
INFORMATIEBROCHURE VOOR PATIËNTEN

Medische beeldvorming 
Arthrografie
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INLEIDING

Uw arts heeft u doorverwezen voor een arthrografie. Dit is een 
röntgenonderzoek waarbij een gewrichtsholte zichtbaar gemaakt wordt 
door middel van een contrastvloeistof. Met een naald wordt de contraststof 
in de gewrichtsholte ingespoten. Dit is mogelijk voor de schouder, elleboog, 
pols/hand alsook voor de heup, knie en enkel.

VOORBEREIDING

Wanneer u bloedverdunners neemt moet u dit melden aan uw behandelende 
arts. In overleg met uw arts kan het mogelijk zijn dat deze bloedverdunners 
tijdelijk gestopt dienen te worden.
Een (vermoedelijke) zwangerschap, allergieën of andere contra-indicaties 
dienen gemeld te worden aan onze medewerkers.
U hoeft niet nuchter te zijn, trek makkelijke kledij aan. Houd rekening met een 
verblijf op onze afdeling van één uur.

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

U meldt zich op de dag van het ondezoek tijdig aan bij het onthaal aan de 
inkomhal. Van hieruit wordt u verder verwezen naar de afdeling medische 
beeldvorming op -2. Aan het loket laat u zich inschrijven voor de arthrografie.

Een medewerker komt u halen en begeleidt u naar de onderzoekszaal waar 
de arthrografie zal plaatsvinden. U wordt gevraagd om het te onderzoeken 
lichaamsdeel te ontbloten, waarna de huid wordt gedesinfecteerd en steriel 
afgedekt met een doek.

Met een naald brengt de radioloog contrastvloeistof in de gewrichtsholte. 
Eens dit gedaan is krijgt u het vervolgonderzoek op CT of MR.
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NAZORG

• We raden aan om geen al te zware inspanningen te doen tijdens de eerste 
24 uur na het onderzoek.

• Vraag iemand om met u naar het ziekenhuis en terug te rijden. Het 
gewricht kan immers tijdelijk stijf aanvoelen. Een pijnstiller kan zo 
nodig genomen worden.

MOGELIJKE RISICO’S EN COMPLICATIES

Hoewel de kans op een complicatie beperkt is kan er een bloeding, infectie 
of een verminderd gevoel optreden. Er kunnen ook laattijdige reacties zoals 
jeuk, niezen, moeilijke ademhaling, ...  optreden. Neem contact op met uw 
behandeld arts. Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met 
onze dienst Spoedgevallen, tel. 012 39 68 21.

RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK

De radioloog maakt na het onderzoek een verslag voor uw behandelend 
geneesheer. Deze resultaten zijn voor de behandelde arts digitaal 
raadpleegbaar.
Wanneer uw aanvragende arts niet dezelfde is als uw behandelende arts, 
kan u een code meekrijgen waarmee de behandelende arts de beelden kan 
bekijken.

CONTACTGEGEVENS

Secretariaat dienst medische beeldvorming, tel. 012 39 78 22.
Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan minstens 24 uur op 
voorhand het secretariaat te verwittigen.
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1Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 

Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


