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Barbotage van de schouder (of evt ander lichaamsdeel) 

 

U bent door uw behandelend specialist (orthopeed) naar de afdeling radiologie verwezen voor een 

barbotage. Dit is een behandeling van een verkalking in een pees, meestal in de schouder. Deze 

behandeling vindt plaats op een van de echokamers van de afdeling radiologie. De behandeling wordt 

uitgevoerd door een radioloog. Meldt u zich, bij voorkeur 5 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de 

balie van de afdeling radiologie. Voorafgaand, tijdens en na het onderzoek is er gelegenheid om vragen te 

stellen.  

De behandeling (Barbotage): 

Er zijn bij u verkalkingen in een van de (schouder) pezen geconstateerd. Het doel van de behandeling is 

de genezing op gang brengen van de verkalking in de chronisch ontstoken pees. De behandeling wordt 

uitgevoerd op de echokamer.  

Bij een barbotage wordt eerst het gedeelte rond de verkalking verdoofd. Door de verdoving wordt de pijn 

tijdens het onderzoek tot een minimum beperkt. De verkalking in de pees wordt met de echo opgezocht 

en vervolgens meerdere malen aangeprikt met een naald. Tevens wordt indien mogelijk de verkalking 

doorgespoeld met vloeistof. Na afloop wordt er nog een lang werkend verdovingsmiddel (4-12 uur) rond 

de pees achtergelaten. 

Het aanprikken van de verkalking zorgt voor een ontstekingsreactie in de pees waardoor de resterende 

kalk door het lichaam verder wordt afgebroken.  

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten. 

Na de behandeling: 

 De schouder (of andere behandelde lichaamsdeel) kan na de behandeling wat gezwollen zijn en 

door de verdoving anders aanvoelen in het gebruik.  

 De eerste paar dagen na de behandeling kan het behandelde lichaamsdeel blauw verkleuren. 

 U mag de schouder (of andere behandelde lichaamsdeel) gebruiken op geleide van de pijn maar 

dient gedurende 10 dagen zware inspanning te vermijden (sporten, fysiotherapie, zware 

boodschappentassen etc). 

 De pijnklachten kunnen door de behandeling de eerste dagen tot 2 weken flink verergeren, u kunt 

hiervoor pijnstillers gebruiken zoals paracetamol (max. 8 x 500 mg) eventueel in combinatie met 

een pijnstiller voorgeschreven door de verwijzend specialist (orthopeed). 

 U krijgt via de behandelend specialist (orthopeed) een controle afspraak mee voor 6-8 weken na 

de behandeling. 

 Bij onhoudbare pijnklachten of koorts dient u contact op te nemen met uw behandelend specialist 

(orthopeed) en in de avond en weekenden met de spoedeisende hulp. 



     
 

 

Patiënteninformatie 

 

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer  

 U mag na deze behandeling geen voertuig besturen omdat verzekeringsmaatschappijen niet 

uitkeren bij een ongeval kort nadat er lucht, verdoving, medicijn of contrastmiddel in een gewricht 

is ingebracht. Zorg dus dat u niet zelf hoeft terug te rijden. 

 

 

Voorbereiding: 

Het is aan te raden om bovenkleding aan te doen die u makkelijk aan en uit kunt trekken. 

Antistolling: 

Indien u antistolling medicamenten (bloedverdunners) gebruikt moet u voorafgaand aan de behandeling 

met uw verwijzend arts bespreken of stoppen hiervan noodzakelijk of mogelijk is. 

 

 


