts tijdelijk verbetering van klachten op. 
Als niet-chirurgische behandelmogelijkheden 
zijn geprobeerd en deze geen verlichting 
bieden, kan uw chirurg andere opties 
overwegen, waaronder chirurgie.                                    

SI-GEWRICHTSFUSIE MET HET 
IFUSE-IMPLANTAATSYSTEEM®                                       
SI-gewrichtsfusie is een chirurgische 
procedure die het SI-gewricht moet 
stabiliseren en beweging onmogelijk moet 
maken.

Het iFuse-implantaatsysteem® is bestemd 
voor het fuseren van het SI-gewricht. Dit 
systeem maakt gebruik van kleine titanium 
implantaten die in het SI-gewricht worden 
geplaatst om het te stabiliseren en te 
fuseren.

Aan het iFuse-implantaatsysteem® zijn 
potentiële risico's verbonden. Het is mogelijk 
niet voor alle patiënten geschikt en niet alle 
patiënten hebben er baat bij. Zie het gedeelte 
“Belangrijke informatie over de veiligheid” in 
deze patiëntenfolder.

Behandelmogelijkheden

VOORDELEN VAN IFUSE

 Minimaal invasieve operatietechniek (kijkoperatie).

 De driehoekige vorm van het implantaat voorkomt 
draaien en de vaste passing voorkomt 
microbeweging. 

 De coating van poreus titanium plasmaspray 
(TPS) maakt biologische fixatie mogelijk. 

 Specifiek ontworpen voor het stabiliseren en 
fuseren van een overbelast SI-gewricht. 

 Onmiddellijke stabilisatie door onbuigzame 
titanium constructie en implantaatgeometrie.

 Geen conflicten met lumbale 
fusiehulpmiddelen.
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De volgende informatie is uitsluitend bedoeld ter in-
formatie en mag niet worden verward met medisch 
advies of behandeling.

VOOR DE OPERATIE
Schaf indien nodig alvast krukken of een rol-
lator voor na de operatie aan. Uw arts kan u 
adviseren welk hulpmiddel voor u het meest 
geschikt is en waar het verkrijgbaar is. U krijgt 
ook te horen wanneer u voorafgaand aan de 
operatie niets meer mag eten en drinken. 
Eventuele geneesmiddelen mag u op de 
ochtend van de operatie wel innemen. Het 
is heel belangrijk dat uw arts op de hoogte 
brengt wanneer u bloedverdunnende mid-
delen gebruikt. In het ziekenhuis worden uw 
temperatuur, pols, ademhaling en bloeddruk 
gecontroleerd. Mogelijk wordt een infuus in 
uw ader ingebracht waarmee u tijdens de 
operatie vloeistoffen en geneesmiddelen 
krijgt toegediend.

TIJDENS DE OPERATIE
SI-gewrichtsfusie wordt uitgevoerd in een 
operatiekamer onder algehele anesthesie 
(narcose) of spinale anesthesie (ruggen-

prik). U ligt op een bed terwijl de chirurg met 
een speciaal ontwikkeld systeem de instru-
menten voor preparatie van het bot bedient 
en de implantaten plaatst. Zowel de chirur-
gische techniek als het iFuse-implantaties-
ysteem zijn ontworpen voor het bieden van 
maximale bescherming van de omringende 
weefsels.

De hele procedure wordt verricht via een 
kleine snede (ca. 2 - 3 cm lang) aan de 
zijkant van de bil. Tijdens de procedure 
kan de chirurg onder röntgenbewaking live 
beelden zien om de implantaten nauwkeurig 
te kunnen inbrengen. Meestal worden drie 
implantaten gebruikt, afhankelijk van uw 
lichaamslengte. De procedure duurt over het 
algemeen korter dan een uur. Als u zich na 
de operatie goed voelt, kunt u dezelfde dag al 
naar huis of anders de volgende morgen. Uw 
chirurg neemt deze beslissing zal op basis 
van uw postchirurgische status.

NA DE OPERATIE
Wanneer u naar huis toe gaat, zal de chirurg 
vervolgafspraken voor u inplannen. Tijdens 
deze afspraken worden uw vooruitgang, de 
wondheling en uw gezondheid beoordeeld.  
U kunt na de operatie last krijgen van zwelling 
op de bil. De zwelling kunt u verlichten 
met ijspakkingen, volgens instructies van 
de chirurg. Mogelijk zult u 3-6 weken met 
krukken of een rollator moeten lopen om 
het gewricht niet volledig te belasten. Uw 
arts beoordeelt uw vooruitgang en beslist 
wanneer volledige gewichtsbelasting weer 
mogelijk is. Uw chirurg zal op basis van uw 
individuele status de postchirurgische zorg 
inplannen.

