Radiologie: Arthrografie
Wat?
Een arthrografie is een RX-onderzoek na een inspuiting van een
contrastproduct in het te onderzoeken gewricht.
Voorbereiding:
- Dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak;
- Geen specifieke voorbereiding;
- Het betreft een onderzoek met een contrastproduct, waardoor
het héél belangrijk is vooraf goed te melden of u allergisch bent
voor contraststoffen, aardbeien of mosselen.
!!! Indien u (mogelijks) zwanger bent,
moet dit voor het onderzoek gemeld worden !!!
Voorzorgsmaatregelen:
De verpleegkundige geeft u richtlijnen over welke kledij en
juwelen u moet uitdoen en zal u vragen om op de
onderzoekstafel te gaan liggen.
Nadien wordt er een steriele omgeving gecreëerd: de punctie
insteekplaats wordt ontsmet en de verpleegkundige legt een steriele
doek op het te onderzoeken gewricht. De radioloog zal de prikplaats
bepalen, een naald invoeren en het contrastproduct inspuiten.
Na de inspuiting wordt de naald teruggetrokken en de radioloog
zal u vragen enkele bewegingen uit te voeren met het gewricht om
het contrastmiddel in de gewrichtsholte te verspreiden.

Om van het gewricht verschillende beelden te bekomen
onder meerdere invalshoeken zal u verschillende houdingen
moeten aannemen. Dit is soms oncomfortabel, maar duurt niet lang.
Het prikken met de punctienaald is over het algemeen niet pijnlijker
dan een prik in de ader of de bil.
De inspuiting van het contrastmiddel is pijnloos, wel kunnen
sommige gewrichten gedurende 2 à 3 uren gevoelig zijn.
Na het onderzoek vermijdt u best
een halve dag fysieke
inspanningen en u rijdt best niet zelf met de auto.
De arthrografie duurt ongeveer 30 minuten en wordt meestal
gecombineerd met een CT-scanner van dit gewricht.
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