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U heeft deze brochure gekregen 
omdat uw arts u geschikt acht als 
kandidaat voor fusie van het SI-

gewricht met het iFuse-
implantaatsysteem®. 

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 kunt u lezen op                  

www.si-bone.com/risks
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Heeft u pijn in het SI-gewricht?
Heeft u last van een of meer van de hieronder beschreven 
symptomen?

 Lage rugpijn 

 Gevoel in de onderste ledematen: pijn, dof gevoel, 
tintelingen, zwakte 

 Pijn in bekken/bil 

 Heup-/liespijn 

 Gevoel van instabiliteit in het been (wankelen, inzakken) 

 Verstoord slaappatroon 

 Verstoord zitpatroon (niet lang kunnen zitten, op één kant 
zitten) 

 Pijn bij het opstaan na het zitten

Informatie over het SI-gewricht
Net als alle andere gewrichten in het lichaam kan het SI-
gewricht geblesseerd raken en/of verslijten. Wanneer dat 
gebeurt, kan er pijn ontstaan in de bil en soms in de lage 
rug en benen. Dit is met name voelbaar tijdens het tillen, 
hardlopen, lopen of zelfs wanneer u op de betreffende zijde 
slaapt.

Volgens wetenschappelijke gegevens komt het vaak 
voor dat pijn van het SI-gewricht voelt als pijn in de 
tussenwervelschijven of als lage rugpijn. Daarom moeten 
aandoeningen van het SI-gewricht altijd worden overwogen 
bij de diagnose van lage rugpijn.2

Het goede nieuws is dat getrainde chirurgen tegenwoordig 
kunnen vaststellen of symptomen van lage rugpijn afkomstig 
zijn van de lumbale wervelkolom of van het SI-gewricht. 

Een regelmatig toegepaste methode om nauwkeurig vast te 
stellen of het SI-gewricht de oorzaak van uw symptomen van 
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 symptomen met ten minste 
75% afnemen, kan het SI-gewricht ofwel de bron of een grote 
bijdragende factor van uw lage rugpijn zijn.3

Behandelmogelijkheden
Zodra is vastgesteld dat het SI-gewricht een bron van uw 
symptomen is, kan gestart worden met de behandeling. 
Sommige patiënten reageren goed op lichaamsgerichte 
therapie, het gebruik van orale medicatie en injectietherapie. 
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 op. Als niet-chirurgische 
behandelmogelijkheden zijn geprobeerd en deze geen 
verlichting bieden, kan uw chirurg andere opties overwegen, 
waaronder minimaal invasieve chirurgie.

Minimaal invasieve SI-
gewrichtsfusie met het iFuse-
implantaatsysteem®

Bij deze ingreep worden drie kleine titanium implantaten 
ingebracht en over het SI-gewricht geplaatst. Deze moeten 
het SI-gewricht stabiliseren en fuseren. De operatie wordt 
uitgevoerd via een kleine snede en duurt ongeveer een uur.

Meer informatie
Praat met uw arts voor meer informatie over aandoeningen 
van het sacro-iliacale (SI) gewricht.

Een diagnose stellen 
Aan de hand van uiteenlopende tests die tijdens lichamelijk 
onderzoek worden uitgevoerd, kan worden vastgesteld of het 
SI-gewricht een bron van uw klachten is. Daarnaast kunnen 
röntgenfoto's, CT-scans en/of MRI-scans nuttig zijn bij de 
diagnose van problemen in verband met het SI-gewricht. 
Ook moet u zich realiseren dat er naast aandoeningen van 
het SI-gewricht ook andere problemen (zoals met een 
tussenwervelschijf) kunnen zijn.

“x” geeft de mogelijke 
locatie van de pijn aan1

               Anatomie van het               
sacro-iliacale gewricht

Het sacro-iliacale gewricht (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). Het is een essentieel 
onderdeel voor de opvang van schokken om te voorkomen 

dat deze tijdens het lopen de ruggenwervel bereiken.
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