Operatie met het iFuse-implantaatsysteem®
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1.   WAT VEROORZAAKT DE PIJN IN DE LAGE RUG, BIL OF HET BEKKENGEBIED?
      Lage rugpijn is een algemeen symptoom en veel mensen krijgen er op een bepaald 

moment in hun leven mee te maken. Sommigen ervaren lage rugpijn als een acuut en 
kortdurend probleem. Anderen hebben chronische pijn gedurende een lange periode. 
Veel structuren in het lage rug- en bekkengebied kunnen pijnklachten veroorzaken. 
Meestal wordt gedacht aan een uitpuilende tussenwervelschijf (hernia) als oorzaak van 
lage rugpijn. Soms wordt pijn in de heup aangezien voor lage rugpijn. Er zijn in feite vele 
oorzaken voor lage rugpijn aan te wijzen, waaronder artritis in de rug en slijtage als gevolg 
van scoliose. Het SI-gewricht kan in belangrijke mate bijdragen aan de pijn in de onderrug, 
het bekkengebied, de bil of benen.

2.  WAAR ZIT HET SI-GEWRICHT?
 Het SI-gewricht bevindt zich in het bekken. Het verbindt de iliacale botten (het bekken) 

met het sacrum, ofwel heiligbeen (onderste gedeelte van de ruggenwervel boven het 
stuitbeen).

3. WAT IS DISFUNCTIE VAN HET SI-GEWRICHT?
 Pijn veroorzaakt door disfunctie van het SI-gewricht kan overal in de onderrug, de bil en de 

benen worden gevoeld. Chronische SI-gewrichtspijn of disfunctie kan het verrichten van 
algemene dagelijkse handelingen bemoeilijken en kan invloed hebben op vele aspecten in 
het leven van de patiënt.

4.  HOE WERKT HET SI-GEWRICHT?
 De functie van het SI-gewricht is het overbrengen van gewicht en krachten door 

beweging van uw bovenlichaam via het bekken naar uw benen en omgekeerd. Het SI-
gewricht speelt een belangrijke rol bij het opvangen van schokken om te voorkomen dat 
deze tijdens het lopen de wervelkolom bereiken. De belangrijkste rol van het SI-gewricht 
is het bieden van stabiliteit voor het bekken en het dragen van de belasting van het 
bovenlichaam.

5.  HOE ONTSTAAN SI-GEWRICHTSKLACHTEN?
 Mogelijke oorzaken van SI-gewrichtsklachten zijn degeneratieve sacro-iliïtis of 

verschuivingen van het SI-gewricht. Bij asymmetrische beweging van uw bekken kunnen 
klachten in het SI-gewricht ontstaan. Een asymmetrische beweging ontstaat als uw ene 
been aanzienlijk korter of zwakker is dan het andere. Door deze biomechanische afwijking, 
of zelfs door het dragen van ongeschikt schoeisel, kan uw manier van lopen veranderen 
en leiden tot herhaalde druk op het SI-gewricht en verwante structuren. 

Veelgestelde vragen
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6.  HOE KAN HET SI-GEWRICHT PIJN VEROORZAKEN?
 Het SI-gewricht is een synoviaal gewricht. Dit type gewricht heeft vrije zenuwuiteinden 

die pijn kunnen veroorzaken als het gewricht slijt, niet goed beweegt of de uitgeoefende 
drukkrachten onvoldoende absorbeert. Het SI-gewricht stond lang bekend als oorzaak van 
pijn in de lage rug en bil. Net als alle andere gewrichten in het lichaam kan het SI-gewricht 
slijten (artritis) of de ondersteunende ligamenten (gewrichtsbanden) kunnen verslappen of 
geblesseerd raken. Wanneer dat gebeurt, kan er pijn ontstaan in de rug, met name bij het 
tillen, rennen of zelfs lopen. In deze gevallen kan de pijn soms lijken op de pijn veroorzaakt 
door artritis van een tussenwervelschijf of de wervelkolom.

