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Artrografie 

 

Uw gezondheid  

Onze grootste zorg 

Patiëntenbrochure 

 

Contacteer ons  

051.33.40.81 

medbeeld@sjki.be  

 

Locatie  

Straat 47 

 

Openingsuren  

Maandag– donderdag :  

 7.45  - 12.30 u. & 13.30 - 19 u.  

vrijdag :  

 7.45 - 12.30 u. &13.30- 18 u.  

Zaterdag:  

 8 - 12 u. 

 

Belangrijk 

 Als u zwanger bent, of denkt te zijn, geef 
dat dan voor het onderzoek door aan de 
röntgenlaborant. 

 Het contrastmiddel dat u krijgt  
toegediend, heeft geen invloed op  
eventuele geneesmiddelen, die u  
gebruikt. 

 Een infectie is een mogelijke, maar zeer 
zeldzame complicatie.  

 

Meent u vooraf nog onvoldoende geïnfor-
meerd te zijn of ondervindt u na de procedure                           
aanhoudende klachten, dan neemt u best 
contact met de radioloog via ons secretariaat 
of met uw behandelend geneesheer of huis-
arts.  

 

Wij wensen u een behouden thuiskomst. 

Dienst radiologie. 
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Samenwerken Informatie Toegankelijke zorg Kwaliteitsvolle en veilige zorg 
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Geachte patiënt,  

 

Deze folder informeert u over het verloop en 
de gevolgen van het onderzoek dat door uw  
behandelende arts voorgeschreven is. De dag 
van het onderzoek brengt u uw aanvraag-
briefje mee naar de dienst radiologie.  Voorzie 
maximaal 1 uur voor deze behandeling. 

 

Voorbereiding 

Dit onderzoek vereist geen speciale  
voorbereiding.   

Vertel voor het onderzoek of u overgevoelig 
bent of bent geweest voor genees- of contrast-
middelen.   

 

 

 

 

 

Procedure 

Dit onderzoek verloopt in 2 delen: 

 

Deel 1: arthrografie 

U wordt verzocht neer te liggen op onze rönt-
gentafel met ontbloot gewricht.  Zo nodig 
wordt een deel van de lichaamsbeharing afge-
schoren, waarna we het lichaamsgewricht ont-
smetten zodat steriel kan gewerkt worden.   

Er wordt door de radioloog een kleine hoe-
veelheid contraststof op steriele wijze in de 
gewrichtsruimte ingespoten.  Dit kan lokaal 
wat pijn veroorzaken, maar valt over het alge-
meen goed te verdragen. Na inspuiting wordt 
de naald verwijderd en moet u nog een aantal 
keer het gewricht bewegen, zodat de contrast-
stof goed verdeeld is in het gewricht.  Vervol-
gens neemt de verpleegkundige nog enkel 
controle-opnames. 

 

Deel 2: ct scan 

Na deel 1 wordt een ct scan gemaakt van het 
gewricht waarbij met behulp van de ingespo-
ten contraststof alle structuren in het gewricht 
optimaal in beeld gebracht worden.  Het con-
trastmiddel verdwijnt vanzelf uit uw lichaam. 

 

 

 

Nazorg 

Na het onderzoek kan het gewricht wat stijf 
aanvoelen. U hoeft zich daar geen zorgen over 
te maken dit is immers te wijten aan de con-
traststof die nog even aanwezig is in het ge-
wricht.  U mag direct na het onderzoek weer 
bewegen maar vermijd het gewricht extra te 
belasten.   

 

Het resultaat 

Het resultaat van het onderzoek verneemt u  
van uw behandelende arts. 

 

Kostprijs  

De factuur van dit onderzoek wordt u later                     
toegestuurd en bedraagt ongeveer 30 euro 
vermeerderd met de kostprijs van de contrast-
stof en zo nodig extra medicatie bij allergiebe-
handeling. 


