Patiënteninformatie

Röntgenonderzoek van een gewricht (arthrografie)
Waarom dit onderzoek?
U krijgt binnenkort een röntgenonderzoek van
één van uw gewrichten. Dit is besproken met
uw behandelend arts en heet arthrografie.
We verrichten dit onderzoek om afwijkingen in
het gewricht op te sporen of uit te sluiten.
Een radioloog voert het onderzoek uit. Deze arts
wordt geassisteerd door een radiodiagnostisch
laborant.
Wat is een onderzoek van een gewricht?
Bij dit onderzoek worden er met behulp van
een röntgenapparaat foto's gemaakt van het
gewricht. Om het gewricht zichtbaar te maken,
maken we gebruik van een contrastvloeistof en in
sommige gevallen van lucht.
Het onderzoek
De radiodiagnostisch laborant vraagt u het te
onderzoeken lichaamsdeel te ontbloten. Tijdens het
onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. We
beginnen met het desinfecteren van de huid. Daarna
bepaalt de radioloog met behulp van röntgen de
plaats waar de verdoving ingespoten wordt. U krijgt
dan een injectie voor de plaatselijke verdoving.
Wanneer het gewricht verdoofd is, spuit hij door
dezelfde naald contrastmiddel en lucht in het
gewricht. Hierdoor is het gewricht goed zichtbaar op
de foto's. Vervolgens verwijdert hij de naald
en worden er foto's gemaakt. De radioloog
beweegt het gewricht daarbij in verschillende
posities.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek voelt het gewricht
wat stijf en opgeblazen aan. Dit gaat snel weer
over. U mag uw dagelijkse bezigheden weer
hervatten. Belast het gewricht geleidelijk en ga
bijvoorbeeld niet meteen sporten.

In overleg met uw behandelend arts wordt het
onderzoek dan mogelijk uitgesteld.
Bent u overgevoelig voor geneesmiddelen of
jodium, vertelt u dit dan voor het onderzoek aan
de laborant.
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt,
neemt u dan contact op met uw behandelend
arts.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale
voorbereiding nodig.
Uitslag
U krijgt op de vervolgafspraak met uw
behandelend arts de uitslag van het onderzoek.
Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemenn met
onze afdeling via (076) 595 10 86.
Bent u verhinderd? Wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doorgeven aan de afdeling Radiologie?
Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt
gebruiken.
Locaties
Locatie Molengracht
Molengracht 21, Breda
De afdeling Radiologie is op de begane grond,
afdeling Noord 64.
Locatie Pasteurlaan
Pasteurlaan 9, Oosterhout
De afdeling Radiologie is op de begane grond,
polikliniek nummer 22.
www.amphia.nl
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LET OP!
Bent u (mogelijk) zwanger, wilt u dan contact
opnemen met de afdeling Radiologie?
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