Patiënteninformatie
Arthrografie ten behoeve van CT of MRI onderzoek
Belangrijk!!!!
Zwangerschap
Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap.
Bij patiënten die in onzekerheid verkeren over het feit of zij zwanger zijn, dient dit
röntgenonderzoek te worden uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie.

Inleiding
Uw arts heeft voor u een CT of MRI-arthrografie onderzoek aangevraagd. Dit is een onderzoek
van een gewricht. Hierbij is het afbeelden van het gewricht het belangrijkste doel. In deze folder
vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.
Voor dit onderzoek wordt soms gebruik gemaakt van een jodiumhoudend contrastmiddel. Mocht
u allergisch zijn voor jodium, neemt u dan minimaal 24 uur voor het onderzoek contact op met
de afdeling Radiologie via telefoonnummer: 079 – 346.25.20.
Voorbereiding
U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden. U hoeft ook niet nuchter te zijn.
Het onderzoek
Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie.
Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, komt een laborant u ophalen. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door een radioloog en radiologisch laboranten.
Om het gewricht middels een MRI scan of CT scan goed zichtbaar te maken dienen we voor het
onderzoek contrastvloeistof toe in het af te beelden gewricht door middel van een injectie.
De radioloog zal met behulp van een echoapparaat de juiste plaats bepalen voor de injectie.
Hierbij wordt steriel gewerkt.
Via de injectienaald wordt het contrastmiddel dan in het gewricht ingebracht.
Na het inbrengen wordt de naald weer verwijderd en wordt u naar de CT of MRI scanner
gebracht om het onderzoek uit te voeren. Voor meer informatie over het CT-onderzoek zie ook
de folder “Computer Tomografie” en voor meer informatie over het MRI-onderzoek zie ook de
folder “MRI”.
Duur van het onderzoek
Het inbrengen van het contrastmiddel op de echokamer zal ongeveer 10 minuten in beslag
nemen. Vervolgens gaat u daarna naar de CT of MRI (zie betreffende folders).
Na het onderzoek
Als het te onderzoeken gewricht voldoende is afgebeeld is het onderzoek klaar.
Het gewricht kan na het onderzoek nog enige tijd onstabiel aanvoelen. Wij adviseren u het
onderzochte gewricht de komende 24 uur te ontzien. Een normale, niet intensieve belasting kan
geen kwaad. U mag na een arthrogram geen voertuig besturen omdat
verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren bij een ongeval kort nadat er contrastmiddel in een
gewricht is ingebracht. Zorg dus dat u niet zelf hoeft terug te rijden.

Patiënteninformatie
Het contrastmiddel worden door het lichaam opgenomen en is na 24 uur weer uit het gewricht
verdwenen. Complicaties bij dit onderzoek zijn zeer zeldzaam. Als er echter toch ongewone
verschijnselen optreden zoals pijn, een opgezwollen, rood of warm gewricht of een verlamd
gevoel dient u binnen kantoortijden contact op te nemen met uw behandelend arts die het
onderzoek heeft aangevraagd.
Bij complicaties buiten kantoortijden kunt u contact op nemen met de Spoed Eisende Hulp via
telefoonnummer: (079) 346 25 39.
Na het onderzoek bestudeert de radioloog de gemaakte onderzoeken en geeft zijn bevindingen
door aan uw behandelend arts.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot
16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 20.
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw
behandeling, laat dit ons dan weten via het volgende emailadres:
radiologiekwaliteitsgroep@llz.nl.