7.  HOE VAAK KOMEN SI-GEWRICHTSKLACHTEN VOOR?
 In de klinische literatuur wordt veelvuldig gemeld dat tot wel 25% van de lage rugpijn 

wordt veroorzaakt door het SI-gewricht. Risicofactoren die in verband worden gebracht 
met lage rugpijn zijn: roken, slechte lichamelijke conditie, erfelijkheid en werkgerelateerde 
blootstelling aan herhaaldelijk trauma aan het SI-gewricht.5-7

8.  HOE HERKEN IK LAGE RUGPIJN ALS GEVOLG VAN SI-
GEWRICHTSKLACHTEN?

 Veel mensen hebben pijn die na verloop van tijd verergert. In meer dan de helft van de 
gevallen treedt SI-gewrichtspijn echter op na een specifieke gebeurtenis, vaak een letsel. 
Het is moeilijk om specifieke functionele beperkingen (waaronder lopen, zitten, staan, 
slapen op de aangedane zijde, beroepsactiviteiten, stoelgang, hoesten, niezen, enzovoort) 
rechtstreeks in verband te brengen met het SI-gewricht als oorzaak van de pijn.

9.  WIE HEEFT EEN VERHOOGD RISICO OP SI-GEWRICHTSKLACHTEN?        
Vrouwen hebben mogelijk een verhoogd risico op SI-gewrichtsklachten omdat ze een 
breder bekken, grotere kromming van de lumbale wervelkolom en kortere ledematen 
hebben. Vrouwen hebben ook meer elastine in het collageen waaruit de ligamenten zijn 
opgebouwd. Elastine is een molecuul die zorgt voor meer flexibiliteit van de ligamenten. 
Bovendien worden tijdens de zwangerschap de ligamenten van het SI-gewricht 
rekbaarder.

10.  HOE MERK IK DAT MIJN SI-GEWRICHT NIET GOED WERKT?
 Als u niet comfortabel kunt slapen, uw been vaak wegschiet, u pijn heeft in een bepaalde 

lig- of bukhouding of een pijnlijke bil heeft, kunt u een SI-gewrichtsaandoening hebben.

11.  CONTROLEERT MIJN ARTS OP SI-GEWRICHTSKLACHTEN?
 Artsen kijken niet altijd naar het SI-gewricht als veroorzaker van lage rugpijn, hoewel 

er veel artikelen over zijn geschreven. Het is mogelijk dat in het verleden de lumbale 
wervelkolom als oorzaak van uw lage rugpijn is aangewezen. Als uw symptomen echter 
niet passen bij wat de arts op een MRI-scan kan zien, kan dit erop wijzen dat uw pijn 

Veelgestelde vragen
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afkomstig is van een andere plaats dan het gebied rond de lumbale wervelkolom (onderste 
deel van de rug). Uw arts kan vaststellen of het SI-gewricht uw pijn veroorzaakt door 
andere oorzaken van de pijn uit te sluiten en specifieke tests uit te voeren.

12.  WAARIN VERSCHILLEN DE IFUSE-IMPLANTATEN VAN ANDERE FUSIE-
IMPLANTATEN?

 De iFuse-implantaten hebben een unieke driehoekige vorm waardoor ze hun 
geïmplanteerde positie langdurig behouden. Deze implantaten zijn geschikt voor 
biologische fixatie en bevorderen op den duur de fusie van het SI-gewricht.

13.  WAARVAN ZIJN DE IFUSE-IMPLANTATEN GEMAAKT?
 De iFuse-implantaten zijn kleine titanium staafjes ter grootte van uw pink. Titanium is een 

zeer sterk lichtgewicht materiaal dat algemeen wordt gebruikt voor medische implantaten 
(apparaten).

14.  HOE WERKEN DE IFUSE-IMPLANTATEN?
 De iFuse-implantaten hebben een driehoekige doorsnede die voorkomt dat ze na het 

implanteren kunnen gaan draaien. Ze hebben een coating van titanium plasmaspray 
die zorgt voor een ruw oppervlak als extra bescherming van de iFuse-implantaten. De 
implantaten zijn sterk en geven het gewricht stabiliteit.

