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WAT IS EEN ARTROGRAFIE?

Een artrografie is een onderzoek van een gewricht, bijvoorbeeld een heup, knie, enkel, schouder, elleboog of pols. Er
wordt door de radioloog een contrastmiddel (kleurstof) in
het gewricht ingespoten om het beter zichtbaar te maken. Het
onderzoek gebeurt met behulp van radiologische beelden (röntgenfoto’s, CT-scan, MR-scan).

TER VOORBEREIDING
U moet voor een artrografie een afspraak maken. Voor een vlot
verloop van het onderzoek vragen we u om tijdig aanwezig te zijn.
Voor een artro-CT is dit 30 minuten vóór uw afspraakuur en voor
een artro-MR is dit 45 minuten vóór uw afspraakuur.
Hou er rekening mee dat het onderzoek door onvoorziene omstandigheden later kan starten dan gepland.
Een artrografie gebeurt alleen op basis van een medisch voorschrift.
Uw arts kan dat voorschrift meegeven, faxen of via het intern computersysteem van het ziekenhuis elektronisch opsturen.
Dit onderzoek gebeurt in UZ Leuven campus Gasthuisberg of in UZ
Leuven campus Pellenberg. De locatie staat vermeld op de bevestigingsbrief van uw afspraak.
U moet u in de ontvangsthal van het ziekenhuis met uw elektronische
identiteitskaart inschrijven.
U heeft geen specifieke voorbereiding nodig voor dit onderzoek.
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Als u astma of een allergie hebt,
of als u ooit onaangename reacties
op radiologische contrastmiddelen
vertoonde, meldt u dat het best
vóór de start van het onderzoek.
Herinner er ons aan vóór het contrastmiddel ingespoten wordt.
Als u denkt zwanger te zijn, meld
dit dan aan de verpleegkundige of
de medische beeldvormer vóór de
start van het onderzoek. In sommige gevallen stellen we het onderzoek uit of stellen we vervangende
onderzoeken voor. Als het onderzoek toch moet doorgaan, houden we
uit voorzorg de blootstelling aan röntgenstralen zo beperkt mogelijk.

KAN IEMAND U VERGEZELLEN?
Familie of andere begeleiders kunnen u vergezellen tot aan de ingang
van de onderzoeksruimte. Ze kunnen op u wachten in de wachtruimte. Alleen professionele begeleiders worden, met de nodige voorzorgsmaatregelen, toegelaten in de onderzoeksruimte.
Komt u zelf op onderzoek en heeft u kleine kinderen, dan moet u
buiten het ziekenhuis opvang organiseren voor uw kinderen.

ANNULERING VAN UW AFSPRAAK
We vragen u om ons telefonisch te verwittigen als u niet aanwezig kunt zijn op het afgesproken uur. Het tijdig afzeggen van een
afspraak (minstens een dag op voorhand) geeft ons de kans om
andere mensen sneller te helpen.
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HOE VERLOOPT EEN ARTROGRAFIE ?
Met behulp van röntgenbeelden wordt de plaats bepaald waar men
in het gewricht gaat prikken. Deze plaats wordt ontsmet. De radioloog spuit contrastmiddel in. Soms vraagt uw arts om medicatie of
een verdovingsmiddel in het gewricht in te spuiten. Daarna wordt
er een röntgenfoto gemaakt.
Vaak wordt nadien ook een CT- of MR-onderzoek uitgevoerd om
meer informatie over de gewrichtsruimte te bekomen.
Een artrografie duurt ongeveer 20 minuten. De eventueel daaropvolgende CT-scan duurt zo’n 15 minuten, de MR-scan duurt zo’n
40 minuten. Alles samen moet u rekenen op een gemiddelde totale
duur van twee uur.
Bij een distentie-artrografie wordt er verdoving, contrastmiddel
en medicatie samen ingespoten. Daarna wordt er een röntgenfoto gemaakt. Ook deze artrografie duurt ongeveer 20 minuten.
Aansluitend na een distentie-artrografie zal u bij de kinesitherapeut
langsgaan voor aangepaste kine-oefeningen.

DOET HET PIJN?
U voelt een prik van de naald. U kunt tijdelijk een licht opgeblazen, stijf
of gespannen gevoel hebben in het gewricht. Som kunt u wat pijn hebben. Dit is van voorbijgaande aard. U neemt het best enkele uren rust
na het onderzoek. Probeer elke belasting van het gewricht te vermijden.
Een distentie-artrografie kan eveneens een pijnlijk, gespannen of
opgeblazen gevoel geven in het gewricht. De radioloog zal ook een
verdovingsstof inspuiten die pijnverzachtend werkt.
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EN NA HET ONDERZOEK?
Na het onderzoek kunt u enkele uren rust gebruiken. We raden u
af om na een artrografie zelf een voertuig te besturen. Regel best
vooraf vervoer naar huis.

DE RESULTATEN?
De radioloog beoordeelt het onderzoek en stuurt de resultaten
rechtstreeks naar uw aanvragende arts. Het duurt enkele dagen
voor de resultaten verwerkt en overgemaakt zijn. Alleen de aanvragende arts kan de onderzoeksresultaten met u bespreken.

Als u een aanwezigheidsattest nodig
hebt voor uw werkgever, dan kunt
u dit vragen aan de onthaalbalie van
de dienst radiologie.

MEER INFORMATIE

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij de dienst
radiologie:
UZ Leuven campus Gasthuisberg, tel. 016 34 36 60
UZ Leuven campus Pellenberg, tel. 016 33 84 25.
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© januari 2020 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst radiologie in samenwerking met de
dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700262.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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