15.  WAT IS DE PROCEDURE VOOR IFUSE?
 Het iFuse-implantaatsysteem® wordt gebruikt in een chirurgische procedure die 

wordt uitgevoerd in een operatiekamer onder algehele anesthesie (narcose) of spinale 
anesthesie (ruggenprik). U ligt op een bed terwijl de chirurg het bot prepareert en de 
implantaten inbrengt. De chirurgische techniek, iFuse-implantatie, en het ondersteunende 
instrumentarium zijn ontworpen voor maximale bescherming van uw weefsels tijdens de 
chirurgische procedure.

 De hele procedure wordt verricht via een kleine snede (ca. 2 - 3 cm lang) aan de zijkant 
van de bil. Tijdens de procedure kan de chirurg onder röntgenbewaking live beelden zien 
om de implantaten nauwkeurig te kunnen inbrengen. Meestal worden drie implantaten 
geplaatst, afhankelijk van uw lichaamslengte.

16.  WAT GEBEURT ER NA DE IFUSE-PROCEDURE?
 Uw chirurg zal op basis van uw individuele status de postchirurgische zorg inplannen. 

De chirurg zal u waarschijnlijk het gebruik van krukken, een stok of een rollator aanraden 
gedurende minimaal 3 weken na de operatie. 

Veelgestelde vragen
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       De chirurg plant ook het controlebezoek in waarbij de operatiewond wordt gecontroleerd 
en uw vooruitgang na de operatie wordt beoordeeld.

17.  WAT KAN IK DOEN OM COMPLICATIES NA DE IFUSE-OPERATIE TE 
VOORKOMEN?

 Uw arts kan u instructies voor na de operatie meegeven. Meestal zult u in de eerste zes 
weken inspannende activiteiten moeten vermijden en de aanwijzingen van de chirurg 
over zwaar tillen en activiteiten opvolgen. Vermijd roken, aangezien roken de fusie 
van bot nadelig beïnvloedt. Bespreek uw huidige medicatie met de chirurg; sommige 
geneesmiddelen kunnen de botgroei vertragen (bijvoorbeeld steroïden). Als u osteoporose 
heeft, vraag uw arts dan welke osteoporosemedicatie u voor de gezondheid van uw 
botten het best kunt innemen.

18.  HOE SNEL KAN IK MIJN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN WEER OPPAKKEN?
 Uw arts zal u afhankelijk van uw herstel en symptomen adviseren wanneer u uw 

dagelijkse taken kunt oppakken en weer kunt gaan werken. 

19.  IK HEB AL EEN OF MEER WERVELKOLOMOPERATIES GEHAD. KOM IK WEL IN 
AANMERKING VOOR EEN KIJKOPERATIE VAN HET SI-GEWRICHT? 

 iFuse mag worden toegepast bij patiënten die reeds een of meer wervelkolomoperaties 
hebben ondergaan en bestaande implantaten in de wervelkolom hebben. SI-
gewrichtsklachten kunnen voorkomen naast aandoeningen van de lumbale wervelkolom 
of de heup. SI-gewrichtsklachten kunnen ontstaan na operaties van de lumbale 
wervelkolom of na heupvervangende operaties. iFuse kan veilig worden toegepast na 
zowel een lumbale als een heupoperatie of beide. Uw arts bepaalt of u qua gezondheid, 
inclusief eventuele gevolgen van eerdere operaties, in aanmerking komt voor de SI-
gewrichtsfusie middels een kijkoperatie.

20.  KAN IK EEN MRI-SCAN KRIJGEN NADAT BIJ MIJ IFUSE-IMPLANTATEN ZIJN 
GEPLAATST?

 Een patiënt met dit implantaat kan onder bepaalde voorwaarden meteen na het inbrengen 
veilig een MRI-scan ondergaan. Vraag uw arts om meer informatie.

21.  KAN HET IFUSE-IMPLANTAAT WORDEN VERWIJDERD OF HERPLAATST?
 Hoewel dit niet vaak voorkomt, kan er een reden zijn (zoals verkeerde plaatsing, losraken, 

letsel, enzovoort) voor het herplaatsen of verwijderen van een iFuse-implantaat.             
De beslissing om een implantaat te verwijderen is gebaseerd op het oordeel van de 
behandelend arts.

Veelgestelde vragen
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Het iFuse-implantaatsysteem® is bestemd 
voor het fuseren van het SI-gewricht.

CONTRA-INDICATIES
1.  Misvormingen of anatomische variaties die 

plaatsing van iFuse verhinderen of bemoe-
ilijken

2. Tumor in het heiligbeen (os sacrum) of het 
darmbeen (os ilium)

3. Actieve infectie op de behandelplaats
4. Onstabiele fractuur van heiligbeen of darm-

been met inbegrip van het SI-gewricht
5. Allergie voor de metalen onderdelen

WAARSCHUWINGEN
Vrouwen die kinderen kunnen krijgen moeten 
worden gewaarschuwd dat een vaginale 
bevalling mogelijk niet raadzaam is na een 
SI-gewrichtsfusie. Vrouwen die zwanger zijn, 
moeten hun verloskundige raadplegen over 
de bevallingsopties.

VOORZORGSMAATREGELEN
De patiënt dient zich te houden aan de 
instructies rond lichamelijke activiteit om 
een lange levensduur van het implantaat te 
waarborgen.

RISICO´S
Net als andere chirurgische procedures voor 
de behandeling van SI-gewrichtsaandoenin-
gen, omvatten de risico´s van de iFuse-proce-
dure, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:
1. Bijwerkingen bij narcose
2. Hemorragie (interne bloeding)
3. Spierletsel
4. Hematoom (opgehoopt bloed onder de 

huid) of seroom (helder vocht onder de 
huid) op de implantatieplaats

5. Neurologisch defect, letsel aan zenuw-
wortel of perifere zenuw, irritatie of schade 
(permanente of tijdelijke schade aan zenu-
wen)

6. Vaatletsel (schade aan een bloedvat) of 
schade die leidt tot een ernstige of fatale 
bloeding

7. Neurovasculair (bloedvat en zenuw) letsel
8. Schade aan lymfvaten en/of exsudatie (lek-

ken) van lymfevocht
9. Letsel aan structuren in het bekken
10. Infectie van de wond, diepe infectie, 

peritonitis (infectie in de buik)
11.Wonddehiscentie (de operatiesnede gaat 

open)
12.Longembolie of systeemembolie (stolsel 

in longen of bloedvaten)
13.Trombose, tromboflebitis (bloedstolsel en 

zwelling van bloedvaten)
14.Overlijden
15.Blauwe plek
16.Lokale zwelling
17.Blootstelling aan straling

Mogelijke risico´s die specifiek in verband 
worden gebracht met

de iFuse-implantaten of het plaatsingsysteem 
zijn onder meer:
1. Infectie
2. Pijn, ongemak of abnormaal gevoel door 

aanwezigheid van het implantaat
3. Instrumentfalen, resulterend in een compli-

catie

Indicaties



4. Migratie (verschuiven), losraken of breken 
van het implantaat

5. Pijn in spier door veranderde biomechaniek 
(de plaatsing van uw heup, been en voet 
tijdens normale dagelijkse handelingen)

6. Irritatie van zenuwwortel of perifere zenu-
wwortel door lokale zwelling of veranderde 
biomechaniek (andere plaatsing van uw 
heup, been en voet tijdens normale dageli-
jkse handelingen)

7. Verlies van fixatie/stabilisatie (implantaat 
komt los van de botten)

8. Overgevoeligheid voor metaal of aller-
gische reactie

9. Falen van hulpmiddel ter verbetering van 
symptomen en/of functie

10. Verergering van pijn op behandeld of aan-
grenzend gebied (bovenliggende lumbale 
wervelkolom en onderliggende heup)

11. Noodzaak tot nieuwe operatie of verwi-
jdering van implanta(a)t(en)

12. Afstoting van implantaat
13. Reactie op slijtagedebris (kleine metalen 

deeltjes die loskomen van het implantaat 
en een weefselreactie veroorzaken)

14. Afname van botdichtheid door vermijden 
van belasting (verlies van botmassa 
door het implantaat uitgaande van een 
normale dagelijkse belasting van het SI-
gewricht)

15.Falen van het hulpmiddel voor fusie van 
uw SI-gewricht

16. Potentiële problemen bij vaginale beval-
ling door implantaatgerelateerde, vermin-
derde rekbaarheid van het SI-gewricht

Indicaties
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Het iFuse-implantaatsysteem® is bestemd voor het fuseren van het sacro-iliacale gewricht. Aan het iFuse-implantaatsysteem 
zijn potentiële risico's verbonden. Het is mogelijk niet voor alle patiënten geschikt en niet alle patiënten hebben er baat bij. 
Meer informatie over de risico´s vindt u op: www.si-bone.com/risks
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